
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a chapter published in Socioekonomisk mångfald. Ritualer och
urbanitet: Rapport från projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala.

Citation for the original published chapter :

Hedenstierna-Jonson, C. (2016)
Med utgångspunkt från människorna: Sociala roller och samhälleliga funktioner i Birka med
utblick mot Gamla Uppsala.
In: Kerstin Cassel (ed.), Socioekonomisk mångfald. Ritualer och urbanitet: Rapport från
projektseminarium för Ostkustbanan (OKB) genom Gamla Uppsala (pp. 27-38). Stockholm,
Uppsala: Statens Historiska Museer, Arkeologerna

N.B. When citing this work, cite the original published chapter.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-315480



Med utgångspunkt från människorna 
Sociala roller och samhälleliga funktioner 
i Birka med utblick mot Gamla Uppsala
Charlotte Hedenstierna-Jonson

hälle eller en tidsperiod? Värdet av den arkeolo-
giska individen är omdiskuterat. Nina Nordström 
redogör i sin avhandling De odödliga (2007) för 
olika synsätt och ståndpunkter i denna diskussion 
(se särskilt s. 58–84). Ian Hodder får i det här sam-
manhanget representera skeptikerna som menar 
att individen är av relativt liten betydelse för för-
ståelsen av de historiska processer som omger 
individen, vare sig de är stora eller små (Hodder 
2000:26f). Lynn Meskell menar istället att en indi-
vid är uppbyggd av en mängd olika sociala variabler 
– ålder, kön, klass, status, religion, etnicitet etc – 
som formar en matris av sociala relationer (Meskell 
1999:9f). Om vi kan utforska några av dessa vari-
abler kan vi lära oss mer om den tid som individen 
levde i. Nina Nordström är inne på samma tema 
och ser individerna som representanter för mer än 
sig själva. ”De bär på ett bagage av affärer som på 
olika sätt påverkar förståelsen av dem” (Nordström 
2007:79). 

Arkeologiska individer möter oss främst i grav-
materialet. Man kan i enlighet med Anne-Sofie 
Gräslunds forskning se gravarna som ett uttryck 
för det kollektiva minne som det dåtida samhäl-
let lämnat efter sig (2010:131). Graven är ett sätt att 
skapa och upprätthålla identiteter. Varje kollektivt 
minne kräver stöd från en grupp som är avgrän-
sad i tid och rum. I begravningsritualen befästs den 
dödes identitet och deltagarnas sociala gemenskap. 
Begravningen upprätthåller den gemensamma tra-
ditionen, samtidigt som den genererar ett nytt 
gemensamt minne (jfr. Halbwachs The Collective 

Abstract
How can we as archaeologists interpret historically important and symbolically charged places like Birka and 
Gamla Uppsala? The monumentality of the places and their comprehensive research history tend to influence 
the theories we bring forth and affect the questions we pose. This paper suggests an approach that starts with 
the people; they who created the place and through their activities filled it with function and meaning? Their 
material culture and archaeological contexts reflect social roles, concepts and traditions that may cast new light 
on societal functions and overriding organisation. Using four burials as starting point this study aims to provide 
new perspectives and a further understanding of the Viking Age town of Birka.

Från det enskilda till det komplexa
Hur kan vi som arkeologer få insyn i och förstå-
else för historiskt symboliska platser som Birka 
och Gamla Uppsala? Platsernas monumentalitet 
och rika forskningshistoria riskerar att påverkar de 
hypoteser och tolkningar vi lyfter fram och färga 
våra frågeställningar. Man utgår vanligen från de 
stora perspektiven och placerar sedan in människ-
orna i de ramar man har skapat när man har defi-
nierat platsen. Men arkeologin är inte alltid så enkel 
att tolka ur det perspektivet.

Vad händer om man istället vänder på resone-
manget och ser platsen genom de människor som 
en gång levt där? Individerna, grupperna och fol-
ket är de som skapat platsen och genom sina 
handlingar fyllt den med funktion och mening. 
Människor är synliga i och kan förstås genom det 
samhälle som de har skapat. I det här fallet är det 
samhället Birka. För att kunna bilda sig en upp-
fattning om folket i Birka måste man börja med 
deras vardag och världsbild, så som den förmed-
las genom det arkeologiska materialet. Jag kom-
mer i det följande att presentera två män, en kvinna 
och en flicka som alla levt och verkat i Birka under 
olika perioder av platsens existens. Genom att utgå 
ifrån dessa enskilda individer och deras respektive 
kontexter söker jag ökad förståelse för och nyansera 
bilden av den monumentala platsen Birka.

Värdet av den arkeologiska individen
Hur mycket, och vad säger då egentligen en enskild 
individ om ett större sammanhang som ett sam-
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Memory presenterad och diskuterad i Olick et al. 
2011; Misztal 2003, kap. 3). 

Individen är en nyckel till gruppen och relatio-
nen mellan individen och gruppen är central, lik-
som hur gruppen relaterar till andra grupper och 
till den omgivande miljön. Genom att studera indi-
viderna i samhället kan man föra diskussioner 
kring de stora övergripande sammanhangen på 
en mer jordnära nivå. Konstruktionerna behöver 
befolkas, och om man så vill testas, för att se om 
de rymmer det samhälle och de individer som vi 
genom arkeologin kan se faktiska spår av.

