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BORGEN BRINNER!
EN UTSTÄLLNING OM BIRKAS FÖRSVAR

Långt ut över Mälarens vatten måste de ha 
synts - lågorna som för alltid slukade bröst
värnet av trä ovanpå de höga vallarna kring 
Birkas borg. Vi vet att denna dramatiska 
händelse utspelade sig någon gång vid slutet 
av 900- eller början av 1000-talet. Men var 
det Birkaborna själva som anlade elden för 
att sedan överge borgen och staden? Eller 
var det en övermäktig här som stack borgen 
i brand sedan de slutgiltigt erövrat och 
plundrat det rika Birka?

Vi söker fortfarande svaren på många 
frågor om Birka och dess försvar. Därför 
genomfördes utgrävningarna i Birkas borg
vall som ett forskningsprojekt under våren 
och somaren r996. Grävningarna utfördes 
av Stockholms universitet i samarbete med 
Riksantikvarieämbetet. Utgrävningar gav 
många nya, intressanta fakta. Bl.a. att det 
funnits ett bröstvärn av trä ovanpå borg
vallen och att borgen brunnit flera gånger 
under Birkas historia.

Arbetet fortsätter under våren och 
sommaren 1997 med undersökningar av 
en nyfunnen grav under borgvallen och 
genom utgrävningar i den s.k. Garnisonen 
- platsen där Birkas militärer kanske hade 
sin förläggning. Förhoppningsvis ska detta 
leda till ytterligare nya kunskaper.

Genom årets temautställning ”Borgen 
brinner!” vill vi visa den bild vi i dag har av 
Birkas försvar och krigare.

Lena Holmquist Olausson

VITTERHETSAKADEMIENS BIBLIOTEK

18000 000055982 3



BIRKAS BORG 
OCH BEFÄSTNING

” Vem bygger 
och bor i borgen bär?”

-ur Gripisspa, Edda-dikterna

En förutsättning för Birkas existens var att 
ha ett försvar som kunde garantera skydd 
för handelsmännen i Birka. I befästningen 
ingick borgen, stadsvallen, pålverket i vattnet 
utanför hamnen och den s.k. Garnisonen.

Borgen

Borgen var ett mycket viktigt inslag i Birkas 
starka befästning. Den byggdes i fredstid för 
försvarssyften och som en tydlig symbol för 
makt. Birkas mäktiga borg är en av de få 
monumentala byggnadsverk vi känner till 
från vikingatiden i Sverige.

Förutom sin militära funktion, har bor
gen kanske också fungerat som bostad för 
borgherren, tillflyktsort för stadens befolk
ning, tullstation, administraitvt centrum, 
stallningsplats för hästarna, förråd etc. För 
att få veta mer om borgen funktioner krävs 
en utgrävning också innanför dess vall.

Borgen består av en cirka 3 50 meter lång 
vall av jord och sten. Den är 2 - 3 meter hög 
och 7-8 meter bred. Ovanpå har det funnits 
en träkonstruktion, ett s.k. bröstvärn. Vallen 
är halvcirkelformad och vätter mot öst. I 
väster begränsas borgen av berg i dagen som 
sluttar brant ned mot Mälaren. Det finns tre 
ingångar varav en kallas Kungsporten.

Birkas borg är sprungen ur en inhemsk 
fornborgstradition som sträcker sig från 
bronsåldern och framåt. Förebilder fanns 
också i de danska trelleborgarna och de 
slaviska borgar.

Det finns cirka 500 fornborgar i Mälar
dalen. Men ingen av dem som undersökts 
- utom Birkaborgen - har daterats till 
vikingatiden.

Fornborgar ligger ofta ensligt belägna 
på en höjd. Birkaborgens läge intill en 
stadsbebyggelse är helt unik.

Garnisonen

Garnisonen ligger på en terrass i sluttningen 
mot Mälaren nordväst om borgen. Utgräv
ningar i slutet av 1800-talet och under 1930- 
talet visar att det funnits hus i flera olika 
omgångar på terrassen.

