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Birka i fågelperspektiv 1997.

Historien om en 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. Det var den enda sta
den på skandinaviska halvön under vi
kingatiden. På grund av sitt skyddade läge 
drog den till sig människor från när och

fjärran som bjöd ut sina varor och tjäns
ter. I dag är Birka upptaget på Unescos lista 
över världens kulturarv och ett uppskattat 
mål för tusentals sommarturister.

Björkö är 4<->1,5 kilometer, men under 
vikingatiden, då Mälaren var en del av 
Östersjön, var Björkö betydligt mindre. 
Vattennivån låg vid den tiden cirka 5 me-
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Grönsö

Ansgarskapellet
Björkö by Gravfält

Stadsvallen

Hemlanden

Terrasser
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Svarta jorden Gravfält

Utgrävn.

1990-95 Bybryggan

Hamnområde

Museum
Ång-
holmen

Bryggor

Orienteringskarta till flygbilden.

ter högre än i dag, den södra delen utgjorde 
således en egen ö. Den delen består huvud
sakligen av berg och obrukbar morän. På 
dess högsta topp 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 grus
vägar leder till gröna beteshagar där Birka 
en gång låg och vackra björkar växer mel
lan gravhögarna. På öns högsta punkt in
nanför borgvallen står ett ålderdomligt sten
kors som restes 1834 till minne av benedik
tinermunken Ansgars första besök i Birka. 
Uppe från korset har man en milsvid ut

sikt. I nordöst ser man delar av det gamla 
stadsområdet och stadsvallen som en 
gång i tiden skilde staden från det största 
gravfältet, Hemlanden, med över 1600 
gravhögar. I sydost ligger Ansgarska
pellet, invigt 1930, och Björkö by som i 
dag bara omfattar två gårdar. Byn var 
troligen delvis samtida med Birka och 
bönderna där fortsatte att bruka jorden 
även sedan Birka ödelagts. I fjärran skym
tar Adelsö medeltida, vitkalkade sten
kyrka.

År 1996 uppfördes ett museum i an
slutning till Birka, en vacker träbyggnad 
nere vid Ångholmen, där turisterna sti
ger i land. Museets utställning är base-
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Karta över Mälarområdet med några viktiga ortnamn.
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En vårvinterdag i Birka 
omkring år 900. Modeli 
Lars Agger. Figurer Eva 
Rabmqvist.

rad på resultaten av den forskning om 
Birka och vikingatiden som förekommit 
sedan 1930-talet, och speciellt av utgräv
nings- och forskningsprojektet Birka 
vikingastaden 1990-95, som leddes av 
Björn Ambrosiani.

Utställningens övergripande tema är 
mötesplatsen. I Birka möttes människor 
från Europas alla hörn för byteshandel och 
kommers, något som avspeglas i fynden: 
råvaror till hantverkarna, förnödenheter 
till stadsbefolkningen, prestigevaror till 
kungen och samhällets mäktigaste släkter.

Utställningens fasta del består av tre 
stora modeller som visar händelser ur Bir- 
kas historia: Ansgars ankomst till Birkas 
hamn en höstdag år 830, en scen från en 
vårvinterdag i staden strax före år 900 och

ett gästabud för främmande köpmän hos 
kungen på Adelsö, någon gång under förs
ta delen av 900-talet. Ett långt tvärsnitt 
av kulturlagren, i den del av stadsområdet 
som blev utgrävt 1990-95, visar hur sta
dens historia avspeglas i lager på lager från 
det allra första skedet till dess staden över
gavs omkring 200 år senare. Under tvär
snittet finns montrar med exempel på fynd 
från stadsområdet: småkryp som sniglar, 
skalbaggar och flugor, avfall efter diverse 
hantverk 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, 
har givit underlag till ett ”stilleben” i en 
egen monter, för att visa vad stadens in
vånare åt.
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Glaspärlor från Svarta jorden. Den blå pärlan med vita ögon och den spetsovala bruna med blå 
och vita band är orientaliska.

Birka har i många år varit mest känt 
för de enastående fynden från gravfälten 
som naturvetaren och arkeologen Hjalmar 
Stolpe undersökte i slutet av 1800-talet. 
Utställningen vill visa Birkas makt och 
mångkulturella prägel med hjälp av kar
tor och utsökta kopior av de prestigevaror 
som hittades i gravarna: blanka, skarpa 
vapen, dryckeskärl av genomskinligt glas, 
förgyllda smycken, arabiska silvermynt, 
mångfärgade glaspärlor, bärnsten och 
halvädelstenar, färgrika tyger av ylle, linne 
och siden samt skinn från pälsdjur. Den 
söker ge en föreställning om en fjärran

forntid som besökarna kan ha i åtanke när 
de vandrar i kulturlandskapet på Björkö. 
Birkamuseet ska inte uppfattas som ett tra
ditionellt museum. Utställningarna är 
tänkta att vara ett komplement till de for
mer i kulturlandskapet som besökarna kan 
iaktta på sin rundvandring på ön, stads- 
området (även kallat Svarta jorden), borg
berget med sin mäktiga vall, stadsvallen, 
hamnen och gravfälten. Originalfynden, 
som är både sköra och i viss mån fragmen
tariska, förvaras och förevisas på Histo
riska museet och på Kungl. Myntkabinettet 
i Stockholm.



Karta över Europa ocb Främre orienten med enstaka viktiga städer och handelsplatser.

En stad blir till
Under 700-talet anlades flera köpstäder i 
det kristna Europas nordliga utkanter, först 
Ribe på Västjylland och Staraj a Ladoga i 
Ryssland, därefter Birka och sedan Hedeby 
längst söderut på Jylland. Samtidigt växte 
kustnära handelsplatser fram, som fick 
större eller mindre betydelse men som ald
rig blev städer, t.ex. Paviken på Gotland, 
Ahus i Skåne, Gro bin i Lettland, Ralswiek 
på Rügen och Skiringsal (Kaupang) i södra

Norge. Orsakerna till att detta sker just 
vid den här tiden är många. Det kan bl.a. 
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 blir 
mycket avhängigt av kejsar Karl den sto
res politik. Den gick ut på expansion och 
kristnande av folken norr- och österut i
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Tre små kvinnofigurer av silver. Den högra är 
från Birka. Ar de kanske gudinnor?

Europa samt försök till kontroll över vik
tiga handelsvägar och handelsplatser. Det 
låg i tiden att starka och mäktiga släkter 
gick samman om djärva företag och det 
fanns goda möjligheter för en enskild, ini
tiativrik son att skapa sig en ny och annor
lunda tillvaro.

Vikingatidens samhälle var hierarkiskt 
uppbyggt och baserat på släkten. Den mest 
markanta skillnaden var mellan fria och 
ofria människor. De mäktigaste släkterna, 
där ingifte var vanligt förekommande, för
valtade den fruktbaraste jorden och hade 
kontroll över betydande naturresurser, så
som järnmalm och skog, samt viktiga far- 
vägar och knutpunkter till lands och till 
sjöss. Kungen var den störste bland jäm
likar och han 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 å sin sida upprätthöll med fina 
gåvor i form av vapen, vackra hästar, god 
mat och annan frikostighet. De friborna 
kvinnorna blev ofta brickor i ett politisk- 
ekonomiskt spel mellan släkterna. Som 
gifta och som änkor hade de stort infly
tande. De stod mellan två släkter, man
nens och sin egen, och i konflikter skulle 
de kunna medla mellan stridande parter. 
Hemgiften som de erhållit då de ingick 
äktenskapet behöll de livet ut, och de hade 
möjlighet att skilja sig.

Storbönderna utgjorde en stark och kon
servativ 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 Odin som till för
fäderna. Från tidiga barnaår tränades gos
sarna i kamp och idrottsliga övningar och 
de lärde att skicka sig så att deras efter- 
mäle skulle bli gott.

