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The author seeks to shed light on the Christian influence in Viking Period Birka 
by introducing some combinations of grave linds that might be regarded as tra
ces of such influence: "paradise" brooches, cross pendants, scutiform pendants 
and coins of Louis the Pious. A stylus with a carven human skull is identified 
among the bone objects from the Black earth and is suggested to have been a 
cierical belonging. 
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En gång frågade jag den legendariske historie
professorn Erik Lönnroth, som var engagerad 
i projektet Medeltidsstaden, hur det kom sig att 
han som historiker hade så stort intresse för 
den arkeologiska delen. Han svarade »Föremå
len ljuger aldrig». Med dette menade han att 
tyndmaterialet från stadslagren aldrig är upp-
såtligt vilseledande. De är helt oberoende vitt
nesbörd 0111 aktiviteter i staden. Det skrivna or
det, däremot, har alltid en upphovsman som 
väljer vad han vill fäste på pränt. Dessutom är 
mycket gamla originaldokument sällan bevara
de, man får nöja sig med avskrifter och det 
finns alltid risk för missförstånd när det som 
skrivits blivit kopierat från dokument till doku
m e n t Det förekommer också ändringar och 
tillägg och även förfalskningar. 

Det är just känslan av äkthet och närvaro 
som fascinerat mig med arkeologin, liksom över
tygelsen att allt som vi kan iakttaga har en me
ning, även om den inte alltid är omedelbart 
gripbar. När det gäller historieämnet måste jag 
helt lita på andras bedömningar, vilketjag gärna 
gör i detta sammanhang. 

En ständigt aktuell fråga i svensk vikinga-
tidsförskning är det kristna inflytandet i Birka. 
För första gången i den svenska historien finns 
det skriftliga källor i form av Riniberts och 
Adam av Bremens skrifter, som här kan relate
ras till ett omfattande arkeologiskt material in
te minst från Hjalmar Stolpes gravundersök
ningar. Dessa utgör ett talande exempel på att 
till en väl genomförd arkeologisk dokumenta
tion kan man ständigt återkomma till med nya 
frågor, också om det gått 130 år sedan materia
let kom i dagen. 

När det gäller Birkamissionen finns det en 
rikhaltig litteratur. Här kan det räcka med att 
hänvisa lill det nyligen avslutade projektet »Sve
riges kristnande» och i synnerhet Anne-Sofie 
Gräslunds (iggö) bidrag. En detaljerad genom
gång av det arkeologiska materialet med an
knytning till kristnandet på ett mer övergripan
de nordeuropeiskt plan ger Jörn Staeckers (1 ggg) 
avhandling Rex Regum el Dominus Dominorum. 

Det är stimulerande och berikande för fan
tasin att läsa Riniberts och Adams skildringar 
av förhållandena i Norden. När de konfronte-
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Fig. i. Karta över Birka. Grav 
983 ligger inom gravfåltsom-
råde lA. (efter Gräslund, 
1980). — Map of Birka. Gra
ve 983 is within area 1A. 

ras med det arkeologiska materialet blir det 
dock en stark kontrast mellan berättelsernas 
engagerande livfullhet och fyndens torra sak
lighet. Man vill gärna tro att missionsverksam
heten på något vis skulle speglas i det arkeolo
giska materialet, även om kristna impulser sä
kerligen nått Mälardalen och Birka också på 
andra sätt. 

Arkeologiska spår av Birkamissionen 
Frågan om var man skall söka spår av ett kristet 
inflytande har kommit att knytes dels till grav
skicket, dels till ett ganska begränsat urval före
mål som anses ha kristen anknytning. 

Det handlar om några hängkors, ett litet re-
likvariehänge samt rester av guldbroderier i 
form av hjortar på sidenfickor som tolkats som 
relikgömmor. Till dette kommer några s.k. S:t 
Pers-nycklar med symbolisk karaktär. Av större 
föremål är det dels några importerade kannor av 
keramik med korsdekor som möjligen kan höra 
samman med dop eller nattvardsfirande samt ett 
par iriska metellkärl med ursprungligen sanno
likt kyrklig användning (Gräslund 1966, s. 33 ff). 

