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Birka och Hovgården i Mälardalen

PÅ UNESCO:s världsarvslista tas kultur- och naturmiljöer 
upp som är så värdefulla att de är en angelägenhet för 
hela mänskligheten. På ett alldeles unikt sätt vittnar de 
om jordens och människans historia. Birka och Hovgården 
utsågs 1993 till världsarv med följande motivering:

(,Kriterium III): "Birka och Hovgården-komplexet är en 
exceptionellt välbevarad vittnesbörd om de omfattande 
handelsförbindelser som vikingarna etablerade under 
två århundraden och som vittnar om en anmärknings
värd ekonomisk och politisk expansion."

(,Kriterium IV): "Birka är ett av de mest unika, kompletta 
och oförstörda exemplen på en vikingatida handelsstad 
från tiden 700-900 e.Kr."

I och med undertecknandet av världsarvskonventionen 
svarar Sverige för att Birka och Hovgården överlämnas 
till kommande generationer. Vi är skyldiga att göra allt 
vi förmår för att säkerställa platsens identifiering, skydd, 
bevarande och levandegörande. Birka och Hovgården 
ägs och förvaltas av Riksantikvarieämbetet.
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FÖRORD

BIRKA OCH HOVGÅRDEN, på öarna Björkö och Adelsö, var knut

punkten i Mälardalen under vikingatiden. Köpstaden Birka anlades under 
700-talet och blev en betydelsefull hantverks- och handelsplats med 
besökare från när och fjärran. Kungens residens Hovgården låg nära, 

men på andra sidan sundet.
I det välbevarade kulturlandskapet finns ovanligt många lämningar 

efter vikingatidens människor och samhälle. Ända sedan 1800-talet har 

fornlämningar på platsen undersökts av arkeologer och deras tolkningar 
väcker alltid ett stort intresse och nya frågor ställs. Med den här skriften 
vill vi på ett enkelt sätt sammanfatta forskningsläget kring Birka och 
Hovgården och särskilt visa på resultaten av senare års arkeologiska 
undersökningar. De nyvunna kunskaperna gör platsen och tiden allt

mer fascinerande.
Sedan 1993 är Birka och Hovgården på Ekerö ett av UNESCQs 

vä ridsarv, som årligen besöks av en mångtalig publik. Genom att berätta 
om platsens betydelse och unika värden vill vi öka möjligheten att bättre 
förstå och lära mer om människors villkor, möten och vida kontakter i en 
tid långt före dagens.

Inger Liliequist
Riksantikvarie

Riksantikvarieämbetets sektorsforskningsanslag, FoU, syftar till att utveckla kunskapsupp
byggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. Foil-anslaget används för 
att stödja forskningsprojekt som befinner sig i mötet mellan kulturpolitik, kunskapsuppbyggnad 
om kulturmiljöer samt de vetenskapliga disciplinerna.
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Historien om en kunglig köpstad
Inne i Mälaren, 30 kilometer väster om Stockholm mellan 
södra Björkfjärden och Hovgårdsfjärden, ligger Björkö. På 
öns västsida låg till för 1100 år sedan en liten aktiv köpstad, 
Birka. Birka varden största staden på skandinaviska halvön 
under vikingatid. Tack vare sitt skyddade läge drog den till 
sig människor från när och fjärran som bjöd ut sina varor 
eller bedrev hantverk. I dag är Birka, tillsammans med Hov
gården på Adelsö, upptaget på Unescos lista över världsarv 
och ett uppskattat mål för tusentals sommarturister.



I DAG HAR BJÖRKÖ en yta på cirka 4 x 1,5 kilometer, men under vikinga
tiden, då Mälaren var en del av Östersjön, var Björkö betydligt mindre. Vatten
nivån låg då ungefår 5 meter högre än i dag, vilket innebar att den södra de
len utgjorde en egen ö. Den delen består huvudsakligen av berg och obrukbar 
morän, och på den högsta toppen tronar gravrösen från bronsåldern.

För den som för första gången landstiger på Björkö är det inte lätt att 
föreställa sig hur en köpstad under vikingatiden kan ha sett ut och hur den 
fungerade. Smala grusvägar leder till gröna beteshagar där Birka en gång låg
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och vackra björkar växer mellan gravhögarna. På öns högsta punkt innanför 
borgvallen står ett ålderdomligt stenkors som restes 1834 till minne av bene
diktinermunken Ansgars första besök i Birka. Uppe från korset har man en 
milsvid utsikt. I nordost ser man delar av det gamla stadsområdet och stads
vallen som en gång i tiden skilde staden från det största gravfaltet, Hem
landen, med över 1 600 gravhögar. I sydost ligger Ansgarskapellet, invigt 
1930, och Björkö by som i dag bara omfattar en gård. Byn var troligen delvis 
samtida med Birka och bönderna där fortsatte att bruka jorden även sedan 
Birka ödelagts. I fjärran skymtar Adelsös medeltida, vitkalkade stenkyrka.

Museet berättar platsens historia
År 1996 uppfördes ett museum i anslutning till Birka, en vacker träbyggnad 
nere vid Ångholmen, där turisterna stiger i land. Museets permanenta ut
ställning är baserad på resultaten av den forskning om Birka och vikingati
den som förekommit sedan 1930-talet, och speciellt av utgrävnings- och 
forskningsprojektet Birka vikingastaden 1990—1995, som leddes av Björn 
Ambrosiani.

Museets övergripande tema är Birka som mötesplats. Här möttes män
niskor från Europas alla hörn för utbyte av varor och kommers, något som 
avspeglas i fynden: råvaror till hantverkarna, förnödenheter till stadsbe
folkningen, prestigevaror till kungen och samhällets mäktigaste släkter.

Utställningens fasta del består av tre stora modeller som visar händelser 
ur Birkas historia: Ansgars ankomst till Birkas hamn en höstdag år 829, en 
scen från en vårvinterdag i staden strax före år 900 och ett gästabud för 
främmande köpmän hos kungen på Adelsö någon gång under första delen 
av 900-talet. Ett långt tvärsnitt av kulturlagren, i den del av stadsområdet 
som blev utgrävt 1990-1995, visar hur stadens historia avspeglas i lager på 
lager från det allra första skedet till dess att staden övergavs omkring 200 år 
senare. Under tvärsnittet finns montrar med exempel på fynd från stadsom
rådet: småkryp som sniglar, skalbaggar och flugor, avfall efter diverse hant
verk och fynd som ger inblick i både vinter- och sommaraktiviteter. Den 
stora mängden måltidsavfall, i form av ben som samlades in under den 
stora utgrävningen i stadsområdet, har gett underlag till ett stilleben i en 
egen monter, för att visa vad stadens invånare åt.

Inget traditionellt museum
Birka har i många år varit mest känt för de enastående fynden från grav
fälten som naturvetaren och arkeologen Hjalmar Stolpe undersökte i slutet 
av 1800-talet. Basutställningen försöker ge en föreställning om en fjärran 
forntid som besökarna kan ha i åtanke när de vandrar i kulturlandskapet 
på Björkö. Den vill visa Birkas makt och mångkulturella prägel med hjälp
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av kartor och utsökta kopior av de prestigeföremål som hittades i gravarna: 
blanka, skarpa vapen, dryckeskärl av genomskinligt glas, förgyllda smycken, 
arabiska silvermynt, mångfargade glaspärlor, bärnsten och halvädelstenar, 
färgrika tyger av ylle, linne och siden samt skinn från pälsdjur. Original
fynden, som är både sköra och i viss mån fragmentariska, förvaras och före
visas på Historiska museet och på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.

Birkamuseet ska inte uppfattas som ett traditionellt museum. Utställning
arna är tänkta att vara ett komplement till det kulturlandskap som besökar
na kan iaktta på sin rundvandring på ön där stadsområdet (även kallat 
Svarta jorden), Borgberget med dess mäktiga vall, stadsvallen, hamnen och 
gravfälten utgör viktiga beståndsdelar. I närheten av Birkamuseet har flera 
vikingatida hus rekonstruerats. Denna återskapade miljö ska bland annat 
ses som ett levandegörande av fornlämningsområdet.

Följ med på en spännande resa till Birka och Hovgården. I den här skriften 
hittar du dels skildringar av platsen, staden, kungsgården, dess omgivningar 
och det liv som olika människor levde där under vikingatiden, dels ett av
snitt som är mer faktainriktat och innehåller beskrivningar av de olika arkeo
logiska utgrävningar som gjorts. Det berättas också om de husrekonstruktio
ner som pågått och pågår och som är en viktig del i att synliggöra kunskap 
för nutida besökare.
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Hovgården - kungligt residens
Att det fanns en kung i eller i närheten-av Birka framgår av 
Rimberts biografi över munken och missionären Ansgar.
Där berättas om.när Ansgar och hans följe anlände till Birka 
år 829 och hur de då blev väl mottagna av kung Björn. Det 
står också att Björn var kung,i svearnas rike. Men var i riket 
hade denne kung.sitt säte? Eh möjlighet är att han reste runt 
mellan olika kungsgårdar i Mälarområdet och att en av 
gårdarna var belägen på Adelsö, ön väster om Björkö.



Flygbild över Hovgården på Adelsö.

PÅ ADELSÖ FINNS en udde som vetter mot Björkö och Birka. På udden 
ligger Adelsö kyrka och en plats kallad Hovgården. I detta område finns 
en stor mängd fornlämningar från järnålder och medeltid. Få ställen i Mälar- 
området kan uppvisa en lika anslående samling.

Väster om Hovgården finns ett gårdsgravfält från järnåldern med kanske 
närmare 200 gravar. Inom Hovgårdenområdet finns även tre gravhögar som 
är så stora att de brukar betecknas som kungshögar. Dessutom finns en av
planad hög i närheten. Högarna ligger på en rad, precis som de mer kända 
högarna i Gamla Uppsala. Den avplanade högen kallas Tingshögen och kan, 
som namnet antyder, ha tjänat som samlingsplats vid möten.

Kungshögarna har aldrig undersökts och arkeologerna vet därför inte när 
de uppfördes eller vilka som vilar i dem. I Ansgarsbiografin omnämns 
kungarna Björn, Anund, Olof och Erik. Av dessa blev Anund fördriven 
från Birka och folktraditionen säger att det är Björn, Olof och Erik som har 
sina sista viloplatser på Adelsö. Utöver kungshögarna finns det vid Hov
gården också en stor hög, Skopintull. Denna har undersökts. Den döde, en 
medelålders man, hade bränts i ett fartyg. Mannens utrustning var synner
ligen rik. Han hade haft en guldstickad dräkt och ett bälte med hjärtfor- 
made beslag av östlig typ. Paralleller finns framfor allt i de khazariska och
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volgabulgariska områdena i Ukraina och Ryssland. Med sig i graven hade 
mannen även en rad djur typiska för högre ståndsmiljöer, däribland en häst, 
flera hundar samt jaktfåglar som duvhök och berguv. Av föremålen att 
döma tillkom graven under tidigt 900-tal.

De anslående högarna visar att denna plats utgjorde en aristokratisk miljö 
under delar av järnåldern. Mycket tyder på att samhällets ledning har haft 
sitt säte här och att platsen varit centrum under lång tid.

Hur levde man i samhällets ledarskikt?
Hur kungliga residens såg ut och fungerade under järnåldern har diskute
rats mycket inom arkeologin under senare år. På några platser finns spår 
efter stora hallar. Byggnaderna var omsorgsfullt uppförda och kunde uppgå 
till hela cirka 90 x 8 meter. I hallen ägde fester och religiösa ceremonier 
rum. Mitt i byggnaden fanns ett högsäte, en tron, för hallens herre.

Hallar har bland annat funnits utanför Kaupang, Birkas motsvarighet i 
södra Norge, i Lejre, den danske kungens säte på Själland och, under delar 
av järnåldern, i Gamla Uppsala. De ovanligt stora byggnaderna på dessa 
platser har gett upphov till frågan om det funnits liknande byggnader inom 
Hovgårdenområdet på Adelsö.

Medan delar av Birka har undersökts arkeologiskt vid ett flertal tillfallen 
har näset på Adelsö undersökts i betydligt mindre omfattning. Därför har 
också kunskapen om området varit mycket begränsad. För att få veta mer 
om hur en aristokratisk residensmiljö kunde vara organiserad under järnål
dern, och om platsen var samtida med Birka, företogs arkeologiska under
sökningar i Hovgårdenområdet åren 1991-1994.

Hamnområdet
Aren 1991-1994 undersöktes bland annat en äldre hamnvik som ligger strax 
öster om kyrkan. Hamnen var känd sedan tidigare men arkeologerna hade 
dock varken kunskap om hur stor hamnanläggningen en gång var eller hur 
den sett ut. Vid undersökningarna visade det sig att den östra delen av hamn
anläggningen bestod av en cirka 30-40 meter lång stenskodd kajkant. På 
den östra sidan av hamnen påträffades spår efter hantverkare, bland annat 
kan guldsmide ha bedrivits i området.

Landhöjningen har medfört att dagens strandlinje ligger långt nedanför 
den vikingatida strandlinjen. Genom att relatera hamnanläggningen till de 
höjder som Mälarens vatten bör ha haft under vikingatid kunde arkeologerna 
sluta sig till att hamnen byggts i mitten av 700-talet, alltså vid den tid då 
Birka anlades. Intressant är också att hamnen vetter mot Birka.
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Hallar har funnits bland annat utanför Kaupang, Birkas motsvarighet i södra Norge, i Lejre, 
den danske kungens säte på Själland och, under delar av järnåldern i Gamla Uppsala. Bilden 
visar en rekonstruktion av ett långhus - med halldel - från Borg, Lofoten i Norge.

Hallbyggnad påträffas
Vid undersökningarna påträffades även spår av en vikingatida byggnad som 
har vissa likheter med järnålderns hallbyggnader. Spåren upptäcktes när 
arkeologerna grävde i närheten av den höjd där det medeltida residenset 
Alsnö hus en gång var beläget. På en stor stenterass, en uppbyggd platå, 
återfanns husrester och vikingatida föremål. Husresterna bestod av dubbla 
syllstensrader med röda stenar samt spåren efter stora jordgrävda stolpar. Den 
rejäla konstruktionen visar att den byggnad som stått på terrassen antagli
gen har varit hög och försedd med dubbla väggar i resvirke eller skiftesverk, 
precis som den hallbyggnad som påträffades vid utgrävningarna i Birkas 
garnisonsområde. Byggnaden på terrassen har gett ett kompakt och mani
fest intryck och den har legat så att man därifrån kunde blicka rakt in i Bir
kas stadsområde. I utkastlagren, det vill säga soporna, nedanför huset fann 
arkeologerna en stor mängd svinben. Motsvarande mängder har tidigare 
bara påträffats i Gamla Uppsala, en plats som förknippas med sveakungen 
och förkristen religion under vikingatid.