I Garnisonen har man bl.a. funnit pil
spetsar, spjutspetsar, sköldbucklor, delar av 
rustningar och förmål som tyder på häst
hållning. Det mest anmärkningsvärda fyndet 
är lameller till ett harnesk. Det är det enda 
som påträffats från vikingatiden i Sverige.
Ett stort antal lås och nycklar har också 
påträffats. Kanske användes dessa för att 
låsa in vapnen?

Matavfallet på platsen tyder på att den 
varit bebodd året om. Men det finns inga 
fynd som går att relatera till kvinnor.
Mycket tyder alltså på att detta är den plats 
där Birkas krigare hade sin förläggning.
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IKI NGASTADEI

Stadsvallen

Stadsvallen - som man kan urskilja den i 
dag - är 350 meter lång och slutar tvärt i 
söder. Men det är troligt att den fortsatt och 
anslutit vid borgen. Vallen är uppbyggd av 
jord och sten och har också haft ett bröst
värn av trä. Kanske har vissa delar av vallen 
över Svarta Jorden (området där Birka stad 
låg) enbart bestått av träkonstruktioner.

Stadsvallen har inte bara varit en del i 
försvaret. Den har också avgränsat Birka för 
att markera att staden stod under kungens 
beskydd och att det var ett område där 
särskilda regler gällde. Man vet att stads
vallen byggts på i flera etapper. Under vallen 
finns lämningar som är flera hundra år äldre 
än Birka och utgör stadens ursprung.

Bålverket

Bålverket utanför Birkas hamn är den sista 
delen i stadens starka befästning. Det består 
av trästolpar som borrats ner i den leriga 
bottnen. Inga båtar skulle obemärkt kunna 
närma sig Birka. Bålverket - eller pålspärren 
- tvingade båtarna att ta sig in i hamnen via 
en trång passage där de lätt kunde upptäck
as i god tid. Stolparna är idag inte synliga 
ovanför vattenytan.
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Föremål i utställningen

i. Planka, bearbetad, av tall, har ingått i 
träkonstruktionen ovanpå vallen.
14-C daterad till mellan år 948-1019 
(med 68,z % säkerhet). Detta är en del av 
den sista träkonstruktionen som uppförts p 
å vallen. Möjligen del av en trappa?

z. Skelettdelar. Påträffade på botten i vallens 
fyllning. Endast kraniet, överarmsbenet och 
lårbenet är nedlagt. Det är skelettet av en 
man, 40-50 år gammal. På käken kan man 
se att han haft tendens till tandlossning.

3. Hästbrodd av järn

4. Del av hästbetsel av järn

5. Spikar och nitar av järn.
Vallens träöverbyggnad var sammanfogad 
av en mängd nitar och spikar. I det under
sökta schaktet påträffades nästan 300 st 
med skilda längder som använts till 
konstruktionens olika delar. Nitarna är av 
samma typ som använts vid båttillverkning 
under vikingatid.

6. Keramikskärva
Bottenbit från en kruka. På insidan finns 
förkolnade matrester.

7. Keramikskärva med förkolnade matrester 
Mot botten av vallen påträffades en stor 
mängd obrända ben och krukskärvor som 
kan vara rester efter måltider. Dessa har ägt 
rum innan vallen uppfördes.

8. Keramikskärvor
Linje- och vågbandsornerade skärvor av 
slaviskt gods (Feldberg).

9. Keramikskärva
Frisisk kanna, s k Tatingkanna. Dessa 
kannor sätts i samband med missionen 
och Ansgars verksamhet i Birka.

10. Glasskärva av grönt glas från en sk 
trattbägare

11. Glaspärla, gul-röd, sk getingpärla 
Glaspärlan kan dateras till omkring år 750 
genom liknande fynd från handelsplatsen 
Ribe i Danmark. Föremål 6-11 är påträffade 
i avfallslagret i botten. Detta visar att 
borgen är anlagd någon gång under andra 
hälften av 700-talet. I övrigt var det lite fynd 
i vallens fyllning.
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UTGRÄVNINGEN 
I BORGVALLEN

” Endast Hergeir, som 
var hövitsman pä 
platsen, var där 
tillsammans med de 
köpmän och det folk 
som fanns kvar.
I denna kritiska 
situation tog de sin 
tillflykt till horgen, 
som låg i närheten

ur Rimberts Vita Anskarii

De tidigare utgrävningarna på Björkö har 
nästan uteslutande gjorts i stadsområdet 
Svarta Jorden och i de talrika gravarna.