I det följande vill jag göra ett försök att ut
vidga gruppen av föremål med möjlig kristen 
anknytning. Jag vill förstås inte utesluta att det 

kan finnas fler än dem jag tar upp här. Min ar
betshypotes är att Birka var fyllt med tänkande 
människor med en ofte underskattad andlig 
kultur samt att ingenting i gravmaterialet har 
tillkommit av en slump. Jag tror också att det 
fanns en stark social kontroll, särskilt i fråga om 
klädedräkt och dräkttillbehör. Omgivningen 
lade märke till vad man bar eller inte bar, vilket 
gör dessa detaljer särskilt intressanta att stude
ra. Som arbetshypotes utgår jag också från att 
de smycken som en död fått med sig i graven 
också bars under jordelivet. 

Birkas största gravfält, Hemlanden, utbre
der sig nordost om stadsområdet och går delvis 
in över stadsvallen. Denna har sex öppningar; 
innanför del andra vallpartiet från norr räknat 
ligger grav 983 (fig. 1). En kvinna har begravts 
med huvudet åt väster i ett långsmalt schakt. Av 
de föremål hon fått med sig i graven och som 
bevarats till vår tid är de fleste typiska för en 
kvinnograv i Birka. 

Det är tre av hennes smycken som är av 
särskilt intresse i dette sammanhang: ett likar-
mat spänne, ett hängkors och ett sköldformat 
hänge (fig. 2). Spännet har hållit samman scha
len nedanför hakan och hängena har suttit 
uppträdda på ett halsband. 
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Fig. 2. Smycken från grav 983: lik
armat spänne med tvä hjortar på var 
sin sida om en brunn, hängkors och 
sköldformat hänge. Foto: ATA. 
—Jewellery from Birka grave 983: an 
equal-armed brooch with two stags on 
either side of a spring, a cross pendant 
and a scutiform pendant. 

Fig. 3. Paradisspänne från Väsby, Skå 
sn, Uppland. — Paradise brooch from 
Väsby, Skå psh, Uppland. Foto: förf. 

Det likarmade spännet är av en alldeles 
egen typ som hittats också i två andra närlig
gande gravar på gravfältet. Dessa spännen är på 
översidan dekorerade med två hornkrönta tyr-
benta djur som står med huvudena mot var
andra på ömse sidor om en upphöjd knopp. 
Längst ut på ändarna sticker det upp ett spet
sigt djurhuvud, sannolikt en varg. På två av spän
nena är dessa identiska, men på det tredje 
(grav 978) är djurhuvudet mer utslätat. 

För att hitta motiv- och konstruktionsmäs-
sigt besläktade föremål måste man gå utanför 

Birka till en grupp runda silverspännen med 
fyrfotade djur, i allmänhet fyra eller åtta till an
talet, som står på samma sätt vända mot cent
rum. Bakifrån, från spännets periferi, blir de 
betraktade av rovdjur (fig. 3). Även dessa spän
nen utgör en egen, avgränsad föremålsgrupp 
som ingår i en del skattfynd men aldrig har hit
tats i en grav (Trotzig 1 gg6). Det råder inte nå
got tvivel om att de är av nordiskt ursprung. 

Motivet med två hjortar på ömse sidor om 
livets brunn anspelar på psalmen i Psaltaren, 
Andra boken 42—43: »Som hjorten längtar till 
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Fig. 4. Livets brunn i elt evangeliarium från S:t 
Medard, daterat till början av 800-talet (efter 
d'Acona 196g, pl. 21). — The Well of Life in an 
evangdiary from S:t Medard, early gth century AD. 

bäckens vatten, så längtar jag till dig, o Gud» 
(fig. 4). På de runda spännena framställs para
diset med det centrala berget i centrum från 
vilket paradisets fyra floder utgår. Där betar 
djuren fredligt medan rovdjuren omger dem 
utan att angripa. Ett bibelord som kommer i 
tankarna är Jesaja 11:6, »Då skall vargen bo 
ined lammet, pantern ligga vid killingens sida». 
Av intresse i sammanhanget är en av Brita 
Malmer (In press, fig. 1 och 2) nyligen presen
terad studie av motiv på danska vikingatids
mynt. Det handlar om myntbilder som på goda 
grunder tolkas som symboler för kristen tro. 
Nästan alla figurer på dessa mynt som skepp, 
fiskar, ormar m.m. kan ges en religiös mening. 

