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B i r k a  ä r  i n g E n  Ö

o m  B åT g r a v a r ,  B a r o c k s p ä n n E n  
o c H  l a s E r s k a n n i n g

m i c H a E l  n E i ß

När vikingatiden kommer på tal, leds tankarna ofta osökt till Birka. För även om 
Birka låg på en ö i Mälaren, så var det allt annat än isolerat. Istället ingick Birka 
i ett komplext nätverk som täckte såväl nära bygder som fjärran stränder. Därav 
följer att nyckeln till vår förståelse av Mälardalens vikingatid ofta finns i Birka. 
Men även det motsatta gäller, och ibland behöver arkeologer titta åt andra håll 
för att uppnå en bättre förståelse av Birka. Detta ömsesidiga förhållande ska 
illustreras med hjälp av ett båtgravsfynd från Turinge i Södermanland.

Båtgravar hör sedan länge till den fyndgrupp som mest kittlat fantasin, 
både hos arkeologer och hos en intresserad allmänhet. Att begrava i båt var 
ett medvetet val av de efterlevande som önskade meddela något. Budskapet 
kunde avse välstånd, social status, trosföreställningar eller ideologi. Man har 
också liknat gravläggningar vid poesi eller sceniska berättelser. I Mälarområ-
det har man undersökt några gravfält med båtgravar. Mest kända är Vendel 
och Valsgärde, Tuna i Alsike och Tuna i Badelunda. Mycket mindre känd är 
däremot båtgraven i Årby i Turinge. Båtgraven bärgades redan 1972 i samband 
med ett motorvägsbygge i Södermanland. Men det är inte förrän nyligen som 
gravmaterialet kommit att utvärderas inom ramen för en förstudie (Tesch, 
Larsson, Larsson, Neiß & Roos) .

På grävfältet i fråga undersöktes sammanlagt 69 brand- och skelettgravar. 
Bland dessa dominerar skelettgravarna. Därtill kommer ett trettiotal möjliga 
barngravar. Just den höga andelen skelett- och barngravar anses vara typisk 
för övergångstiden mellan förkristen och kristen tid (figur 1). Båtgraven låg i 
gravfältets periferi och påminde därigenom om en båt som ligger förtöjd vid 
en liten holme. Själva båten var 7 m lång och av en typ som är vanlig bland 
båtgravar. I båten hittade man resterna efter en kvinna som bar en fin dräkt, 
så som det anstod en dam av värld (figur 2). Gravgodsets sammansättning 
skvallrar om att de efterlevande ville manifestera att kvinnan ingick i samma 
högreståndsmiljö som kammargrav-folket i Birka. I båten hittades också ett 
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hästhuvud samt en dragkrok, som kan ha kommit till användning då båten 
transporterades över land. Begravningsakten var troligtvis lång och utdragen, 
och båten kom så småningom att täckas med stenhällar, så att gravmonumen-
tet liknade en skeppssättning. 

Som preliminärt undersökningsresultat trodde sig forskarlaget alltså kunna 
se en typisk båtgrav från yngre Birkatid. Men skenet kan bedra! Ett noggrant 
studium av föremålen i graven tyder nämligen på att allt inte står rätt till. En-
ligt osteologens analys på tandemaljen blev kvinnan mellan 25 och 40 år gam-
mal. Samtidigt visar en analys på skador och lagningar att många föremål är 
så slitna att kvinnans livstid inte räckte till för att åsamka skadorna. Dessutom 
spretar artefaktbiografierna åt alla möjliga håll. Tillverkningstiden för vissa fö-
remål ligger i början av yngre Birkatid. Andra föremål tillverkades långt efter 
att Birka övergivits någon gång efter 970. Det gäller framför allt tre hängen 
som har sina närmaste paralleller i Ryssland. Här uppträder de en bra bit in på 
1000-talet. Men det mest häpnadsväckande med Turinge-graven är nog det 
faktum att kvinnans pärluppsättning innehöll tre eldpåverkade pärlor samt 
brottstycken av en pärla som kan vara vendeltida. Med andra ord verkar det 
som om de efterlevande plockat souvenirer från brandgravarna runt omkring 