Metodologiska utgångspunkter 
och ställningstaganden
Birkas gravar har, mycket tack vare den goda doku-
mentationen, på många sätt utgjort grunden för 
Birkaforskningen. Av de uppskattade ca 3000 gra-
varna på ön är närmare 2000 arkeologiskt under-
sökta. De gravar som ägnats störst uppmärksamhet 
är skelettgravarna. Med sitt avvikande gravskick 
och ofta välbevarade gravgåvor utgör de tacksamma 
forskningsobjekt. Troligen är brandgravskicket 
dominerande men av de undersökta gravarna är 
ungefär hälften skelettgravar, hälften brandgravar. 
Det rika gravmaterialet har även fungerat som refe-
rens för vikingatidens materiella kultur. Något som 
kanske inte alltid är helt rättvisande eftersom Birka 
var en särskild plats med få egentliga paralleller.

För att kunna arbeta med gravarna som utgångs-
punkt måste man göra vissa antaganden och ställ-
ningstaganden. Ett första antagande är att de gra-
var som finns i Birka representerar människor som 
haft med platsen att göra. Gravarna på ön Björkö är 
grupperade på olika gravfält som vid närmare påse-
ende också är olika till sina övergripande struktu-
rer. I direkt anslutning till staden, dess stadsvall 
och borg återfinns merparten av skelettgravarna 
och samtliga hittills kända kammargravar. Det mer 
regionalt förankrade brandgravskicket återfinns i 
stadens närhet men dominerar gravfälten längre 
bort från staden. Längre bort från staden återfinns 
gravfält med skelettbegravningar som i Mathias 
Bäcks forskning länkats till en by eller ensamgård, 
samtida men frikopplad från staden Birka (Bäck 
2009; 2010; 2012). Min utgångspunkt är att de gra-
var som finns placerade inom stadens gränser eller 
i direkt anslutning till dem representerar stadens 
befolkning.

För de enskilda gravarna görs antagandet att 
graven och gravgåvorna speglar individen som lig-
ger i den. Det är en tillrättalagd bild skapad av de 
efterlevande, men utgångspunkten är att gravens 
utformning ändå återger delar av den avlidnes liv. 

Den förmedlar den föreställningsvärld som var vik-
tig för dessa människor och kan således utgöra en 
utgångspunkt för diskussioner kring den gravlagda 
individens funktioner, samhällsroll, släktrelatio-
ner etc. (cf. Gräslund 2010:131; Hedenstierna-Jon-
son 2012:221).

Slutligen måste frågan kring de utvalda gravar-
nas representativitet väckas. Skulle resultatet ha 
blivit annorlunda om det hade varit andra gravar 
som presenterades? Jag har i denna studie valt gra-
var som jag arbetet med och därmed har en fördju-
pad kunskap kring och förståelse för. Andra gravar 
hade gett andra resultat på en individuell nivå och 
belyst andra vinklar av samhället, dess funktioner 
och roller. På en övergripande nivå skulle de dock, 
enligt min mening ha speglat samma skeenden och 
utveckling som de nu valda gravarna. 

Mannen under borgvallen och  
700-talets Birka
Den äldsta av de gravar som utgör en del av denna 
studie är den sk ”borgvallsgraven”. Graven påträf-
fades vid de arkeologiska undersökningarna av Bir-
kas borg 1996–1997, vilken skedde inom ramarna 
för projektet Birkas befästning. Graven ingår där-
med inte i Holger Arbmans klassiska sammanställ-
ning av Hjalmar Stolpes gravundersökningar – 
Birka. Die Gräber (1940–43) och har således inget 
nummer i Bj-serien.

Fig. 1. Översikt över gravarnas placering i Birka (karta 
C. Hedenstierna-Jonson).
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I graven, som i rapporten beskrivs som en ”schakt-
grav under hög med rest sten” (Fennö Muyingo 
2000:9), låg en man på rygg med armarna längs 
sidorna och placerad i öst-västlig riktning. Runt 
mannen fanns ett antal spikar som tolkats som res-
terna av en kista (eller möjligtvis en bår). Man-
nen var enligt den osteologiska analysen i 50-års-
åldern vilket man bör betrakta som en relativt 
hög ålder (During 1999). På en liten platå i schak-
tets östra del låg en häst med uppdragna ben och 
med kraniet vänt upp mot kistan. Föremålen i gra-

ven bestod främst av mannens dräkt och personliga 
utrustning, ett bälte med sölja och remändebeslag, 
en börs av läder med släta silverbeslag samt en kniv 
och en pincett. Graven innehöll även en del textil-
rester, bland annat av siden (Holmquist Olausson 
2001:13). Vid hästens framben påträffades rester av 
ett närverkärl, troligen en tornister.