Gården utgjorde kvinnornas domän. 
Flickorna fostrades att som vuxna ha an
svaret för hushållningen och tjänstefolket 
samt upprätthålla en god relation till gu
darna och makterna. Det är dock svårt att 
i Birka spåra kvinnornas färdigheter i det 
arkeologiska materialet.

Fångstlandet i skogarna och i fjäll
områdena beboddes av samernas förfäder, 
som under vikingatid kallades ”finnar”. 
De flyttade mellan vinter- och sommarbo
ställen. På sommarboställena hade de sina 
gravplatser och offerplatser. Bönderna i 
Mälardalen, liksom bönderna längre norr
ut i landet, har i olika grad varit beroende 
av samerna för att kunna skaffa sig bl.a.
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Sked (?) av born med bandflätningsornamentik, 
troligen samisk.

skinn och pälsverk samt älghorn för till
verkning av kammar.

Ett stadssamhälle som Birka var något 
helt nytt, något som ledde fram till den 
urbana människans födelse i Skandina
vien. Kungens gård, Hovgården, låg på 
Adelsö, så kungen var i princip fortfarande

storbonde. Men han hade en hövitsman 
som fungerade i hans ställe på Björkö, och 
denne var sannolikt stadsbo. Vi vet inte 
vilken kung som omkring 790 e.Kr. an- 
lade Birka och inte heller hur stora hans makt
befogenheter var. Staden var säkert inte så 
stor på hans tid men den torde snabbt ha 
vuxit under hans efterkommande. 
Utgrävningar under de senaste åren av 
såväl gravfälten som stadsvallen och borg
vallen har dessutom visat att det fanns en 
bosättning på Björkö innan kungen anlade 
staden.

Så som stadens strukturer framträder för 
oss i dag utgör de ett fornminne huvud
sakligen från slutet av 900-talet. Landska
pet har delvis omvandlats under tusen år 
av ett utövande jordbruk med kreaturs
betning samt av trädplantering på grav
fälten.

Utgrävningarna under åren 1969-71 och 
1990-95 har visat att husen i staden var 
relativt små, 8<->5 meter, och att de låg i 
rader upp från stranden. Varje tomt var 
avgränsad med ett flätverksstängsel och 
mellan husraderna gick smala gränder. Ut 
från stranden ledde en rad träbryggor som 
var uppförda på fundament av stora ste
nar. Husen var boningshus och/eller verk
städer, och de var byggda av lerklinat flät
verk eller av trä i skiftesverk. På golvet, 
som var antingen täckt av träplankor el
ler hårt stampad jord, fanns en öppen härd. 
Rester från matlagning och måltider so
pades direkt ut i gränderna, där svin, hun
dar, katter, råttor, möss och fåglar trakte
rade 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. Eftersom bara 
en ytterst liten del av stadsområdet, Svarta
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Likarmat dräktspänne och en bit av spännets 
gjutform. Spännet hittades av Hjalmar Stolpe 
under hans utgrävning i Svarta jorden, medan 
gjutformen påträffades under Björn Am- 
brosianis utgrävning mer än hundra år senare.

jorden, är arkeologiskt undersökt, är sta
dens slutgiltiga utbredning inte helt klar
lagd. Vi vet heller inte om bebyggelsen har 
varit likartad i hela staden. Om stadens 
yta har omfattat omkring 7 hektar, så har 
det bott omkring 700 människor som mest 
i Birka, men staden kan ha varit större. 
Uppenbarligen bodde hantverkarfamiljer 
i husen längst ner mot bryggorna, och det 
är troligt att hantverkarna har utgjort en 
stor del av stadsbefolkningen. Men köp
män och tillresande av alla slag torde 
också ha haft möjlighet att övernatta och 
få ett mål mat.

Vem ägde då husen? Det var kungens 
mark. Sannolikt är dock att storbönder i 
Mälardalen, köpmän och hantverksmäs
tare samt rika änkor kunde äga enskilda 
hus eller flera tomter. För detta erlade de 
en avgift till kungen.

På höjden ovanför staden, direkt innan
för stadsvallen i öster, ligger flera terras
ser 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 väg
gar av trä. Det är lätt att föreställa sig att 
de som bodde här uppe har åtnjutit högre 
social status än människorna nere i de stin
kande gränderna. Under 1987-89 grävdes 
en av husterrasserna ut. Där visade sig fin
nas spår efter en 20 meter lång byggnad, 
uppförd ungefär vid den tid då Birka anla- 
des.

Enligt skriftliga källor känner vi till 
ännu en byggnadstyp som funnits i Birka. 
Det är en kyrka, säkert en anspråkslös trä
byggnad. Många teorier har förts fram 
under årens lopp om var gudshuset kan 
ha legat, utan att arkeologerna har hittat plat
sen. 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 vid namn Gautbert. 
Om honom säger Ansgarsbiografin att han 
blev väl mottagen av kungen och folket 
då han kom till Sverige och att han bör
jade 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 kris
tendomen. Men drygt 20 år senare, vid sitt 
andra besök i Birka, förmådde biskop Ans
gar 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.

12



Stuttgarthandskriften, folio 16 
i biografin om Ansgar, Vita 
Anskarii. Pergamentbladet be
skriver Ansgars första resa till 
Birka. På fjärde raden nerifrån 
står:”tandem ad portum regni 
ipsorum qui birca dicitur per- 
venerunt”, d.v.s. ”till sist kom 
de fram till en hamnstad i de
ras (svearnas) rike som kallas 
Birka”.

fr-rriHYć-rrr mnwv. lp. 
l-retitnnf^oin-arot-efcjutcum cif:k-vi-r fe-uin 
IrrcnAcfcnA&nrrr • e-rpr-rmc>auiAcmuiccoc-u\

^DCf crrmr■'lfjfccixnAc iJhcifAc-m pynxnfAc- -c-irn

uicciA£lupe-rxnfunr- ttxuT- rjmrt'eromnu. 
cptAeTjJ) Aaut cifruLertnr ■ er ipfi mvptxLl>. 
xArenrum fuęie-irccf eusjćr-irn-' I Ut nrujut)- 
er m untn rr^iA^uat-i Lliic defcTTYtMuie- 
rajvr- erjmn-A-^ttAe-li-vLuemrtrpjtcterufT-' 
ex cepro p_v~. imqw.d-jpLod^rAt-p/ifienrtY* 

en juu fémm juifirmr JTA.fp,-f txre peerram-, 

If-TertjujLe-emmpenexLLLrr/^ue/X^fer' 

umum at rtbt .xi^ p-t-ct-xuer-Arrr- iLUfAtr-ipicn 
Tihufxrn lÆriinr 4 jrirc rrupfaem-eum^uuLx 

i~cu.c+Pt ■ ^uid-vm m juirca. rrrri’.fponerrerjr- / 
fernu<Ur,vevcpne trtner-e-- nuLLxnanone- 
ftecnpcn-LtiT- ' cjutrt pertu/"m.Ai ponc-nf 

-V-fctmocyuuj lU-tccinr-inifc-rirr ■ tu-tp -upex
‘ rr*-^ ifixet: J I r- xrrr-txy t: Ar>) nttv-iidi chnofcc-

rer- ur-rum iruLltfp*Ai tm f Lcenn.\.prrdi

^^cjnJtficnpoffer- * _\" 1
^ um <rruui teuf • diffirulcare-. prcltb- po^rhec 

£ Loruni ffimam uuuri mccdcnte-f erufci 
canqp~ueir-ir-- lrtrer- Lxrrrrn.v vuxrxxnjuti^ic 

WłJińunte^t -ander^i uuŁpofbizmt*e^rti ip 
fjrum • c^utLircŁcltci rur-per-Łien e-r-Li7>t-,'