Figur 1. Gravfältet med båtgraven från Årby i Turinge (Södermanland). Teckning: S. Tesch.
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figur 2. Båtgraven som den kom fram vid utgrävningen samt smycken och pärlor som hittades 
(SHM 34902:7751). Foton: S. Tesch (överst och till vänster) & Riksantikvarieämbetet,  

avdelningen för konservering.

Båtgraven framrensad, gropen täcktes av flera stenar

området i centrum av graven 
med smycken och pärlor som 
det kom fram vid utgrävningen smycken och pärlor efter konservering
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tuationen i båtgraven antyder alltså att kvinnan avled i en tid då Birka-dräkten 
kommit ur mode. Därför var de efterlevande inte bara tvungna att gräva djupt 
i ättelådan utan också i andra gravar. 

Båtgravar och Birka-dräkten räknas båda till den förkristna seden. Lik-
väl tyder allting på att Turinge-graven tillkommit efter Birka. Frågan är så 
klart – varför? Övergångstiden var en dynamisk tidsålder där många gamla 
konstanter satts ur spel. Möjligtvis ledde detta till ideologiska spänningar som 
kom att lämna olika starka avtryck i den materiella kulturen. Utmaningen för 
arkeologen är att upptäcka och tolka dessa spår. Inom forskningen betecknas 
en ingående självsyn på föremål som autopsi. I modernt språkbruk förknippar 
vi ordet framför allt med obduktioner på människolik. Likväl är den bakom-
liggande idén densamma: I likhet med människokroppen samlar även föremål 
på sig olika spår som skvallrar om deras tillblivelse och uppgifter, om olycksfall 
och återställning, om åldrande och bortgång. Man skulle alltså kunna säga att 
varje föremålsautopsi så småningom leder till en individuell föremålsbiografi. 
I fallet Turinge är det framför allt summan av föremålsbiografierna som mo-
tiverar en omvärdering av helheten: Från att ha varit en representant för yngre 
Birkatid, har den lilla båtgraven numera förvandlats till en potentiell anakro-
nism med ideologiska implikationer. Frågan lyder således huruvida Turinge-
kvinnans efterlevande iscensatte en ålderdomlig begravningsakt i syfte att 
återskapa en ”förlorad värld”…

Hur svaret än lyder – en sak framstår åtminstone som säker: Mot bakgrund 
av situationen i Birka, verkar Turinge-graven mest som en anomali. Men möj-
ligtvis är detta intryck bara en ögonblicksbild. Orsaken ligger inom arkeologins 
säregna forskningsdynamik. Som bekant är föremål vårt främsta källmaterial. 
Därmed utgör föremål den naturliga utgångspunkten för all teoretiserande 
forskning. En kontinuerlig nybearbetning av gamla fynd utifrån samtidens me-
todiska och teoretiska insikter är därför ett måste. Annars bygger arkeologins nya 
rön på föråldrad litteratur. Samtidigt måste vi påminna oss om Birka-fyndens 
enorma omfång. Det är knappast en slump att det krävdes årtionden av idogt 
arbete för att ordna upp och analysera denna korpus i sina grunddrag. Traditio-
nellt har typologisk föremålsforskning dominerats av tre frågeställningar: Hur 
daterar föremålen, varifrån kommer de, och vilken social kontext tillhör de? I sin 
strävan att gå till botten med dessa frågor har man av tradition avhandlat varje 
föremålssort för sig inom ramen för en monografi. Samtidigt säger det sig självt 
att varje föremålstyp har sina egna förutsättningar, vilket resulterar i olika svå-
righetsgrader. Därför är det föga förvånande att studierna på Birkas föremåls-
bestånd framskridit i olika takt. Men under denna utdragna bearbetningstid har 
också insikten om autopsiernas betydelse vuxit sig starkare. Likväl existerar ännu 
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ingen storskalig Birka-studie som går på djupet med materialet på ett tillräckligt 
detaljerat sätt för att kunna besvara de specifika frågor som väckts av gravgodset 
i Turinge. Därför förblir det en öppen fråga huruvida båtgraven i Turinge är en 
anakronism eller om Birkas gravar präglas av samma tendenser. 