Föremålen i graven dateras på stilistiska grun-
der till period VII:5 vilket motsvarar 750–800 
AD. 14C-dateringar av hästens tänder visar ett 
kalibrerat 1 sigma värde på 670–790 AD (Holm-

Fig. 2. Gravplan och foto över borgvallsgraven 
(Fennö Muyingo 2000).
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quist Olausson & Götherström 1998:107) vilket 
gör den till en av Birkas äldsta gravar. I samband 
med begravningen har det hållits rituella målti-
der på platsen vilka efterlämnat ett avsatt lager 
med keramik och obrända ben. Fragment av en 
tatingerkanna samt en getingpärla daterar lag-
ret till andra hälften av 700-talet (Fennö Muy-
ingo 2000). Slutligen har ett stenröse rests över 
graven. Stenröset innehöll enstaka skelettdelar av 
en man i 45-årsåldern som tolkats som ett offer 
i samband med begravningen (Fennö Muyingo 
2000:11). På stenröset stod en rest vit bautasten 
som kom att fogas in i borgvallen på ett sådant 
sätt att den sannolikt varit synlig även när vallen 
fått sin pallisad (Fennö Myuingo 2000; Holmquist 
Olausson 2001). Mannens prominenta placering 
och komplexa och innehållsrika grav visar att han 
upphållit en särskild ställning i samhället. Graven 
kom att ingå i själva anläggningsfasen av Birka då 
den fick utgöra en del av fundamentet till borgen. 
”Graven har utgjort ett väl synligt monument för 
invånarna i den nyanlagda staden” (Holmquist 
Olausson 2001:13).

Etablering och specialisering – 
det äldsta Birka (700-talet)
Det Birka som mannen under borgvallen levde och 
verkade i – fanns det och hur såg det i så fall ut? 
Mannen tillhörde de första Birkaborna. Den grupp 
av människor som var med under etableringsfasen 
av den första stadsliknande konstruktionen i den 
här delen av Skandinavien. Hur såg då Birka ut i 
under detta första skede? 

Björn Ambrosiani har genom 1990-talets arke-
ologiska undersökningar i Birkas boplatsområde 
svarta jorden visat att det redan under 700-talets 
mitt anlades tomter i det välkända solfjäderfor-
made mönster som vanligen karakteriserade de 
tidiga nordeuropeiska städerna (Clarke & Ambrosi-
ani 1991; Ambrosiani 2013:210f; cf. Ros 2009: kap 
III:1 s.219–247). 

Runt staden uppfördes en vall som omgärdade 
området och ungefär vid denna tid byggdes även 
fornborgen uppe på berget (Holmquist Olausson 
2002). Vallen och borgen manifesterade denna nya 
plats med sina avvikande funktioner. Till viss del 
fungerade de säkert som befästningsanläggning, 
men en viktig faktor var troligen även att avgränsa 
området och därmed kunna reglera och kontrollera 
de aktiviteter som skedde inom stadsrummet. Hur 
tomterna användes under dessa första år har de 
arkeologiska undersökningarna hittills inte kunnat 
visa men redan från 790-tal pågick bronsgjuteri-
verksamhet på tomten. Från denna tid har resterna 

av flera hus kunnat identifieras. Här fanns både 
enklare bodar och boningshus med väggar i skiftes-
verksteknik och lerklining. Samtliga hus hade tak-
bärande väggar, en för sin tid ny teknik som på sina 
ställen även fanns i omlandet, exempelvis i Pollista 
(Hållans & Svensson 1999:67). Troligen kom hus-
typen till Birka från västslaviska områden, ex. från 
den samtida staden Wolin, och spreds sedan vidare 
i omlandet. Den finns även i Hedeby men saknas i 
andra nordeuropeiska vikingatida städer som Kau-
pang och Dublin (Ambrosiani 2013:218). 

Samtidigt med bronsgjuteriverksamheten nere 
i staden levde en annan grupp människor i andra 
typer av byggnader uppe vid stadsvallen. På en ter-
rass innanför vallen låg ett treskeppigt långhus av 
mer traditionell typ med paralleller till hus i omlan-
det så som hus I i Hässelby, Börje sn. Uppland 
(Göthberg 1989; Holmquist Olausson 1993). Lång-
huset vid stadsvallen var treskeppigt med en cen-
tralt placerad rektangulär härd och flera ingångar. 
Under tröskeln till en av ingångarna fanns en märk-
lig begravning med en man och hans förmodade 
träl. Mannen har kommit att kallas älgmannen pga. 
det älghorn som låg placerat vid hans huvud (Holm-
quist Olausson 1993:98, 118). Huset representerar 
ett boende med hög social status som förvaltar en 
äldre byggnadstradition, fast förankrad i regionen. 
Det är troligen i denna miljö som mannen i borg-
vallsgraven hörde hemma.

Grundläggandet av Birka var ett resultat av 
behov som uppkommit hos och definierats av en 
viss grupp människor i Mälarregionen. Relatio-
nen till omlandet var därmed av avgörande bety-
delse och Birka var som konstruktion beroende av 
ett fungerande försörjningsnätverk och en etable-
rad maktstruktur som garanterade kontinuitet och 
säkerhet. Under denna första period fanns gårdar 
i omlandet som var en förutsättning för att Birka 
skulle kunna etableras medan andra gårdar växte 
fram efter och kanske på grund av den verksam-
het som bedrevs i Birka. Bilden av vendeltid som 
ges i omlandet finns inte i Birka (cf. Ambrosiani 
1957; 2013:58). Birka var en av platserna i vilken det 
vikingatida samhället började utvecklas med ökad 
specialisering, vidsträckta geografiska kontaktnät 
och storskalig produktion som några karakteris-
tiska drag. 