Men för att förstå Birkas uppkomst och 
utveckling är det viktigt få fram fakta om 
stadens militärpolitiska historia.

Provtagningarna som gjordes i vallen 
visar att borgen troligen anlades samtidigt 
som Birkastaden (slutet av 700-talet). 
Utgrävningen visar att borgen varit en 
avancerad försvarsanläggning som byggts 
i två olika etapper.

Borgens konstruktion 
Borgvallen består av två kraftiga och väl
gjorda stenmurar utan murbruk. Mellan 
dem finns fyllning av jord. Det har funnits

en äldre och lägre vall som sedan byggts på 
till en höjd på 2-3 meter.

Ett av de allra viktigaste resultaten av 
1996 års utgrävningar är att man kunde 
påvisa spår av en träkonstruktion ovanpå 
vallen. Det har varit ett s.k. bröstvärn 
med en 2,5 meter bred skyttegång.

Stolphål, träkol, en bilad träplanka och 
ett par hundra järnnitar är resterna efter 
denna konstruktion.

Modell över borgvallen 
Modellen visar hur borgvallen och dess 
bröstvärn kan ha sett ut. För att försvararna 
både skulle kunna både skjuta pilar och ta 
skydd, har man antagit att det funnits en 
s.k. krenelering (murkrön med skottgluggar) 
högst upp på bröstvärnet.

Inga bevis för detta framkom dock vid 
utgrävningen. Förebilden till kreneleringen 
på modellen är hämtad från samtida danska 
konstruktioner.

Borgen brinner

Undersökningarna visar också att borgen 
har brunnit flera gånger. Efter den sista 
branden har bröstvärnet inte byggts upp 
igen. Har bränderna uppstått i samband 
med anfall? Är det Birkas invånare själva 
som anlägger den sista branden då staden 
överges mot slutet av 900-talet?

Användes borgen ännu en tid efter det att 
staden övergivits? Det är frågor som återstår 
att besvara.
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Rituella måltider?

Rekonstruktion av bröstvärnet. 
Teckning av Lars Agger.

På en nivå under borgvallen gjordes intres
santa fynd som visar att platsen använts in
nan borgen byggdes (cirka 750), bl a matav
fall och keramikskärvor. Men det finns inga 
spår av hus i vanlig mening. Kanske har 
man intagit rituella måltider på platsen? På 
samma nivå fann man också ett skelett som

Modellen med figurer i utställningen 
har byggts av konstnärerna 

Lars Agger och Eva Rahmqvist.

tillhört en man i 40-50 års åldern.
I närheten av skelettet finns en enormt 

stenblock. Under detta stenblock döljer 
troligen en grav. Graven öppnas och under
söks under våren-sommaren 1997.

Borgvallen var uppbyggd av två kraftiga murliv med en fyll
ning emellan. Tjugo olika lager 

kunde urskiljas i vallen. Här markeras de 
med olika symboler. Träkonstruktionen var förankrad i 

murlivet. Ritning av Michael Olausson.
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VARNADE KONFLIKTER 
- EN DEL AV VARDAGEN

” De gjorde ett blixt
överfall på invånarna 
som levde där i lugn 
och ro, och tog staden 
med vapenmakt och 
återvände hem efter att 
ha tagit mycket byte 
och många skatter"

ur Rimberts Vita Anskarii

I boken om Ansgar berättas hur köpmän 
och folk flydde till borgen i närheten när 
kung Anund försökte erövra Birka.

Förmodligen var krigshandlingar ett 
stående inslag i Birkas vardag. Den senaste 
arkeologiska forskningen visar att väpnade 
konflikter var ett återkommande inslag i 
stamsamhällena under yngre järnåldern.
Och mycket av den dåtida krigstaktiken 
tycks ha gått ut på belägringar, hot och 
brandskattningar.

