
 

Båtresa till Birka- Vikingastaden på Björkö den 21 augusti 2019. 

Vi var 34 deltagare, som steg på båten vid Klara Mälarstrand för en tur till Birka - Sveriges första egentliga 

stad. Birka anlades på 700-talet och blev en viktig handelsplats med ca 700 invånare och knutpunkten i det 

rika Mälardalen under vikingatiden. Birkas hamn hade besökare från när och fjärran och ovanligt många 

lämningar bevisar detta. Kungen hade sitt säte på Adelsö vid Hovgården och höll ordning i staden och 

skyddade den från att plundras på sina rikedomar. 

År 830 kom Ansgar till Birka för att predika det kristna evangeliet. Efter drygt ett år lät flera av stadens 

invånare döpa sig, men sedan Ansgar lämnat staden återgick allt till det gamla. Ansgar återkom ännu en 

gång men Birka blev aldrig ett kristet samhälle utan stadens hedningar och kristna levde sida vid sida till 

slutet av 900-talet, då Birkas roll övertogs av Sigtuna. 

Text: Ann Falk + bildtexter till egna bilder Karin Becker.  

Foton Ann Falk (AF), Karin Becker (KB), Birgitta Enquist (BE) och Margaretha Östling (MÖ). 

 

 

  

Ombord på båten Viktoria 

på väg till Birka. (MÖ) 

Efter en trevlig ”kryssning” 
med båten Victoria, är vi 
framme. (KB) 



  

 

 

Det var enkelt att 

få en överblick 

över de platser vi 

vill besöka.(KB) 

I museet hämtade vi de 
senaste kunskaperna om 
Birka och fick en känsla för 
vardagslivet i vikingarnas by. 
(KB) 

 

Bild från museet. (AF) 



 

 

Bild från museet – 

drottningens smycken. 

(AF) 

Fler bilder från 

museet. (AF) 



 

 

 

Under ett dignande 

rönnbärsträd. (AF) 

 

 



 

  

  

I väntan på 

rundturen. (AF) 

Utanför museet 

låg en fullständig 

rekonstruktion av 

byn och hamnen, 

en liten Vikinga-

Skansen! (KB) 



  

  

  

Vår guide Anton är arkeolog 

och en duktig berättare. Han tog 

oss genom hela 

fornlämningsområdet. (KB) 

Birka var en viktig gravplats 

på sin tid. Kullarna i denna 

vackra åker är några av de 

många gravar på ön. (KB) 

Härifrån ser man platsen där 

den ursprungliga byn låg. Idag 

behöver man inte alltid gräva för 

att se vad finns under marken. 

Laserfotografering används mer 

och mer av arkeologerna. Den 

är mycket billigare och ger en 

fullständig bild utan att störa 

ruinerna. (KB) 



 

  

 

 

På Borgberget. 1834 

restes Ansgars 

monument till 1000-

årsminnet av Sankt 

Ansgars ankomst till 

Birka. (KB) 

Utsikten från Ansgars-

monumentet ner till 

museet och bryggan 

med Mälaren som 

fond. (KB) 

 

Åkrarna används även som 
betesmark. Får eller 
stenar?? 

(KB) 



 

  

  

 

En vacker plats. (BE) 

 

Dags för hemfärd. (AF) 

 

 

Samtal under hemresan. (BE) 

 

 