Mannen i borgvallsgraven tillhörde på flera sätt 
ett äldre samhällskick. Han hade sina rötter kvar i 
omlandet men hade även en tydlig koppling till den 
urbana miljö som höll på att växa fram. ”Kanske 
var den begravde mannen /---/ delaktig vid Birkas 
grundande” (Holmquist Olausson 2001:13).
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En stadsbo i ledande ställning (Bj 854)
Den individ som i denna studie får representera 
nästa stadium i Birkas utveckling låg begravd på 
en terrass innanför stadsvallen och hade således en 
tydlig koppling till staden. Det är en av Birkas mer 
kända kvinnogravar och den har nummer Bj 854 i 
enlighet med Stolpes numrering. Graven är en sk 

kammargrav, ett rektangulärt underjordisk rum, 
utan bevarade markeringar ovan jord. Kvinnan låg 
placerad på rygg omgiven av en stor mängd gravgå-
vor. Kvinnans huvud omgärdades av en torsham-
marring. Hennes smyckesuppsättning bestod av 
ett stort likarmat spänne, två hästformade spän-
nen av förgylld brons med ögon av inlagda grana-

Fig. 3. Gravplan över Bj 854, upprättad av Hjalmar Stolpe (Arbman 1943).
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ter samt ett större antal pärlor av glas, bergkris-
tall och silver. I smyckesuppsättningen ingick även 
två emaljerade spännen från Rehnområdet. I höjd 
med kvinnans lår stod en bronsskål importerad 
från de brittiska öarna. Samlade vid kvinnans föt-
ter och efter väggarna i kammarens fotände stod 
två ämbar, en tatingerkanna och en frankisk tratt-
bägare samt en träkista med järnbeslag i vilken det 
låg en kam och en glättsten av glas. Vid kvinnans 
fötter låg även en glättbräda av valrossben. Det 
västeuropeiska inslaget i graven är mycket starkt, 
men ett litet hänge av silvertråd och pärlor med tro-
ligt ursprung i slavisk-bysantinska områden visar 
på begynnande östliga kontakter. 

Både smycken och föremål vittnar om kontak-
ter med det handelsnätverk som etablerats kring 
Östersjöns kuster och som sträckte sig bort mot 
Friesland och Brittiska öarna och vidare ned mot 
kontinenten. Vissa av kvinnans smycken var ålder-
domliga för sin tid, arvegods eller familjeklenoder 
som fått följa med i graven. Gravgåvorna kan gene-
rellt dateras till tidig Birkatid, dvs tiden från eta-
bleringen och fram till mitten av 800-talet. Detta 
är av särskilt intresse då de flesta kammargravar i 
Birka dateras till 900-talet. Samtidigt finns en före-
gångare i ”borgvallsgraven”. Osökt kommer frågan 
upp om dessa två individer på något sätt kan kopp-
las till varandra eller om de är representanter för 
samma grupp människor fast under olika tidsperio-
der? Kvinnan i Bj 854 har sannolikt haft en ledande 
position i sin samtid. Glättbrädan av valrossben 
(en av tre funna på Björkö) och glättstenen av glas 
kan möjligen visa att hon varit verksam inom den 
omfattande hanteringen av textil (Hedenstier-
na-Jonson & Kjellström 2014).

Kvinnans religiösa tillhörighet är svårtolkad. 
Kammargravskicket avviker från omlandets brand-
gravar men den regionala traditionen finns ändå 
närvarande i torshammarringen kring hennes 
huvud. Tatingerkannan och bronsskålen har tolkats 
som liturgiska föremål kopplade till kristendomen 
(Gräslund 1996:322ff). På samma sätt som kvin-
nans föremål placerar henne mellan den östliga och 
västliga sfären, vittnar de religiöst kopplade före-
målen och sederna om både kristendom och nord-
isk hedendom.

Förändrade roller och nya religiösa 
influenser (800-talet)
Grav Bj 854 ger prov på vidsträckta  kontaktnät, 
ambivalent religiös tillhörighet och nya seder 
och bruk som på ett belysande sätt också speglar 
800-talets Birka. Birka ingick vid den här tiden i ett 
västligt nätverk av handelsstäder runt Östersjöns 

kuster och hade täta kontakter med Friesland och 
Brittiska öarna i väster och Rhenlandet och Fran-
kerriket på kontinenten. Handeln var omfattande. 
De exotiska föremål som fanns i Birka nådde även 
omlandet, om än i liten skala. Exempel på detta är 
tatingerkannorna och trattbägare som förekommer 
i gravar i Mälarområdet (ex. Staecker 2003:466, fig. 
29.2).