Den stora mängden svinben visar att byggnaden använts vid fester, cere
monier och kanske blot. Fynd av skrinbeslag och guldfragment vid huset 
talar för att byggnaden verkligen utgjorde säte för samhällets översta skikt. 
Byggnaden har tolkats som en mindre residensbyggnad. Det kan dessutom 
ha funnits en stor hallbyggnad i området. För att ge ett mäktigt intryck 
uppfördes hallarna ofta på höga lägen i terrängen. Ett typiskt sådant läge 
är den platå där Alsnö hus uppfördes i slutet av 1200-talet. Aktiviteterna i 
samband med uppförandet av detta residens har dessvärre medfört att möj
liga vikingatida lämningar förstörts. Därigenom kan spåren av den kungs
gård varifrån sveakungen kontrollerade verksamheten i Birka ha gått förlorade.
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En köpstad växer fram
Under 700-talet anlades flera köpstäder i det kristna Europas 
nordliga utkanter, först Ribe på Västjylland, därefter Birka,
Sta raja Ladoga i Ryssland och Hedeby längst söderut på Jylland. 
Samtidigt växte kustnära handelsplatser fram, som fick större 
eller mindre betydelse, till exempel Ravi ken på Gotland, Åhus 
i Skåne, Grobina i Lettland och Ralswiek på Rügen.
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ORSAKERNA Tl LL ATT DETTA skedde just vid den här tiden är många. 
Det kan bland annat hänga ihop med att samhällsutvecklingen befann sig i 
en fas då ledande släkter valde en gemensam kung och stödde honom ge
nom att etablera en fast bas för handel. Under senare hälften av 700-talet var 
mycket avhängigt kejsar Karl den stores politik. Den gick ut på expansion 
och kristnande av folken norr- och österut i Europa samt försök att kontrol
lera viktiga handelsvägar och handelsplatser. Det låg i tiden att starka och 
mäktiga släkter gick samman om djärva företag, och det fanns goda möj
ligheter för en enskild, initiativrik son att skapa sig en ny och annorlunda 
tillvaro.

Ett samhälle med tydliga skiktningar
Vikingatidens samhälle var hierarkiskt uppbyggt och baserat på släkten. 
Den mest markanta skillnaden var mellan fria och ofria människor. De 
mäktigaste släkterna, som ofta var knutna till varandra genom giftermål, 
förvaltade den fruktbaraste jorden och hade kontroll över betydande natur
resurser. Dessa utgjordes till exempel av järnmalm och skog samt viktiga 
farvägar och knutpunkter till lands och till sjöss. Kungen stod högst i rang 
och ägde flera jordegendomar. Ofta befann han sig på resa mellan sina 
gårdar tillsammans med sin hird. Hirden bestod av ett följe till häst, oftast 
yngre beväpnade män, som ledsagade kungen på alla hans färder. Hirden 
var knuten till kungen med starka band av lojalitet, som kungen upprätt
höll med fina gåvor i form av vapen, vackra hästar, god mat och annan fri
kostighet.

De friborna kvinnorna blev ofta brickor i ett politisk-ekonomiskt spel 
mellan släkterna. Som gifta och som änkor hade de stort inflytande. De stod 
mellan två släkter, mannens och sin egen, och i konflikter skulle de kunna 
medla mellan stridande parter. Hemgiften de fick när äktenskapet ingicks 
behöll de livet ut, och de hade därmed möjlighet att skilja sig.

Bönderna hade stort inflytande
Storbönderna utgjorde en stark och konservativ grupp som hade stor makt. 
De hade resurser nog att utrusta manskap för krigs- och plundringståg 
samt till att bygga och utrusta skepp och båtar för handelsfärder. De skötte 
ritualerna vid blotsfesterna och uppehöll en god relation såväl till de stora 
gudarna Tor, Frej och Oden som till förfäderna. Från tidiga barnaår tränades 
pojkarna i kamp och idrottsliga övningar och de lärdes att uppföra sig så 
att deras eftermäle skulle bli gott.

Gården var kvinnornas domän. Flickorna fostrades att som vuxna ha an
svaret för hushållningen och tjänstefolket samt att hålla en god relation till
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En vårvinterdag i Birka omkring år 900. Modeil av Lars Agger och figurer av Eva Rahmqvist.

gudarna och de högre makterna levande. Det är dock svårt att i Birkas arke
ologiska material spåra kvinnornas färdigheter, utöver tillverkning av många 
olika typer av textilier, från vardagstyger och segelduk till finaste ylletyg.

Fångstlandet i skogarna och i fjällområdena beboddes av samernas för
fader, som under vikingatid kallades finnar. De flyttade mellan vinter- och 
sommarboställen. På sommarboställena hade de sina grav- och offerplatser. 
Bönderna i Mälardalen, liksom bönderna längre norrut i landet, har i olika 
grad varit beroende av samerna för att kunna skaffa sig bland annat skinn 
och pälsverk samt älghorn för tillverkning av kammar.
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Staden tar form
Ett stadssamhälle som Birka var något helt nytt, något som ledde fram till 
den urbana människans födelse i Skandinavien. Kungens gård, Hovgården, 
låg på Adelsö, så kungen var i princip storbonde. Men han hade en hövits- 
man som fungerade i hans ställe på Björkö, och denne var sannolikt stadsbo. 
Vi vet inte vilken kung som omkring 750 e.Kr. anlade Birka och inte heller 
hur stora hans maktbefogenheter var. Staden var säkert inte så stor på hans 
tid, men växte troligen snabbt under hans efterkommande.

Så som stadens strukturer framträder för oss i dag är de ett fornminne 
huvudsakligen från slutet av 900-talet. Landskapet har delvis omvandlats 
under tusen år av jordbruk med kreatursbetning samt av trädplantering på 
gravfalten.

Utgrävningarna under åren 1969-1971 och 1990-1995 har visat att husen 
i staden var relativt små. Arkeologerna menar att tomterna i hamnområdet 
har legat i rader upp från stranden och att varje tomt var avgränsad med ett
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flätverksstängsel. Mellan husraderna löpte smala gränder. Ut från stranden 
ledde en rad träbryggor som var uppförda på fundament av stora stenar. 
Husen var boningshus och/eller verkstäder byggda av lerklinat flätverk eller 
av trä i skiftesverk. På golvet, som bestod av träplankor eller hårt stampad 
jord, fanns en öppen härd.

Rester från matlagning och måltider sopades direkt ut i gränderna, där 
svin, hundar, katter, råttor, möss och fåglar trakterade sig. Om det blev för 
grisigt där folk skulle gå, lade man ut plankor. Allt slags avfall kastades 
också ut i strandkanten och från bryggorna ut i vattnet.

Stadens innevånare
Eftersom bara en ytterst liten del av stadsområdet, Svarta jorden, är arkeo
logiskt undersökt, är stadens slutgiltiga utbredning inte helt klarlagd. Vi vet 
heller inte om bebyggelsen har varit likartad i hela staden. Om stadens yta 
omfattade omkring 7 hektar, så borde det ha bott omkring 700 människor 
som mest i Birka. Staden kan dock ha varit mycket större, närmare 15 hektar 
enligt vissa forskare. Uppenbarligen bodde hantverkarfamiljer i husen längst 
ner mot bryggorna, och det är troligt att hantverkarna har utgjort en stor del 
av stadsbefolkningen. Men köpmän och tillresande av alla slag hade troligen 
också möjlighet att övernatta och få ett mål mat.

Vem ägde då husen? Marken tillhörde kungen, men sannolikt kunde även 
storbönder i Mälardalen, köpmän och hantverksmästare samt rika änkor äga 
enskilda hus eller flera tomter. För detta bör de ha betalat en avgift till 
kungen.

På höjden ovanför staden, direkt innanför stadsvallen i öster, ligger flera 
terrasser där det stått hus av ett annat slag än nere i staden. Det rör sig om 
långhus med taket vilande på inre stolpar och med väggar av trä. Det är lätt 
att föreställa sig att de som bodde här uppe hade en högre social status än 
människorna nere i de stinkande gränderna. Under 1987-1989 grävdes en 
av husterrasserna ut. Där visade sig finnas spår efter en 20 meter lång bygg
nad, uppförd ungefär vid den tid då Birka anlades.

Kyrkan återstår att hitta
Genom skriftliga källor känner vi till ännu en byggnadstyp som funnits i 
Birka. Det är en kyrka, säkert en anspråkslös träbyggnad. Många teorier har 
förts fram under årens lopp om var gudshuset kan ha legat, utan att arkeo
logerna har hittat platsen. I Ansgarsbiografin står det att Hergeir, kungens 
hövitsman, blev kristnad och lät uppföra en kyrka på sin egendom, men det 
står inte var egendomen låg.

En annan av de tidiga missionärerna som kom efter Ansgar var en präst
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vid namn Gautbert. Om honom säger Ansgarsbiografin att han blev väl 
mottagen av kungen och folket då han kom till Sverige och att han började 
bygga en kyrka. Troligen låg denna kyrka på Björkö, men den blev sannolikt 
aldrig färdig, eftersom Gautbert och hans kristna bröder kort därefter blev 
jagade ut ur landet av rasande motståndare till kristendomen. Drygt 20 år 
senare, vid sitt andra besök i Birka, förmådde dock biskop Ansgar kungen 
att ge sin efterföljare, prästen Erimbert, en tomt i staden, där han skulle 
bygga ett kapell. Själv köpte Ansgar en annan tomt med ett befintligt hus, 
avsett som bostad för prästen.
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Granhults kyrka från 1217 har bevarats i ursprungligt uppförande. Den är ett av de få exem- 
len i Sverige som berättar om den äldsta träkyrkotraditionen.
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Birka överges
Birka var en'plats för möten och samtal mellan människor 
frSmmånga kulturer. Trots det ödelädes Birka,och någon 

' gång i slutet av 900-talet flyttar människorna därifrån. Unga 
och gamla, kvinnor, barn och män; alla drar de i väg med 
sina ägodelar för att aldrig mer återvända.



DET VERKAR INTE som staden övergivits på grund av att den blivit förstörd 
av plundring och brand. Borgen däremot har stått i ljusan låga ungefär vid 
den här tiden - en brand som syntes vida omkring. Vem övertalade Birkas 
befolkning att flytta? Flyttade alla därifrån? Vart tog människorna vägen?

En ny stad, Sigtuna, anlades på fastlandet vid farvägen till Gamla Uppsala. 
Var det dynastin på Adelsö som grundläde Sigtuna och Birkas befolkning 
som flyttade dit? Eller var det en kristen kung med maktbas i västra Göta
land som stod för grundläggandet av Sigtuna och flytten av Birkas befolk
ning?

Birka var och blev, trots återkommande missionering, aldrig någon kristen 
stad. Anknytningen till ”forn sidr”, det vill säga de gamla och traditionella 
ritualerna för att främja lycka och goda tider och hejda kaoskrafterna, var 
fortfarande grunden för de flesta. Den siste kristne prästen i Birka, biskop 
Unni, dog år 936 enligt Adam av Bremen, och begravdes i Birka.

Sigtuna däremot var från första stund en kristen stad, där kungamakt och 
kyrkomakt samverkade. Detsamma skedde på flera håll i Norden, vikinga
tidens köpstäder och handelsplatser övergavs och en ny stad grundlades i 
närheten. Ribe flyttade till exempel tvärs över ån, Hedeby flyttade till 
Schleswig på andra sidan av Schlienfjorden, och i Vestvold i Norge upphör-
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de Skiringsal till fordel fór staden Tønsberg. På liknande vis övergavs för 
övrigt centralplatsen Uppåkra i Skåne till förmån för staden Lund. En ny 
tid nalkades, där kristendomen efter hand förändrade människornas vardag, 
och där det blev allt viktigare att äga jord.

Ansgar helgonförklarades, och hans dödsdag den 3 februari firades under 
hela medeltiden i södra Skandinavien. Historierna om livet i köpstaden Birka 
blev till sagor och myter som återberättades runt hela Östersjön i många 
generationer.

Runstenen vid Hovgården. Texten lyder;Tyd du runorna. Rätt lät rista demTolir, bryte i 
Roden, åt konungen.Tolir och Gylla letu rista ... båda makarna efter sig en minnesvård ... 

Håkon bjöd rista.



Ruinen efter Alsnö hus, ett kungligt tegelpalats som uppfördes av Magnus Ladulås under 
i20o-talets senare del och raserades i början av 1300-talet. I bakgrunden Adelsö kyrka som 
uppfördes i slutet av 1100-talet, förmodligen både som församlingskyrka och gårdskyrka till 
kungsgården.



Hovgården läggs i träda... och blomstrar igen!
Vad hände vid Hovgården efter det att Birkas stadsområde övergivits i slutet 
av 900-talet? Vid undersökningarna av Hovgårdenområdet påträffades 
mycket få spår av aktiviteter från och med slutet av 900-talet fram till slutet 
av 1000-talet. Kungsgården på Adelsö verkar närmast ha lagts i träda under 
denna period. Perioden sammanfaller med att Sigtuna anläggs i norra Mälar- 
området. Denna stad blev troligen kungamaktens nya bas i Svealand.

Det finns tecken på att Hovgårdenområdet fortsatte att tillhöra de kung
liga domänerna även under 1000-talet och att platsen fick en viss betydelse 
igen under slutet av detta århundrade. Vid den vikingatida hamnanläggning
en söder om Hovgården står ett runblock. Av stilen på ristningen framgår 
att blocket tillkom strax efter 1070. Texten lyder översatt till modern 
svenska: Tyd du runorna. Rätt lät rista dem Tolir, bryte i Roden, åt kon
ungen. Tolir och Gylla letu rista ... båda makarna efter sig en minnesvård ... 
Håkon bjöd rista.

Det finns flera tolkningar av texten. En gör gällande att det var kung 
Håkon den röde som lät rista stenen under sin regering på 1070-talet. En 
annan tolkning är att den omnämnde Håkon är en jarl, en kunglig äm
betsman. Oavsett vilken tolkning som är rätt så visar runblocket att kung
en ville göra sig gällande på platsen i slutet av 1000-talet. Detta skulle möjli
gen kunna ha samband med att hamnen vid denna tid byggdes ut med två 
svängda stenpirer, den ena 65 meter lång och den andra no meter. Genom 
pirerna skapades en stor yttre lagunliknande hamn. Utanför denna fanns en 
cirka 200 meter lång pålspärr. Hamnlagunen har inte kunnat dateras med 
någon större noggrannhet, och det är därför möjligt att hamnen kan ha till
kommit senare, till exempel i samband med att Alsnö hus uppfördes under 
andra halvan av 1200-talet.

