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 Korta meddelanden 

Birkas isläggar 
– en komplettering 
För ett par år sedan publicerade jag och Johnny 
Karlsson en artikel om fynden av isläggar från 
Birka och Sigtuna (Edberg & Karlsson 2016). 
Artikeln återgick på ett forskningsprojekt base-
rat på en granskning av sammanlagt närmare 700 
fynd. Detta är den hittills mest omfattande studie 
som ägnats sådana föremål. Vår allmänna slutsats 
var att isläggar inte varit några nyttoredskap utan 
bör ses som spår av lek och ungdomliga nöjen 
(Edberg & Karlsson 2015). 

I vårt materialurval ingick 290 isläggar från 
Birka. Det stora flertalet, 227 exemplar, härrörde 
från Hjalmar Stolpes undersökningar i Svarta 
jorden på 1870-talet. 

Stolpes grävningar i Svarta jorden är som be-
kant bristfälligt dokumenterade, något som är en 
black om foten för Birkaforskningen. Tack vare 
de utredningar som Björn Ambrosiani med med-
arbetare gjort har lägena för Stolpes provgropar 
och schakt nu emellertid kunnat fastställas rela-
tivt säkert (Ambrosiani 2013, s. 15 f). Värre är det 
med stratigrafin och därmed dateringsmöjlig-
heterna. 

En hjälp i detta avseende kan de anteckningar 
vara som Stolpe ofta gjorde eller lät göra på fyn-
dens emballage eller direkt på föremålen. Fynd-
plats kunde betecknas med romersk siffra, och 
fynddjup med arabisk siffra antingen åtföljd av 
tecknet för fot (') eller med ordet fot i klartext. 
När Erik Sörling långt senare packade upp fyn-
den från Svarta jorden registrerade han i regel 
dessa anteckningar, och de återfinns i hans 1951 
avslutade katalog. (Katalogen, länge opublicer-
ad, är när detta skrivs under utgivning: Sörling 
2018). Där har knappt 1000 av de ca 2600 fynd-
posterna uppgifter om fynddjup. 

Har dessa noteringar något vetenskapligt 
värde? Eva Hyenstrand gick igenom ett antal 
fynd som både kunde dateras stilistiskt och loka-
liseras till fyndplats och djup. Efter en kritisk 
granskning och statistisk prövning kom hon till 

slutsatsen att upplysningarna har viss potential. 
Fynd på 2 till 3 fots djup, ploglagret oräknat, in-
dikerar en 900-talsdatering (Hyenstrand 1992, s. 
42 f; jfr utförligare i Hyenstrand 1991). Johan 
Callmer som nyligen diskuterat noteringarna 
instämmer. Vid 4 till 4 1/2 fot är bilden blandad, 
skriver han, med dateringar till årtiondena kring 
år 900. Vid 5 fots djup framkommer pärlor från 
årtiondena kring år 800 (Callmer 2018, s. 40 f). 

Vissa föremålskategorier är mer gynnade än 
andra. Eva Hyenstrand (1992, s. 40) fann att 60% 
av kamfynden har anteckningar om fyndlokal 
och/eller djup, något som hon utnyttjade i sin 
undersökning. I fråga om isläggarna är anteck-
ningar betydligt sällsyntare. De återfinns med en-
staka undantag heller inte i Sörlings katalog, efter-
som de flesta av dem inte har individuella fynd-
nummer. Man måste således granska varje före-
mål för att hitta eventuella noteringar. 

Vid min genomgång framgick att endast 23 
isläggar, således 10% av Stolpes fynd från Svarta 
jorden, har läsbara noteringar om fynddjup. Av 
dessa är sju förfärdigade av hästben, 15 av nöt-
kreatursben och en av fårben. Alla hästben är 
mellanhands- eller mellanfotsben (metacarpi III 
eller metatarsi III), alla nötkreatursben är mel-
lanhands- eller mellanfotsben (metacarpi III–IV 
eller metatarsi III–IV) utom ett, som är strålben 
(radius). Fårbenet är mellanhandsben (metacar-
pus III–IV). Största fynddjupet är 4 fot och note-
ringarna fördelar sig enligt tab. 1. 