För att illustrera problemen med en modern föremålsstudie ska jag i det föl-
jande ge exempel från mitt eget avhandlingsarbete om djurornamentik och vi-
kingatida gjuthantverk (Neiß manus). Det är en allmänt vedertagen uppfattning 
att ornamentproduktionen före vikingatiden kontrollerades av överklassen. Men 
under vikingatiden överflyglades stormannagården av nya centra för produktion 
och distribution. Samtidigt som Birka och andra handelsplatser blommade upp, 
frigjorde sig också gjutarna alltmer från stormannaklassen – djurornamentiken 
“demokratiserades” genom massproduktion. Som ett led i utvecklingen ökade 
också kvalitetsklyftan. Samtidigt antyder uppskattningar av befolkningsunder-
laget att vikingatidens föremålskonsumtion ändå var begränsad. För gjutaren 
kunde det alltså vara en överlevnadsfråga att erbjuda en bred produktportfölj. 
I vissa verkstäder löstes ekvationen genom diversifiering. Detta innebar exklu-
siva uppdragsverk från överklassen, samtidigt som man förhandsproducerade 
dussinvara åt bredare folklager. Av denna anledning erbjuder en kontextstudie 
värdefull information för vår förståelse av vikingatidens djurornamentik. Vad 
betyder motiven? Stod överklassföremålen förebild för massprodukterna? Var 
det kanske tvärtom, eller får vi räkna med alternativa scenarier? Ett lämpligt 
studieobjekt är de s.k. barockspännena från yngre birkatid. Med barockspänne 
avses ett vikingatida dräktspänne med pånitade eller medgjutna rundfigurer (fi-
gur 3a-b, 4a). Men det finns också enklare spännevarianter utan sirat (figur 3c, 
4b). Barockspännen är framför allt ett svenskt östkustsfenomen, med en stark 
koncentration i Birka och några enstaka utlöpare, framförallt i dagens Ryssland. 
Den förbindande länken till Turinge är det faktum att kvinnan i båtgraven an-
trädde sin sista resa med ett enklare rundspänne i bagaget (figur 3c). 

Som tidigare framgått är det ett väletablerat arbetssätt inom arkeologin att 
bedriva djupstudier på en välavgränsad föremålstyp. Samtidigt erbjuder ba-
rockspännena nya perspektiv bortom datering, spridning och socialgrupp. För 
det första är barockspännen rikt dekorerade. För det andra omfattar gruppen 
inte bara praktfulla silverspännen, utan också massproducerade bronsspännen. 
För det tredje uppträder barockspännen som olika föremålstyper, d.v.s. som 
runda och likarmade spännen. Och för det fjärde söker många barockspännen 
sin hemortsrätt i en och samma verkstad. Under dessa förutsättningar borde 
det vara möjligt att formulera en rad alternativa frågor: Vilka individuella ut-
tryck tog sig gjutarens inflyttande på gjutteknik, föremålsteknologi och bild-
språk? Ställde olika konsumentgrupper olika krav på bildernas innehåll, och 
hur såg den vikingatida ägarinnan egentligen på sitt barockspänne?
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Nyckeln till dessa frågeställningar ligger i en typövergripande fallstudie som 
omfattar alla sorters barockspännen – oberoende om det nu rör sig om prakt-
spännen eller massföremål, runda eller likarmade spännen. Ett stort minus med 
en typövergripande fallstudie är dock det faktum att den bygger på tidsödande 
autopsier som i sin tur kräver en omfattande dokumentation. Dessutom är det 
typövergripande arbetssättet inte lika etablerat. Därför siktar forskaren i viss 
mån på ett rörligt mål. Under arbetet med barockspännena uppkom således 
ideligen nya frågställningar, och inte sällan kunde en tidigare förbisedd variabel 