I takt med den ökade handeln expanderade även 
staden och dess övriga verksamheter. I stadsom-
rådet pågick en omfattande bronsgjuteriverksam-
het. Nere vid strandlinjen byggdes en vågbrytare 
och hamnområdet fylldes igen så att det byggbara 
stadsområdet kunde utökas. Det skedde även en 
omstrukturering av tomterna och passagerna dem 
emellan. Redan under 800-talets första decen-
nier uppfördes syllstenhus med plankväggar, vilket 
måste betraktas som tidigt (Ambrosiani 2012:16; 
2013:217f, 222). 

Uppe vid stadsvallen förändrades också situa-
tionen. Någon gång i mitten av 800-talet skedde 
en utbyggnad och förstärkning av stadsvallen som 
även påverkade bebyggelsen (Trinks et al. draft; 
Wåhlander 1998). Det tidigare nämnda långhu-
set vid stadsvallen ersattes och av ett rektangu-
lärt grophus med en central placerad härd. Utan-
för huset fanns ytterligare en härd med rester av 
pärltillverkning samt en smidegrop. Terrassen 
var inte längre primärt ett bostadsområde. Istäl-
let karaktäriserades verksamheten under denna 
period av hantverk som järnsmide, bronsgjuteri-
verksamhet och pärltillverkning (Holmquist Olaus-
son 1993:119). Att det fanns ett nära samband mel-
lan hantverksproduktion och handel understryks 
av mängden mynt (17st) och vikter (8st) som påträf-
fats på terrassen (samtliga mynt och 4 vikter åter-
fanns i grophuset). 

Invånarna i 800-talets Birka utgjorde den första 
generationens stadsbor. Några av dem var troligen 
födda och uppvuxna på platsen och hade därmed 
lämnat det agrara samhället. Den urbanisering som 
skedde måste ha påverkat roller och identiteter och 
även förstärkt skillnaderna mellan den tidiga sta-
den och dess omland. 

Inte minst bland kvinnorna skedde en föränd-
ring där roller som tidigare varit kopplade till går-
den nu omformulerades i den nya miljön. En verk-
samhet där kvinnor haft en betydande roll var den 
omfattande textilproduktionen. Eva Andersson 
Strand har genom sina studier av textilredskap från 
Birka kunnat påvisa omfattningen och kvaliteten av 
den produktion som skett på platsen (2003; 2005; 
2011). Storskalighet å ena sidan och specialiserat 
och avancerat hantverk å andra sidan krävde både 
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frigörande av arbetsresurser och ekonomiska inves-
teringar. Textil var en viktig handelsvara och Birkas 
omfattande tillverkning visar att handeln inbegrep 
både import och export. Den kvinnliga stadsbon 
hade även andra specialiserade roller. Närvaron 
av vågar, vikter, mynt och plånböcker, börsar, pen-
ningpungar i kvinnogravar tyder exempelvis på att 
de även innehade viktiga funktioner inom handeln 
(Hedenstierna-Jonson & Kjellström 2014). 

800-talets Birkabor upplevde även introduk-
tionen av en ny religion. Tidigare hade kontak-
terna med kristendomen skett i samband med resor 
och handelskontakter (cf. Lager 2003:504) men nu 
skedde mötet mellan kristendom och hedendom 
på hemmaplan. Den nya religionen tog plats i sam-
hället och kunde därmed påverka vardagen på ett 
helt annat sätt än tidigare. Närvaron tvingade fram 
nya ställningstaganden. Spåren av den nya reli-
gionen är relativt få. Inslag i gravseden kan tol-
kas som kristna influenser, exempelvis de begyn-
nande kistbegravningarna, liksom enstaka föremål 
med kristen symbolisk betydelse. Exempelvis tol-
kas tatingerkannorna som liturgiska kärl och de 
sk. sköldformade hängena som kristna amuletter 
(Gräslund 1996:322ff; Trotzig 2004). Kvinnan i Bj 
854 står som en god representant för de högst tvek-
samma kristna indicier som finns och som i hennes 
fall dessutom samsas med symboler för den nord-
iska hedendomen. Det är snarare frågan om potenta 
religiösa symboler där den specifika religionstillhö-
righeten är av mindre vikt. 

En flicka från väst (Bj 463) och 
en krigare från öst (Bj 1125b)?
Under 900-talet kom Birka att förändras på ett sätt 
som skilde sig från den tidigare utvecklingen. Det 
var en tid av omvälvning och ställningstaganden 
som i denna studie får representeras av två indivi-
der – en flicka och en man. 

Grav Bj 463, den sk Birkaflickan, begravdes på 
ett av Birkas mest prominenta gravfält, ovanför sta-
den och i direkt anslutning till borgen. Gravskicket 
på platsen karakteriseras av skelettgravar, många 
med rika gravgåvor. Det är även mycket nära till 
graven i borgvallen. Området har föreslagits vara 
ett kristet gravfält, mycket på grund av det domi-
nerande skelettgravskicket, men också för att gra-
varna tycks vara placerade inom ett begränsat och 
eventuellt inhägnat område (cf. Gräslund 1980). 
Gravskicket för Bj 463 är kristet så tillvida att krop-
pen placerats i en kista. Gravgåvorna bestod av 
dräkt och personlig utrustning. Flickan hade fått 
med sig en kniv och ett nålhus av ben och hennes 
smyckesuppsättning utgjordes av ett rundspänne i 

förgylld brons samt en stor uppsättning glaspärlor 
(ca 40st). Spännet är dekorerat i borrestil och har 
paralleller i Birkas gravar. I Mälarområdet domi-
nerades dräktskicket under denna period dock av 
uppsättningar med två ovala spännbucklor och ett 
likarmat spänne. 

