
Kammargravens  
gåtor – del 1
Riddles of the  
chamber grave – part 1

Historiska museet i Stockholm har startat  
ett projekt kring vikingatida aristokratiska 
kvinnors gravar i Skandinavien. Under de 
två sista veckorna i augusti gör vi en arke-
ologisk undersökning av en sådan grav vid 
Birka. Graven är en stor hög på gravfältet 
Hemlanden norr och öster om Svarta Jorden 
-området. 

Högen Bj 750 har delvis undersökts 1879,  
men då grävde man bara ut den centrala delen.  
I centrum fanns en stor träkammare samt 
kvarlevorna efter en kvinna och en häst. 
Graven var mycket rikt utrustat med många 
exklusiva föremål som vapen och smycken, 
av vilka en del finns som kopior i Birka- 
museet. Originalen finns i Historiska museet 
i utställning Vikingar. 

Då några av föremålen är vapen, som svärd, 
spjut, yxa och sköld, har man antagit att 
graven var en grav för både en kvinna och 
en man. Några spår efter en man i form av 
kvarlevor finns dock inte och man kan fråga 
sig om det faktiskt har funnits någon man i 
graven.

Utgrävningen 2013 ska klargöra hur högen 
har byggts och vad de stora, oundersökta  
delarna av den innehåller. Om resultatet blir 
lovande planerar vi att återkomma under 
2014 för att då söka svaren på vad kammar-
graven Bj 750 egentligen innehöll och på hur 
dödens ritualer i Birka såg ut. 

Följ oss på plats, på Facebook  
och på vår projektblogg:
facebook.com/historiska 
birkaproject.wordpress.com

The Swedish History Museum in Stockholm 
has started a project about Viking Age graves 
 for aristocratic women in Scandinavia. 
During the last two weeks of august we are 
conducting an archaeological excavation of 
one such grave at Birka. The grave is a large 
mound in the Hemlanden cemetery to the 
north and east of the Black earth dwelling 
area of Birka. 

The mound ”Bj 750” was partly investigated 
in 1879, but only its central parts was then  
examined. At the center was a large wooden 
burial chamber with the remains of a woman 
and a horse. The grave was exclusively 
equipped with with many objects such as 
jewellery and weapons. Some of these objects 
are exhibited as copies in the Birka museum. 
The originals are on display in the Vikings 
exhibition of the Swedish History Museum. 
Since some of the objects are weaponry, such 
as a sword, a spear and an axe, it has been 
taken for granted that the grave also contained 
the remains of a man. No such remains have 
been found, however, and if there ever was a 
man in the grave is an open question. 

The 2013 excavation will investigate the  
formation of the mound and what its previously 
not excavated parts may contain. If the results 
are promising we are planning to return in 
2014 for a more thorough investigation of 
the remains of the chamber grave Bj 750  
and of death rituals in Birka.

Här hittar du oss! Find us here!

Arkeologisk ritning av grav Bj 750.
Archaeological drawing of the grave Bj 750.