Den hopringlade ormen tycks kunna stå som 
symbol såväl för det onda som för det goda. 
Bland dessa bilder finns också hjorten som före
kommer som myntbild både framåt- och bakåt-
blickande Även en djurframställning med två 
motställda djur, i dette fall tuppar, för tanken 
till Birkaspännena. Enligt min uppfattning 
(Trotzig iggö) är dessa spännen direkt relate
rade till kristen tro och med all sannolikhet av 
lokal tillverkning. 

Viss överensstämmelse finns med ett lös-
funnet spänne från Eksta sn på Gotland (Thun
mark-Nylén igg8, Taf. 75). I det särpräglade 
gotländska fornsaksmaterialet är detta ett helt 
främmande föremål. 

Hängkorset från grav g83 är tillverkat av sil
verplåt och tillhör en grupp kors som fram
kommit i flera gravar (grav 51, 480, 517, 703, 
835, g68). Alla har det gemensamt att de har 
punsad dekor med cirkelrunda intryck (Gräs
lund ig84) . 

Korset i denna grav har storlek och tjocklek 
som ett arabiskt silvermynt (se exempelvis Arb
man ig40—43, Taf. igg:g) och är med all san
nolikhet tillverkat av ett sådant Korsarmarna 
har bildats genom att man med eggverktyg har 
huggit ut mellanrummen. Av de sju korsen är 
det endast två som inte är gjorda på detta sätt. 
På ett liknande kors funnit vid Bofsoe Time
révo i Ryssland har man inte bemödat sig om 
att skava bort myntpräglingen och flikarna 
mellan korsarmarna är inklippta på ett mindre 
komplicerat sätt (Staecker iggg, Abb. 31). 
Kors av denna typ har sin huvudsakliga utbred
ning i östra Sverige och i Ryssland (Staecker 
1999, Karte 7). 

Sköldformade hängen 
Det sköldformade hänget i grav 983 är av en 
typ som framkommit i 15 gravar (Arbman 
1940—43, Taf. 97). Alla är utförda i silverbleck. 
De kallas »sköldformade» därför att de liknat 
sköldar som återges i exempelvis illuminerade 
handskrifter. De är cirkelrunda och har en upp
höjd sköldbuckla i centrum från vilken det går 
ut radiella krökta linjer. I en kant finns på fler
talet en pånitad upphängningsögla, vilket talar 
för att ett mynt har utgjort råmaterial. 

Fem av dem har mönstret utarbetat med 
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samma typ av puns med cirkelformat avtryck 
som på hängkorsen (Trotzig 2001). I andra fall 
har punsen endast haft en rundad spets som 
åstadkommit en grund fördjupning. Ett par av 
hängena är ornerade med högklassig filigran. 
Hantverksmässigt är det en stor spännvidd in
om gruppen vad beträffar kvaliteten. Några är 
rent av dilettantinässigt gjorda. 

Wladyslaw Duczko som behandlat dessa 
hängen, »Rundanhänger mit Wirbelmuster», 
visar att de med något enstaka undantag har sin 
utbredning i gravar i Birka och norr om Mä
laren. Ett antal ingår också i skattfynd som ju i 
allmänhet har karaktär av värdemetelldepåer 
(Duczko 198g, Abb. 2:18). Utanför Sverige är 
gravfynden påfallande sällsynte, ett i Norge och 
fem i Ryssland (Duczko ig8g, s. 18). 