Grav Bj 436 ingick i Stolpes arkeologiska under-
sökningar året 1876. Istället för att efter noggrann 
dokumentation plocka in ben och gravgåvor beslöt 
Stolpe i detta fall att ta in hela graven som ett pre-
parat. Graven placerades i en monter i utställningen 
om Sveriges förhistoria, då i Nationalmuseum och 
har sedan dess, från och till, varit en del av Histo-
riska museets utställningar. Gravmontern utveck-
lades till en naturlig mittpunkt i museets barnverk-
sam och 2011 påbörjades ett projekt med syfte att 
rekonstruera flickan. Rekonstruktionsarbetet ledde 
i sin tur till att ett mindre forskningsprojekt kunde 
genomföras som inbegrep osteologiska och ben-
kemiska analyser (stabila isotoper). Resultaten av 
de osteologiska undersökningarna visar att flickan 
var mellan 5 och 6 år när hon dog, liten till väx-
ten men utan synliga spår av sjukdom eller under-
näring. Isotopanalyser på tänder och käkben visar 
att flickans diet dominerats av kött från landle-
vande djur och att hon trots sin låga ålder var inflyt-
tad till Birka (Fjellström 2012; Hedenstierna-Jon-
son 2014). Tidigare isotopanalyser på gravmaterial 
från Birka har visat att befolkningen bildade en 

Fig. 4. Foto över Bj 463 (foto G. Hildebrand, SHMM).
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heterogen grupp människor med olika geografiska 
ursprung (Linderholm et al. 2008). Birkaflickan 
placerar sig tillsammans med en utav dessa grup-
per (Fjellström 2012).

Tack vare forskningsprojektet kring Birkaflickan 
finns ovanligt många parametrar att utgå ifrån när 
graven ska tolkas. Gravskicket tillsammans med 
flickans dräkt och avvikande geografiska ursprung 
har lett till tolkningen att hon kommer från en 
annan av de nordeuropeiska handelsstäderna, möj-
ligen det sydvästligt belägna Hedeby (Hedenstier-
na-Jonson 2014). 

Birkaflickans möjliga västliga ursprung till 
trots domineras dock 900-talets Birka av kontak-
ter med och influenser från öst. I denna studie får 
dessa kontakter företrädas av en krigare med kopp-
ling till den euroasiska stäppen. Den aktuella gra-
ven är placerad i direkt anslutning till men utan-
för stadsvallen. Det är en kammargrav med en man 
och en häst. Vid undersökningarna konstaterades 
att graven inte innehöll så mycket som kunde för-
väntas och den var dessutom genomgrävd av en 
senare begravning. Graven tolkades därför som 
plundrad (Arbman 1943:464f). Vid närmare påse-

ende framgår det att graven innehöll en man, kom-
plett utrustad som beriden bågskytt av östlig, 
eller stäppnomadisk typ (Lundström et al. 2009; 
Hedenstierna-Jonson 2012b). I graven fanns en 
häst, rester av ett timglasformat fast koger, pilar 
och rester av ett bågfodral med beslag av magyarisk 
(ungersk) typ. Att mannen burit en östligt inspire-
rad dräkt indikeras av sk kaftanknappar. 

Graven kan som enskild företeelse tyckas 
mycket exotisk, men det finns en annan kontext i 
Birka där kombinationen av föremål återkommer, 
den sk garnisonen. I denna utpräglat militära miljö 
var de östliga influenserna mycket påtagliga. Influ-
enserna syns i både vapenuppsättningar och dräkt 
och föremålens sammansättning och kontexter 
visar att man även låtit sig influeras av mer kom-
plexa saker som stridsteknik (Hedenstierna-Jonson 
2006). Materialet från garnisonen omformulerar på 
flera sätt bilden av vikingakrigaren och visar på ett 
kontaktområde av yttersta vikt för Birkaborna – de 
ryska floderna, stäppen och de bysantinska gräns-
områdena (ex. Stjerna 2004; Hedenstierna-Jonson 
& Holmquist Olausson 2006; Holmquist Olausson 
& Petrovski 2007).

