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Omslagsbild: Vendeltida oval spännbuckla, från Hovgårdsgravfältet. Fotografiet är taget av Niklas 
Stjerna år 2008. Dokumentationsbild från www.mis.historiska.se. 

Abstract: This essay is about understanding the relationship between 

Hovgårdsgravfältet and Birkas royal farm on Adelsö.  

There are more than 200 graves on the grave field, with different bargains 

and sizes. When changes take place on Birka and the royal farm, I will try to 

understand how it affects the grave field and how the changes take place.  
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1. Inledning 

 
1.1 Allmänt om Hovgården och gravfältet 

Hovgården är ett område som ligger på en udde ute på Adelsö, som pekar ut mot Björkö 

och Birka. Mest känd är platsen för sin unika mängd fornlämningar från både medeltid 

och järnålder, och ca 1 kilometer väster om gården finns ett stort gravfält där man 

uppskattar att antalet gravar ligger närmare 200 stycken. Man har även hittat tre stycken 

gravhögar i nära anslutning till Adelsö kyrka som också är belägen på samma udde, och 

utifrån storlekarna på dessa så brukar de karakteriseras som kungshögar. Högarna ligger 

på en rad och liknar de högar som finns i Gamla Uppsala. 

En av högarna som ligger nära kyrkan har fått namnet ”Tingshögen” och kan, om man 

utgår ifrån namnet, ha varit en samlingsplats vid sammankomster. 

På denna plats finns, utöver gravhögar och fält, en hel del spår efter bostäder exempelvis 

långhus.  (Magnus & Gustin 2009: 14-15). 

 

 

Figur 1. Hovgården och gravfältet. Bild från Riksantikvarieämbetets hemsida (fornsök). 
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1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att försöka förstå kopplingen mellan Hovgårdens gravfält 

och Birkas kungsgård både från tiden innan, under och efter Birka. 

 

1.3 Frågor 

Hur ser gravarna på Hovgårdsgravfältet ut före (innan 750 e.Kr.), under (från 750 till 970 

e.Kr) och efter (efter 970 e.Kr.), och vad sker under samma tidsperioder på Birkas 

kungsgård?  

 

1.4 Teori och metod 

Jag kommer att bearbeta mina frågor genom att utgå från källmaterialet, och efter det 

försöka skapa en teori som verkar rimlig i relation till vad den redan fastställda historien 

berättar. 

2. Hovgårdsgravfältet 

 
2.1 Statistik 

 

 Figur 2. Mitt eget diagram baserat på Hanna Rydhs utgrävningar och rapporter. 
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2.2 Karta 

Figur 3. Röd färg visar gravar som daterats till tiden före Birka, blå för tiden under Birka och grön för tiden 

efter Birka. Foto: Hanna Rydh. 

3. Före Birka 

 

3.1 Gravarna och fynden innan 750 e.Kr.  

I gravarna som hittats och som man har daterat till tiden innan Birka etablerades så 

förekom fynden i nästan alla gravar. Allra vanligast var fynden av lerkärl och 

lerkärlsfragment samt järnföremål av olika slag. Framförallt nitar, spikar, klumpar och 

liknande. Men även andra fynd som till exempel pärlor, kamfragment av ben, 

bronsföremål och flinta har hittats. I grav nummer 25 (centralt i figur 4) som har daterats 

till slutet på folkvandringstiden så grävde man fram björnklor, något som inte tycks ha 

förekommit i de andra undersökta gravarna från den här tiden (Rydh. 1936: 71-103).  

Klorna kan tyda på att den döde har svepts in i en björnfäll vid begravning, men det är 

inget som i just detta arbete som har fastställts.  

 

I andra sammanhang har det spekulerats kring ifall björnklor, i samband med en björnfäll 

skulle kunna ses som ett statusobjekt när det kom till handel i form av päls och skinn. Det 

är även intressant att just begravningsritualen inte tycks vara könsbunden, utan 

förekommer i både kvinno- och mansgravar. (Petré, 1980: 9) 

Om man spekulerar vidare kring att detta fynd ifrån grav nummer 25 skulle kunna ses 

som en symbol för handel, så visar det på att Hovgårdsområdet har varit i kontakt med 

någon form av handel rätt så långt innan Birka etablerades och kungsgården skapades.  
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 Figur 4. Gravar daterade till tiden innan Birka. Foto: Hanna Rydh. 

 

 

3.2 Skanbergets fornborg och kopplingarna till gravfältet 

Om man ser på gravarnas placering i figur 4 så syns det ganska tydligt att dessa är 

spridda över hela gravfältet. Det skulle kunna tyda på att det ännu inte hade utvecklats 

någon större aktivitet på Birkas kungsgård riktigt ännu, och då nya utgrävningar tyder på 

att det inte har funnits någon kungsgård just här innan så kan den teorin stärkas 

(Callmer & Rosengren. 1997: 87). Cirka 1 km norr om Hovgårdsgravfältet ligger dock 

en fornborg, Skansberget, som man utifrån arkeologiska undersökningar har kunnat 

datera till yngre romersk järnålder, ca 200-550 e.Kr. (Samla, RAÄ). Med andra ord så finns 

det en möjlighet att tidiga gravar från gravfältet har någon form av koppling även till 

fornborgen. Skansbergets fornborg var en tillflyktsort när anfall kom utifrån (Adelsö 

hemsida).  