I och med att Magnus Ladulås, en av Birger jarls söner, lät bygga det 
kungliga residenset Alsnö hus på 1200-talet började en ny blomstringsperiod 
för området vid Hovgården. Placeringen av Alsnö hus, i direkt anslutning 
till de tre kungshögarna, visar att byggherren önskade knyta an till järnål
derns kungar i Mälardalen. Uppförandet av ett residens på denna anrika 
och symbolladdade plats avspeglar Magnus Ladulås förhoppning om att 
kunna legitimera sin nyvunna kungliga position genom att väcka det för
flutna till liv.
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Köpmän, handel 
och gåvor
Då kungen anlade staden Birka var det ett led 
i en strategi som gick ut på att skaffa sig kontroll 
över så mycket som möjligt av handeln på 
Östersjön och därigenom säkra sin makt och 
prestige. I Östersjöområdet fanns även andra 
starka aktörer. Frankernas kejsare, Karl den 
store, som också hade intressen i varuflödet 
på detta innanhav kom i början av 8oo-talet 
i konflikt med danernas kung Godfred.



Silverskatten med 450 islamska, och ett bysantinskt, mynt hittades vid arkeologiska utgräv
ningar av Birka 1872. Mynten ligger på ett fat av järn tillsammans med ett stort antal silver
smycken.

UNDER SKEN AV ATT KRISTNA folket erövrade Karl de hedniska saxarnas 
land och kom på så sätt fram till Östersjöns sydkust. Konflikten mellan 
Godfred och Karl den store ledde till att Godfred tvångsförflyttade hant
verkare och köpmän till Hedeby. Denna köpstad låg mycket strategiskt till 
på östsidan av Jyllands sydligaste del, längst in i en fjord, varifrån det inte 
var lång väg till Nordsjön. Efter Godfreds tvångsförflyttningar expanderade 
Hedeby kraftigt och blev snabbt Skandinaviens största köpstad.

Det var väsentligt för köpmännen att de kunde färdas relativt tryggt med 
sin last utan att bli överfallna av rövare. Därför måste kungen säkra farleden 
in till och ut från handelsplatserna och de viktigaste färdvägarna på land. 
Kungen var också garant för att köpmännen och deras skepp med beväpnat 
manskap kunde färdas tryggt inne i Mälaren och att de kunde bjuda ut sina 
varor på en säker plats som Birka. Handelsplatsen omgavs av pålspärrar och 
vallar och där fanns en väpnad trupp som beskydd. Dessutom erbjöd köp

34- KÖPMÄN, HANDEL OCH GÅVOR



städerna ett juridiskt skydd för främmande köpmän och andra resande. 
Främlingar, som annars stod utanför allt rättskydd, var här fredade. Köp
männen var en inkomstkälla som kungen månade om, och det är inte otänk
bart att de betalade en avgift till kungen i form av en viss andel av lasten. 
Troligen var det en av hövitsmannens många uppgifter att se till att kung
en fick sin del. Köpmännen gjorde antagligen inte bara affärer för egen 
räkning utan också för kungens, då kungen behövde varor såväl för sitt eget 
hushåll som för att ge bort som gåvor.

Gåvor och varor
I köpstäderna skiftade föremål ägare på flera sätt. De kunde ges bort som 
gåvor, bytas mot andra föremål eller säljas till högstbjudande. När arkeologer 
i Birka träffar på ett föremål från främmande områden är det svårt att veta 
hur föremålet hamnat där. Har det kommit dit som gåva eller som handels
vara?

Gåvor hade under vikingatid en mycket större betydelse än i dag. För den 
som tog emot en gåva var det obligatoriskt att ställa upp med en motpresta
tion eller gengåva. Motprestationen kunde i vissa fall innebära att mottaga
ren var tvungen att gå ut i strid och kanske offra livet. Det gick till och med 
så långt att människor i vissa fall aktade sig för att ta emot gåvor av rädsla 
att hamna i beroendeställning gentemot givaren.

Genom att ge bort prestigeföremål kunde kungen och den sociala eliten 
i Birka knyta till sig folk och öka sin makt. Kungen skaffade sig varor och 
silver genom att dra ut på vikingatåg, plundringståg, och komma tillbaka 
med ett rikt byte, och även med människor som tagits till fånga. Detta 
byte kunde sedan omsättas i exklusiva produkter. Hur stor del av prestige
föremålen i Birkas gravar som en gång utgjort gåvor är dock osäkert.

Till skillnad mot i dag kunde få ting köpas och säljas. De handelsvaror 
som främst förekom i köpstäderna var antagligen råvaror och halvfabrikat 
som salt, metaller, honung, vax, täljsten, brynen, pälsverk och finare tyger. 
Det är troligt att även slavar bjöds ut till försäljning.

Silver som betalningsmedel
Med vad betalade Birkaborna då de handlade? Antingen betalade de med 
andra varor eller med silver. Ingen av kungarna lät prägla mynt i Birka. De 
närmaste myntpräglarna var danska, frisiska, frankiska och anglosaxiska 
kungar. Det myntslag som från Birkas tidigaste år var i omlopp var arabiska 
silvermynt, dirhamer. För de nordiska köpmännen och krigarna hade de 
arabiska silvermynten inget myntvärde men däremot ett metallvärde. 
Mynten hade en bestämd vikt och hög silverhalt och var lätta att frakta med
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sig. De kunde delas upp i bitar allt efter behov. Köpmännen bar därför med 
sig en liten hopfällbar skålvåg och en läderpung med små standardiserade 
vikter. Sådana vikter, tillsammans med dirhamer, har man hittat i många av 
Birkas gravar. De har ägts av såväl kvinnor som män vilket tyder på att båda 
könen kunde köpa och sälja varor. Skålvågar har däremot bara hittats i mans- 
gravar i Birka, kanske hade dessa en speciell funktion inom den vikingatida 
handeln. Viktsystemet som kan udäsas av vikterna är östligt, ursprungligen 
arabiskt, och gällde i Sverige och på andra sidan Östersjön. I Norge och 
Danmark använde man ett västligt viktsystem.

Arabiska mynt
Tillgången på arabiska silvermynt var mestadels god i Östersjöområdet. På 
Gotland har man funnit mer än 65 000 dirhamer och i övriga Sverige när
mare 20 000. Ar 1999 påträffades en stor skatt i Spillings på Gotland. Den 
visade sig innehålla cirka 14 200 dirhamer. Spillingsskatten är därmed värl
dens största vikingatida silverskatt.

Dirhamerna präglades för olika arabiska härskare, kalifer, i städer som låg 
i dagens Iran, Irak och Afganistan samt i ryska Centralasien. De är tunna 
silvermynt med ett citat ur Koranen präglat på ena sidan och kalifens namn 
och ett årtal på den andra, men av religiösa skäl aldrig med ett porträtt av 
kalifen.

Araberna och handeln i öst
Araberna hade stor betydelse för handeln i Europa under den tid då Birka 
var en köpstad. Bland annat var pälsar från nordliga områden en mycket 
efterfrågad vara i kalifatet. För att få reda på mer om angränsande riken och 
den handel som bedrevs där sände den arabiske kalifen ut ambassadörer 
som vid hemkomsten lämnade rapporter om vad de hade upplevt. Dessa 
redogörelser har spelat en stor roll när det gäller att tolka nordbornas, ruser
nas, betydelse i Ryssland.

Under tidig Birkatid, till omkring mitten av 800-talet, gick transporten av 
arabiska varor över Kaspiska havet och Kaukasus, det vill säga genom kha- 
zarernas rike. Under 800-talet försköts tyngdpunkten österut till städerna 
Tasjkent och Samarkand, och handelsvägarna kom att gå genom volgabul- 
garernas rike vid Volgakröken. Karavanerna som fraktade silvermynt, frak
tade också sidenvaror, slipade pärlor av karneol och bergkristall samt kryddor.
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Flera olika typer av vikter har påträffats i Birka. I det vikingatida samhället användes 
vikterna för att väga upp silver, som i sin tur användes som betalningsmedel.



Handelsvägarna förändras
Fynden från Birkas gravar visar att tyngdpunkten for stadens långväga 
handel låg i södra och västra Europa fram mot mitten av 8oo-talet, då fran- 
kerriket delades mellan kejsar Ludvigs söner. Vid den tiden intensifierades 
de västnordiska vikingaangreppen på Hamburg, Paris och andra frankiska 
och frisiska städer. Samtidigt stärktes kontakterna mellan Birka och det 
östliga Europa. Det finns en betydande mängd skandinaviska fynd i Ryss
land från både boplatser och gravar. I köpstaden Staraja Ladoga, Aldeigju- 
borg, vid floden Volchov, har man gjort skandinaviska fynd som härrör från 
tiden då Birka anlades. Staraja Ladoga var en viktig anhalt, belägen före stora 
vattenfall där varorna lastades om för att sedan fraktas vidare till Novgorod. 
Staden Kiev vid floden Dnjepr, som mynnar ut i Svarta havet, blev en myck
et viktig punkt vid nordbornas framstötar österut. Kiev fick en skandinavisk 
kungasläkt som troligen starkt bidrog till detta.

Köpmännen
Köpmännen var både seriösa och mindre seriösa och fungerade ofta som 
mellanhänder. De köpte eller bytte till sig varor i en hamn och sålde, eller 
bytte, dem vidare mot andra varor eller silvermynt i en annan hamn. Att 
köpa och sälja till främmande personer var inte helt enkelt. Fusk förekom 
och det finns många vikingatida exempel på att mynt förfalskats och att 
kopparföremål försilvrats för att se ut som de var gjorda av äkta silver. Då 
såväl som nu fanns girighet och försök till otillbörlig vinning. För att handel 
ska komma till stånd krävs emellertid att köpare och säljare kan lita på 
varandra och känna sig trygga. Därför fanns redan vid denna tid regler och 
lagar för handel (bjärköarätt). Det var också betydelsefullt att de som hand
lade kunde lita på de mått- och uppvägningsredskap, bland annat vågar och 
vikter, som användes.

Köpmännen gjorde långa resor och kunde vara borta länge. Ett sätt att 
skydda sig vid handelsfärderna var att gå samman med andra om ett skepp 
och en last. De som gjorde så var ”felager”. De lade samman sitt kapital och 
använde sedan den gemensamma potten för de utgifter som uppkom. I slut
ändan delade de på vinsten om färden blev lyckosam. I samarbetet ingick 
också att de som var ”felager” skulle ta hand om och ansvara inte bara för 
det gemensamma godset utan också för varandra.

Viktiga varor i Birka
Uppenbarligen låg Birka strategiskt till, en knutpunkt mellan många färd
vägar både vinter och sommar. Ingen av de skriftliga källor som talar om 
vikingarnas handelsverksamhet nämner vilka varor som kan ha varit viktiga
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"Fuskmyntet" ett förgyllt kopparstycke, präglades någon gång i slutet av 700-talet för att 
efterlikna den betydligt mer värdefulla guldmyntet - den arabiska dinaren.

för Birkas utveckling. Troligen har det i första hand rört sig om järn, päls, 
slavar och kanske horn. Järn var en viktig råvara och det skandinaviska myr- 
malmsjärnet var av extra god kvalitet, bättre än det övriga europeiska, säger 
moderna smeder. Produktion av järn ägde rum i skogstrakterna i Dalarna, 
Gästrikland och Hälsingland och sysselsatte många människor. Om vintern 
kunde råjärnet fraktas till Birka på släde. Järnet var en livsnödvändig vara 
på vikingatiden och behovet var nästan omättligt. Det behövdes järn till 
naglar för att kunna bygga skepp, dessutom till olika slag av eggverktyg, från 
allredskapet kniven till liar, skäror, yxor och sågblad samt till hammare, täng
er och naturligtvis till vapen.

Päls är inte lätt att spåra i ett arkeologiskt material, men med modern ut- 
grävningsteknik har man lyckats hitta klor och ben även av små pälsdjur, 
som ger oss en antydning om vad för slags päls som framför allt var gång
bar: vinterekorre (gråverk), rödräv och mård. Några av dessa kan ha fångats 
i fällor, andra vara skjutna med trubbiga träpilar som inte skar sönder skin
net. Djuren har den bästa pälsen på vintern och vi kan utgå från att det var 
till vintermarknaderna som pälshandlarna i första hand kom. Det är också 
möjligt att sälskinn, hudar och skinn av älg, rådjur och ren samt björn- och 
vargfällar salufördes vintertid.

Inte heller förekomsten av slavar och slavhandel är lätt att spåra arkeo
logiskt. I stället har skriftliga källor spelat stor roll för uppfattningen att
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slavar var en viktig handelsvara i staden. I till exempel Ansgarsbiografin sägs 
att det fanns många kristna fångar i Birka då Ansgar första gången kom dit. 
Säkert såldes de som trälar.

Viktigast för dem som bodde och var verksamma i Birka var den lokala 
handeln med basvaror för daglig konsumtion och råmaterial till hantverken. 
Det omfattande benmaterialet från utgrävningarna 1990-1995 tyder på att 
djuren fraktades levande till staden och slaktades där. Det har knappast 
funnits betesmöjligheter runt stadsbebyggelsen för andra än hästarna som 
hörde till garnisonen på borgen. Hur mycket familjerna själva kunde skaffa 
i matväg är ovisst. Ett par höns kanske familjen hade och en gris. Det gick 
också att fiska och lägga nät under sommarhalvåret och pilka när isen lagt sig.

Transporter till staden
Hur alla varutransporter gick till är mycket osäkert. Troligen fanns det lag
ringsplatser i staden nära bryggorna för vissa typer av varor. Det finns inget 
som tyder på att de tidiga handelsstäderna har haft ett torg eller en mark
nadsplats med undantag för platser ute på isen om vintern. Om bara isen var 
tillräckligt tjock kunde folk färdas tvärs över hela Östersjön på skidor eller 
med häst och släde via Ålands skärgård, eller längre norrut över Bottenviken. 
Det var på vintern som folk bäst kunde ta sig fram över relativt stora av
stånd tack vare frusna älvar och vattendrag. Från Birkas gravar och stads- 
område kommer fynd av broddar, avsedda för hästar och människor, samt 
isläggar, ett slags medar tillverkade av mellanfotsben från ko eller häst. Is- 
läggarna smordes in med fett och fästes under skinnskorna med remmar. 
Med en ispik stakade man sig fram och det sägs att isläggarna fungerade bäst 
på blankis. De kunde också användas som medar på kälkar och slädar.
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Hantverkarna
Det är högst osäkert vilken social ställning hantverkaren 
hade och i vilket förhållande han eller hon stod till kungen 
och de mäktiga jordägarna. Vi vet inte om de själva ägde 
sina hus i Birka och bodde där med sina familjer året om, 
eller om husen bara var bebodda under en viss del av 
året. Frågan är också om hantverkarna var fria att kunna 
resa omkring och bjuda ut sina produkter eller om de till
verkade på uppdrag.



SANNINGEN LIGGER TROLIGEN någonstans mitt emellan och kan variera 
från person till person. Det är också troligt att hantverkare från andra delar 
av Europa, som hittade vägen till Birka, fick lov att slå sig ner där en tid med 
sina verktyg och sitt råmaterial för att tillverka sina produkter.

Spåren efter hantverkarfamiljerna som bott i Birka är många, men inte ett 
enda av deras personnamn finns bevarat. De enda kända namnen från Birka 
står i Ansgarsbiografin, huvudsakligen namn på kungar och en hövitsman 
(uppsyningsman), präster, munkar och ett par fromma, frisiska kvinnor.