Ett sköldformat hänge föreligger också från 
graven med Birkakrudfixet, grav 660, och det
ta är dekorerat på samma sätt som korset, med 
filigran. 

Av samma slag är det hänge som kommer 
från grav 825, den som också innehåller den lil
la relikgömman (Arbman 1940—43, Taf. 102: 
3a, 3 B ) . Även korsen i grav 835 och 968 åtfölj
des av sköldformade hängen. 

Ra ban Maur och trons sköld 
Att hängkorsen har satts i samband med kristet 
inflytande är knappast förvånande. Jag tror 
emellertid att också de sköldformade hängena 
har en särskild signifikans när det gäller det 
kristna inflytandet i Birka och detta kräver en 
utvikning. 

Först vill jag helt kort erinra om Birkamis-
sionens historia. Ludvig den fromme efter
trädde 814 sin far Karl den store som tysk kej
sare. Han inledde på 820-talet en mis
sionsverksamhet riktad mot länderna i norr. 
Birkamissioncn tog sin början 829 när Ansgar 
kom dit i sällskap med Witinar. En tillskyndare 
av hednamissionen var abboten i klostret i 
Fulda, sedermera ärkebiskopen i Mainz, Raban 
Maur (lat. Hrabanus Maurits). Han var en av 
dåtidens mest ansedda teologer och har kallats 
grundaren av Tysklands skolväsen. 

Efter ett och ett halvt år lämnade Ansgar 
Birka. En biskop, Gauthbert, vigdes och skick
ades till Birka dit han anlände med sina med

arbetare omkring 832. Gauthberts vistelse blev 
mindre lyckad eftersom hans frände och med
arbetare Nilhard dödades och han själv blev 
fördriven i ett folkligt uppror, någon gång mel
lan 837 och 842. 

Under några år uppehölls missionen i Bir
ka av en eremit vid namn Ardgar. När Ansgar 
återkom 851/52 var situationen allt annat än 
gynnsam för kristen mission, men han lyckades 
få igång en verksamhet igen och återvände till 
Tyskland. Missionsarbetet pågick i Birka till 

859-
Den siste informationen om Birkas missionä

rer finns hos Adam av Bremen som berättar att 
biskop Unni begav sig till Birka. Då hade för
utom dansken Rimbert (inte densamme som 
Ansgars levnadstecknare) ingen kyrkans man va
rit där pä sjuttio år efter Ansgars död 865. Unni 
dogi Birka (Adam, första boken, kapitel 61-62). 

Nyssnämnde Raban Maur skrev flera bety
dande verk, varav ett från 814, »De laudibus 
Sanctae Crucis», delvis var en hyllningsskrift till 
Ludvig den Fromme. Detta verk fick stor upp
märksamhet och spreds över hela Europa, nå
got som Raban själv aktivt bidrog till genom att 
låta framställa ett stort antal kopior. Original
exemplar av denna skrift finns ännu bevarade 
i Vatikanen, Wien, Orleans, Amiens med flera 
platser. 

»De laudibus sanctae crucis» är en märklig 
skrift inte minst genom att texten som består av 
både prosa och vers på ett mästerligt sätt är 
sammanvävd med geometriska fält och figurer. 
Två personer är ägnade var sin hel sida, nämli
gen »Kristus och Ludvig den Fromme. Kristus 
framställs som korsfäst med utbredda armar 
och korsgloria, men korset är osynligt. Ludvig 
är också sedd framifrån och har gloria som de 
senromerska kejsarna ofta har på bilder. Han 
är klädd som en fältherre i den romerska ar
mén, något som fäller väl in i den s.k. karoling
iska renässansens svärmeri för den klassiska 
kulturen (fig. 5). 