Figur 3. Överst (a) barockspänne med rundfigurer.  Väsby i Skå (Uppland, SHM 246). Efter Hilde-
brand. Nere till vänster (b) barockspänne med rundfigurer i genomskärning. Okänd fyndplats i 
Norge (UiO C24414b). 3D-Modell och animation: M. Neiß. Nere till höger (c) rundspänne från 

båtgraven från Årby i Turinge (Södermanland, SHM 34902:7751). 3D-Modell: M. Neiß.

a

b

c
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Figur 4. Överst (a) motivanalys av barockspänne med rundfigurer.  Asa herrgård i Asa 
(Småland, SHM 9042:24a). 3D-Modell och animation: M. Neiß. Underst (b) storleksjäm-
förelse mellan två barockspännen utan rundfigurer. Gult: Galgbergsgärdet i Vadstena 
(Östergötland, ÖgLM C4325). Rosa:  Varvboholm i Varv (Västergötland, SHM 16334). 

3d-modell och animation: m. neiß.

få stor relevans. Därför var undertecknad tvungen att uppsöka materialet i flera 
omgångar. Uppgiften blev inte lättare av det faktum att barockspännen inte 
bara hittats i Birka utan över hela Nordeuropa inklusive Ryssland. Med andra 
ord hade arkeologins traditionella dokumentationsteknik med passare, skjut-
mått och kamera som främsta redskap nått sin gräns – åtminstone i fråga om 
barockspännen. Av denna anledning prövades nya strategier för dokumentation 
och utvärdering. Tills nyligen har 3D-laserskanning varit omständligt och kost-
samt. Men i takt med att teknikrevolutionen fortskrider, blir utrustningen allt 
billigare och alltmer lätthanterlig. Därför är det idag fullt möjligt att begagna 

a

b
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för en pilotstudie digitaliserades ett antal vikingatida barockspännen med hjälp 
av två portabla laserskannrar (Neiß, Wärmländer & Sholts). 3D-modellerna 
analyserades sedan med metoder som inte lämpar sig för originalföremål – så-
som hopsättning av fragmenterade spännen, storleksjämförelser (figur 4b) och 
tvärsnitt (figur 3b) i syfte att analysera hantverkstekniken samt mönsteranalyser 
(figur 4a). Pilotstudien tycks bekräfta att modern 3D-teknologi kan använ-
das som ett effektivt dokumentations- och analysverktyg för föremålsstudier 
– exempelvis när det gäller att identifiera vikingatida verkstadstraditioner. Men 
även om den databasstödda utvärderingen är avslutad inom kort, så måste vi 
påminna oss om att barockspännen bara utgör ett fragment av en omfattande 
vikingatida föremålsskatt som låter sig analyseras på liknande sätt. Därför bör 
fallstudien kring barockspännena uppfattas som en liten pusselbit till vår för-
ståelse av Birka-materialet.

Avslutningsvis ska vi fasthålla att Birka – sitt överväldigande material till 
trots – inte bör hanteras som ett isolerat fenomen. Sett i backspegeln, kan 
forskningsdynamiken kring Birka närmast liknas vid en utdragen dialog mellan 
olika forskargenerationer som har pågått sedan Hjalmar Stolpe tagit det första 
spadtaget för snart 140 år sedan. Ur denna dialog födds ideligen nya frågeställ-
ningar som befrämjar en kontinuerlig metod- och teoriutveckling inom hela 
vikingatidsarkeologin. I denna mening är Birka alltså inte heller någon ö...
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