I Stolpes totala isläggsmaterial från Svarta 
jorden är 79% av nötkreatur och 21% av häst. 
Proportionerna i Ambrosianis 1990-talsmaterial 
var nästan identiska: 80% och 20%. Bland de 23 
isläggarna med noteringar om fynddjup är ande-
len häst högre, 30%. Möjligen kan detta tyda på 
ett större intresse för hästben från utgrävarens 
sida. Han observerade att sådana inte förekom-
mer i slakt- och måltidsavfall från Birka och hans 
uppfattning var att de importerats till Birka just 
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Djup Häst ex. Nöt ex. Får ex. 
1’ 1 2 – 
2’ 2 3 – 
3’ 4 6 – 
4’ – 4 1 

som råvara för isläggar (Stolpe 1873, s. 53.) Å 
andra sidan finns i hans material ytterligare 53 
isläggar av hästben, som inte fått någon påskrift. 

Fårben, identifierade som isläggar, är mycket 
ovanliga. De är helt enkelt, kan man tycka, allde-
les för korta för att man skall kunna åka på dem. 
Fyndet är det enda från Birka (i Sigtunamateria-
let finns för övrigt tre). Att Stolpe i detta fall 
särskilt lade märke till fyndomständigheterna är 
inte att undra på. 

Vår publicerade analys av Birkafyndens krono-
logi byggde på stratigrafiskt dokumenterade fynd 
från Ambrosianis grävningar (43 isläggar) med 
jämförelse också med enstaka fynd från gravar. 
Slutsatserna blev att nötkreatur dominerade helt 
som råvara till isläggar i Birkas äldre faser fram 
till ca 900. Ett enda undantag fanns, en radius av 
häst som härrör från ett lager daterat till ca 
750–840. I 900-talslagren utgör häst däremot en 
femtedel av isläggsfynden (Edberg & Karlsson 
2015, s. 22 f; 2016). 

Finns det något att tillägga om man nu in-
kluderar också fynden med de här redovisade 
djupnoteringarna? Alla de isläggar som Stolpe 
antecknat som funna på 4 fots djup är av nötkrea-
tur (i ett fall av får). Från 3 fot och uppåt finns 
både häst och nötkreatur. Materialet är litet och 
urvalet okänt, men vi kan konstatera att det inte 
jävar de tidigare slutsatserna. 

Tab. 1. Isläggar från Stolpes grävningar i Svarta 
jorden där uppgifter om djupet under markytan 
bevarats. —Bone skates from early excavations in the 
Black Earth of Birka where information about find 
depths survives. 

Referenser 
Ambrosiani, B., 2013. Stratigraphy, vol. 1. Part one: the 

site and the shore. Part two: The Caster’s Workshop. Bir-
ka Studies 9. Stockholm. 

Callmer,  J.,  2018.  Beads  and  pendants  from  Stolpe’s 
and  Arbman’s  excavations  in  the  Black  Earth  and 
the  stray  find  collections  from  the  Black  Earth. 
Fynden  från  Svarta  jorden från  Hjalmar  Stolpes under-
sökningar.  Studier  och  äldre  uppgifter. Aun  49.  Upp-
sala. 

Edberg,  R.  &  Karlsson,  J.,  2015.  Isläggar  från  Birka  och 
Sigtuna.  En  undersökning  av  ett  vikingatida  och  me-
deltida fyndmaterial. Stockholm Archaeological Re-
ports 43. Stockholm. 

– 2016.  Bone  skates  and young people  in  Birka  and
Sigtuna. Fornvännen 111.

Hyenstrand,  E.  1991.  Svarta  jorden  på  Björkö.  Om  dess 
utforskare, stratigrafi och  kammar. C-uppsats. Inst. f. 
arkeologi, Uppsala universitet. 

– 1992.  Early  discoveries  in  the  Black  Earth.  Amb-
rosiani,  B.  &  Clarke,  H.  (red.).  Early  investigations 
and future plans. Investigations in the Black Earth. Bir-
ka Studies 1. Stockholm.

Stolpe, H., 1873. Naturhistoriska och archæologiska under-
sökningar på Björkö i Mälaren, II. Öfversigt af Kongl. 
Vet.-Akad. Förh. 1873, N:o 5. Stockholm. 

Sörling, E., 2018. Fynden från Svarta jorden från Hjalmar 
Stolpes undersökningar.  Katalog. Aun 48. Uppsala. 

Rune Edberg 
Svartbäcksgatan 108 A 

SE–753 35 Uppsala 
rune.edberg@comhem.se 

Fornvännen 113 (2018) 

mailto:rune.edberg@comhem.se