\J titen uęne-jj-o^e- fanin ^tafcerrruoc-x 
ijarur~fu fapnfuTiT.rniffifc-iafrrfirw &•

Lag och rätt i kungens stad
Tinget var den viktigaste institutionen för 
att lösa konflikter mellan enskilda perso
ner och släkter. Alla fria män, och i prin
cip också kvinnor, hade rätt att möta upp 
på tinget. Det fanns både lokala och re
gionala ting som hade sina fasta mötes

platser. När tinget var samlat, framsade 
lagmannen lagarna ur minnet, eftersom 
lagarna i Norden skrevs ner först på 1100- 
talet. Därefter kunde den som hade kallat 
till ting lägga fram sin sak. Enligt Ansgars- 
biografin fanns en tingsplats i staden Birka,
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där folket vid ett tillfälle fick avgöra om 
Ansgar och hans präster skulle få fortsätta 
sin verksamhet med att kristna folket. Fol
ket biföll kungens rekommendation, men 
kungen måste resa till ännu ett ting och 
lägga fram saken för ännu en folkförsam
ling, innan Ansgar fick den slutgiltiga till- 
låtelsen. De lagar som gällde på landsbyg
den räckte emellertid inte till för den nya 
staden, där andra verksamheter stod i cen
trum och där tidvis många främlingar torde

Källor
Källorna till Birkas historia är många men 
mycket fragmentariska. De är brottstycken 
av människors liv i en fjärran forntid som 
vi har föga möjlighet att sätta oss in i och 
förstå.

De viktigaste källorna är de arkeolo
giska, d.v.s. dokumentation och fynd från 
arkeologiska utgrävningar av gravfälten, 
i stadsvallen, i stadsområdet (Svarta jor
den), i och omkring borgvallen samt i ham
nen. Resultaten av olika naturvetenskap
liga undersökningar, såväl geologiska som 
botaniska, samt studier av allt organiskt 
material, främst sopor från den del av 
stadsområdet som grävdes ut under åren 
1990-95 får allt större betydelse. Men 
forskningen går stadigt framåt och för med 
sig nya resultat som snabbt ändrar och 
fördjupar den bild vi har i dag.

De skriftliga källorna är få, men de har 
haft stor inverkan på Birkaforskningen.

ha samlats. Därför är det troligt att kungen 
och stormännen enades om en lag, eller 
en rättsordning, som skulle gälla bara för 
köpstaden Birka. I slutet av 900-talet, då 
många städer anlades i Norden och man 
flyttade från Birka, kom lagen att tas över 
av nya städer. Lagen fick namnet Bjärköa- 
rätt, d.v.s. Björkös rätt, och är i sin äldsta, 
skrivna form känd som Nidaros stadsrätt 
(Nidaros = Trondheim i Norge).

Först och främst är det helgonbiografin 
om benediktinermunken Ansgar som två 
gånger, 830 och 852, reste till Birka för 
att omvända befolkningen till kristendo
men. Biskop Rimbert av Hamburg-Bre
men, Ansgars efterföljare i ämbetet, skrev 
omkring 870 Vita Anskarii, Ansgars liv. 
Två hundra år senare gav magister Adam 
av Bremen ut historien om Hamburgstiftet 
och dess biskopar, som även innehåller 
information av betydelse för Birkas histo
ria. Andra skriftliga samtida källor som 
ger en tidsbild är frankiska och anglosax
iska årsberättelser, s.k. annaler, avsedda 
för kungliga hov eller stora kloster, dess
utom den ryska Nestorskrönikan och de 
isländska sagorna som tecknades ner un
der tidig medeltid. En tidsbild ger även de 
stora hjälte- och gudadikterna, bevarade i 
den isländska äldre Eddan, och det forn- 
engelska eposet om Beowulf.
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Hjalmar Stolpes dagbok från utgrävningen 1875.

Arkeologiska undersökningar
Det mest utmärkande draget i Björkös kul
turlandskap 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 Hem
landen med mer än 1600 gravar, de flesta

utmärkta av en gravhög. Men det förekom
mer också gravmarkeringar i form av tre
kanter, stenringar och skeppssättningar. 
Det har naturligtvis varit lockande att un
dersöka gravhögarna och de första doku
menterade undersökningarna av Birka 
härrör från 1680-talet.
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Johan Hadorph, en av Sveriges första riks
antikvarier, fick 1666 till stånd Sveriges första 
fornminneslag, och dessutom en lag som gav 
staten besittningsrätt till samtliga fynd av ar
keologiska föremål av koppar, silver och guld. 
Hadorph reste till Birka och beskrev sina in
tryck av borgen, gravfälten och Svarta jorden 
som markerade stadens läge. Han var överty
gad om att detta var vikingatidens Birka. Ti
dens bäste kartograf, Carl Gripenhjelm, upp
rättade en karta över Björkö och den sydli
gaste spetsen av Adelsö.

De första utgrävningarna av gravfälten gjor
des 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 gräva i hundra
tals gravhögar på Björkö, men han dog innan 
planerna realiserades. Seton såg till att en karta 
ritades över norra delen av Björkö. Kartan vi
sar hur århundradens aktiva jordbruk i Björkö 
by har utraderat alla spår efter forna tiders 
bebyggelse i ett brett bälte mellan borgen och 
Hemlanden.

Hjalmar Stolpes utgrävningar på Björkö har 
efterhand blivit väl kända. Stolpe kom ur
sprungligen från Gävle och utbildade sig till 
entomolog i Uppsala. I oktober 1871 kom han 
för första gången till Björkö för 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 fick han upp arkeologiska 
fynd, bl.a. märgkluvna ben som han tolkade 
som måltidsrester. Med naturvetenskapsman
nens noggrannhet dokumenterade han i sin 
fältdagbok resultaten av undersökningarna, 
och han gjorde skisser över var i Svarta jorden 
han hade tagit sina prover. Året därefter, 1872,

disputerade han på avhandlingen ”Natur
historiska och archeologiska undersökningar 
på Björkö i Mälaren”. Stolpes utgrävningar 
på Björkö fortsatte till och med 1881, som 
blev hans sista stora arkeologiska säsong. Hjal
mar Stolpe lade grunden till all senare forsk
ning om Birka. De fynd som gjordes vid hans 
utgrävningar av gravfälten och i Svarta jorden 
utgör stommen i det svenska dokumentära 
materialet från vikingatiden.

På 1900-talet är det först och främst arkeo
logen Holger Arbman som har gjort en stor 
insats när det gäller Birka. Hans utgrävningar 
1932 och 1934 hade som mål att hitta Ansgars 
kyrka, men det lyckades inte. Han undersökte 
även ett antal gravhögar. Arbman ordnade upp 
den enorma mängd fynd och den dokumenta
tion som Hjalmar Stolpe lämnat efter sig och 
som legat nerpackade sedan hans död 1905. 
Han lät konservera fynden och han publice
rade dem i serien Birka Untersuchungen och 
gjorde dem således tillgängliga för kulturhis
torisk 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 följ
des av nya arkeologiska undersökningar av 
gravfälten. 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 grav
fältet Ormknös, bl.a. det största gravröset på 
toppen. Fynden var fåtaliga, men konstruk
tionen och en 14C-datering av en förkolnad 
tallgren tyder på att röset byggdes omkring 
Kristi födelse, och att det byggdes på vid en ny 
begravning under vikingatiden.

Vid utgrävning av en av husterrasserna
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framför stadsvallen 1988 fann Lena Holm
quist Olausson en mycket speciell grav under 
husets ingång. Den innehöll kvarlevorna av en 
medelålders man, försedd med vapen och med 
ett halvt älghorn liggande till vänster om hu
vudet. 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. Han 
saknade utrustning. Troligen var han en träl 
som hade nödgats följa sin herre i döden.

