
 

SPF utflykt till Birka den 12 juni 
 
16 tappra SPF-are trotsade 
vädret för en båtresa till 
Björkö och Birka fredagen 
den 12 juni. En tidig 
uppstigning på morgonen 
var en förutsättning för att 
hinna med båten Mälar 
Viktoria från Stadshuskajen 
i Stockholm kl 09.30.  
 
Väderrapporten var 
olycksbådande med hot om 
ihållande regn under 
eftermiddagen. Men med 
lite tur kunde det ordna sig 
under den rundvandring vi 
ville vara med om. Och så 
blev det! 
 

Vår guide Andreas, som är arkeolog och 
var klädd i tidstypisk långkappa, berättade 
under utfärden om de vackra öar och 
klippor som vi passerade på vägen ut. 
Kungs Hatt med den ståtliga hatten i 
koppar som kröner en hög ö var en magisk 
hatt, som kunde få vinden att blåsa från det 
håll som man vred den. Hatten blev kvar på 
ön när de boende plötsligt anfölls. 
 
Wårby har fått sitt namn av att där stod en 
vårdkase, som användes för att meddela 
folk runt Mälaren om det var fara å färde. 
Genom att tända vårdkasar kunde 
befolkningen runt hela Mälaren varnas på 
cirka ett dygn. 
 
Birka anlades runt år 800 och övergavs 
ungefär 150 år senare. Staden var en 
handelsplats, och där bodde cirka 200 

personer samt ett 40-tal yrkessoldater för att skydda staden. De bodde i små hus nära det 
långhus som låg nedanför den pampiga fornborgen med Ansgarsmonumenten som dominerar 
ön vid hamnen. Staden övergavs plötsligt. Kanske invånarna flyttade till Sigtuna. Ingen vet. 
På sluttningen upp mot fornborgen ligger otaliga gravhögar, där lejonparten inte är utgrävda. 
Gravsättningen skedde genom att liket brändes varefter en hög skottades upp runt resterna. 
Som regel finns inget ”stort” i stil med silverskatter i gravarna. 
 



Vikingarna var yrkesfolk, som hade hjälm utan några horn på. Hornen på hjälmarna har 
kommit till senare under den ”fornnordiska nostalgitiden” på 1800-talets senare hälft. Svenska 
vikingar for mest österut, men några for även söderut till exempel till Normandie. Man 
anpassade sig efter omständigheterna - stötte man på en liten by kunde den bli rövad, i en 
större stad var det mer praktiskt att idka handel. 
 
 
På Björkö finns ett nybyggt 
museum med filmvisning 
samt med en rad mycket 
realistiska modeller över hur 
Birka kunde sett ut.  
Vidare har man försökt 
bygga ett antal hus på 
tidstypiskt sätt för att få en 
erfarenhet av hur det kunde 
gå till för drygt 1000 år 
sedan. 
 
När vi kom tillbaka efter 
rundvandringen öppnade sig 
himmelens portar. Men då 
kunde vi vara under tak, och 
på vägen tillbaka blev det 
biff och en välsmakande öl 
för de som så ville. En 
trevlig dagsutflykt i gångna tiders tecken! 
 

Eva, vår reseledare, 
jobbar förtvivlat för att få 
ordning på notan efter 
måltiden ombord på 
båten under hemresan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margareta och Staffan 
Wohrne 
 