I stället för krigarens dödliga vapen spjut 
och svärd har Ludvig dock en korsstav i ena 
handen medan den andra vilar på en sköld. 
Just skölden är elt starkt symbolladdat föremål 
som omtalas på flera ställen i Bibeln och före
kommer i olika sammanhang i den tidigkrisina 
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Fig. 5. Ludvig den fromme i »De laudibus sanctae 
crucis» av Raban Maur, från 814. —Louis the Pious 
in »De laudibus sanctae crucis» by Raban Maur, 
from 814. 

konsten, exempelvis framställningar av bysan
tinska krigarhelgon (Walter 2003, fig. 24, 36, 
46, 47, 70). I dette sammanhang kan det vara 
lämpligt att hänvisa till Efesierbrevet 6:16, 
»Håll ständigt trons sköld framför er, med den 
skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att 
slockna ...». Beväpnad med korset och den av
värjande skölden är Ludvig en Kristi soldat, en 
trons försvarare. Tyvärr är handskriftens latins
ka text i anslutning till skölden svårtolkad och 
tycks inte ge någon ytterligare information av 
intresse. (För denna upplysning tackar jag pro
fessor Birger Berg). 

Märkligt nog är inte manteln kejserligt pur-
purfärgad utan istället blå. Detta är den färg 
som enligt Gamla Testamentet är föreskriven 
för präster, något som ytterligare understryker 

kejsarens sakrala roll i detta fall (Perrin 1988, 
s. 23-24) . 

Jag tror att de sköldformade hängena i Bir
kagravarna kan kopplas till en föreställning om 
trons försvar. Denna tolkning skulle kännas 
ganska långsökt om det inte också fanns en di
rekt koppling mellan Raban Maur och Birka. 
Enligt ett bevarat brevfragment bidrog Maur 
till Ansgars efterträdare Gauthberts utrustning 
inför missionresan till Birka bl.a. med ett sak-
ramentarium och mässkläder (Boken om Ansgar, 
s. 91 , not 167). 

Någon version av »De laudibus Sanciae 
Crucis», kanske i ett enklare och billigare utfö
rande än de praktverk som bevarats till vår tid, 
kan alltså mycket väl ha funnits tillgänglig i 
Birka och utgjort förebild för de sköldformiga 
hängena som kan ha tillverkats där. 

Mycket talar således för att ett sköldformat 
hänge i Birka uppfattades som en signal med 
betydelsen att den som bar ett sådant hänge 
om halsen var beredd att te den kristna tron i 
försvar. 

Bäraren av ett sådant hänge kan både ha va
rit någon primsignad eller t.o.m. döpt person 
eller en anhängare av den gamla religionen 
som tagit in ytterligare en gud i sin tro. »Kanske 
var ett sådant hänge, som krävde en djupare in
sikt om den bakomliggande meningen mindre 
provocerande för en fientlig omgivning än ex
empelvis ett kors. 

Man måste givetvis också vara öppen för att 
en del av dessa hängen mera är skyddsamulet
ter än »trosbekännelser» (Trotzig 2001, s. 216). 
»Kanske hade man försökt stoppa den sjukdom 
som slutligen ledde till dödsfallet (Tillhagen 

195 8 . s - 3 5 f f ) -
Apropå »De laudibus Sanctae Crucis» är en 

fråga man parentetiskt kan ställa sig om det in
te är just Raban Maurs kristusbild (fig. 6) som 
varit inspirationskällan till Birkakrudfixet (fig. 
7). Det finns omständigheter som tyder på att 
så skulle kunna vara fallet: frånvaron av ett 
egentligt kors och likheten i detaljerna när det 
gäller näsans och ögonens utförande. De för 
en analfabet obegripliga tecknen som täcker fi
guren har kunnat återges som punkter och 
tvärgående linjer. Korsglorian har en lättfattlig 
del, nämligen den uppåtriktade, som omvand-
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Fig. 6. »Rabaii Maurs Kristusbild. 
— Raban Mam's image of Christ. 

Fig. 7. Birkakrucifixet från grav 660. Foto: ATA 
— Crucifix from Birka grave 660. 

las till en iögonenfallande upphängningsögla. 
Enligt min mening får det ikonografiskt gåtful
la krucifixet på delte sätt en rimlig förklaring. 