Under åren 1990-95 ledde Björn Ambro
siani stort upplagda utgrävningar i stads- 
området i Birka. Dessa är de första professio
nellt vetenskapliga utgrävningar som genom
förts i själva stadsområdet. Fyndmaterialet 
därifrån är enormt omfattande, och vartefter 
det bearbetas ger det ständigt ny kunskap om 
bebyggelsen i staden.

Sedan 1996 har Lena Holmquist Olausson 
gjort utgrävningar i borgvallen och utanför 
borgen.

”Älgmannens” grav med hans vapen. Skelettet av trälen är markerat med grått.
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Det är vackert och fridfullt en sommardag bland gravkullarna i Hemlanden. För 1100 år sedan 
såg där säkert helt annorlunda ut.

Tro och liv, död och begravning
De mer än 1100 undersökta gravarna i 
Birka utgör minnen av människor som 
levde i en brytningstid i Norden, en tid då 
kristendomen fick fotfäste och de nordiska 
kungadömena blev kristna, europeiska sta
ter. De flesta människorna som är begravda 
i gravfälten har fått en icke-kristen begrav
ning, men det finns grupperingar av öst- 
västligt orienterade gravar, utan gravgåvor, 
som sannolikt är kristna människors sista 
vilorum. De hedniska gravarna visar vil
ken 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 som man följde vid en 
begravning. Mer än hälften av dem som 
dog i Birka kremerades, resten jordfästes, 
och gravarna ligger om varandra på grav
fälten. Vad man fick med sig i graven var 
avhängigt av vilken roll och vilken posi
tion man hade haft i samhället. Varför som
liga kremerades medan andra jordfästes är 
en obesvarad fråga. Det kan hänga sam
man med tron på en dubbel själ. Man upp-
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a

Hjalmar Stolpes uppmätningsritningar av 
gravar.

a. Kammargrav, grav 581, för en av kungens 
ryttare. Han begravdes sittande i kammaren, 
omgiven av mat och dryck, sina vapen och sin 
spelbräda med pjäser av glas. På en avsats 
utanför kammaren låg hans två hästar.
b. Lerkrukan från grav 142 innehöll de kre- 
merade benresterna och de sönderbrända grav
gåvorna. Tecknad och beskriven i Stolpes dag
bok.
c. Kistgrav, grav 1054, utan gravgåvor, troligen 
för en kristen människa.

c

19



Halsring av järn från grav 985, en s.k. tors- 
hammarring med hammar- och yxformade 
amuletter. Sådana var vanliga i Mälardalen och 
i Kievriket i norra Ryssland under vikingatiden.

fattade kroppen som en beständig själ som 
hyste en frisjäl. Den fria själen kunde lös
göra sig från kroppen och vara aktiv på 
egen hand precis som vid dröm, halluci
nation eller feberyra.

Det vanligaste begravningsskicket i 
Sverige under vikingatid var kremering av 
den döde på öppet bål. De många jord
begravningarna i Birka har därför tolkats 
så att de gällde döda människor som kom
mit utifrån, främlingar. Särskilt avser detta 
de rikt utstyrda männen i kammar
gravarna med spår av främmande dräkter 
och inte sällan ett hästoffer. Men kvinnorna 
i kammargravarna är begravda i den van
liga klädsel som fria kvinnor av god släkt 
bar under vikingatiden. De stiliga ryttarna 
i kaftaner var antagligen kungens hirdmän. 
Några av dem kan ha skickats från härs
karen i Kievriket i Ryssland till kungen på

Adelsö. Kievrikets kungasläkt var, enligt 
dess egen Nestorskrönika, av svensk här
komst. Säkert är i alla fall att variationen 
i Birkas befolkning har varit långt större 
än vad vi kan föreställa oss i dag.

Kungasläktens viktigaste medlemmar 
blev rimligtvis begravda på Hovgården på 
Adelsö. Kungens hirdmän, medlemmar av 
storbondesläkterna, köpmännens och hant
verksmästarnas familjer fördes säkert till 
den sista vilan i närheten av Svarta jorden 
i Birka.

Karakteristiskt för gravarna är att de 
ligger som en skyddande krans runt sta
den och visar vilken nära kontakt det var 
mellan liv och död. Vår kunskap om vi
kingatidens tro och religiösa liv är mycket 
liten. Den kristna kyrkan förbjöd kreme
ring, människor sveptes i vitt tyg och la
des 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, det gällde 
de allra flesta i Birka, de fick med sig mat, 
kläder och utstyrsel som för uppehälle el
ler längre resa. Föreställningen om Hel, 
den kalla grå och trista underjorden som 
låg i norr, är mycket äldre än från vikinga
tid. Detsamma gäller Odins Valhall som 
var hemvist för duktiga krigare som stu
pat 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 spekule
rat mycket över vad hammarformade 
amuletter, s.k. torshammare, och silverkors 
i gravarna symboliserade. En person som 
blev begravd enligt icke-kristet gravskick 
med ett kors om halsen kände väl till kris
tendomen och kan till och med ha blivit 
välsignad i korsets tecken. Men de efter-
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levande har sett till att begravningen för
siggått på traditionellt icke-kristet vis. 
Järnringar med torshammare var en stark 
symbol som tydde på ett samband mellan 
elden, järnet och guden Tor, vilken var den 
som höll jättarna och andra kaoskrafter i 
styr.

Att döma av antalet gravhögar som finns 
i Birka torde begravningar ha varit en 
väsentlig del av tillvaron i staden. Det fanns 
ingen officiell religion, men en rad myter 
som beskrev de olika gudarnas liv samt 
ritualer som hörde samman med naturens 
årstidscykel och människornas livscykel. 
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 
högtider som var knutna till den döde. Det 
härskade 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 släk
tingarna kunde söka kontakt med den döde 
och be om råd. Tron på att en människas 
öde från födseln var bestämt av ödes
gudinnorna var stark och inför varje stort 
avgörande försökte människorna tyda var
sel i till exempel fåglarnas flykt och bete
ende. 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.

I ett kristet samhälle var kungen Guds

Fyra likarmade silverkors från kvinnogravar i 
Birka från 900-talet.

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 kristen
domen introducerades till dess den blev den 
enda tillåtna religionen. Å andra sidan var 
det just i köpstäder som Birka, Hedeby och 
Ribe, där handeln skapade möten mellan 
människor, som kristendomen kunde få 
fäste. Dit kom människor från kristna och 
icke-kristna delar av Europa med olika 
social tillhörighet och olika religiösa över
tygelser. 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, eftersom Birka förblev 
en icke-kristen stad, trots de människor 
som prästerna från Västeuropa lyckades 
omvända.
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Balansvågen var köpmannens viktigaste redskap. Den hopfällbara typen med tillhörande vikter 
började användas i Sverige i slutet av 800-talet. Från grav 644.

Köpmän och krigare
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. Frankernas 
kejsare Karl den store som också hade in
tressen i varuflödet på detta innanhav kom 
i konflikt med danernas kung Godfred.
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Silvermynt från grav 66, präglat för den 
frankiske kejsaren Karl den store. På åtsidan 
visas kejsarens bild och på frånsidan finns en 
tempelbyggnad med kors.

Under sken av att kristna folket erövrade 
Karl de hedniska saxarnas land och kom 
på så sätt fram till Östersjöns sydkust. Kon
flikten mellan Godfred och Karl den store 
ledde till att Godfred tvångsförflyttade 
hantverkare och köpmän till Hedeby, en 
köpstad som anlades nästan samtidigt med 
Birka. Hedeby låg mycket strategiskt till 
på östsidan av Jyllands sydligaste del, 
längst in i en fjord, varifrån det inte var 
lång väg till Nordsjön.

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 och ut från 
handelsplatserna och de viktigaste färd
vägarna på land. Köpmännen måste få 
specialavtal så att kungen kunde vara sä
ker på att de återvände vid annat tillfälle 
med värdefull last.