Utifrån det arkeologiska materialet kan vi konstatera att det har bedrivits 
olika slags hantverk i staden, exempelvis bronsstöpning, kammakeri, pärl- 
makeri, järnsmide, textiltillverkning och pälsberedning. Utan att ha något 
material kan vi utgå från att garvning, skotillverkning, läderarbete, snickeri 
och båtbyggeri har varit viktiga inslag i stadslivet. Alla hantverk var speciali
serade och innefattade kunskaper och färdigheter som säkert bevarades in
om snäva kretsar.

Bronsgjutaren
Bronsgjutaren var beroende av råvaror utifrån, exempelvis metallskrot av 
brons, koppar, bly, silver, guld till förgyllning samt olika leror till deglar och 
gjutformar. Han arbetade antingen ensam, kanske med hjälp av äldre barn, 
eller med lärlingar.

Eftersom arbetet krävde öppen eld från en härd, låg verkstaden vid 
strandkanten. Det skulle inte mycket till förrän elden var lös och då var det 
viktigt att ha nära till vatten för att kunna begränsa den. Fragment av gjut
formar visar att de mest populära varorna var smycken till kvinnokläder, 
först och främst små likarmade spännen samt stora ovala spännbucklor.

Kammakaren
Kammakaren behövde färskt älghorn. Eftersom älgen fäller hornen i januari 
gällde det att samla ihop hornen innan de blev uppätna av smågnagare. Det 
var troligen samerna som satt inne med kunskapen om älgens vandrings- 
vägar och kunde hitta hornen vid rätt tidpunkt. Antingen direkt eller genom 
mellanhänder kom hornen sedan till kammakaren i Birka. Bland de många 
utsökta hornkammar som hittats i Birkas gravar och i Svarta jorden finns 
enstaka med en säregen bandornamentik, inlagd med ett tjär- eller kådlik- 
nande ämne. Denna ornamentik återfinns också på hornskedar och på ham
maren som hör till samernas schamantrumma. Det är därför troligt att sa
miska hornarbeten fanns bland de handelsvaror som kom till Birka.

Av avfallet från kamtillverkningen kunde kammakaren göra sländtrissor, 
skaft till knivar och andra verktyg. Kammakarens redskap var mycket spe-
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cialiserade och bestod av knivar, en fintandad såg, en borr, ett städ, en ham
mare och ett trådjärn för tillverkning av nitar. Nitarna behövdes för att 
kunna fästa ihop de olika delarna till kammen.

Kammen var en viktig del av den personliga utstyrseln för att hålla hår, 
skägg och mustasch välfriserade och prydliga. Håret var en levande del av 
människan, och man måste vara försiktig med det, inte det minsta strå fick 
komma i händerna på illasinnade. En människas ålder, stams och sociala till
hörighet framgick av håret. I enstaka av Birkas kammargravar med hästar 
finns det till och med en stor kam med grova tänder som skulle användas 
till hästens man och svans.

Pärlmakaren
Bland Birkas hantverkare intog pärlmakaren en speciell ställning, eftersom 
pärlband var mycket viktiga för kvinnor och barn. Pärlor av glas och halv
ädelsten var eftertraktade handelsvaror över hela Europa under vikingatiden, 
liksom halvfabrikat i form av stavar av flerfärgat glas och tesserae, kubiska 
glasbitar för tillverkning av mosaiker.

Det finns tecken som tyder på att köpmännen inhandlat stora mängder 
pärlor i både Väst- och Östeuropa och fraktat dem i påsar till Birka. I Ribe 
på Jylland och i Ahus, en handelsplats i Skåne, visar fynden att pärlmakeriet 
har utförts av hantverkare som bemästrat de svåraste tekniker. Glasstavarna 
producerades troligen i Italien och var en handelsvara. Pärlmodet gick i vågor 
och arkeologerna kan därför använda vissa pärltyper för datering. Några av 
de mest berömda pärlorna är små brunsvarta, cylindriska glaspärlor med 
horisontala trådar av gult glas. De kallas getingpärlor och producerades i 
Ribe tidigt i stadens historia, det vill säga före år 800. Getingpärlor har hit
tats i de äldsta lagren i Birka och även på Adelsö.

I det arabiska kalifatet var pärlmakeri en viktig inkomstkälla, många av de 
vackraste glaspärlorna i Birka kommer därifrån. Slipade pärlor av karneol, 
ametist och bergkristall kom också med de arabiska handelsmännen och 
spreds västerut via de stora floderna i Ryssland. Att pärlor var populära vet 
vi genom efterlämnade skrifter av arabiska resenärer som mötte nordiska 
köpmän. Först bytte den nordiske köpmannen sin vara, exempelvis pälsverk, 
med den arabiske köpmannen mot en viss vikt i silver, dirhamer. För dir- 
hamerna kunde han sedan köpa pärlor, smycken och annat. I det första 
fallet är det byteshandel, i det andra är det marknadshandel där varan har 
fått ett visst pris som skulle betalas med mynt.

Studiet av vikingatidens fynd, inte minst pärlor, ger en bild av en tid i 
Nordens historia då den enskilda människan (läs: mannen) hade stora möj- 
ligheter att dra i väg och skaffa sig rikedom och ära. Tack vare mannens tre
dubbla roll - krigare, köpman, hantverkare - låg stora delar av Europa öppet 
för honom. De nya köpstäderna Birka, Ribe, Hedeby i Norden och alla
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handelsplatserna i öster och söder med en delvis fast boende befolkning blev 
smältdeglar där nya livsstilar tog form, fjärran från livet på landsbygden.

Textilhantverk och kvinnors verksamhet
Textilhantverket har traditionellt tillhört kvinnans domäner och på lands
bygdens gårdar gick en mycket stor del av kvinnornas tid åt till att fram
ställa de textilier som behövdes i hushållet. Av de många textilredskap som 
påträffats i Birka framgår att det tillverkades hushållstextilier även i staden, 
och att produktionen var så omfattande att den bör ha täckt stadsbefolk
ningens hela behov. Hushållstextilier var emellertid inte de enda textilier 
som framställdes på denna plats. I Birka har många ovanligt lätta sländ- 
trissor påträffats, vilket visar att det funnits en stor specialiserad produktion 
av mycket fint yllegarn. Åtminstone vissa av de exklusiva ylletyger som det 
finns spår av i Birkas gravar skulle med andra ord kunna vara vävda i staden, 
något som man tidigare betvivlade.

Textilredskapen visar också att det har funnits en storskalig och organise
rad produktion av grovt ylletyg. Detta tyg har sannolikt använts till att till
verka segel, ett arbete som flera grupper var involverade i, såväl professionella 
spinnerskor och väverskor som segelmakare.

Den ull som kvinnorna använde till de olika tygerna, anlände säkert i säck
ar från gårdar i Mälardalen eller ännu längre bort. I Birka rensades den, 
sorterades, tvättades, kardades, spanns till garn och vävdes till tyg. Färgning, 
tovning och kamning var viktiga arbetsmoment för att få fram slitstarka, 
vattenavstötande ytterplagg.

Sömnad var också ett hantverk för kvinnor, både prydnadssömnad och 
klädsömnad, något som framgår av de många nålhusen med synålar som har 
hittats i Birka.

Hushållning och småhandel utgör ytterligare områden inom vilka kvin
norna i Birka var verksamma. Dessa lämnar dock få spår i ett arkeologiskt 
material.

Hantverk och kunskap
Av sagor och bildkonst med rötter i vikingatid framgår att hantverkarnas 
kunskaper inte bara omfattade den tekniska skickligheten. Hantverkarna 
måste också kunna bemästra de ritualer som kontrollerade de magiska 
krafterna i världen, då det fanns en tro att dessa krafter var inblandade när 
oformliga råvaror omvandlades till konstfärdiga föremål. I synnerhet metall
hantverkare ansågs stå i förbindelse med makterna och det är möjligt att 
smeder hade en speciell ställning i samhället genom att de besatt exceptio
nella färdigheter och hemlig kunskap.
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Bland det högt specialiserade vikingatida hantverket 
var det båtbyggeriet som fick en historisk betydelse. 
Genom att behärska konsten att välja rätt träslag till köl 
och bord och sedan klyva planken mycket tunna kunde 
man bygga båtarna väldigt lätta och grundgående.
Med dessa snabba båtar tog man sig ända till Svarta 
havet och Medelhavet.
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Bifkas'-trorg är.en stor halvcirkelformad vall som omgärdar 
Björk ołhögsta punkt, där Ansgarskorset står i dag. På väst
sidan stupade berget på vikingatiden 30 meter rakt ner i 
vattnet och från toppen hade man en milsvid utsikt. Vi kan 
tänka oss att krigare stått på vakt här uppe och hållit upp-

' sikt över trafiken ute på fjärden. Härifrån har de kunnat sig
nalera till en vakthavande kollega på Hovgården på Adelsö.



Flygbild över Birka på Björkö. I övre delen av bilden syns borgvallen.

DEN BRANTA SJÖSIDAN behövde ingen försvarsmur till skillnad från det 
svagt sluttande landskapet mot norr, öster och söder. Borgvallens bredd 
varierar mellan 3 och 5 meter och har tre öppningar, den så kallade Kungs
porten mot norr, en portöppning mot staden och en mot Björkö by och öns 
södra del. Strax innanför den östliga delen av vallen finns en gräsklädd yta, 
där det troligen har stått hus. Några gravar är också kända i detta område. 
Arkeologer vid Stockholms universitet undersökte 1997 borgvallen och kunde 
då konstatera att borgen hade brunnit vid minst tre tillfällen. Den sista 
branden var så kraftig att stora stenblock sprängdes sönder av värmen. 
Borgvallen återuppbyggdes aldrig.

Borgens utformning
På borgvallen stod en träpalissad, uppförd i skiftesverk. På insidan av palis- 
saden fanns en skyttegång av trä, där vaktmanskapet kunde patrullera. 
Borgvallen var uppförd i två etapper, varav den tidigaste vallens storlek var
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relativt oansenlig. I vallkonstruktionen fanns ett enormt stenblock som 
vägde mer än ett ton och som visade sig vara delar av en gravmarkering. 
Under vallen fanns en schaktgrav som innehöll skelettrester av en medel
ålders man och en Uten hingst. Inne i vallen över graven låg enstaka skelett
rester av en annan medelålders man utan gravgåvor. Möjligtvis hade mannen 
dräpts i samband med att hans herre blivit begraven i schaktgraven. Sten
blocket markerade graven i terrängen. Begravningen har ägt rum mnt mitten 
av 700-talet, kanske i samband med att köpstaden Birka anlades.

Birkas borg är byggd på samma sätt som en fornborg från folkvandrings- 
tiden. Ingen annan borg av samma ålderdomliga karaktär som är anlagd 
och använd under vikingatiden är känd. Man har räknat ut att Birkas för
svar har bestått av cirka 50 man, fördelade på rytteri och fotfolk. Dessa 
krigare utgjorde en del av kungens följe, och de är till exempel begravda i 
kammargravar med vapen och hästar.

Utgrävning i borgvallen 1997.
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På Birkas tid kröntes borgvallen av en träpalissad, med portar och skyttevärn. Idag syns 
lämningarna av konstruktionen som en gräsbevuxen vall i landskapet.
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Fler delar i försvarssystemet
Till Birkas försvarssystem hörde också den fortfarande synliga yttre stads
vallen och pilverket i vattnet utanför staden. Pålverket skulle förhindra 
fientliga angrepp på staden. Av stadsvallen finns 450 meter bevarade med 
sex portöppningar. Liksom borgvallen uppfördes den i etapper och hade 
en träkonstruktion på toppen. Inbyggt i stadsvallen fanns ett femtiotal 
skelettgravar som Hjalmar Stolpe undersökte. De kan dateras till slutet av 
800-talet och början av 900-talet och torde ursprungligen ha varit täckta 
av gravhögar. Då man hade behov av en större försvarsvall, tidigt på 900- 
talet, byggde man in gravhögarna i vallen. Mellan vallens södra ände och 
borgen finns i dag ingen synlig förbindelse. Naturvetenskapliga undersök
ningar har gjorts i detta område som varit odlingsmark sedan Birka över
gavs, och dessa har visat var vallen gick.

Garnisonsområde
Ytterligare ett område med försvarskaraktär är beläget nordväst om Borg, 
just utanför den så kallade Kungsporten i borgvallen. Arkeologer blev tidigt 
intresserade av denna plats, därför att den så tydligt utgjorde en svag länk i 
stadens försvar. Hjalmar Stolpe utförde den första undersökningen i detta 
område på 1870-talet. I början av 1900-talet karterade Gustaf Hallström 
terrasser i området. Han menade att platsen antingen haft en fortifikatorisk 
funktion eller nyttjats för fester. För att få kunskap om hur platsen verkligen 
använts företog Holger Arbman utgrävningar på 1930-talet. Hans under
sökningar blottläde en meterhög terrass av grus och sten med ett tjockt 
kulturlager som innehöll fynd av en speciell karaktär. Det var pilspetsar 
och fragment av andra vapen, rester av både ringbrynjor och lamellbrynjor, 
en mängd hänglås av järn, mynt, kamfodral med mera, men inte ett enda 
föremål som tydde på att kvinnor hade funnits där. Arbman drog slutsatsen 
att det rörde sig om en garnison. Hur denna sett ut när den byggdes och 
hur länge den existerade kunde dock inte utläsas av materialet. För att be
svara frågorna och få veta mer om Imgsväsendet under vikingatid gjordes 
därför nya utgrävningar på platsen i slutet av 1990-talet och under början 
av 2000-talet.

Garnisonsområdet visade sig vara delvis inhägnat av en träpalissad som 
var förankrad i en låg stenvall. Innanför stenvallen låg flera uppbyggda ter
rasser där det stått hus. Husterrasserna har ett monumentalt läge nedanför 
Borg på sluttningen mot vattnet.

Inom området kom de mest spännande resultaten från två husterrasser 
som gränsar till varandra. På den nordligaste av terrasserna har det funnits 
en smedja och smederna i denna byggnad arbetade huvudsakligen med att
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Efter arkeologernas utgrävning av garnisonsområdets hallhus ("Krigarnas hus") har stolp- 
hålen markerats ut med störar.

reparera vapen, men tillverkade också knivar, lås samt amuletter som tors- 
hammare i järn.

På den sydligare av terrasserna har det stått ett hus på närmare 200 m2. 
Vissa av stolphålen till huset var ca 75 centimeter breda och närmare 1 meter 
djupa. Det är troligt att de grävts för kraftiga stolpar som burit ett högt tak. 
I huset fanns två rum med en härd i varje. Huset var försett med två in
gångar och utanför den ena låg en stenlagd ramp. Byggnaden, som hade 
en lätt oval form, hade också något så ovanligt som dubbla väggar. Dessa 
gjorde att huset blev väl isolerat.