Expansion, maktdemonstrationer 
och östliga influenser (900-talet)
Med 900-talet inleddes det som kom att bli Bir-
kas sista fas. Det var en komplex och mångfacette-
rad period då skillnaderna mellan staden och dess 
omland successivt förstärktes. Det kanske mest 
iögonfallande är den omsvängning i kontaktnät 
som skedde i slutet av 800-talet till början av 900-
talet. Det var inte längre de västeuropeiska kontak-
terna som satte de främsta spåren. Istället domi-
nerade de östliga influenserna. Kontakter med 
folkgrupper från områdena kring de ryska floderna, 
den eurasiska stäppen och Centraleuropa blanda-
des med influenser från stormakter som Persien, 
Kalifatet och Bysans. Handeln skedde i ny skala och 
handelsexpeditioner som fraktade komplicerade 
varor som silver och slavar innebar ett större risk-
tagande och krävde en helt anna organisationsnivå. 
Makten över handeln och aktiviteterna i Birka för-
sköts från regionen till de som reste efter handels-
vägarna. Varorna tycks ha stannat i Birka då utby-
tet mellan staden och omlandet har lämnat få och 
svårtydda avtryck. De lokala och regionala struk-
turerna som möjliggjorde anläggandet av Birka ett 
och ett halvt sekel tidigare ersattes av överregionala 
kontaktnät där interaktionen i första hand skedde 
med liknande handelsstäder utefter de ryska flo-
derna (Ambrosiani 2002; Hedenstierna-Jonson 
2009). 

Fig. 5. Gravplan över Bj 1125b, upprättad av Hjalmar 
Stolpe (Arbman 1943).
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Förändringarna syns både i fyndmaterialet och i 
de arkeologiska strukturerna. Stadens yta expan-
derade, vägar anlades eller förstärktes och ham-
nen byggdes ut (Price 1995; Lindström et al. 2012; 
Trinks et al. draft, fig. 4). Under början av 900-talet 
skedde också en utbyggnad och förstärkning av sta-
dens befästningsverk och i mitten av 900-talet eta-
blerades garnisonen, bemannad av en grupp pro-
fessionella krigare (Holmquist Olausson 2002; 
Holmquist Olausson & Kitzler Åhfeldt 2002). 
Befästningsverken fungerade som en maktdemon-
stration men kan även ses som en indikation på den 
uppfattade hotbilden. Att den militära närvaron 
förstärktes under 900-talet tyder på att det fanns 
ett växande yttre hot. 

Även inom den religiösa sfären skedde 
betydande förändringar. Krucifix, hängkors 
och andra kristna symboler ökade i antal. Det 
fanns även en mer uttalad hedendom som 
kontrasterade mot den framväxande kristendomen. 
I samband med markarbeten i stadsområdet 
och vid uppförandet av garnisonen deponerades 
symboler för den nordiska hedendomen i de olika 
strukturerna (Price 1995; Kitzler 2000). Gravseden 
ger en bild av den heterogena befolkningen med 
både kremeringar och skelettbegravningar i och 
utan kista. Merparten av Birkas kammargravar 
hör hemma i 900-talet och innehåller många av 
de berörda östliga föremålen. Kammargravskicket 
som sådant hade sina närmaste paralleller i 
handelsstäderna efter det östliga kontaktnätet. 
Blandningen av östliga och skandinaviska 
föremål, som är typisk för Birkas kammargravar, 
återkommer i kammargravarna i Gnëzdovo i 
Ryssland och Sestovica i Ukraina (Hedenstierna-
Jonson 2009; Androshchuk 2013:29ff). 

Varken Birkaflickan eller den östlige bågskytten 
tycks ha kommit från Mälarområdet. Samtidigt är 
de begravda på Birka som goda representanter för 
stadens befolkning under 900-talet. Birkas invå-
nare bestod av en heterogen samling människor 
som skapade ett nytt kulturellt uttryck som syns 
i den materiella kulturen, dräktskicket och vape-
nuppsättningarna, men även i mer immateri-
ella sammanhang som gravskick, byggnadskonst, 
stridskonst etc. De arkeologiska lämningarna åter-
ger framväxten av en grupp människor som till-
sammans skapat en egen urban kultur där intensiva 
kontakter med andra likartade platser ledde till en 
livsstil och ett uttryck som delades trots långa geo-
grafiska avstånd. Det viktigaste var inte längre att 
visa vart man geografiskt var född utan istället vil-
ket sammanhang man levde och verkade i. Befolk-
ningen i de vikingatida handelsstäderna hade ett 

spritt geografiskt ursprung och uttryckte istället sin 
tillhörighet till den urbana platsen som sådan.

Birka och omlandet
Den urbana platsen Birka hade ett tydligt utta-
lat syfte – att generera rörliga rikedomar i form 
av avancerat hantverk och handelsvaror. Speciali-
seringsgraden var mycket hög. Birka utgjorde ett 
inneslutet rum där in- och utflöde av både varor och 
människor kunde kontrolleras. Det fanns en påtag-
lig militär närvaro som utövade kontroll men också 
fungerade som garant för stabilitet och säkerhet. 

Den materiella kulturen i Birka avvek från den i 
omlandet. Det var en heterogen blandning av före-
mål, seder och uttryck som speglade den värld som 
invånarna hade sina kontakter med. Trots bland-
ningen ger den materiella kulturen som helhet ett 
förvånansvärt enhetligt uttryck. Den har inte for-
mats ad hoc utan var resultatet av medvetna val och 
urval där vissa typer av föremål och vissa geogra-
fiska områden och/eller kultursfärer var mer repre-
senterade än andra. Där uttrycken för kontakter 
med stäppnomadiska grupper är flera finns istäl-
let relativt lite material från geografiskt närbelägna 
områden som Gotland och Baltikum (jfr. Gustin 
2012).