Handel i Norden under vikingatid var 
entydigt med att man bytte en vara mot 
en annan vara eller en tjänst. Ingen av 
kungarna lät prägla mynt i Birka. De när
maste myntpräglarna var danska, frisiska, 
frankiska och anglosaxiska kungar. Det 
myntslag som från Birkas tidigaste år var 
i omlopp var arabiska silvermynt, dir-

hamer. På Gotland har man funnit 70 000 
dirhamer och i övriga Sverige 10 000. Dir- 
hamerna präglades för olika arabiska 
härskare, kalifer, i städer som låg i da
gens Iran, Irak och Afganistan samt i ryska 
Centralasien. Dirhamerna är tunna silver
mynt 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 hade stor betydelse för han
deln i Europa under den tid då Birka var 
en köpstad. Den arabiske kalifen sände ut 
ambassadörer som vid hemkomsten avlade 
rapporter om vad de hade upplevt. Dessa 
redogörelser har spelat en stor roll när det 
gäller att tolka nordbornas, rusernas, be
tydelse i Ryssland.

Under tidig Birkatid, till omkring mit
ten av 800-talet, gick transporten av ara
biska varor över Kaspiska havet och Kau
kasus, d.v.s. genom Khazarernas rike. 
Under 800-talet försköts tyngdpunkten öst
erut till städerna Tasjkent och Samarkand, 
och handelsvägarna kom att gå genom 
Volgabulgarernas rike vid Volgakröken. 
Karavanerna som fraktade silvermynt, 
fraktade också sidenvaror, slipade pärlor 
av karneol och bergkristall samt kryddor.

Fynden från Birkas gravar visar att 
tyngdpunkten för stadens långväga handel 
låg i södra och västra Europa fram mot 
mitten av 800-talet, då frankerriket dela
des mellan kejsar Ludvigs söner. Vid den 
tiden intensifierades de västnordiska 
vikingaangreppen på Hamburg, Paris och 
andra frankiska och frisiska städer. Sam
tidigt stärktes kontakterna mellan Birka 
och det östliga Europa. Det finns en bety
dande mängd skandinaviska fynd i Ryss
land, från både boplatser och gravar. I köp-
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På väg till Birka.

staden Staraja Ladoga, Aldeigjuborg, vid 
floden Volchov har man gjort skandina
viska fynd som härrör från tiden innan 
Birka anlades. Staraj a Ladoga var en vik
tig anhalt, belägen före stora vattenfall där 
varorna lastades om för att sedan fraktas 
vidare till Novgorod. Staden Kiev vid flo
den Dnjepr, som mynnar ut i Svarta ha
vet, blev en mycket viktig punkt vid 
nordbornas framstötar österut. Kiev fick 
en svensk kungasläkt som troligen starkt 
bidrog till detta.

För de nordiska köpmännen och krigar
na hade de arabiska silvermynten inget 
myntvärde men däremot ett metallvärde. 
Mynten hade en bestämd vikt och hög sil

verhalt och var lätta att frakta med sig. 
De kunde delas upp i bitar allt efter be
hov. Köpmännen bar därför med sig en li
ten hopfällbar skålvåg och en läderpung 
med små standardiserade vikter. Sådana 
vikter har man hittat i många av Birkas 
gravar, de har ägts av såväl kvinnor som 
män. Att man inte funnit skålvågar i 
kvinnogravar i Birka, men däremot både 
dirhamer och vikter, kan tyda på att män 
och kvinnor handlade med olika varor.

Silverskatten med 450 islamiska mynt hittades 
i Birka 1872. Mynten låg på ett fat av järn 
tillsammans med ett stort antal silversmycken.
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Viktsystemet som kan utläsas av vikterna 
är östligt, ursprungligen arabiskt, och 
gällde i Sverige och på andra sidan Öster
sjön. I Norge och Danmark använde man 
ett västligt viktsystem.

Kungen stod som garant för att köpmän
nen och deras skepp med beväpnat man
skap kunde färdas tryggt inne i Mälaren 
och att de kunde bjuda ut sina varor på en 
säker plats som Birka. Det är inte otänk
bart att köpmännen 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 kungen fick 
sin del.

Handelskontakterna försiggick på flera 
nivåer i Birka. Det är lättast att spåra dem 
i gravar med importerade varor, såsom 
bronskar, rester av sidenkaftaner med 
snörmakerier, glaspokaler, pärlor med 
halvädelstenar etc. Kungen och den sociala 
eliten i Birka hade behov av utsökta pres
tigevaror som de kunde ge som gåvor till 
människor de önskade knyta till sig. 
Kungen skaffade sig dessa varor genom att 
dra ut på vikingatåg, plundringståg, och 
komma tillbaka med rikt byte, till och med 
människor som tagits till fånga. Detta 
kunde omsättas i prestigevaror som kungen 
kunde ge bort som gåvor för att behålla 
makten. Hur stor del av handeln i Birka 
detta har utgjort är osäkert.

Köpmännen var både seriösa och mindre 
seriösa och fungerade som mellanhänder. 
De bytte till sig varor i en hamn och bytte 
dem vidare mot andra varor eller till sil
vermynt i en annan hamn. Flera män 
kunde gå samman om ett skepp och en last, 
de var ”felager”, och de delade till slut 
vinsten. Köpmännen for nämligen vida och 
kunde vara borta länge.

Uppenbarligen låg Birka strategiskt till, 
en knutpunkt mellan många färdvägar 
både vinter och sommar. Ingen av de skrift
liga källor som talar om vikingarnas han- 
delsverksamhet nämner vilka varor som 
kan ha varit viktiga för Birkas utveckling. 
Vi tror att det i första hand har rört sig om 
järn, därefter päls och kanske horn. Järn 
var en viktig råvara och det skandinaviska 
myrmalmsjärnet var av extra god kvali
tet, bättre än det övriga europeiska, säger 
moderna smeder. Produktion av järn ägde 
rum i skogstrakterna i Dalarna, Gästrik
land 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 be
hövdes järn till naglar för att kunna bygga 
skepp, dessutom till alla slags eggverktyg 
från allredskapet kniven till liar, skäror, 
yxor och sågblad samt till hammare, tänger 
och naturligtvis till vapen. Päls är inte lätt 
att spåra i ett arkeologiskt material, men 
med modern utgrävningsteknik har man 
lyckats hitta klor och ben även av små 
pälsdjur, som ger oss en antydning om vad 
för slags päls som var gångbar: vinter
ekorre (gråverk), rödräv, bäver, mård, hare 
och hermelin. Några av dessa kan ha fång
ats i fällor, andra vara skjutna med trub
biga träpilar som inte skar sönder skinnet. 
Djuren har den bästa pälsen på vintern och 
vi kan utgå från att det var till vinter
marknaderna som pälshandlarna i första 
hand kom. Det är också möjligt att säl- 
skinn, hudar och skinn av älg, rådjur och 
ren samt björn- och vargfällar salufördes 
vintertid.

Viktigast för dem som bodde och var 
verksamma i Birka var den lokala han-
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dein med basvaror för daglig konsumtion 
och råmaterial till hantverken. Det omfat
tande benmaterialet från utgrävningarna 
1990-95 tyder på att djuren fraktades le
vande 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. En gris kanske familjen 
hade och ett par höns. I princip gick det 
också att fiska och lägga nät under som
marhalvåret och pilka när isen lagt sig.