Den enda kända parallellen till denna hustyp är en 40 meter lång hall som 
låg intill de berömda högarna i Gamla Uppsala. Birkahuset kan därför liknas 
vid ett hallhus. Det är också möjligt att byggnaden brukats som en samlings-

58- BIRKAS FÖRSVAR



lokal för krigare vid fester och religiösa ceremonier. I hallhuset fanns flera 
drag som vid denna tid var ålderdomliga, vilket tyder på att de som byggde 
huset kan ha önskat knyta an till en äldre tradition och förkristna värde
ringar, kanske som manifestation mot kristendomen och de politiska kraf
ter som tog till sig den nya läran.

I hallhuset påträffades mängder med vapen och rustningsdetaljer, bland 
annat cirka 300 knivar. Utmed husets väggar har det troligen stått såväl 
kistor som sköldar för där låg lås, nycklar och beslag till kistor samt delar 
av sköldar. I den västra delen av hallhuset påträffades högstatusföremål, 
bland annat skärvor från glasbägare, två svärdshandtag, ett drakhuvud i brons 
och ett förgyllt bleck. Här kan ha stått ett högsäte. Högsätet fungerade 
ungefär som en tron och var den sittplats som husets herre intog vid cere
monier och gästabud. Kanske satt kungen från Adelsö i högsätet när han 
var på besök i garnisonsområdet.

Hallhuset var i bruk under 900-talets andra hälft. Någon gång under 
denna period anfölls och brändes hallhuset ner för att aldrig byggas upp igen. 
Dess slut blev våldsamt. En stor mängd vapen låg utspridda över hela om
rådet, så huset och platsen övergavs troligen i hast. Det är mycket möjligt 
att garnisonsområdet utsattes för ett fientligt anfall vid ungefär samma tid 
som stadsområdet övergavs, det vill säga runt år 970.

Krigarnas roll
Av vapnen och utrustningen att döma var den väpnade trupp som vistades 
i hallhuset välutrustad. Fynd av runben, stylus (skrivredskap) och delar av 
vaxtavlor visar att åtminstone några av krigarna varit läs- och skrivkunniga. 
Andra fynd, som torshammare och miniatyrskäror, kan kopplas till för- 
kristen religion.

Av skriftliga källor framgår att krigare under vikingatid hade kunskaper 
om militär taktik och strategi. De använde sig av en fastställd ordning för 
ordergivning, de hade befälsgrader och de kunde vara ute på långa kam
panjer. Den styrka som vistades i garnisonsområdet tycks ha varit erfaren 
och förde troligen med sig kunskaper om såväl västlig som östlig militär
kultur och stridsteknik till Birka.

Arkeologerna menar att de ser spår av en ökande professionalisering för 
krigarna under vikingatid. Kanske var de män som ingick i Birkas väpnade 
styrka inte bara socialt knutna till sveakungen, så som länge varit brukligt, 
utan också avlönade. De krigare som arkeologerna fann spår av skiljer sig 
därmed från dem som vid samma tid ingick i kungens hird och utgjorde hans 
personliga livvakt. Dessa män hade svurit en speciell trohetsed till kungen.

Vilka uppgifter hade då den väpnade truppen i garnisonsområdet? Den
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bör ha varit stationerad på platsen för att försvara staden och för att se till 
att handel och hantverk kunde bedrivas under fredliga förhållanden. Det 
är dock möjligt att delar av styrkan tidvis också kunde ta andra uppdrag, 
exempelvis att eskortera och beskydda olika handelssällskap på deras resor 
till främmande områden.

Birka och garnisonsområdet är visserligen solitärer i Mälarområdet, men 
längre österut, längs de ryska floderna, har det vid samma tid funnits liknan
de befästa handelsstäder och garnisonsmiljöer. De föremål - främst vapen 
och dräktdetaljer - som krigarna i Birkas garnisonsområde bar, visar att de 
hade nära kontakter med dessa platser. Det är oklart om de också kom där
ifrån eller om de bara kände mycket stark samhörighet med de rusiska be
folkningsgrupperna på andra sidan Östersjön.
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Tro, sed och begravning
De mer än 1100 undersökta gravarna i Birka utgör minnen av 
människor söm levde i en brytningstid i Norden, en tid då 
kristendomen fick fotfäste och de nordiska kungadömena blev 
kristna, europeiska stater. De flesta människorna som är 
begravda i gravfälten har fått én icke-kristen begravning, men 
det finns grupperingar av öst-västligt orienterade gravar, utan 
gravgåvor, som sannolikt är kristna människors sista vilorum.



Gravfälten kring Birkas stadsområde omfattar minst 3 000 gravhögar. Det största gravfältet, 
nordens största vikingatida gravfält, har sammanlagt ungefär 1 600 gravar och kallas Hem
landen.

DE HEDNISKA GRAVARNA visar vilken stor omsorg som man hyste för 
sina döda och att det existerade en fast tro på ett liv efter detta. Vi anar också 
vilka stränga ritualer man följde vid en begravning. Mer än hälften av dem 
som dog i Birka kremerades, resten jordfästes, och dessa gravtyper förekom
mer blandat på gravfalten.

Vad man fick med sig i graven berodde på vilken roll och vilken position 
man hade haft i samhället. Varför somliga kremerades medan andra jord
fästes är en obesvarad fråga, men kan hänga samman med tron på en dubbel 
själ. Kroppen uppfattades som en beständig själ som hyste en frisjäl, där den 
fria själen kunde lösgöra sig från kroppen och vara aktiv på egen hand precis 
som vid dröm, hallucination eller feberyra.

Kremering vanligast
Det vanligaste begravningsskicket i Sverige under vikingatid var kremering 
av den döda på öppet bål. De många jordbegravningarna i Birka har därför 
tolkats så att de gällde döda människor som kommit utifrån, främlingar. Det 
gäller särskilt de rikt utstyrda männen i kammargravarna med spår av främ
mande dräkter och inte sällan ett hästoffer. Kvinnorna i kammargravarna 
är begravda i den vanliga klädsel som fria kvinnor av god släkt bar under 
vikingatiden.
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I den förkristna religionen fanns många 
gudar.Genom riteroch kulthandlingar 
kunde människor kommunicera med 
gudarna och andra makter. På bilden en 
statyett föreställande TorJjS



De stiliga ryttarna i kaftaner var antagligen kungens hirdmän. Några av 
dem kan ha skickats från härskaren i Kievriket i Ryssland till kungen på 
Adelsö. Kievrikets kungasläkt kom, enligt dess egen Nestorskrönika, från 
andra sidan Östersjön. Säkert är i alla fall att variationen i Birkas befolkning 
har varit långt större än vad vi kan föreställa oss.

Kungasläktens viktigaste medlemmar blev rimligtvis begravda på Hov
gården på Adelsö. Kungens hirdmän, medlemmar av storbondesläkterna, 
köpmännens och hantverksmästarnas familjer fördes troligen till den sista 
vilan i närheten av Svarta jorden i Birka.

Barns gravar
Naturligtvis fanns det även barn i Birka. Det finns flera barngravar på grav
fälten, bland Birkas 500 jordbegravningsgravar är omkring en femtedel barn
gravar. Barn i allmänhet hade små chanser att nå vuxen ålder. Vissa typer av 
föremål som små bjällror, en liten spegel och några glaspärlor hör till barn
gravarna. När en gosse som tillhörde en socialt högtstående släkt dog, kunde 
han fa en ståtlig begravning. Två kammargravar i Hemlanden visade sig vara 
byggda för var sin tioårig pojke.

Gravar för hedniska eller kristna
Karakteristiskt för gravarna är att de ligger som en skyddande krans runt 
staden och visar vilken nära kontakt det var mellan liv och död. Vår kunskap 
om vikingatidens tro och religiösa liv är mycket liten. Den kristna kyrkan 
förbjöd kremering, människor sveptes i vitt tyg och lades i en enkel grav 
med ansiktet mot öster för att kunna se den uppståndne Kristus och träda 
in i saligheten tillsammans med honom.

De som inte var kristna, vilket gällde de allra flesta i Birka, fick med sig 
mat, kläder och utstyrsel som för uppehälle eller längre resa. Föreställningen 

om Hel, den kalla grå och trista underjorden som låg i norr, är mycket äldre 
än från vikingatid. Detsamma gäller Odens Valhall som var hemvist för 
duktiga krigare som stupat i strid. Kungen var av gudasläkt och uppehöll 
kontakten med de viktiga gudarna genom biot och offer.

Men vad hände om kungen lät kristna sig? Man har spekulerat mycket 
över vad hammarformade amuletter, så kallade torshammare, och silverkors 
i gravarna symboliserade. En person som blev begravd enligt icke-kristet 
gravskick med ett kors om halsen kände väl till kristendomen och kan till 
och med ha blivit välsignad i korsets tecken, men de efterlevande har sett 
till att begravningen skedde på traditionellt icke-kristet vis. Järnringar med 
torshammare var en stark symbol som tydde på ett samband mellan elden, 
järnet och guden Tor, som var den som höll jättarna och andra kaoskrafter i styr.
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Skyddande amuletter
Amuletter skulle skydda ägaren mot ont och frammana gott. På Björkö bar 
människorna även andra amuletter än de som föreställde Tors hammare, ofta 
i form av några centimeter stora miniatyrföremål. Ibland kunde det sitta flera 
tillsammans på en ring. Miniatyrföremålen föreställde vapen som spjut, 
svärd och yxor eller redskap som liar, skäror och eldstål. För några föremål 
går det att säga vad de kan ha representerat, för andra är det svårare. Spjutet 
var en symbol för Oden, stridens, vishetens och dödens gud. Han var för 
övrigt den gud som dyrkades av aristokrati och krigare. De små järnliarna 
och skärorna kan ha varit förknippade med fruktbarhetskult och dyrkan av 
guden Frej.

68- TRO, SED OCH BEGRAVNING



Till miniatyrfbremålen hör även kubbstolar och stavar. Det har föreslagits 
att kubbstolarna föreställer högsäten. Kanske representerar de den sej dkun
nige Odens högsäte i Valhall varifrån han överblickade världen. Miniatyr
stavarna kan ha haft anknytning till völvor - stavbärerskor - och därigenom 
också till sejd. Völvor var kvinnor som reste runt i bygderna med sina spe
ciella stavar. De bjöds in till gårdarna för att förutspå framtiden, avslöja sådant 
som var dolt samt för att ge råd i stort och smått.

Ritualer och husoffer
Det fanns ingen officiell religion, men en rad myter som beskrev de olika 
gudarnas liv samt olika nödvändiga ritualer. En del ritualer hörde samman 
med naturens årstidscykel och människornas livscykel, andra med männis
kornas boningar. På Björkö och vid Hovgården på Adelsö förekom rituella 
offer som grävdes ned och gömdes undan då hus byggdes eller byggdes om. 
Exakt hur dessa riter gått till vet man inte, men arkeologerna finner föremål 
som brukades. Det husoffer som upptäcktes vid Hovgården låg i en sten- 
packning under ett hus. Bland stenarna hade ett eldstålsformat hänge och 
tre miniatyrskäror lagts ner. Det är troligt att föremålen offrats för att skyd
da det nybyggda huset och förstärka dess lycka. Syftet med den märkliga 
samling föremål som påträffades i en väggränna till ett av husen i Birka har 
säkert varit detsamma. Där låg några stora amulettringar av järn och en del av 
ett kranium från en ko. Båda hornen satt fortfarande kvar på kraniet. I rän
nan fanns dessutom ben från två ejdervingar samt skulderbladet från en 
människa.

De döda var en del av vardagen
Att döma av antalet gravhögar som finns i Birka har begravningar varit en 
väsentlig del av tillvaron i staden. Begravningsritualerna kan ha varierat helt 
beroende på vilka traditioner den dödes familj eller släkt hade. Gravfälten 
i Birka ligger högt i terrängen och det har varit viktigt. Där firades alla hög
tider som var knutna till den döde. Det fanns nämligen en utbredd tro på 
att de döda hade dolda kunskaper om vad som skulle komma att ske med de 
efterlevande i framtiden. Graven var en minnesplats, men först och främst 
ett ställe där släktingarna kunde söka kontakt med den döde och be om råd.

Tron på att en människas öde från födseln var bestämt av ödesgudinnorna 
var stark och inför varje stort avgörande försökte människorna tyda varsel i 
till exempel fåglarnas flykt och beteende. I biografin om Ansgar berättas det 
att kungen inte kunde ge Ansgar tillåtelse att predika evangeliet i Birka, 
innan kungen hade rådfrågat gudarna genom lottkastning. Denna ägde rum 
ute på ett öppet fält, men hur ceremonin gick till sägs det inget om.
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Silverkrucifix från grav 
66o. Kristus är bunden på 
korset, inte spikad.
På samma sätt framställs 
korsfästelsen på den 
stora runstenen från år 
965 i Jelling på Jylland, 
där kung Harald Blåtand 
stadfäster att han gjorde 
danerna kristna.4



Den kristna tron får fäste
I ett kristet samhälle var kungen Guds ställföreträdare på jorden och hade 
stöd från den mäktiga påvekyrkan i Rom. Kungen stod därför över alla andra 
stormän, men han kunde inte längre utföra de urgamla, nedärvda biot- och 
offerriterna som skulle säkerställa fruktbarhet och lycka. Att detta skapade 
problem visar historien, det tog många generationer från det att kristendo
men introducerades till dess att den blev den enda tillåtna religionen. Å andra 
sidan var det just i köpstäder som Birka, Hedeby och Ribe, där handeln ska
pade möten mellan människor, som kristendomen kunde få fäste. Dit kom 
människor från kristna och icke-kristna delar av Europa med olika social till
hörighet och olika religiösa övertygelser. Det finns ingen anledning att tvivla 
på att det byggdes en liten kyrka i Birka, men det finns inga skäl att tro att 
den blev bestående. Birka förblev en icke-kristen stad, trots de människor 
som prästerna från Västeuropa lyckades omvända.
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Mat till vardag och fest
I Eddadikten Rigsthula får vi en liten inblick i vad för slags 
mat människor åt under vikingatiden och hur maten 
avspeglar sociala grupper i samhället. Rigsthula delar in 
samhället i fyra skikt: kungen, jarlarna, bönderna och trälarna. 
Jarlen och hans hustru åt fläsk och stekt fågel med vita 
tunna vetekakor vid dukat bord. Till detta drack de vin. 
Bonden och hans hustru serverade kalvstek och skålar fyllda 
med tillbehör, medan trälen och hans hustru satte fram en 
bunke med spad och till det en tung, grå brödkaka, bakad 
på sådor (skal av spannmål) och dålig säd.