Kristna signaler 
Ludvig den fromme är direkt närvarande i 
Birka genom mynthängen i två av de här aktu
ella gravarna, varav ett med ett paradisspänne 
(grav g78) och ett med ett sköldformat hänge 
(grav gÖ3). Mynten har på ena sidan en bild av 
en kyrka och runt om denna texten CHRISTI-
ANA RELIGIO. Enligt Malmer (In press) var 
detta ett mycket vanligt mynt ined den dubbla 
funktionen av betalningsmedel och propagan
da för kristendomen. 

I tabell 1 finns en sammanställning av Birka
gravarna som innehåller hängkors, sköldfor
made hängen, relikgömma, spännen med hjor
tar och smyckemynt från Ludvig den fromme. 
Alla föremål som hår behandlats kommer från 
kvinnogravar och saknas i den manliga utrust
ningen. Det är möjligt att en omtolkning av ma

terialet skulle visa att det också finns särskilda 
religionsmarkörer i mansgravarna. 

1 övrigt uppvisar gravarna en provkarta på 
vad som tillhör den kvinnliga dräkten: smyck
en, pärlor, saxar, nålhus, nålar och knivar. Det 
förekommer också viktlod samt broddar, som 
väl kan tyda på alt begravningen skett under 
den kalla årstiden. I några fall finns också hus
hållsredskap som ämbar och lerkärl. De flesta 
gravformer föreligger och gravarna represen
terar av allt att döma ett utsnitt av Birkas mer 
välsituerade befolkning. 

Närvaron av de, som jag menar, kristna sym
bolerna i vissa gravar utesluter inte att där ock
så kan finnas föremål som sannolikt har an
knytning till den gamla religionen, exempelvis 
kubbstolen i grav g68. Skulle Neil Prices (2002) 
hypotes om s.k. völvastevar vara riktig har kvin
nan i grav 660 som fått med sig ett sådant före
mål i graven kanske varit öppen både för forna 
liders sejd och den nya religionen. Holger Arb
man tolkade stavarna som mätstickor avsedda 
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Tabell 1. Birkagravar med hängkors, sköldformade hängen, relikgömma (R), spännen med hjortar och 
smyckemynt från Ludvig den fromme. — Birka graves with cross pendants, scnliform pendants, portable re
liquary, stag brooches and coins of Louis the Pious. 

att mäta upp tyg med. Samma uppfattning har 
Ingrid Gustin (2004, s. 131) beträffande såda
na som är försedda med kubooklaedrer. Det är 
cn fascinerade tanke att det skulle ha funnits 
handdskvinnor, specialiserade på handel med 
textilier. 

Samtliga gravar utom en har ovala spänn
bucklor av typerna P47, P51 och P52 och tillhör 
således den yngre Birkaperioden (Jansson 1 g84, 
s. 57). Dette gör det svårt att direkt koppla ihop 
den kristna påverkan som kan utläsas ur grav
materialet med Ansgarsmissionen, som att dö
ma av Riniberts och Adams uppgifter pågick un
der ganska kort tid med avbrott och störningar, 
kanske sammanlagt omkring två decennier. 

Gräslund har tänkt sig möjligheten atl häng
korsen skulle kunna knvtas till biskop Unnis be
sök på Birka under andra hälften av goo-talet 
(Gräslund ig84, s. 114). 

Det finns dock en kronologisk spännvidd 
inom materialet där mynten från Ludvig den 
frommes tid liksom traditionen med de sköld
formade hängena hör till 800-talet. Flertalet 
gravar med sådana hängen är belägna ganska 
samlat innanför stadsvallen i det längst åt norr 
belägna avsnittet, i övrigt är de spridda längs 

stadsvallen längre åt söder (Duczko 1989,8. 12). 
Kanske skall inan uppfatta de kristet påverkade 
föremålen som vittnesbörd om ett nostalgiskt 
kvardröjande eller rent av återuppväckande av 
den första missionskontakten i en isolerad kris
ten församling? 