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 marknadsplats med 
undantag för platser ute på isen om vin
tern. Om bara isen var tillräckligt tjock 
kunde folk färdas tvärs över hela Öster
sjön 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

Pälsfodrade mantlar och kappor var eftertraktade klädesplagg vid furstehoven i Europa och 
Orienten. Palats, slott och kloster var iskalla och dragiga på vintern. Med skinn som handelsvara 
kunde de nordiska köpmännen skaffa sig prestigevaror som dryckesbägare av glas, smycken av 
ädelmetall, dyrbara vapen och sidenplagg samt vackra textilier av ull och lin.
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Isläggarna spändes fast under skinnskorna med remmar.

avstånd tack vare frusna älvar och vatten
drag. Från Birkas gravar och stadsområde 
kommer fynd av broddar, avsedda för häs
tar och människor, samt isläggar, ett slags 
medar tillverkade av mellanfotsben från 
ko eller häst. Isläggarna smordes in med 
fett och fästes under skinnskorna med rem
mar. 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.

Människor har varit en viktig handels
vara i Birka. I Ansgarsbiografin sägs att 
det fanns många kristna fångar i Birka då 
Ansgar första gången kom dit. Säkert sål
des de som trälar.
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Kammakaren har gjort goda affärer på vintermarknaden och kommer med ett älghorn på en 
kälke. Figur Eva Rahmqvist.

Stadens hantverkare
Spåren efter hantverkarfamilj erna som bott 
i Birka är många, men inte ett enda av 
deras personnamn finns bevarade. De enda 
kända namnen från Birka står i Ansgars- 
biografin, huvudsakligen namn på kungar 
och en hövitsman, på präster, munkar och 
ett par fromma, frisiska kvinnor.

Utifrån det arkeologiska materialet kan 
vi konstatera att det har bedrivits olika 
slags hantverk i staden, såsom brons- 
stöpning, kammakeri, pärlmakeri, järn
smide, textiltillverkning och pälsberedning.

Utan att ha något material kan vi utgå ifrån 
att garvning, skotillverkning, läderarbete, 
snickeri och båtbyggeri har varit viktiga 
inslag i stadslivet. Alla hantverk var spe
cialiserade och innefattade kunskaper och 
färdigheter som säkert bevarades inom 
snäva kretsar. Bronsstöparen var beroende 
av råvaror utifrån som metallskrot av 
brons, koppar, bly, silver, guld till förgyll
ning samt olika leror till deglar och gjut
formar. Han arbetade antingen ensam, 
kanske med hjälp av äldre barn, eller med
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En vacker kam var en högt värderad ägodel.

Amuletten föreställer ett mansansikte med 
välvårdat hår och skägg. En av de nordiska 
gudarna?

lärlingar. Eftersom arbetet krävde öppen 
eld från en härd, låg verkstaden i strand
kanten. 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 gjutformar visar att de mest 
populära varorna var smycken till kvin
nokläder, först och främst små likarmade 
spännen samt stora ovala spännbucklor.

Kammakaren var beroende av 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 vandringsvägar och 
kunde hitta hornen vid rätt tidpunkt. An
tingen direkt eller genom mellanhänder 
kom hornen till kammakaren i Birka. Bland 
de många utsökta hornkammar som hit
tats i Birkas gravar och i Svarta jorden 
finns enstaka med en säregen band- 
ornamentik, inlagd med ett tjär- eller 
kådliknande ämne. Denna ornamentik åter
finns också på hornskedar och på hamma
ren som hör till samernas schamantrumma. 
Det är därför troligt att samiska horn
arbeten fanns bland de handelsvaror som 
kom till Birka.

Av avfallet från kamtillverkningen 
kunde kammakaren göra sländtrissor, skaft 
till knivar och andra verktyg. Kamma- 
karens redskap var mycket specialiserade 
och bestod av knivar, en fintandad såg, en 
borr, ett städ, en hammare och ett tråd
järn för tillverkning av nitar. Nitarna be
hövdes för att kunna fästa ihop de olika 
delarna till kammen.

Kammen var en viktig del av den per
sonliga utstyrseln för att hålla hår, skägg 
och mustasch välfriserade och prydliga. 
Håret var en levande del av människan,
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och man måste vara försiktig med det, inte 
det minsta strå fick komma i händerna på 
illasinnade. En människas ålder, status och 
sociala tillhörighet 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.

Bland Birkas hantverkare intog pärl- 
makaren en speciell ställning, eftersom 
pärlband var mycket viktiga för kvinnor 
och barn. Pärlor av glas och halvädelsten 
var eftertraktade handelsvaror över hela 
Europa under vikingatiden, liksom halv
fabrikat i form av stavar av flerfärgat glas 
och tesserae, kubiska glasbitar för tillverk
ning 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 Åhus, en handelsplats i 
Skåne, visar fynden att pärlmakeriet har 
utförts av hantverkare som har bemästrat 
de svåraste tekniker. Glasstavarna produ
cerades troligen i Italien och var en han
delsvara. Pärlmodet gick i vågor och 
arkeologerna kan 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 produce
rades i Ribe tidigt i stadens historia, d.v.s. 
före år 800. Getingpärlor har man hittat i 
de äldsta lagren i Birka och även på Adelsö.

I det arabiska kalifatet var pärlmakeri 
en viktig inkomstkälla, många av de vack
raste glaspärlorna i Birka kommer därifrån. 
Slipade pärlor av karneol, ametist och 
bergkristall kom också med de arabiska 
handelsmännen och spriddes västerut via 
de stora floderna i Ryssland. Att pärlor var

Små pärlor av mörkbrunt glas med gula tvär
ränder, s.k. getingpärlor, tillverkades i köp
staden Ribe på Jyllands västkust.

populära vet vi genom efterlämnade skrif
ter av arabiska resenärer som mötte nor
diska köpmän. Först bytte den nordiske köp
mannen sin vara, t.ex. pälsverk, med den 
arabiske köpmannen mot en viss vikt i sil
ver, dirhamer. För dirhamerna kunde han 
sedan köpa pärlor, smycken och annat. I 
det första fallet är det byteshandel, i det 
andra är det handel där varan har åsatts 
ett visst pris som skulle betalas med mynt.

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

De insatser som gjordes av kvinnorna i 
Birka är svårare att spåra. Hushållning, 
klädestillverkning och småhandel lämnar

31



Ett vikingaskepp med manskap och ryttare på stora, kraftiga hästar är en av flera scener som 
finns på den här unika väggbonaden från Överhogdals kyrka i Jämtland. Bonaden är 14C- 
daterad till vikingatid. Liknande bonader kan mycket väl ha vävts i Birka.

få spår i ett arkeologiskt material. Textil
hantverket har tillhört kvinnornas domä
ner. Utan en ständig produktion av ylle
tyger hade befolkningen varit tvungen att 
gå klädd i skinn och hudar. Ullen anlände 
säkert i säckar 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 yt
terplagg. Sömnad var också ett kvinno- 
hantverk, både prydnadssömnad och kläd
sömnad, något som framgår av de många 
nålhusen med synålar som har hittats i 
Birka.

Det är högst osäkert vilken social ställ

ning hantverkaren hade och i vilket för
hållande han/hon stod till kungen och de 
mäktiga jordägarna. Vi vet inte om han/ 
hon själv ägde sitt hus i Birka och bodde 
där med sin familj året om, eller om huset 
bara var bebott under sommarhalvåret och 
man vistades på landet om vintern. Frå
gan är om hantverkaren var fri nog att 
kunna resa omkring och bjuda ut sina pro
dukter eller om han/hon tillverkade på 
uppdrag. Sanningen ligger väl någonstans 
mitt emellan och kan variera från person 
till person. Det är också troligt att hant
verkare 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.
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Gråaktiga benflisor och förkolnad säd är i stort sett de måltidsrester som arkeologerna hittar. 
Ett stilleben som detta ger en god bild av matvarorna som befolkningen i Birka hade tillgång till.