4. Under Birka 

 
4.1 Gravarna och fynden från 750-970 e.Kr. 

De gravar som har grävts fram och daterats till tiden under Birkas existens ser i princip 

likadana ut när det kommer till antalet med och utan fynd. Dominerande är de gravar 

med gravgåvor. Även innehållet i gravarna är lika till de som hittats under föregående 

tidsperiod, då framförallt järn- och bronsmaterial samt lerkärlsfragment är två av de 

mest förekommande fynden. I sex stycken av de 13 gravar där man har hittat fynd så 

förekommer diverse bronsföremål. En av dessa föremål ser vi i figur 5, ett likarmat 

bronsspänne som hittades i grav nummer 28, en grav som är daterad till sent 800-tal. 

Graven är en upphöjd sådan (Rydh. 1936: 71-103).  
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I många utav de gravar som har undersökts så har man hittat pärlor. Grav nummer 15 

tycks vara en rik sådan då den innehåller allt från lerkärl, brons- och silverringar till ett 

likarmat bronsspänne och pärlor. Under 900-talet så var det mode att bära pärlor, och 

många utav dessa importerades från framförallt östra Medelhavsområdet. Men det 

förekom även pärltillverkning på plats i Birka (Ingelman-Sundberg. 2000: 207).  

 

4.2 Birka etableras, Hovgården blir kungsgård. 

I mitten på 700-talet så anläggs Birka. Handeln börjar blomstra och varor ifrån andra 

länder blir allt vanligare, då Birka blir en central plats för nya möten mellan människor 

och kulturer. Influenser från det Karolingiska riket anländer, såsom kristendom och 

kungamakt (Callmer & Rosengren. 1997: 83). I och med att Birka blir aktiv och 

kungsgården etableras blev under den här tiden så kan jag tänka mig att det kan ha varit 

mer ”statusfyllt” ju närmre gården man blev begravd.  

Ytterligare en faktor som talar för just den teorin är den stora högen Skopintull, där det 

har fastställts att det ligger en mycket rik man begravd med rötter ifrån Östeuropa 

(Ukraina och Ryssland), iklädd i en dyr utstyrsel med gravgåvor i form av djur som visar 

på hög status. Även placeringen av högen, samt de andra kungshögarna, visar på att 

detta var en högadlig plats under en längre tid. (Magnus & Gustin 2009: 14-15). 

Figur 5. Likarmat bronsspänne. Foto: SHM:s hemsida. 
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Figur 6. Gravar daterade till tiden under Birka. Foto: Hanna Rydh 

 

5. Efter Birka 

 
5.1 Gravarna och fynden efter 970 e.Kr. 

I dessa gravar så låg fynden och bristen på fynd på en betydligt mer jämlik nivå. Men 

även här så var de fynd man hittade ganska så lika de som man har daterat till ”under 

Birka”. Ben, lerkärl och bronsföremål, och det enda som tycks sticka ut ur mängden är 

det som man har grävt fram ur grav nr. 14, en järnkniv. Dock är det intressant att man 

numera kan se en smärre skillnad på benen. Före och under Birkas tid så tycks brända 

ben vara regel i gravarna, men går man igenom fynden som man har hittat i gravar från 

tiden efter Birka så hittar man både brända och obrända ben (Rydh. 1936: 71-103).  

 Figur 7. Gravar daterade till tiden efter Birka. Foto: Hanna Rydh 
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Brända ben, eller kremering, var den vanligaste formen av begravning i Sverige under 

vikingatid. Man har därför tolkat det som att när det kommer till vanliga 

jordbegravningar så handlar det om folk som har kommit utifrån, dvs. folk ifrån andra 

länder (Magnus & Gustin 2009: 64 ).  