Skrivdon i Birka 
Hittills har här endast talats om fyndmaterial 
lian gravarna. En fråga som jag ställt mig är vil
ka spår en missionsverksamhet skulle kunna län
kas lämna efter sig i ett boplatsmaterial som det 
från Svarte jorden. Även kristna präster borde 
kunna tappa eller kasta bort saker, som skulle 
kunna återfinnas. Under den aktuella tiden an
vände kyrkans män skrivdon som bestod av en 
skrivtavla med vax pä vilken man skrev med en 
stylus (Mårtensson 1976; Otto der grosse 2001). 

Vid 1990-taletS undersökningar i Birka på
träffades ett benföremål som med tveksamhet 
identifierats som en sivins (Antonsson 1995). 
Det är uppenbart att det finns en stor osäker
het på detta område eftersom de flesta spetsiga 
föremål kan användas för att skriva med i vax. 
Skrivtavlorna var oftast av trä som har dåliga 
förutsättningar att bevaras i Svarta jorden. En 
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Fig. 8. Stylusen från Birka. Foto: förf. 
— Stylus from the Black Earth of urban Birka. 

Fig. 9. Stylusen från Visby. Folo: förf. 
— Stylus from High Medieval Visby. 

stylus är ett långsmalt föremål av metall eller 
ben ined en spets i ena ändan och ett bredare 
eller rundat parti i den andra. Spetsen på ben-
stylusen kan ibland vara förstärkt med ett me
tallstift. Den bredare änden användes till att ra
dera med. 

I SHM:s meddtidssamlingar finns från skil
da fyndplatser några styli som jag studerat (tack 
till Göran Tegnér för hjälpen). Med kunskaper 
om dessa gick jag sedan igenom Stolpes fynd
material från Svarta jorden. I detta finns ett 
stort antal bennålar av varierande utseende. En 
del har identifierats som textilredskap, men 
del finns många andra som mycket väl kan va
ra styli eller delar av sådana. 

Jag vill här endasl la upp etl föremål som sä

väl Agnes Geijer (1938 Taf. 3g, nr 3 från väns
ter i övre raden; samma bild återges i Boken om 
Ansgar,?,. 17g) som Eva Andersson (2003 fig. 16, 
längst till höger) ansett höra till den textila sfä
ren. Enligt min uppfattning är det med största 
sannolikhet en stylus (fig. 8; SHM 5208: 990). 

Den tillhör samma typ som en funnen i Al
vastra kloster »i Pelarhallen omedelbart V. om 
Abbotshuset» (SHM 16811:86) och en annan 
från Visby, hittad »nära begravningsplatsen» 
(fig. g; SHM 14763:4). De är mycket lika till 
storleken, har rundade avsatta huvuden, är 
ganska jänintjocka, har runt tvärsnitt och smal
nar först nära nedre änden, där en metallspets 
är instucken. Dessa är dock tre till fyra hundra 
år yngre än den från Birka. 
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Fig. 10. Svepdektronbild av spetsen på Birkastylu-
sen. Foto: Malgorzata Wojnar-Johansson —Detail of 
the Birka stylus, SEM image. 

Fig. i i. Kraniet som utgör överdelen av Birka-
stylusen. Foto: förf. —The cranium at the bult of the 
Birka stylus. 

På bilden från ig38 av Birkaexemplaret sy
nes udden vara hel men mörkfärgad. I dag 
finns det en rörformig fördjupning längst ut, 
som kan peka på att där suttit ett stift av något 
hårdare material (fig. 10). Inga entydiga spår 
av metall har dock kunnat fastställas vid under
sökning med svepelektronmikroskop. 

Den rundade övre änden (fig. 11) kan iden
tifieras som en framställning av ett mänskligt 
kranium. Det är stiliserat, men tillverkaren har 
skickligt tagit fasta på karakteristiska drag som 
de tomma ögonhålorna, skalltakets välvning 
och den framskjutna överkäken. 

