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Birka – Sveriges första stad 

Birka ligger på ön Björkö mitt i Mälaren, och är ett av Unescos Världsarv. På 700-talet 

grundades Birka, som brukar kallas Sveriges första stad. Än i dag syns spåren efter de 

människor som föddes, levde och dog här.  

Handelsplatsen Birka anlades på Björkö omkring år 750 e.Kr. Det var i en tid då kungariken 

uppstod på många platser i Europas utkanter och för de nya kungarna gällde det att befästa sin 

makt. Ett sätt var att anlägga handelsplatser. Sådana grundades på många ställen i 

Nordeuropa, till exempel Hedeby och Ribe, men Birka utgör en av de största lämningarna på 

hela den skandinaviska halvön.  

Det levde människor på Björkö långt innan staden byggdes. Här gick en väl etablerad 

vattenväg längs Östersjön mot folkrika platser som Vendel och Uppsala. Eftersom Björkö låg 

långt inne i en skyddad vik kunde man också bättre skydda sig mot angripare.  

Kung grundade staden  

Vilken kung som grundade Birka är okänt. Själv ville han i alla fall hålla sig på lagom avstånd 

från stadens larm och smuts och byggde därför sin kungsgård – Hovgården – på Adelsö på 

andra sidan vattnet.  

Birkaborna byggde och bodde på ett sakta växande sopberg. Soporna de lämnade efter sig har 

gett dagens arkeologer och forskare mycket kunskap, inte minst om vad de åt. Fem ton 

benrester har man funnit och en liten del av dem finns med i utställningen i museet på Björkö. 

Benresterna visar att Birkas människor gärna åt revbensspjäll och oxsvans men också fisk; 

gädda, gös och strömming. Brödet bakade de på vete och ärtor.  

De flesta var hedningar  

Skriftliga källor berättar att munken Ansgar kom till Birka år 830 för att predika 

kristendomen. Många lät döpa sig och antagligen byggdes det en liten kyrka på 

handelsplatsen. Ändå var de flesta av Birkas invånare hedningar, något man vet genom de 

många gravar som blivit undersökta. Enligt det hedniska gravskicket fick den som dog med 

sig gåvor i graven, föremål som skulle vara till nytta i livet efter detta. De föremålen kan 

också berätta en del om vem personen var och vilken ställning han eller hon hade i samhället.  



En man som begravts tillsammans med sina två hästar tillhörde antagligen kungens hird. Han 

fick också med sig mat och dryck samt ett brädspel om livet på den andra sidan skulle bli 

långtråkigt. I andra gravar kan fynd av små balansvågar berätta att personen sysslat med 

handel. Även barn som dött fick med sig något i graven: bjällror, glaspärlor eller leksaker.  

Myter blev kvar  

Någon gång under andra halvan av 900-talet flyttade människorna från Birka. Ingen vet riktigt 

varför, men det arkeologiska materialet tyder på att Birka övergavs och att folket flyttade 

någon annanstans, kanske till Sigtuna som anlades cirka 970 av Erik Segersäll. En orsak till 

att man flyttade kan vara att det blev svårare att ta sig till Birka. Landhöjningen gjorde att 

vattenvägen genom Södertälje hade grundats upp, dessutom hade andra större skepp börjat 

användas. Kvar efter 200 års bosättning blev närmare 3 000 gravhögar och ett antal myter och 

sagor som berättades i generationer. Lämningarna efter Birka har lockat till sig forskare ända 

sedan 1600-talet, men fortfarande finns många frågor att lösa och undersökningar av platsen 

pågår än i dag.  
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