Då den kristna kyrkan förbjöd kremering så kan man möjligtvis ana en förändring när 

även obrända ben börjar läggas i gravarna. Även en minskning av gravgåvorna kan tyda 

på att Sverige och det en gång hedniska samhället på Adelsö har börjat gå i en annan 

riktning, och de kristna influenser från det Karolingiska riket som jag talade om tidigare 

har blivit något dominerande för Birkas kungsgård (Magnus & Gustin 2009: 66). Men det 

kan även, som jag nämnde tidigare, ha och göra med att man har begravt folk ifrån andra 

länder 

 

 

 

5.2 Kungsgårdens senare tid 

I slutet av 900-talet så överges Birka, förmodligen för att kungamakten fäste förflyttas till 

norra Mälardalen i samband med att Sigtuna anläggs, och aktiviteten ser ut att minska på 

Birkas kungsgård ett tag i drygt 100 år. Som man kan se i figur 7 så är gravarna betydligt 

färre och inte längre lika centrerade som de var under tiden då Birka fortfarande 

existerade.  Det är ganska tydligt att något händer 

på gravfältet i samma veva som kungsgårdens 

aktivitet minskas. Men trots att Birka överges så 

ser man ändå spår av aktivitet en lång tid efter, 

exempelvis runblocket som idag står vid den 

vikingatida strandlinjens hamnanläggning. Den 

antas vara ristad någon gång i slutet på 1000-talet 

och kan eventuellt visa på att området 

fortfarande tillhörde kungamakten, då texten 

lyder 

 ”Tyd du runorna. Rätt lät rista dem Tolir, bryte i 

Roden, åt konungen. Tolir och Gylla letu rista… 

båda makarna efter sig en minnesvård… Håkon 

bjöd rista”.  

Då man fortfarande inte kan säkerställa vilken 

kung som står bakom stenen, så är det ändå ett 

stadigt bevis på att kungen ville visa på kungamakten som det rådande så sent som 

under slutet av 1000-talet (Magnus & Gustin 2009: 31). 

 

 

 

Figur 8. Runblocket vid vikingatida  

hamnen. Foto: mitt eget. 
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6. Slutsats – Hovgårdsgravfältet och Birkas kungsgård 

 

Att man kan se en koppling mellan Hovgårdsgravfältet och Birkas kungsgård är med 

största sannolikhet korrekt. Det är bara drygt 500 meter emellan gravfältet och gården, 

samt kungshögarna som ligger precis intill Adelsö kyrka. Om man utgår ifrån de 

markeringar som finns på bifogade kartbilder så ser man en klar förändring på gravfältet 

under den tid som Birka är som mest aktiv.  

Gravarna blir mer centrerade och tycks röra sig närmre kungsgården. En teori om varför 

det ser ut så kan vara att under tiden som handeln blomstrade på Birka så anlände fler 

människor utifrån, både till Adelsö samt Birka, som lät sig begravas närmre kungsgården. 

Under utgrävningarna har man hittat många fynd som kan tala för att flera människor 

som kommit utifrån har blivit begravda med de tillhörigheter som de hade med sig, som 

exempelvis mannen på Skopintull i sin guldstickade dräkt, men en rik grav med många 

gravfynd kan även ses som ett sätt att visa att personen i graven hade en hög status i 

samhället. Man kan tänka sig att människorna som sedan långt tillbaka bodde i närheten 

av kungsgården numera valde att begrava sina nära i närmre anslutning till det kungliga, 

det mäktiga.   

Under tiden före och under Birka så ser gravskicken likadana ut med samma mängd 

gravfynd, men i samband med att Birka överges så minskar gravarna och dessutom 

innehållet i dem. Det kan ha och göra med befolkningsminskningen, men även det 

faktum att Sverige går mot en kristen tid, då kremering och fyndrika gravar blir mindre 

förekommande. Något som kan få många att undra är graven med björnklor. Det finns 

enligt mig en stor chans att personen som begravdes har blivit det i ett rituellt 

sammanhang, men i och med att graven är daterad till tiden innan Birka så kan man 

undra vart ifrån dessa influenser har invandrat. Jag vet inte med säkerhet att detta är 

något som har kommit utifrån, men om det inte har gjort det så kan man undra varför 

man bara har påträffat en enda grav på gravfältet som innehåller björnklor. 
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7.  Sammanfattning  

Hovgården var vad man vet innan år 750 e.Kr. inte någon kungsgård, men ändå en 

central plats. Fornborgen som står i nära anslutning till Hovgården, och som man har 

daterat till slutet av folkvandringstiden, talar för att aktivitet har funnits på platsen redan 

några hundra år innan Birka uppkom. Gravarnas placeringar samt fynden i dessa på 

Hovgårdsgravfältet varierar i takt med att handelsstaden växer för att sedan mot slutet 

överges, och kan enligt min egen åsikt vara dels förändringar i befolkningsantalet men 

även förändringar ur ett idealistiskt perspektiv, då den hedniska tron som under en 

längre tid hade präglat Sverige skiljer sig från den kristna tron som var på ingång. 

 

Jag tror att Hovgårdsgravfältet och dess utseende samt förändring inte bara har varit 

beroende av handelsstaden Birka utan även av Skanbergets fornborg. Ett gravfält som 

omfattar närmare 200 gravar under en lång tidslinje har förmodligen rötter från alla 

möjliga håll. Ett gravfält som kan ha haft sin början med utgångspunkt i fornborgen, men 

som kan ha fått ett avslut i samband med Birkas kungsgård, kungamakten och 

kristnandet av Sverige.  
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