HUR STÄMMER DETTA överens med vad som stod Birkaborna till buds? 
Om man ska döma efter den stora mängden måltidsavfall som hittats vid 
utgrävningarna i Birka 1990-1995, var nötkött mest populärt, därefter fläsk- 
och fårkött. Från och med andra hälften av 800-talet åt befolkningen dess
utom mer nötkött än tidigare. Orsaken kan ha varit att folkmängden då 
ökade och att gårdarna i Mälardalen främst kunde förse Birka med nötbo
skap. Uppskattningsvis bidrog var fjärde gård till denna försörjning. Mest 
var det äldre mjölkkor och oxar som fungerat som dragdjur som fördes till 
Birka där de så småningom slaktades. Köttet kom alltså rykande färskt till 
konsumenterna som lagade till och konserverade det på olika sätt. Att röka 
och torka var säkert vanligast och kanske att salta in för den som hade till
gång till salt. Man tog tillvara allt, utnyttjade alla delar av slaktdjuret, från 
klövar till tarmar. Fisk som gös, gädda och braxen fick man från Mälaren 
på våren, och abborre kunde den fa som pilkade på vintern. Från skärgården 
hämtades strömming. And och sjöfågel smakade gott tidigt på våren, när 
förråden tröt. Fjädern och dunet rensade kvinnor och barn och stoppade i 
kuddar och bolster av tunt läder. Från gårdar runt om i Mälardalen kom 
spannmål som användes till gröt och bröd.

Hur man lagade till maten är inte lika väl känt. Härdarna var placerade 
på golvet och i glöden kunde husmodern grädda brödkakor och steka kött 
och fisk. I grytor som hängde över eldstaden i en järnkedja med krok, kunde 
hon koka gröt av korn och havre eller soppa med märgben, kött och fläsk. 
Antagligen var gröt vanligare än bröd. I det dagliga hushållet användes 
kärl av trä och keramik.

Bröd med symbolvärden
Vid begravning var det brukligt att man lämnade med den döda ett eller 
flera små bröd i graven. Om det var kremering hände det att brödet inte 
brann upp, utan bara förkolnade och därmed kan det studeras i ett modernt 
mikroskop. I Birkas gravar har hittills 64 bröd eller brödbitar hittats. De 
flesta är små ojästa kakor, runda eller ovala, ungefär en halv centimeter 
tjocka. Men det finns också större bröd, 17-18 centimeter i diameter och 
drygt 1,5 centimeter tjocka, bakade av surdeg. Bröden var oftast bakade på 
mjöl av flera sädesslag, mestadels havre och korn, ibland vete och råg. Även 
blandning av ärtmjöl och kornmjöl förekom, liksom blandning av flera olika 
vetesorter. Dessutom fanns bröd bakat på frön av lin och svinmålla samt 
vickerärtor.

En tolkning är att bröden från Birkas gravar utgjort en liten del av alla de 
små brödkakor som bör ha ingått i gravölet, det vill säga i släktingarnas och
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Förkolnade bröd som har grävts 
fram i Birkas gravar berättar om 
både liv och begravning under 
vikingatiden.
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vännernas minnesfest över den begravda personen. Några fa kakor från deras 
gemensamma måltid kan ha lagts med på bålet för att tjäna som färdkost på 
den dödas resa. En annan tolkning säger att bröden placerats på graven i en 
rimal där brödet haft en symbolisk betydelse med anknytning till fruktbarhet 
och återfödelse. Speciellt för gravbröden är att de var hålade och uppträdda 
på järn- eller bronstråd. Vi vet också att gravbröden hör till ett socialt högre 
skikt i samhället och att de oftare hittas i kvinnors gravar än i mäns. Seden 
att placera bröd på graven är mycket gammal.

Fler spår att följa
I vikingatidens sädesfält fanns avsevärda mängder ogräs, sådant som svin- 
målla, losta och vicker. Botanikerna anser att exempelvis svinmållan växte 
fritt i sädesfälten, och att den skördades och tröskades tillsammans med 
säden. Makrofossil, såsom frön och sädeskorn från arkeologiska utgrävning
ar, utgör ett mycket viktigt material vid tolkningen av forntidens samhällen.

En annan källa för studium av maten i Birka är de många koproliter, det 
vill säga fossil avföring, som finns med i avfallsmängden från Svarta jorden. 
Svinen som gick och bökade överallt fick i sig en mängd träkol som hade 
kastats ut från härdarna, och deras avföring blev därför nästan svart. Hun
darna åt ben och horn och hundlorten blev därför vitaktig och fylld av flisor. 
Analys av en koprolit från Birka visade att den härrörde från en människa 
som hade druckit mjöd. Avföringen innehöll pollen från lindblommor, 
älggräs (mjödört) och nyponrosor som i sin tur tyder på honung från vilda 
bin. Skogar med lind fanns inte i Sverige på vikingatiden men däremot i 
områdena öster och söder om Östersjön. Honungen kom troligen till Birka 
som handelsvara, som i likhet med salt kan ha varit förpackad i stora grå 
västslaviska lerkrukor med vågbandsmönster.

Honung var en förutsättning för att kunna göra mjöd, en gudadryck helt 
nödvändig vid de stora rituella gästabuden, där kungens givmildhet och 
gästfrihet skulle demonstreras. Ritualerna kring mjöddrickandet framgår 
i många av de gamla isländska sagorna men tydligast i den fornengelska 
hjältedikten om Beowulf.
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Kläder som språk
Via kontakterna med araber, khazarer, 
slaver, volgabulgarer, franker, 
friser och anglosaxare påverkades 
människorna i Birka på olika vis. Detta 
har avspeglats bland annat i kläde
dräkterna där textilier, plagg och 
dräktdetaljer från avlägsna områden 
blandades med Mälardalens dräkt
skick. Särskilt männens klädedräkt 
har varierat och enstaka av kungens 
officerare i rytteriet bar troligen i 
dräkter som visade att de hade 
tjänstgjort hos furstarna i Kiev. 1|



RESTER AV TUNIKOR och kaftaner av färgrikt siden med bronsknappar 
och snörmakerier av guld- och silvertrådar finns i vissa kammargravar. 
Bälten med ornamenterade bronsbeslag och huvudbonader med äggforma- 
de tofsar av silvertråd hörde sannolikt till en sådan utstyrsel tillsammans 
med pälskantade mantlar, vida byxor och stövlar av mjukt skinn. Dessa plagg 
visar att det fanns män i Birka som hade mycket nära kontakter med raserna 
i öst. Dessa hade i sin tur influerats av ett orientaliskt dräktskick.

De fina trådarbetena i ädelmetall var inte förbehållna män och deras 
dräkter, utan har i Birka också burits av kvinnor och barn. I en del fall har 
trådarbeten påträffats i gravar invid kraniet på den gravlagda och det är 
troligt att de suttit på en huvudbonad eller ett pannband. I andra fall har de 
prytt små väskor eller kantat klädesplagg. De fina trådarbetena förekommer 
i välbärgade personers gravar och visar att denna grupp bar klädesdetaljer 
som utmärkte dem i förhållande till gemene man.

Kungen och hans familj bar naturligtvis klädedräkter som var präglade av 
kontakterna med utländska hov. Gemensamt för klädprakten i detta översta 
samhällsskikt var att man bar flera plagg ovanpå varandra. Kläderna var ofta 
av tunna, exklusiva ylletyger i olika färger med påsydda band av guld- och 
silvertråd eller remsor av vackert mönstrad sidenbrokad. Pälsfodrade mantlar 
och kappor i starka färger, guld och ädla stenar hörde också till bilden av 
kunglig prakt. Förnäma kvinnor hade två tunikor, båda av tunt, fint kamgarn, 
vävt i diamantkypert (en speciell vävteknik). Yttertunikan, som var öppen 
framtill, kunde ha applikationer av siden. Undertunikan pryddes av brick- 
band.

Kvinnornas klädsel
Enbart välbärgade kvinnor bar den kvinnodräkt som vi funnit rester av i det 
arkeologiska materialet från Birka. Dräkten bestod av en undersärk i linne, 
ovanpå den en hängslekjol där hängslena var fastade med stora ovala, rikt 
dekorerade bronsspännen. Mellan de ovala spännena fäste kvinnorna kedjor 
av färgstarka pärlor av glas och halvädelsten med hängsmycken av silver och 
brons. Vid de ovala spännenas fästen hängde kvinnorna verktyg som kniv 
och sax. Något skärp hörde inte till denna klädedräkt. Ovanpå särken och 
hängslekjolen - och eventuellt tunikan - bar kvinnorna en yllesjal. Det var 
så de friborna, nordiska kvinnorna blev begravda, antingen det skedde i 
Ryssland, på Orkneyöarna, i Mälardalen eller i de norska fjordlandskapen.

Hur de gick klädda till vardags säger gravfynden ingenting om. De små 
kvinnofigurerna av silver som hittats i Birka, och även på andra håll i Sverige, 
visar precis denna dräkt, sedd från sidan. Aven om klädedräkten tycks ha 
varit likartad för alla kvinnor i ett visst socialt skikt, är det klart att den har
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visat om en kvinna var ogift, gift eller änka och dessutom hennes ställning 
i den sociala hierarkin. Vi är vana vid att i allmogedräkter se på huvudbona
den i vilken livsfas kvinnan befinner sig.

Klädedräkten berättar något om bäraren
Även andra delar av klädedräkten än huvudbonaden kunde signalera saker 
om bäraren, till exempel uttrycka tillhörighet till ett socialt skikt eller till 
någon speciell grupp. Ringspännet, som var ett vanligt smycke under vikinga
tid, verkar ha fungerat just som gruppmarkör. Det användes ofta till att hålla 
samman manteln och var på så vis väl synligt för andra personer. Ringspän
nen förekom i många storlekar och material, såväl brons som silver och järn. 
Materialet och smyckets storlek visade sannolikt var i den sociala hierarkin 
ägaren befann sig. Dessutom tycks ringspännenas ändknoppar i vissa fall 
ha gett besked om varifrån innehavaren kom. De ringspännen med knoppar 
i form av vikingatida vikter som var ganska vanliga i Birka kan till exempel 
ha visat att bäraren tillhörde en grupp som var förtrogen med handel och 
uppvägning av silver.
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Kunskap genom arkeologi
De viktigaste källorna till Birkas och Hovgårdens historia är de ' 
arkeologiska, det vill säga dokumentation och fynd från arkeologiska 
utgrävningar.Tillsammans med resultaten från geologiska och 
botaniska undersökningar samt studier av organiskt material, 
bland annat sopor, har bilden av det liv som en gång levdes här 
långsamt blivit tydligare. Synen på Birka och Hovgården och 
platsens omedelbara omland förändras allteftersom arkeologerna 
får tillfälle att utföra nya undersökningar och bedriva forskning. '





KÄLLORNA TILL BIRKAS HISTORIA är många men mycket fragmenta
riska. De är brottstycken av människors liv i en fjärran forntid som vi har föga möjlig
het att sätta oss in i och förstå.

De viktigaste källorna är de arkeologiska, det vill säga dokumentation och fynd 
från arkeologiska utgrävningar. Resultaten av olika naturvetenskapliga undersök
ningar, såväl geologiska som botaniska, samt studier av allt organiskt material, 
främst sopor från den del av stadsområdet som grävdes ut under åren 1990-1995, 
får allt större betydelse. Forskningen går stadigt framåt och för med sig nya resultat 
som snabbt ändrar och fördjupar den bild vi har av Birka och Hovgården. Denna 
skrift har omarbetats (2009) för att kunna presentera aktuella undersökningar och 
de forskningsresultat som gjorts under senare år.

De skriftliga källorna är få, men de har haft stor inverkan på Birkaforskningen. 
Först och främst är det helgonbiografin om benediktinermunken Ansgar som två 
gånger, 829 och 852, reste till Birka för att omvända befolkningen till kristendomen. 
Biskop Rimbert av Hamburg-Bremen, Ansgars efterföljare i ämbetet, skrev omkring 
870 Vita Anskarii, Ansgars liv. Tvåhundra år senare gav magister Adam av Bremen 
ut historien om Hamburgstiftet och dess biskopar, som även innehåller informa
tion av betydelse för Birkas historia.

Andra skriftliga samtida källor som ger en tidsbild är frankiska och anglosaxiska 
årsberättelser, så kallade annaler, avsedda för kungliga hov eller stora kloster, samt 
den ryska Nestorskrönikan och de isländska sagorna som tecknades ner under 
tidig medeltid. En tidsbild ger även de stora hjälte- och gudadikterna, bevarade 
i den isländska äldre Eddan, och det fornengelska eposet om Beowulf.
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På 1680-talet besökte riksantikvarien Hadorph Birka tillsammans med sin assistent Perring- 
shiöld. De föremål de då samlade in finns i Historiska museets samlingar tillsammans med 
en anteckning från Perringshiölds hand.

DET MEST UTMÄRKANDE draget i Björkös kulturlandskap är de många 
gravhögarna. De fördelar sig på sex gravfält som vi kallar Hemlanden, norr 
om Borg, Borgs hage och Kvarnbacka, Kärrbacka, Grindsbacka och Ormknös. 
Det största av fälten är Hemlanden med mer än 1 600 gravar, de flesta ut
märkta av en gravhög. Men det förekommer också gravmarkeringar i form av 
trekanter, stenringar och skeppssättningar. Det har naturligtvis varit lockan
de att utforska gravhögarna och de första dokumenterade undersökningarna 
av Birka härrör från 1680-talet.

Johan Hadorph, en av landets första riksantikvarier, fick 1666 till stånd 
Sveriges första fornminneslag, en lag som dessutom gav staten besittnings
rätt till samtliga arkeologiska fynd av koppar, silver och guld. Hadorph reste
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till Björkö och beskrev sina intryck av borgen, gravfälten och Svarta jorden 
som markerade stadens läge. Han var övertygad om att detta var vikingati
dens Birka. Tidens bäste kartograf, Carl Gripenhielm, upprättade en karta 
över Björkö och den sydligaste spetsen av Adelsö.

De första utgrävningarna av gravfälten gjordes 1825 av en skotsk amatör, 
Alexander Seton. Under tre somrar grävde han igenom en rad gravhögar 
och blev efterhand så gripen av skattsökariver att han ville undersöka hundra
tals gravhögar på Björkö, men han dog innan planerna realiserades. Seton 
såg till att en karta ritades över norra delen av Björkö. Kartan visar hur år
hundradens aktiva jordbruk i Björkö by har utraderat alla spår efter forna 
tiders bebyggelse i ett brett bälte mellan borgen och Hemlanden.
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Hjalmar Stolpes dagbok från utgrävningen 1875.
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Stolpes utgrävningar lade grunden till senare forskning
Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö har efterhand blivit väl kända. 
Stolpe kom ursprungligen från Gävle och utbildade sig till entomolog i 
Uppsala. I oktober 1871 kom han fór första gången till Björkö fór att leta efter 
bärnsten, som han visste hade hittats där, och för att undersöka om den 
naturligt fanns på ön eller om människor hade fört den med sig dit. Med 
hjälp av spade och jordborr tog han jordprover. Säkert hittade han bärnsten, 
men först och främst träffade han på arkeologiska fynd, bland annat märg
kluvna ben (märgben som delats så att man efter kokning kan peta ut mär
gen) som han tolkade som måltidsrester.

