
 

 

BIRKA-HOVGÅRDENS 
GILLE  

 

är en ideell förening som arbetar för 
att utveckla världsarvet Birka och 

Hovgården, och särskilt det 
rekonstruerade kvarteret på Birka. 

 

Bli medlem hos oss! 
 

  Medlemsavgift  
 
Aktiv medlem 
Du betalar 150 kr/år och får då möjlighet att bo 
och verka i det vikingatida kvarteret där du kan 
hantverka och även sälja dina alster. Du kan  
hjälpa till att underhålla kvarteret och husen och 
delta i våra kurser och föredrag. Flera gånger 
under sommaren ordnas det vildsvinsgille.  
På Facebook har vi en sluten medlemssida där 
kommande verksamheter presenteras. 
 

Stödmedlem 
Du betalar 50 kr/år och  stödjer därmed gillets 
verksamhet . Du får information per mejl och 
möjlighet att delta i våra kurser och föredrag.  

 
PlusGirokonto:: 946784-6 
Ange namn, mejl-adress och postadress 
vid inbetalning. 

 

Välkommen som medlem i  
Birka-Hovgårdens Gille! 

tälja 
 

Vi samarbetar med Föreningen Viksbåten  
 

Föreningen Viksbåten vårdar och seglar 
Tälja, en kopia av den vikingatida Viksbåten. 
  

Hemsida: foreningenviksbaten.wordpress.com 
Kontakt: info@talja.se 

Välkommen in! 

mailto:info@talja.se


 

 

 

kontakt 
Hemsida: www.birkahovgarden.se 
Facebook: Birka-Hovgårdens gille 
E-post: styrelsen@birkahovgarden.se 

 

 

Föreningens syften 
 att utveckla besöksmålen Birka på Björkö 
    och Hovgården på Adelsö. 
 Gillet vill öka förståelsen för hur staden Birka och kungs-

gården på Adelsö såg ut och fungerade 

 
 att vara en sammanhållande kraft för olika aktö-
rer och personer för Birka och Hovgården. 

 Gillet ska förmedla kunskap om tillståndet på Birka och 
Hovgården till olika aktörer såsom myndigheter, företag, 
kommuner, museer och föreningar och få dem att verka 
för världsarvets bästa. 

 
 att samla och förmedla kunskap om ämnen  
relaterade till vikingatid och Birka-Hovgården 
genom exempelvis experimentell arkeologi. 

 Den samlade kunskapen om vikingatid och världsarvet 
ska förmedlas till medlemmar och besökare. Gillet provar 
och lär sig om vikingatida vardagssysslor och liv. Före-
läsningar, workshops och kurser ordnas för medlemmar-
na.  
 
 att ge liv åt och underhålla det rekonstruerade 
vikingatida kvarteret och hamnen på Björkö. 

 Gillet verkar för en autentisk vikingatida miljö i det re-
konstruerade kvarteret och dess hamn som vidmakthålls 
och utvecklas. Under sommaren bor och verkar medlem-
mar i husen iklädda tidstrogna kläder och visar olika 
hantverk för besökare.  

Världsarvet 
1993 blev området Birka och Hovgården upptaget 
på UNESCOS lista över världsarv.  
Så här löd motiveringen: 
 

Området som omfattar Birka och Hovgården är ett 
exceptionellt välbevarat vittnesbörd om de omfattande 
handelsförbindelser som vikingarna etablerade under  
två århundraden och som vittnar om en anmärknings- 
värd ekonomisk och politisk expansion. Birka är ett  
unikt, komplett och oförstört exempel på en vikinga- 
tida handelsstad från tiden 700 – 900 e. Kr. 

 

Världsarvet omfattar delar av Björkö, Adelsö och 
några småöar i Mälaren. Här möttes flera farleder. 
På Björkö låg staden Birka där hantverkare och 
köpmän bodde. På andra sidan sundet låg 
Hovgården på Adelsö, där sveakungen bodde, 
och där man även tog emot viktiga gäster från 
främmande länder. 

”Vikingar på Birka” 
Varje sommar i juli lever det rekonstruerade 
kvarteret upp. Husen bebos av gillets medlem-
mar, som visar hantverk och vikingatida aktivi-
teter. Evenemanget går under namnet 
”Vikingar på Birka”. Den sommarfagra Mälarön 
drar då stora mängder turister till sig. 

 

 

 