Vardag och fest
I Eddadikten Rigsthula får vi en liten in
blick i vad för slags mat människor åt 
under vikingatiden och hur maten avspeg
lar sociala grupper i samhället. Rigsthula 
delar in samhället i fyra skikt: kungen, 
jarlarna, bönderna och trålarna. Jarlen och 
hans hustru åt fläsk, stekt fågel med vita 
tunna vetekakor vid dukat bord. Till detta 
drack de vin. Bonden och hans hustru ser
verade kalvstek och skålar fyllda med till
behör, medan trälen och hans hustru satte

fram en bunke med spad och till det en 
tung, grå brödkaka, bakad på sådor 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 1990-95, har nöt
kött varit mest populärt, därefter fläsk- 
och fårkött. Djuren slaktades i Birka. Köttet 
kom alltså rykande färskt till konsumen
terna som lagade till och konserverade det
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på olika sätt. Att röka och torka var sä
kert vanligast och kanske att salta in för 
den som hade tillgång till salt. Man tog 
tillvara allt, utnyttjade alla delar av slakt
djuret, från klövar till tarmar. Fisk som 
gös, gädda och braxen fick man från Mä
laren på våren, och abborre kunde den få 
som pilkade på vintern. And och sjöfågel 
smakade gott tidigt på våren, när förrå
den tröt. Fjädern och dunet rensade kvin
nor och barn och stoppade i kuddar och 
bolster av tunt läder.

Fiur man lagade till maten är inte lika 
väl känt. Fiärdarna var placerade på gol
vet och i glöden kunde husmodern grädda 
brödkakor, 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.

Vid begravning var det brukligt att man 
lämnade med den döde ett eller flera små 
bröd i graven. Om det var kremering 
hände det att brödet inte brann upp, utan 
bara förkolnade och nu kan studeras i ett 
modernt mikroskop. I Birkas brandgravar 
har hittills hittats 64 bröd eller brödbitar. 
De flesta är små ojästa kakor, runda eller 
ovala, och 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. Brö
den var oftast bakade på mjöl av flera sä
desslag, 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.

Tre små brödkakor från grav 469 var så färska 
då de lades på likbålet att de formade sig efter 
varandra. De måste ha legat i utkanten av 
bålet, eftersom de inte brann upp utan bara 
förkolnade.

Bröden från Birkas gravar ska troligen 
inte förstås som färdkost på resan, utan 
som rituellt bröd med symbolisk betydelse 
med anknytning till fruktbarhet och åter- 
födelse. Det är tydligt att gravbröden hör 
hemma i ett socialt högre skick i samhäl
let och att de oftare har hittats i kvinnor
nas gravar än i männens. Men eftersom 
det organiska materialet från jordbegrav
ningarna i stort sett är försvunnet, vet vi 
inte vad som var vanligt. Gravbrödens
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Kartan visar gr av fälten på Björkö. 1. Hemlanden. 2. Gravfältet norr om Borg. 3. Borg. 4. Borgs 
hage och Kvarnbacka. 5. Grindsbacka. 6. Kärrbacka. 7-8. Ormknös. Gravar med bröd är markerade.
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Västslavisk lerkruka från grav 1143.

Vinkannan från Rbenområdet har dekor i 
tennfolie. Kannan är från en kvinnograv i 
Birka.

särart framgår av att de kan vara hålade 
och uppträdda på järn- eller bronstråd.

I vikingatidens sädesfält fanns avse
värda mängder ogräs, sådant som svin- 
målla, losta och vicker. Botanikerna anser 
att t.ex. svinmållan växte fritt i sädes
fälten, och att den skördades och tröska
des tillsammans med säden. Makrofossil, 
såsom frön och sädeskorn från arkeolo
giska utgrävningar, utgör ett mycket vik
tigt material vid tolkningen av forntidens 
samhällen.

En annan källa för studium av maten i 
Birka är de många koproliterna, d.v.s. fos
sil avföring som finns med i avfallsmäng
den 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. 
Hundarna åt ben och horn och hundlorten 
blev därav vitaktig och fylld av flisor. Ana
lys av en koprolit från Birka gav resulta
tet att den härrörde från en människa som 
hade druckit mjöd. Avföringen innehöll 
pollen från lindblommor, älggräs (mjöd- 
ört) 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 väst- 
slaviska lerkrukor med vågbandsmönster.

Honung var en förutsättning för att 
kunna göra mjöd, en gudadryck helt nöd
vändig vid de stora rituella gästabuden, 
där kungens givmildhet och gästfrihet 
skulle demonstreras. Ritualerna kring mjöd- 
drickandet framgår i många av de gamla 
isländska sagorna men tydligast i den forn- 
engelska hjältedikten om Beowulf.
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Ett trattglas skulle tömmas i ett enda drag och ställas upp och ner på bordet. De två glasbägarna 
kommer från olika kvinnogravar i Birka.
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Utgrävning i borgvallen 1997.

Borgen brinner
Birkas borg är en stor halvcirkelformad 
vall som omgärdar Björkös högsta punkt, 
där Ansgarskorset står i dag. På västsidan 
stupade berget på vikingatiden 30 meter 
rakt ner i vattnet och från toppen hade man 
en milsvid utsikt. Vi kan tänka oss att kri
gare stått på vakt här uppe och hållit upp
sikt över trafiken ute på fjärden. Härifrån 
har de kunnat signalera till en vakthavande 
kollega på Hovgården på Adelsö. Den 
branta sjösidan behövde ingen försvarsmur 
till skillnad från det svagt sluttande land

skapet mot norr, öster och söder. Borgvall
ens bredd varierar mellan 3 och 5 meter, 
och vallen har tre öppningar, den s.k. 
Kungsporten 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 tro
ligen har stått hus. Några gravar är också 
kända i detta område. Arkeologer vid 
Stockholms universitet undersökte 1997 
borgvallen och kunde då bevisa att bor
gen hade brunnit vid minst tre tillfällen.
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Den sista branden var så kraftig att stora 
stenblock sprängdes sönder av värmen. 
Borgvallen återuppbyggdes aldrig. På den 
stora vallen hade det stått en träpalissad, 
uppförd i skiftesverk. På insidan av 
palissaden fanns en skyttegång av trä, där 
vaktmanskapet kunde patrullera.

Borgvallen var uppförd i två etapper, 
varav den tidigaste vallens storlek var re
lativt 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. I graven låg skelettrester av en 
medelålders man och en liten hingst.

Schaktgrav som var inbyggd i den äldsta borg
vallen. Den stora bautastenen som stod på 
toppen av graven syns uppe i vänstra hörnet. I 
förgrunden syns kraniet av en äldre man och 
vid hans fotter låg en häst.

En av kungens ryttare i pälsfodrad kaftan av 
siden och pälsbrämad mössa med silverdekor.

Inne i vallen över graven låg enstaka ske
lettrester av en annan medelålders man 
utan gravgåvor. Möjligtvis hade mannen 
dräpts i samband med att hans herre blivit 
begraven i schaktgraven. Stenblocket mar
kerade graven i terrängen. Begravningen 
har ägt rum under första hälften av 700- 
talet, innan köpstaden Birka anlades.

Birkas borg är byggd på samma sätt som 
en fornborg från folkvandringstiden. Ingen 
annan borg av samma ålderdomliga ka
raktär som är anlagd och använd under 
vikingatiden är känd. Man har räknat ut 
att Birkas försvar har bestått av cirka 50
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Borgen i Birka.

man, fördelade på rytteri och fotfolk. Dessa 
krigare utgjorde en del av kungens följe, 
och de är till exempel begravda i kammar
gravar med vapen och hästar. Garnisonen 
kan ha varit förlagd på sluttningen nord
väst om borgberget. Både Hjalmar Stolpe 
och Holger Arbman blev intresserade av 
detta område, därför att det så tydligt ut
gjorde en svag länk i stadens försvar. 
Arhmans undersökningar blottläde en me
terhög 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 
ringbrynjer och lamellbrynjor, en mängd 
hänglås av järn, mynt, kamfodral o.s.v., 
men inte ett enda föremål som tydde på 
att kvinnor hade funnits där.