Med naturvetenskapsmannens noggrannhet dokumenterade han i sin fält
dagbok resultaten av undersökningarna, och han gjorde skisser över var i 
Svarta jorden han hade tagit sina prover. Året därefter, 1872, disputerade han 
på avhandlingen ”Naturhistoriska och archeologiska undersökningar på 
Björkö i Mälaren”. Stolpes utgrävningar på Björkö fortsatte till och med 
1881, som blev hans sista stora arkeologiska säsong. Hjalmar Stolpe lade 
grunden till all senare forskning om Birka. De fynd som gjordes vid hans 
utgrävningar av gravfälten och i Svarta jorden utgör stommen i det svenska 
dokumentära materialet från vikingatiden.

Utgrävningar under 1900-talet
Under första halvan av 1900-talet är det först och främst arkeologen Hol
ger Arbman som har gjort en stor insats när det gäller Birka. Hans utgräv
ningar 1932 och 1934 hade som mål att hitta Ansgars kyrka, men det lycka
des inte. Han undersökte även ett antal gravhögar. Arbman ordnade upp 
den enorma mängd fynd och den dokumentation som Hjalmar Stolpe 
lämnat efter sig och som legat nedpackade sedan hans död 1905. Han lät 
konservera fynden och publicerade dem i serien ”Birka Untersuchungen” 
och gjorde dem på så sätt tillgängliga för kulturhistorisk forskning och en 
intresserad allmänhet. Efter Arbman blev det arkeologen Greta Arwidsson 
som såg till att publiceringsarbetet fortsatte.

Den moderna epoken på Björkö inleddes med Birgit Arrhenius och Björn 
Ambrosianis utgrävningar i Birkas hamnområde och följdes av nya arkeo
logiska undersökningar av gravfalten. Birgit Arrhenius och studenter från 
Stockholms universitet ville undersöka om det hade funnits en bosättning 
på Björkö innan Birka anlades. De grävde ut gravhögar på gravfältet Orm- 
knös, bland annat det största gravröset på toppen. Fynden var fåtaliga, men 
konstruktionen och en I4C-datering (kol-fjorton-datering) av en förkolnad 
tallgren tyder på att röset byggdes omkring Kristi födelse, och att det senare 
byggdes på vid en ny begravning under vikingatiden.

Vid utgrävning av en av husterrasserna framför stadsvallen 1988 fann arkeo-
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Arkeologiska utgrävningar vid Hovgården berättar om platsens stora betydelse under 
såväl vikingatid som medeltid.

logerna en mycket speciell grav under husets ingång. Den innehöll kvarlevor
na av en medelålders man, försedd med vapen och med ett halvt älghorn 
liggande till vänster om huvudet. En kraftigt byggd, yngre man var place
rad över krigarens grav. Hans skelett låg i en förvriden ställning och huvudet 
var skilt från kroppen, placerat i jämnhöjd med bröstet. Mannen saknade ut
rustning och troligen var han en trål som tvingats följa sin herre i döden.

Utgrävningar vid Hovgården
Redan på 1910-talet tilldrog sig Adelsö arkeologernas intresse. Hanna Rydh, 
den första disputerade kvinnliga arkeologen i Sverige, undersökte då ett stort 
antal gravar på Adelsö. Vid Hovgården undersöktes delar av graviditet vid 
gården Hovgårdsberg samt en av de större högarna vid Adelsö kyrka, Sko- 
pintull. Det säregna namnet på denna hög har fortfarande inte kunnat ges 
en förklaring.

De gravar som undersöktes av Rydh var från hela yngre järnåldern. I några 
fanns föremål som annars bara förekommer i Birkagravarna, bland annat en 
frisisk kanna och ett par så kallade Nordiska mynt. Mynt av denna typ var 
troligen tillverkade i Hedeby.

Samtidigt med Rydhs undersökningar på Adelsö grävde medeltidsarke-
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ologen Bengt Thordeman ut resterna av den tegelbyggnad som än idag syns 
vid Hovgårdsområdet. Undersökningen, som låg till grund för Thordemans 
doktorsavhandling år 1920, visade att en 30 m lång och ca 13,5 m bred bygg
nad hade stått högt upp på kullen. Dess inre var nedgrävt som en tvårum- 
mig källare. Denna var byggd av gråsten medan byggnadens högre delar 
bestod av en skalmur av tegel med fyllning av småsten och murbruk. Thor- 
deman ansåg att denna byggnad utgjort det medeltida palatset Alsnö hus, 
som uppfördes av Magnus Ladulås under andra hälften av 1200-talet. Det 
var i denna representationsbyggnad som adelns privilegier och skyldigheter 
stadsfastes genom Alsnö stadga.

Bengt Thordeman hade under sina utgrävningar funnit en del vikingatida 
keramik på terrasser nedanför den kulle på vilken palatsbyggnaden låg och 
1991 -1994 grävde arkeologer från Riksantikvarieämbetet och Stockholms 
universitet i samarbete med Hembygdsförbundet vid Hovgården med avsikt 
att kartlägga platsens vikingatida historia.

Projektets resultat beskrivs i denna skrift under rubriken ”Hovgården - 
kungligt residens” (s 12).

Arkeologiska undersökningar 
i Birkas stadsområde (Svarta jorden)
Under åren 1990-T995 ledde Björn Ambrosiani stort upplagda utgrävningar 
i stadsområdet i Birka. Dessa var de första professionellt vetenskapliga ut
grävningar som genomförts i själva stadsområdet och för första gången 
hade arkeologerna möjlighet att kardägga en av Birkas stadstomter. Utgräv
ningarna gav belägg för att de allra första tomterna i Birka tillkom i mitten 
av 700-talet, att tomterna var reglerade och att staden var anlagd. Hus och 
verksamheter har avlöst varandra under de mer än 200 år som staden existe
rade. Fyndmaterialet från utgrävningarna är enormt stort, och vartefter det 
bearbetas ger det ny kunskap om bebyggelsen i staden.

Birkas äldsta tomter
Vid utgrävningarna undersöktes ett cirka 350 kvadratmeter stort område. 
Detta ligger i dag, genom landhöjningen, ungefär mitt i Svarta jorden. På 
vikingatiden var samma område beläget vid eller i närheten av stadens hamn. 
Under stadens allra första tid låg det precis vid strandkanten och där fanns 
även ett stenfundament till en brygga. I området påträffades avfall som hade 
slängts ut av människor som bodde på de tomter och i de hus som låg 
ovanför stranden. Dessa, de äldsta tomterna och husen, togs troligen i bruk 
runt år 750.

Under andra hälften av 700-talet lades en tomt ut över den del av stranden
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Birkas strand och äldsta 
tomtrad ca år < 750-790

Brygga

Vatten 

' Gränsdike 

Gärdesgård/vägg

1990-95 undersöktes ett område i Svarta jorden. Genom arkeologernas noggranna karteringar 
kan resultaten tolkas och bilder av stadsstrukturen växa fram. Grävningsplatsen ligger nära den 
ursprungliga 700-talsstrandlinjen och genomgående i det arkeologiska materialet finns en brygga. 
Tomten avgränsas till en början med diken, och på norra kortsidan har det stått gärdesgårdar.
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Bronsgjutartomten 
ca år 800-810

När stranden torrlädes, i och med landhöjningen, slog sig en bronsgjutare ned på den före detta 
strandtomten. Bland de arkeologiska lämningarna syns spår av ett större bostadshus med en 
eldhärd och kringliggande bodar.Tomten gränsar i nordost till en gränd. Illustrationen visar det 
arkeologiska utgrävningsschaktets storlek (350 m2).
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som undersöktes av arkeologerna. Tomten hade kortsidan mot vattnet. Norr 
om tomten löpte ett stort dike eller en gränd. Den brygga som fanns i söder 
omvandlades i detta skede till gränd genom landhöjningen. På tomten 
mellan gränderna slog sig en bronsgjutare ner och där satte han också upp 
sin verkstad.

Bronsgjuteriet under tidig Birkatid
Flera generationer av bronsgjutare verkar ha avlöst varandra under de cirka 
80 år som det fanns ett bronsgjuteri på tomten. Till verkstaden hörde även 
en serie bostadshus. Dessa reparerades, byggdes om eller ersattes av nya med 
korta intervall. Ett av bostadshusen, som har daterats till början av 8oo-talet, 
finns bland de hus från Svarta jorden som under 2000-talet har rekonstru
erats på Björkö.

Från bronsgjuterierna kom de över 25 000 fragment av gjutformar samt 
10 000 fragment av deglar som påträffades vid utgrävningen. Gjutformarna 
var tillverkade av sandblandad lera som slogs sönder när man skulle ta ut det 
färdiga föremålet. Av gjutformarna framgår att bronsgjutarna tillverkade 
ovala spännbucklor, likarmade spännen, nycklar, hänglås med mera. Runt 
år 860 upphörde verksamheten på platsen. Kanske flyttade bronsgjuteriet 
med sin eldfarliga verksamhet till en nyanlagd tomt närmare vattnet. Det 
är också möjligt att just detta gjuteri slutade helt med sin tillverkning. Pro
duktionen hade under åren gått mot allt plattare föremål. Kanske kunde den 
siste bronsgjutaren helt enkelt inte gjuta komplicerade saker.

Handel och hantverk under sen Birkatid
Efter det att bronsgjuteriet försvunnit från tomten fanns där under en period 
bara ett litet stall eller en hägnad för djur. I slutet av 800-talet slog sig nya 
personer ner på platsen och de uppförde då den första av en serie byggnader. 
Av alla påträffade textilredskap att döma, i synnerhet sländtrissor och väv- 
tyngder, tillverkades flera olika typer av textilier i området.

Förutom tomten mellan gränderna grävde arkeologerna ut de övre delarna 
av en tomt söder om bryggan. På denna fanns under sen Birkatid en serie 
hus med föremål från Östeuropa, bland annat ett spänne i form av en brons
falk, en doppsko med falkmotiv och en kruka från södra Volgaområdet. Dess
utom påträffades delar av en våg som man använde för att väga upp silver. 
Från ett nedbrunnet hus på denna tomt kom också en liten silverskatt. Skatten, 
som ursprungligen bör ha legat i ett skrin eller i en pung, innehöll bland 
annat 20 islamiska mynt, några vikter, ett sigill, bärnstensbitar och pärlor. 
Av alla östliga föremål att döma har de som bodde på tomten antingen haft 
sitt ursprung i östra Europa eller så var de skandinaver som kommit tillbaka 
efter färder i österled. Vågdelarna, vikterna och mynten indikerar att de som 
bodde på södra tomten bedrev handel.
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Hus och tomtstruktur
De flesta byggnader som arkeologerna såg spår efter var lerklinade flätverks- 
hus. Dessa var ofta cirka fyra till fem meter breda och åtta meter långa, det 
vill säga mellan 32 och 40 kvadratmeter stora, och de hade i många fall två 
rum med en härd mitt i det största rummet. Utöver denna hustyp fanns 
skiftesverkshus samt mindre bodar av lerklinat flätverk.

Eftersom tomterna i det undersökta området låg intill varandra på ett re
gelmässigt sätt från första början kunde arkeologerna dra slutsatsen att staden 
var anlagd. Tomtgränserna tycks sedan ha varit i stort sett oförändrade under 
stadens hela existens, vilket talar för att inga större omstruktureringar ägt 
rum i denna del av staden.

Sopor och pälsar
På de undersökta tomterna tillvaratogs hela 6 ton djurben. Den största de
len utgjordes av slakt- och matavfall som tillsammans med andra sopor 
hade slängts ut på tomter och gränder i staden. Av djurbenen framgår att 
Birkaborna åt kött från framför allt nöt, svin, får och sjöfågel. Dessutom åt 
man fisk.

Bland avfallsbenen fanns även mängder av ben från pälsdjur, framför allt 
ekorre, mård och räv. Benen kom i detta fall uteslutande från djurens tassar. 
Förklaringen till detta är att torkade skinn forslades till Birka för att där 
beredas till pälsverk. I samband med detta skars tassarna av och slängdes. 
Arkeologer har länge förmodat att pälsskinn utgjorde en av de viktigaste 
handelsvarorna i Birka. Fynden av de många pälsdjursbenen talar för att så 
verkligen var fallet

Omsvängningar i Birkas kontaktnät
Vid utgrävningen påträffades över 200 000 föremål och fragment. De före
mål som tillhör perioden från stadens tillkomst fram till 800-talets andra 
hälft var antingen tillverkade på platsen eller införda från Europas sydväst
liga och sydliga områden. De införda föremålen utgörs i dessa fall av bland 
annat rhenländsk och västslavisk keramik, vissa pärltyper samt kvarnsten 
av basaltlava. Under perioden visade smycken på sydvästliga influenser. De 
första bronsgjutarna hade till exempel tydliga kontakter med Dorestad, som 
var beläget vid Rhendeltat, samt med Rhenlandet. Föremål införda från östra 
och sydöstra Europa fanns också under denna tid, men var mindre vanliga.

Under andra hälften av 800-talet blev de östliga kontakterna allt mer 
betydelsefulla och handeln österut allt viktigare för invånarna i Birka. Mer
parten av de införda föremålen kom nu från områden vid Kaspiska havet, 
Svarta havet och de ryska floderna. Föremålen utgörs av till exempel islamis
ka mynt, keramik och smycken av östlig typ.
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Arkeologi under senare år
Under ledning av Lena Holmquist Olausson har arkeologer från ytterligare 
ett större forskningsprojekt under åren 1995 - 2004 gjort utgrävningar på 
Björkö. Inom ramarna för projektet ”Borgar och befästningsverk i Mellan
sverige 400 - noo e.Kr.” undersöktes såväl delar av borgvallen som det så 
kallade garnisonsområdet på Björkö. Den kunskap som utvanns under 
projektet beskrivs i denna skrift under rubrikerna ”Birkas försvar” (s 50) 
och ”Birka överges” (s 26).

Birkas hamn
Ett av senare års forskningsprojekt har varit inriktat mot att undersöka Birkas 
hamn och andra anläggningar invid eller i vattnet utanför Svarta jorden. 
De vikingatida städerna utgjorde knutpunkter mellan olika transport- och 
färdleder. Speciellt vattenlederna hade stor betydelse då de flesta transporter 
skedde med skepp. Därför var det viktigt att hamnar kunde erbjuda skydd 
för såväl naturkrafter som piratanfall. Hur Birkas hamn var konstruerad 
för att möta dessa krav har dock varit oklart.

I det vikingatida kulturlagret i vattnet utanför Birkas stadsområde har stora mängder av 
organiskt material bevarats i gott skick.Träflis, huggspån och vardagsföremål hanteras och 
tas omhand av arkeologerna.
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Under perioder av lågvatten kan man skymta pålar i vattnet, i närheten av 
dagens bybrygga, utanför Svarta jorden. Pålarna har varit kända sedan lång 
tid och har tolkats som del av en vikingatida spärranläggning som skyddat 
handelsplatsen från angrepp. Vid de undersökningar och dykningar som 
inleddes år 2003 har marinarkeologer kartlagt och dokumenterat anlägg
ningen. Den visade sig då vara ett större och mer komplext byggnadsverk än 
arkeologerna tidigare haft kunskap om.

