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BIRKA,  BJÖRKÖ

Allmän beskrivning

I Mälaren, 30 kilometer väster om Stockholm mellan södra Björkfjärden och
Hovgårdsfjärden, ligger Björkö. På öns nordvästsida låg till för 1100 år sedan en liten aktiv
köpstad, Birka. Idag är Birka tillsammans med Hovgården på Adelsö upptaget på Unescos
lista över världens kulturarv och ett uppskattat mål för tusentals sommarturister. Ön går
endast att nås med båt.

Björkö är idag 4-1,5 kilometer, men under vikingatiden låg vattennivån cirka 5 meter högre
än idag och på den nivån kan man finna rester av hamnanläggningar. På öns högsta punkt står
ett stenkors som restes 1834 till minne av benediktinermunken Ansgars första besök i Birka.
Uppe från korset har man en milsvid utsikt. 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. En rundtur kring området är ca 1 – 1,5 km lång och går på grusväg och
naturmark.

I sydost ligger Ansgarskapellet, 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.

Historia

Birka anlades troligtvis på 700-talet av sveakungen som handelsplats mitt emot kungens gård
på Adelsö. Successivt kom gravfälten att breda ut sig i en krans runt staden. Staden omgavs
av en skyddsvall den sk borgvallen.

Det var den enda staden på skandinaviska halvön under vikingatiden. På grund av sitt
skyddade läge drog den till sig människor frän när och fjärran som bjöd ut sina varor och
tjänster något som avspeglas i fynden: råvaror till hantverkarna, förnödenheter till
stadsbefolkningen, prestigevaror till kungen och samhällets mäktigaste släkter.

Den södra delen utgjorde på vikingatiden en egen ö. Den delen består huvudsakligen av berg
och morän. På dess högsta topp finns gravrösen från bronsåldern.

År 1996 uppfördes ett museum i anslutning till Birka vid Ångholmen, där besökarna stiger i
land. Museets utställning är baserad på resultaten av den forskning om Birka och vikingatiden
som förekommit sedan 1930-talet, och speciellt av utgrävnings- och forskningsprojektet Birka
vikingastaden 1990-95. Varje år presenteras särskilda teman i anslutning till verksamheten på
ön under vikingatid.



Nuvarande verksamhet

Björkö tar idag emot ca 80.000 besökare per år. Båtturerna är för det mesta i paketform med
entré till museet och en guidad tur runt borgberget och utgrävningsområdet. Museet har
utställningar med olika teman varje år samt en butik. På ön finns också en gästhamn samt en
restaurang allt beläget på Ångholmen. Här finns också vattenverk och avloppsreningsverk
som försörjer de publika delarna. På ön finns också bostadshus med sommarboende för de
anställda. På ön finns också tre åretruntboende familjer och ett antal fritidshus.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Första hindret utgörs av transporten till ön som måste ske med båt. På- och avstigning sker
endast med stor svårighet idag. Ute i området finns vägar och stigar men för att få
direktkontakt med fornlämningsområdet är promenad i naturmark nödvändig. I museet är
butiken tillgänglig och handikapptoalett finns. Föreläsningssalen med gradänger är inte helt
tillgänglig.

Tävlingsuppgiften

Birka/Björkö är en del av det nationella kulturarvet och dessutom utsett till kulturellt
världsarv varför det är av synnerlig vikt att ön skall vara tillgänglig. På ön finns idag
grusvägar och stigar som leder ut till de intressantare delarna. Samtidigt finns det stora
naturvärden i området. Det stora publiktrycket innebär att naturen slits. Att hitta en form av
tillgänglighetsåtgärd som samtidigt förhindrar slitage är nödvändigt. En annan viktig uppgift
är att finna lösningar på tillgänglighet vid båttransporten till ön.

Programhandlingar

Grundkarta över Björkö
Värdebeskrivning
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