Krigshandlingarna kan ha bestått av mer 
eller mindre återkommande plundringståg 
i jakt på byte men också ära och status.

Konflikter kan också ha utvecklats till 
regelrätta krig som omfattat hela kunga
dömen och ytterst handlat om viljan att 
uppnå politisk dominans och ekonomiskt 
inflytande i ett visst område.

Att försvara hela den långa stadsvallen 
kring Birka krävde många män. Vid anfall 
kanske stadsborna hade som regel att fly till 
borgen. Det krävde färre män att försvara 
en välbyggd borg. Birkas krigare hade häs
tar och det var en nyhet för tiden som säker
ligen innebar stora förändringar av strids
tekniken.

För att hålla hästar kan man ha använt 
borgen som stödjepunkt.
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Försvarsanläggningen sätts i brand. 
Från Bayeux-tapeten, 1000-talet.
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VÄLUTRUSTADE KRIGARE 
MED TYDLIG

BEFALSORDNING

" Sju salar har vi 
av svärd fulla, 
järnklingor 
med hjalt av guld; 
min häst är den bästa, 
mitt huggsvärd 
det vassaste, 
hjälm och sköld vitast, 
mig givna av Kiar, 
båge bändstark 
brynjor gyllene, 
min egen mer ädel 
än alla hunners ”

Ur Atlakvida, Edda-dikterna

Birkas krigare var säkert inte bara försvarare 
av staden och borgen. De genomförde 
kanske också själva plundringståg och anfall 
mot andra stammar.

Kanske var de till och med vittfarna män 
som varit ute på sjökrigståg? Vissa fynd av 
orientaliskt ursprung tyder på det. T.ex. en 
uppsättning bronsknappar som förmodligen 
härstammar från området mellan Svarta 
Havet och Kaspiska Havet och som hittats 
i en krigargrav i Birka.

Under 1800-talet gjordes rika fynd i 
Birkas gravar. Dessa fynd ger en bild av ett 
samhälle där militärer med en tydlig befals
ordning spelade en stor roll.

Omkring ioo av de i 100 gravar som 
undersökts innehåller vapen. Det är svärd, 
yxor, spjut, dolkar, bågar och sköldar. 
Krigarna i Birka hade hög status och ut
gjorde troligen kungens följe, hirden.

Genom fynden i vapengravarna kan man 
också urskilja en befalsordning. De mer 
uppsatta krigarna hade finare vapen och 
framför allt häst med sig i graven. Svärdet 
var det vapen som hade högst status.
I de mest exklusiva gravarna har även 
en kvinna fått följa den döde.
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En begraven krigare med full utrustning. 
Grav 581, utgrävd av Hjalmar Stolpe.
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BIRKA VIKINGASTADEN

Föremål i utställningen

1. Nitar av järn.

2. Beslag avslutat med ögla och triangulärt 
hänge, brons, rangel till hästutrustning.

3. Hänglås av järn.

4. Sköldbucklor, fragment, av järn.

5. Kammar och kamfodral, fragment.

6. Nyckelskaft med ornamentik, brons.

7. Nyckel av järn.

8. Brodd av järn.

9. Pilspetsar av järn.

10. Spjutspets av järn.

11. Låsbeslag av järn.

12. Ringnål av brons, fragment.

13. Bältesbeslag, hjärtformiga, brons.

14. Nyckelskaft med ornamentik, brons.t

15. Brynen, sandsten och skiffer.

16. Ringnål, brons med streckornamentik.

17. Spjutspetsar med holk, järn.

18. Lameller till harnesk, järn, fragment.

19. Ringbrynja, järn, fragment.

20. Knivar, järn.
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BIRKA - EN LÄNK MELLAN 
FORNTID OCH MEDELTID?

Kanske är Birka en länk mellan de för
historiska fornborgarna och de medeltida 
försvarsanläggningarna ?

De första medeltida befästningarna helt 
uppförda i sten byggs först under 1100- 
talet, alltså ca hundrafemtio år efter att 
borgen i Birka brinner för sista gången.

Men vilken slags befästningar finns 
däremellan? Fortsätter man att använda 
fornborgar eller bygger man andra typer av 
konstruktioner?