Men hur såg det då ut i Birkas omland? Och var 
började omlandet? Som tidigare nämnts återfinns 
mycket lite av de exotiska varorna omlandet. Rike-
domarna tycks ha ackumulerats i Birka. Arkeo-
logiska undersökningar utanför Birkas stadsom-
råde har visat att omlandet började redan på ön 
med bosättningen i Björkö by (Bäck 2009; 2010; 
2012:49f). Bosättningen och dess människor följde 
mönstret i omlandet snarare än staden på andra 
sidan vallen. Birka ter sig alltmer som en handels-
station där människor från omlandet hölls ute 
och där människorna i staden i sin tur hölls inne. 
De främmande handelsfamiljerna fick komma till 
Birka – men inte längre in i landet. Björkö by var 
istället en del av regionen och det samhälle som 
växte fram under övergången mellan vikingatid och 
medeltid. Människorna innanför Birkas stadsvall 
utgjorde en annan grupp människor, en ekonomisk 
elit i en annorlunda maktstruktur.

Skillnaderna mellan staden och omlandet syns 
också i gravskicket. De för Birka så typiska kam-
margravarna var alla placerade i området runt 
stadsvallen. En plats som vanligen behandlas som 
en del av Birka – Hovgården på närbelägna Adelsö, 
visar även den på att avståndet till handelsstaden 
växte. Bortsett från 800-talets tatingerkeramik 
nådde mycket lite av de exotiska föremålen över 
sundet till Hovgården. Den grav som bäst överens-
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stämmer med rikedomen och urvalet i kammargra-
varna är storhögen Skopintull. Istället för de främ-
mande kammargravskicket var detta en traditionell 
kremering, möjligen i ett skepp, av en man och en 
kvinna. Med en rikedom av offrade djur och med 
färre inslag av importerade föremål var denna grav 
snarare en hövdinga- eller högstatusbegravning i 
enlighet med mälardalsk tradition (Rydh 1936). 

Medan befästningsverken runt Birka var omfat-
tande med stadsvall och borg var Hovgårdens 
strukturer inte befästa. Pålspärrar och trästruk-
turer i hamnområdet utanför Birkas svarta jord 
visar att det fanns en gränsmarkering även i vattnet 
(Lindström et al 2012). Hovgården på andra sidan 
sundet låg utanför det inhägnade område som Birka 
utgjorde. 

En utblick mot Gamla Uppsala
Den materiella kulturen och dess arkeologiska 
kontexter speglar sociala roller och grupperingar 
som i förlängningen belyser samhällets funktio-
ner och övergripande organisation. I fallet Birka 
visar det arkeologiska materialet att platsen och 
dess invånare förändrades över tid. Nya kontakter 
inleddes och nya strukturer etablerades. Rimligen 
har denna förändring även påverkat Birkas relation 
till sitt omland och till viktiga samtida platser som 
Gamla Uppsala.

I ljuset av de stora undersökningarna i Gamla 
Uppsala visar de ännu preliminära resultaten på 
att de båda platserna skiljer sig relativt mycket från 
varandra. Gamla Uppsala var en central plats med 
religiösa och judiciella funktioner under mycket 
lång tid. Birka existerade endast under en kort 
men mycket intensiv period. Handelsstadens roll 
och funktioner förankrade sig aldrig i den omgi-
vande regionen, trots att Birka sannolikt uppkom-
mit ur ett regionalt behov av handel och mer avan-
cerat hantverk. Där Gamla Uppsala fungerade som 
en central och viktig plats för människor i regio-
nen särskilde sig istället Birka från människorna 
i omlandet. Man klädde sig annorlunda, åt annor-
lunda mat och hade en delvis avvikande religi-
onstillhörighet. Även in i döden markerade man sitt 
avstånd till omlandet och lät begrava sig med sta-
den som geografisk tillhörighet och i enlighet med 
gravskick i andra likartade städer. I Birka fanns 
ekonomisk makt och viktiga kontaktytor, men över 
tid utvecklades staden till en närmast autonom soli-
tär. Birka var i allt väsentligt vikingatid, en platt-
form mellan två samhällssystem, och rymdes inte 
som konstruktion inom den framväxande medel-
tida samhällsstrukturen. Avsaknaden av lokal för-

ankring bidrog säkert till att Birka kunde försvinna 
så snabbt.

Genom att utgå ifrån fyra olika människor och 
sätta in var och en av dem i det sammanhang som 
det arkeologiska materialet visar har jag i denna 
studie försökt ge en bild av hur Birka växte fram 
och förändrades över tid. Fyra andra gravar hade 
givit andra individuella historier som kompletterar 
och nyanserar bilden av Birka. Varje människa har 
en individuell historia men berättar även om den 
tid och den plats som han eller hon levde och ver-
kade i.

Studien ingår i det av Vetenskapsrådet finansierade 
 forskningsprojektet Vikingafenomenet (2015-00466)  
vid Uppsala universitet.
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