Marinarkeologerna upptäckte att de synliga stående pålarna inte var de 
enda. Runt om dem finns även liggande timmer och betydligt mer ligger 
dolt i bottenleran. Den stora mängden indikerar att det rör sig om något 
utöver en vanlig spärr. Troligtvis är det rester efter långa bryggor som sträckt 
sig från stadsområdet ända ut i sundet. Många pålar och även timret visade 
sig vara bearbetade. Ar de delar till byggnader som funnits på bryggorna, 
exempelvis tullhus eller försvarstorn? För att finna svar på de många frågorna 
krävs fortsatta marinarkeologiska undersökningar.

Unika kulturlager
Vid de dykningar som genomförts under senare år har marinarkeologerna 
även konstaterat att det finns vikingatida kulturlager i vattnet utanför stads- 
området. Lagren, som har en tjocklek på cirka 1 meter, är på många sätt 
unika. Den syrefattiga miljön har inneburit att stora mängder träföremål 
bevarats i gott skick, något som annars sällan är fallet. Därför var intresset 
stort när marinarkeologerna träffade på vardagsföremål samt byggnads- 
och båtdetaljer. Ett av de mer sensationella fynden som framkom var ett
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mer än io meter långt költimmer till ett vikingatida skepp. I vattnet utan
för Birka har dock inga skepp hitintills påträffats, men eftersom det finns 
sjunkna skepp i Hedebys hamn är det möjligt att det kan finnas sådana.

Utöver träföremålen innehåller kulturlagren i vattnet även stora mängder 
djurben, det vill säga matrester. Dessutom finns det mycket bränt trä. Marin
arkeologerna anser att kulturlagren representerar såväl Birkabornas utkasta
de sopor som större avröjningar på tomter där hus brunnit ner.

Ett gräsliknande skikt i kulturlagren är en annan detalj som har väckt 
marinarkeologernas intresse. Detta kan vara rester av den halm som Birka- 
bor bör ha lagt ut på isen vid vintermarknader. Det är känt att marknader 
ägde rum på vintern utanför Gamla Uppsala och en liknande marknad kan 
mycket väl ha funnits på isen utanför Birkas stadsområde.

Utgrävningar i Björkö by
Utöver de marinarkeologiska undersökningarna har det under senare år 
företagits mindre utgrävningar i dels Björkö by, dels invid gravfältet 
Grindsbacka, beläget några hundra meter norr om byn. Utgrävningarna var 
en del av ett projekt som till en början var inriktat på att få kunskap om 
byns medeltida föregångare. I det första schakt som arkeologerna tog upp i 
Björkö by fann man emellertid inga medeltida fynd. I stället uppenbarade 
sig föremål som gjorde att arkeologerna började intressera sig för en annan 
fråga: Har det funnits vikingatida bebyggelse även utanför Birkas stadsvall?

Tidigare har arkeologerna endast kunnat spekulera om vad som funnits 
utanför staden. Ett förslag var att det låg några mindre hamnar vid vikarna 
norr om stadsområdet. Ett annat förslag gjorde gällande att det existerade 
en ensamgård eller by på Björkö under Birkatid och att det gravfält som 
ligger enskilt på öns södra del, Kärrbacka, hörde till denna bebyggelse. 
Egentliga fynd som bekräftar dessa teorier har dock saknats. Genom ut
grävningarna vid Björkö by år 2005 kunde man för första gången belägga 
att folk bott och verkat utanför staden.

I schaktet vid Björkö by påträffades ett antal vikingatida keramikskärvor, 
varav några kom från amforor, det vill säga från stora tvåörade keramikkärl. 
Denna typ av kärl tillverkades i östra medelhavsområdet och i svartahavs
området och kärlen användes vid förvaring och transport. På svenskt om
råde är skärvor från amforor sällsynta. Endast en skärva med datering till 
Birkatid har tidigare påträffats i Mälardalen.

I schaktet vid Björkö by fanns även skärvor från flera orientaliska kärl. 
De flesta sydöstliga föremål som tillvaratagits i Svarta jorden har återfunnits 
i lager från 900-talet. Därför är det troligt att även den orientaliska keramik 
som hittades vid byn hör till detta århundrade.

Den förhållandevis stora mängden främmande keramik i byschaktet kan
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Delar av minst tre runstenar har påträffats i Björkö by. Stenfragmenten förvaras nu i Histo
riska museets magasin.

tyda på att vikingatida skeppslaster lossades även utanför Birkas hamnom
råde. En lämplig hamnplats ligger för övrigt precis söder om Björkö by, vid 
Kassviken. Keramiken från 900-talet och några runstensfragment från 
1000-talet, som framkommit i andra sammanhang, talar för att området vid 
byn blev betydelsefullt först i Birkas slutskede eller till och med efter det att 
stadsområdet övergivits.

Utgrävningar vid gravfältet Grindsbacka
Det andra schaktet som togs upp låg vid gravfaltet Grindsbacka. Platsen 
undersöktes för att den har höga fosfatvärden och för att den var lämplig 
för bebyggelse. Fanns en föregångare till byn möjligen här? I schaktet på-

100 - KUNSKAP GENOM ARKEOLOGI



träffades också spår efter hus. De visade sig vara vikingatida, men det var 
svårt att avgöra om spåren härrörde från en byggnad eller två. I det senare 
fallet skulle spåren komma från dels en byggnad i skiftesverksteknik, liknande 
de hus som fanns i staden, dels från ett grophus. Dateringarna av fynden och 
analyser pekar mot att huset eller husen existerade mellan cirka 770 och 870.

Vilka kan då ha bott på denna plats? Hus i skiftesverksteknik var ett ur
bant fenomen under vikingatid och skiljer sig tydligt från de långhus som 
fanns på landsbygden. Fyndmaterialet bestod däremot av föremål som före
kommer på vanliga vikingatida boplatser runt om i Mälardalen. Keramiken 
var också lokalt tillverkad, vilket talar för att det inte var några långväga be
sökare som bodde på platsen. Hur de boende försörjde sig är oklart. Avfall 
från hantverk förekom inte, så antingen var de inte hantverkare eller också 
utövade de hantverket på någon annan plats. Utvidgade undersökningar vid 
Grindsbacka behövs för att vi ska få reda på mer om de boende och om 
omfattningen av bebyggelsen utanför staden.
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Georadar och magnometer ger ny kunskap
Det är inte bara undersökningarna i vattnet utanför Svarta jorden och vid 
byn som under senare år kastat nytt ljus över Birka. Mycket ny kunskap om 
staden har kommit fram tack vare ett projekt som använt högupplöst geo
radar och magnetometer för att känna av fasta strukturer under markytan. 
Metoderna ger mycket precis information - staden kan dokumenteras i 
skikt om 5-10 cm. Genom denna teknik kan arkeologerna undersöka stora 
områden på kort tid utan att dessa påverkas negativt eller förstörs.

Vid Birkaprojektets utgrävningar av Svarta jorden 1990-1995 undersöktes 
cirka 0,5 procent av Birkas stadsområde. Arkeologerna vet därför mycket 
om de två tomter som denna utgrävning berörde. Men hur såg resterande

Undersökningar med markradar och magnetometer är moderna och effektiva metoder för 
att kartlägga vad som döljs under markytan. På Birka har teknikerna prövats med stor fram
gång och ny kunskap om platsen har kunnat utvinnas.
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99,5 procent av staden ut? Att gräva ut hela stadsområdet för att få svar på 
denna fråga är varken forskningsetiskt riktigt eller ekonomiskt möjligt. 
Genom de senaste årens undersökningar med magnetometer och högupplöst 
georadar har dock ungefär en femtedel av stadsområdet kunnat kartläggas.

År 2006 utfördes de första undersökningarna på två mindre områden; 
ett mitt i staden och ett vid stadsvallen i stadens södra utkant. Områdena 
motsvarar cirka 3,5 procent av stadsytan. Undersökningarna visade att stadens 
topografi troligen varit mer komplex än vad som framgått av de begränsade 
utgrävningar som företagits i Svarta jorden. Gatunätet var snarast oregel
bundet och det har funnits en variation i fråga om såväl tomternas storlek 
som antalet hus på varje tomt. Staden verkar närmast ha växt fram organiskt.

Av undersökningarna framgick att det fanns en relativt omfattande 
stadsbebyggelse redan under tidig Birkatid, samt hur staden med tiden ut
vidgades alltmer inåt ön och söder ut mot Borgberget. Bebyggelsen växte 
så småningom förbi en första inre stadsvall. Av denna finns numera få spår 
ovan mark. Genom undersökningarna kunde den inre vallens utsträckning 
fastställas för första gången. Dessutom kunde arkeologerna se att den haft 
flera öppningar, kanske stadsportar. Undersökningarna visade också att den 
inre vallen inte revs utan fick ligga kvar då staden växte.

En annan sak som kunde slås fast var att den yttre stadsvallen, som man 
fortfarande kan se delar av vid Hemlanden, har fortsatt ända fram till Borg
berget i söder och att den där förmodligen anslöt till borgvallen. I dag är 
denna förbindelse inte längre synlig.

Under sommarsäsongen år 2008 undersöktes ytterligare cirka 25 000 
kvadratmeter av Svarta jorden med georadar. Det undersökta området mot
svarar cirka 16,5 procent av stadsytan. De data som då framkom är ännu 
inte färdiganalyserade.
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Kunskap geriöm 
rekonstruktioner
De byggnader som uppfördes för olika ändamål i Birka 
säger oss mycket om hur människorna levde under 
denna tid. I många fall kan det dock vara svårt att utifrån 

de få spår som påträffats avgöra vilken typ av 
hus som stått på en jalats. Även i de fall då 

arkeologerna kan sluta sig till vilken 
grundtyp spåren kommer ifrån är det 

svårt att avgöra vilka variationer som 
kan ha varit möjliga. Därför finns 

ett behov av att kontrollera
S * Ijjpfi hypoteser om vikingatida hus-
» i V*" Lj byggande experimentellt och I ! w^å I {' "i I från och med sommaren 2006

utförs laborativ verksamhet



Husrekonstruktionerna syftar dels till att öka och fördjupa kunskapen om vikingatida hus
byggande, dels till att göra resultaten från utgrävningarna i Svarta jorden och garnisonsom
rådet tillgängliga för en större publik.

HITINTILLS HAR professionella timmermän och studenter från Högskolan 
på Gotland tillsammans med arkeologer rekonstruerat några av de hus som 
det framkom spår av vid utgrävningarna i Svarta jorden. De första två hus 
som rekonstruerades var ett skiftesverkshus och ett lerklinat flätverkshus. 
Dessa hustyper var vanliga och hade i många fall två rum med en härd 
mitt i det största rummet.

I skiftesverkshus utgörs den bärande konstruktionen av stående stolpar. 
Utrymmet mellan dessa är fyllt med liggande plank vars ändar passats in i 
breda skåror som huggits in i stolparna. Grundkonstruktionen för lerklinade 
flätverkshus påminner om den för skiftesverkshus. I lerklinade flätverkshus 
består väggarna dock av vidjor som flätats in mellan stående käppar. På det 
flätverk som bildas stryks lera. De två hus som uppfördes är princip- eller 
typhus som grundar sig på spåren efter flera olika hus i Svarta jorden.

Även en smedja med ett tillhörande hus har rekonstruerats. Huset har 
ett rum och är uppfört i skiftesverk, kanske bodde smeden där. Arkeologis
ka utgrävningar har visat att torv i många fall lagts på bostadshus och även
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som tak på smedjor. Själva smedjan rekonstruerades som ett mindre flät- 
verkshus med lerklinade väggar, då många mindre bodar som det påträffats 
spår av i Svarta jorden varit utformade så. På smedjan kunde timmermän
nen även valt att lägga ett torvtak, men för att prova ännu en taktyp försågs 
smedjan med ett trätak. Trä är ett material som inte är särskilt eldfängt 
och därför lämpat för smedjor.

Byggnationen fortsätter
Ar 2008 rekonstruerades det stora bostadshus som påträffades på den brons- 
gjutartomt som framkom vid utgrävningarna i Svarta jorden 1990-1995. 
Arkeologer och husrekonstruktörer hade tidigare diskuterat vilken typ av 
hus som stått på tomten under början av 800-talet. De få spår som fanns 
visade sig dock vara svåra att tolka. Man tänkte sig först ett skiftesverkshus 
och att detta hade haft ett staket med stående återanvända väggplankor i 
sin omedelbara närhet, men vid förnyade diskussioner omtolkades detta. 
Arkeologer och husrekonstruktörer enades istället om att husets ena lång
sida varit utformad som en palissad. Detta betyder att väggen bestått av 
tätt stående jordgrävda plankor. De tre andra väggarna bestod troligen av 
lerklinat flätverk eftersom det också fanns spår av flera mindre stolphål.

Vid rekonstruktionen försågs de tre flätverksväggarna med lerklining såväl 
på husens ut- som insida, för att göra huset tätt. På huset lades ett halmtak.
I detta fall ligger råghalm obunden på ett tunt vasslager och hålls på plats 
med stänger. Förebilden är hämtad från ålderdomligt byggda hus i Mälar- 
området.

Kommande år är avsikten att rekonstruera det hallhus som arkeologerna 
hittade spår efter vid utgrävningarna av garnisonsområdet. Dessutom ska de 
tidigare uppförda husens inredning och gårdsmiljöer färdigställas för att ge 
en vision av hur ett stadskvarter i Birka kan ha sett ut.
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FOR DEN SOM för första gången besöker Birka 
på Björkö, eller Hovgården på Adelsö, är det inte 
lätt att föreställa sig platsernas stora betydelse 
och viktiga roll för samhället under vikingatiden. 
Man kan visserligen se att människor levt och 
verkat här tidigare eftersom det i markytan syns 
gravfält, spår av vallar, stadsbebyggelse och 
enstaka husterrasser. Men historien, den detalj
rika och utsmyckade berättelsen, den ligger 
gömd i jorden.

De viktigaste källorna till Birka och Hovgårdens 
historia är därför de arkeologiska. Bit för bit fogar 
arkeologin samman iakttagelser, fynd och data 
som tolkas och visualiseras. På så sätt kan man 
bygga upp kunskap om epoken "Birkatid"från 
700-talets början till 900-talets slut. Synen på 
Birka och Hovgården och platsens närmaste 
omland förändras ännu allteftersom arkeologerna 
får tillfälle att bedriva forskning genom bland 
annat nya utgrävningar.

Den här boken är en vägledning till världsarvet 
Birka och Hovgården. Utifrån aktuell forskning 
ges en bild av hur platserna kan ha sett ut och 
hur de antas ha fungerat för över tusen år sedan: 
Vem låg bakom etablerandet av köpstäder, varför 
upprättades de och hur styrdes de? Hur levde 
man, hur uppfattade människorna världen?
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