Stylusen är påfallande välgjord och avviker 
på så sätt från flertalet av bennålarna från 
Svarte jorden. Hela dess profilerade överdel 
och delar av kraniet är täckte med ett fint in
ristat nät. Den har ett tvärgående hål som pla
cerats så atl kranieformen markeras. Hålet är 
nött i kanterna, vilket tyder på att stylusen bu
rits hängande i ett snöre eller rem. 

Framställningen av ett kranium är fullkom
ligt främmande för den samtida nordiska kul
turen. Den hör hemma i ett kristet samman
hang. Inom den kristna konsten är kraniet sym
bol för jordelivets övergångsnatur. Det vittnar 

om de jordiska tingens fåfänglighet. Det före
kommer som attribut för botfärdiga helgon 
som S:ta Maria Magdalena m.fl. Eremiter avbil
das ofta med kranier som vittnar om deras be
grundande av döden (Ferguson 195g, s. 28) 

Jag har försökt hitte någon koppling mel
lan benediktinorden, som ju missionärerna i 
Birka tillhörde, och bilder av kranier. Den när
maste i tiden jag lyckats finna är S:t Romuald 
(g50—1027), som brukar avbildas med ett kra
nium. Han grundade på goo-talet en sträng, 
asketisk gren av orden (Speake igg4, s. 130). 
För Ansgar och de andra missionärerna som 
gav sig ut på den riskabla resan lill hedningar
na i norr var döden en ständigt närvarande re
alitet. Rimbert berättar om Ansgars förhopp
ning att ljuta martyrdöden och tillägger att 
denna inte kom att förverkligas i kroppslig me
ning uten »in mortificatione crucis», genom 
den korsdöd som han ständigt bar i sin kropp 
till Kristi namns ära (Härdelin 1986, s. 151). 

Självklart kan detta föremål med sitt lilla 
kranium inte knytas till någon bestämd person, 
men det är för närvarande det enda identifie
rade arkeologiska spåret av en kyrklig närvaro 
i Birka. Någon närmare datering är inte möjlig. 
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Ansgarsmiss ionen i Birka pågick m e d avbrot t 

o c h svår igheter i s a m m a n l a g t o m k r i n g två de

cenn ie r . N ä r d e gravar m e d olika kr is tna sym

b o l e r som h ä r n ä m n t s a n l a d e s var Birkas ställ

n i n g som hande l s - o c h p r o d u k t i o n s p l a t s och 

sanno l ik t rel igiöst c e n t r u m för d e n gamla reli

g i o n e n r e d a n överspe lad . D e n nya f r ä m m a n d e 

r e l ig ionen kan b a r a anas , d e n fick a ldr ig n å g o t 

fäste här. 
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Summary 
The famous Swedish professor of history, Erik 
Lönnroth, once told me that bis interest in ar
chaeology was based on the conviction that "ob
jects never lie". Contrary to written sources no 
authors or translators are involved in archaeo
logical material. The feeling of authenticity and 
presence has always fascinated me as an archaeo
logist. Regarding Birka, where written sources 
and archaeological material meet for the first 
time in Swedish history, the Christian influence 
is constantiy discussed among scholars. 

This paper seeks to shed light on this issue 
by introdudng some combinations of finds from 
female graves that might be regarded as traces of 
Christian influence: "paradise" brooches, cross 
pendants, scutiform pendants and coins of 
Louis the Pious. The scutiform pendants are 
interpreted in relation to Hrabanus Maurus' 

"De Laudibus Sanctae Crucis", where Louis is 
depicted as a soldier of Christ with a shield, as 
a religious symbol. The connection between 
Hrabanus and Birka is secured in a letter frag
ment, relating that he equipped Gauthbert, 
Ansgar's successor, for his journey to Birka. 
The scutiform pendants are suggested to have 
been carried by "defenders of the Faith" as a 
less provocative symbol than the cross. 

A stylus is identified among the bone ob
jects from the Black earth. It is decorated with 
a human skull. This is something completely 
alien to Viking Age Seandinavia, but occurs as 
a Christian attribute on the Continent. It is in
terpreted as a derical belonging, the first that 
has been identified among the finds from 
Birka. 
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