En intressant omständighet är att bara 
tre städer - Kalmar, Stockholm och Visby - 
har stenmurar under medeltiden. Ett annat 
viktigt förhållande är att Sigtuna inte har 
någon känd försvarsanläggning. Det under
stryker olikheterna mellan de närbelägna 
städerna Birka och Sigtuna som under en 
tid existerar parallellt.

Frågan är vad som händer i Mälar- 
området strax innan och efter det att Birka 
överges. Detta är ett angeläget forsknings
område för att förstå den begynnande stads- 
och statsbildningen i Sverige.
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Kastalen på Stensö vid 
Bråviken.
Plan och sektion. 
Kastalen var viktig som 
fast punkt vid farleder 
och öppna kusttrakter. 
Kastalen är den 
medeltida borgens 
grundform som 
kunde utökas med 
en ringmur och kringlig
gande byggnader.
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DEN BERIDN 
FRÅN

E KRIGAREN 
BIRKA

Ryttaren kommer från Birkas kammar
gravar, där många av kungens hirdmän 
begravdes. Med sig på färden till dödsriket 
har de fått sina vapen och hästar.

Gravfynden berättar om att ryttaren 
i kungens hird hade hög status i samhället. 
Allteftersom kungen och stormännen fick 
tätare kontakter österut fick hirdens klädsel 
och utrustning en allt starkare östlig prägel. 
Ryttaren som fick sin grav i Birka har också 
en gång varit yrkeskrigare i österled.

VITTER H ETSAKAD EM I EN S

Ryttarens och hästens utrustning har 
rekonstruerats efter fynd från två kammar
gravar i Hemlanden som båda är från 
början av 900-talet.

Hästen

Osteologiska undersökningar har visat att 
hästarna i Birka såg ut ungefär som 
fjordingar. Det är alltså en ganska liten och 
kraftig häst.
Faktaunderlag: osteolog Bengt Wigh. 
Ryttarskulpturen har tillverkats av 
Rahmqvist-Vidstige Verkstad.
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IKINGASTADEI

Hästens utrustning 
Sadeln är av trä och av en typ som var 
vanlig under både järnåldern och medel
tiden. Förlagan är ett fynd i Valsgärde i 
Uppland. Tyglar, remmar, sadelgjord, olika 
spännen och beslag, munbett, stigbyglar 
och sporrar har tillverkats efter förlagor 
från gravar i Birka.
Faktaunderlag: Elisabeth Brynja,
Historiska museet.
Behjälplig med rekonstruktionerna 
har varit Tommy Hellman.
Sadeln: Torgny Hederstedt
Smide: KG Lindbladh
Övrigt: Rahmqvist-Vidstige Verkstad

Svärdet

Svärdet är av en typ man funnit i flera 
Birkagravar. Ibland var svärden försedda 
med rika silverinläggningar i olika mönster. 
Svärdskidan är av läderklätt trä med en 
doppsko av brons formad som en störtande 
falk.

Skölden

Tunn läderklädd träsköld förstärkt med 
järnbeslag runt kanterna och sköldbuckla av 
järn i mitten. Sköldtypen är vanlig i Birkas 
gravar.

Spjutet

Spjut med skaft av trä av en typ som före
kommer i flera gravar i Birka.
Tillverkat av Peter Johnsson.

Dolken

Järnblad och träskaft. Läderskida med 
beslag i ormmönster av brons. 
Rekonstruktionen bygger på fynd från två 
av Birkas kammargravar.
Tillverkat av Peter Johnsson.
Bronsbeslag: Björn Öhquist.

Bältet

Läderbälte med sölja och remtunga av 
frankisk typ. Originalen från Birka är gjorda 
av förgyllt silver.
Sölja och remtunga: Björn Öhquist. 

Knapparna

Bronsknappar i kasarisk stil. Fyndet visar 
att Birka hade kontakter med kasarerna 
- ett ryttarfolk som fanns mellan Svarta 
Havet och Kaspiska havet under 800- och 
900-talen.
Tillverkade av Björn Öhquist.
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