Till Birkas försvarssystem hörde också 
stadsvallen och pålverket i vattnet utanför

staden. Pålverket var känt sedan Johan 
Hadorphs tid och skulle förhindra fient
liga angrepp på staden. Av stadsvallen 
finns 450 meter bevarade med sex 
portöppningar. Liksom borgvallen uppför
des den i två etapper och hade en träkon
struktion på toppen. Inbyggt i stadsvallen 
fanns ett femtiotal skelettgravar som Hjal
mar 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. Mel
lan vallens södra ände och borgen finns i 
dag ingen synlig förbindelse. Naturveten
skapliga undersökningar har nyligen gjorts 
i detta område som varit odlingsmark se
dan Birka ödelädes, och undersökningarna 
har klarlagt var vallen gick.
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En kvinna och hennes barn klädda för gästabud.

Kläder som språk
Via kontakterna med araber, khazarer, 
slaver, volgabulgarer, franker, friser och 
anglosaxare påverkades människorna i 
Birka på olika vis. Det avspeglades i 
klädedräkterna. Särskilt männens kläde

dräkt har varierat och enstaka av kungens 
officerare i rytteriet torde ha burit dräkter 
som visade att de hade tjänstgjort hos 
furstarna i Kiev. Rester av tunikor och 
kaftaner av färgrikt siden med brons-
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knappar och snörmakerier av guld- och 
silvertrådar finns i vissa kammargravar. 
Bälten med ornamenterade bronsbeslag 
och huvudbonader med äggformade tofsar 
av silvertråd hörde säkert till en sådan ut
styrsel tillsammans med pälsbrämade 
mantlar, vida byxor och stövlar av mjukt 
skinn.

Kungen och hans familj bar naturligt
vis klädedräkter som var präglade av kon
takterna med utländska hov. Gemensamt 
för klädprakten i detta översta samhälls
skikt var att man bar flera plagg ovanpå 
varandra. Kläderna var ofta av tunna, ex
klusiva 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 kvin
nor bar två tunikor, båda av tunt, fint kam
garn, vävt i diamantkypert. Yttertunikan, 
som var öppen framtill, kunde ha appli
kationer av siden. Undertunikan pryddes 
av brickband.

Enbart välbärgade kvinnor bar den 
kvinnodräkt som vi funnit rester av i det 
arkeologiska materialet från Birka. Dräk
ten bestod av en undersärk i linne, ovanpå 
den en hängslekjol där hängslena var fas
tade med stora ovala, rikt dekorerade 
bronsspännen. Mellan de ovala spännena 
fäste kvinnorna kedjor av färgstarka pär
lor av glas och halvädelsten med häng- 
smycken av silver och brons. Vid de ovala

spännenas fästen hängde kvinnorna verk
tyg som kniv och sax. Något skärp hörde 
inte till denna klädedräkt. Ovanpå särken 
och hängslekjolen bar kvinnorna en åtsit
tande tunika och en yllesjal. Det var så de 
friborna, nordiska kvinnorna blev be
gravda, antingen det skedde i Ryssland, 
på Orkneyöarna, i Mälardalen eller i de 
norska fjordlandskapen. Hur de gick 
klädda till vardags säger gravfynden ing
enting om. De små kvinnofigurerna av sil
ver som hittats i Birka, och även på andra 
håli i Sverige, visar precis denna dräkt, 
sedd från sidan. Även om klädedräkten 
tycks ha varit likartad för alla kvinnor i 
ett visst socialt skikt, är det klart att den 
har visat om en kvinna var ogift, gift eller 
änka och dessutom visat hennes ställning 
i den sociala hierarkin. Vi är vana vid att 
i allmogedräkter se på huvudbonaden i 
vilken livsfas kvinnan befinner sig. Men 
det saknas spår efter kvinnors huvudbona
der i Birka.

Naturligtvis fanns det även barn i Birka. 
Barn i allmänhet hade små chanser att nå 
vuxen ålder. Det finns flera barngravar på 
gravfälten. Bland Birkas 500 jordbegrav- 
ningsgravar är omkring en femtedel barn
gravar. Vissa typer av föremål som små 
bjällror, en liten spegel och några glas
pärlor hör till barngravarna. När en gosse 
som tillhörde en socialt högtstående släkt 
dog, kunde han få en ståtlig begravning. 
Två kammargravar i Hemlanden visade 
sig vara byggda för var sin tioårig pojke.
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Silverkrucifix från grav 660. Kristus är bunden på korset, icke 
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.

Birkas ödeläggelse
Birka var en plats för möten och samtal 
mellan människor från många kulturer. 
Trots det ödelädes Birka. Någon gång i 
slutet av 900-talet flyttade människorna 
från Birka. Unga och gamla, kvinnor, barn 
och män; alla drar de i väg med sina ägo
delar för att aldrig mer återvända. Man 
ser inga spår av att staden blivit plundrad

och bränd, borgen däremot har stått i 
ljusan låga ungefär vid den här tiden - en 
brand som syntes vida omkring. Vem över
talade Birkas befolkning att flytta? Flyt
tade alla därifrån? Vart tog människorna 
vägen?

I och med att Birka övergavs, miste 
kungsgården på Adelsö sin betydelse. En
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Ingen sveakung lät prägla mynt i Birka. Olof Skötkonung (d.v.s. skattkung) däremot ville visa 
att Sigtuna var en kristen stad genom att upprätta en myntverkstad där. Mynten visar ätsidan 
med kungaporträtt och kungens namn samt frånsidan med korset, myntorten och myntmästarens 
namn.

ny stad, Sigtuna, anlades på fastlandet vid 
farvägen till Gamla Uppsala. Var det dynastin 
på Adelsö som grundläde Sigtuna och Bir- 
kas befolkning som flyttade dit?

Birka var och blev, trots återkommande 
missionering, aldrig någon kristen stad. 
Anknytningen till ”forn sidr”, d.v.s. de 
gamla och traditionella ritualerna för att 
främja lycka och goda tider och hejda kaos
krafterna, var fortfarande grunden för de 
flesta. Den siste kristne prästen i Birka, 
biskop Unni, dog år 936 enligt Adam av 
Bremen, och han begravdes i Birka. Sig
tuna däremot var från första stund en kris
ten stad, där kungamakt och kyrkomakt 
samverkade. Detsamma skedde på flera

håll i Norden, vikingatidens köpstäder och 
handelsplatser övergavs och en ny stad 
grundlades i närheten. Ribe till exempel 
flyttade tvärs över ån, Hedeby flyttade till 
Schleswig på andra sidan av Schlien- 
fjorden, och i Vestvold i Norge upphörde 
Skiringsal till fördel för staden Tönsberg. 
En ny tid nalkades, där kristendomen ef
terhand förändrade människornas vardag, 
och där det blev allt viktigare att äga jord.

Ansgar helgonförklarades, och hans döds
dag den 3 februari firades under hela me
deltiden i södra Skandinavien. Historierna 
om livet i köpstaden Birka blev till sagor 
och myter som återberättades runt hela 
Östersjön i många generationer.
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Birkamuseet sett från norr med sitt karakteristiska, utskjutande tak. Arkitekt Gunnar Mattsson, 
Stockholm.
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Svenska kulturminnen 2

På Världsarvslistan tas kultur- och naturmiljöer upp som är av 
omistligt värde för mänskligheten. Listan ställs samman av Unesco. 
Birka och Hovgården skrevs in på listan 1993.

Birka och Hovgården är ett exceptionellt välbevarat vittnesbörd 
om de omfattande handelsförbindelser som vikingarna etablerade 
under två århundraden och som berättar om en anmärknings
värd ekonomisk och politisk expansion. Birka är ett av de mest 
fullständiga och oförstörda exemplen på en vikingatida handels
stad mellan 700- och 900-talet efter Kristus.
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