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Björköområdets skötsel 

Av K. A. Gustawsson 

Björkö (fig. 1) blev allmänt känt genom 
Hjalmar Stolpe.1 Hans omfattande och fram
gångsrika undersökningar under 1870- och 
1880-talen väckte stort intresse och lockade 
många att besöka ön. Björkö blev ett upp
skattat utfärdsmål. Stolpe utgav därför år 
1888 en vägledning för besökande, den första 
i vårt land om en fornminnesplats (Stolpe 
1888). Synpunkter på vården av de fasta 
fornlämningarna framfördes inte vid denna 
tid. Det dröjde länge innan detta skedde. 
Landskapet hade i stort sett samma utseende 
som nu efter återställningsarbetena. Det be
rodde bl. a. på att gårdar och byar i vårt land 
då vanligen var inramade av ett ljust och 
öppet landskap där lövträd dominerade. 
Björkölandskapet var inte något ovanligt, 
som fallet är i våra dagar. 

Trots att Björkö ansågs vara vårt lands 
kanske märkligaste fornminnesområde fäste 
man icke något avseende vid fornlämningar
na vid laga skiftet under åren 1897—1902. 

Skiftet blev emellertid orsak till att ett för
slag om markköp kom att framläggas. Några 
markägare började fälla träden på sina lot
ter i Hemlanden innan skiftet var genomfört. 
Det var för att tillgodogöra sig virket, som 
man eljest trodde sig inte kunna få full er
sättning för. Konstnären Gunnar Hallström 
(1875—1943) försökte avstyra trädfällningen. 
Han räddade åtminstone ett par mindre 
grupper av björkar. Men i stort sett genom
fördes avverkningen. Denna händelse visade 
att växtligheten kunde allvarligt skadas så 
länge marken var i enskild ägo. Hallström 
ansåg dessutom att fornlämningarna hotades 
bl. a. genom odling och betning. Risken för 
att området skulle komma att bebyggas synes 
dessutom ha förelegat. "Höglund" och "Vil

lan" byggdes 1907 varvid fornlämningar 
borttogs eller skadades. En uppgift tyder på 
att en liten skeppssättning hade borttagits 
när grunden grävdes till "Villan". En bygg
nad påbörjades ungefär samtidigt i östra 
kanten av Avundsvrd. Detta arbete avbröts 
dock när grunden var lagd. Markägare i byn 
umgicks med tanken att bygga i Bystan och 
Hemlanden. Det var fråga om sommarstugor 
åt stockholmare. 

Hallström tog år 1910 ett viktigt initiativ. 
Han föreslog att Kronan skulle köpa ett om
råde på norra delen av ön, inom vilken de 
flesta fornlämningar ligger. Det ursprungliga 
förslaget omfattade hela ön. Det kunde icke 
fullföljas på grund av att två markägare inte 
ville sälja. Området som Kronan köpte 1912 
genom ett riksdagsbeslut omfattar ca 150 
hektar varav ca 50 hektar åker. Fornläm
ningarna, huvudsakligen gravar med synliga 
märken ovan jord, beräknas vara omkring 
2 500 och upptar en yta av ca 40 hektar. 

Den icke odlade marken inom det förvär
vade området har att döma av äldre kartor 
och uppgifter sedan gammalt varit betes- och 
slåttermarker. Det framgår bl. a. av C. Gri
penhielms karta över Björkö tryckt i J. Ha
dorphs utgåva av Bjärköarätten 1687 och 
återgiven i Holger Arbmans bok om Birka. 
Även Gabr. Bodings karta av 1747 visar en 
betes- och slåttermark med en sparsam träd-
och buskväxtlighd. "Det egentliga Björkö ä r 
flackt, bestående af åker och hagar, skogs-
löst" enligt F. W. Brannius i reseanteckningar 
från 1811 (Selling 1942). C. J. Dahlström 
uppger 1804 i Anteckningar öfver Björkön i 
Mälaren (manuskriptet i ATA) "såsom säll
synt i Mälaren bör anmärkas, att på Björkön 
växer ingen Björkskog, utan endast några 
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Björköomrädets skötsel 89 

små buskar träffar man på några ställen". 
Ett stort antal fornlämningar har borttagits 

vid odling av åkrarna vid Salvik (fornläm
ningarna tycks ha sträckt sig från Hemlanden 
till Ormknösarna före uppodlingen), Puss-
hagsåkern, Avundsvret, Borgs hage (östra de
len), Kvarnbacken, Lillgärdet, Kyrkvret och 
norra och östra täpporna. Fornlämningar har 
borttagits eller skadats på Grindsbacka när 
"magasinet" och en loge •— nu borttagen — 
uppfördes samt i Björkö by. "En gård i 
byn . . . är anlagd där tillförne en kulle kal
lad Jösseknös varit belägen" uppger Bran
nius i ovan a. a. Gården är identisk med 
Oppgårdens stora hus, som uppfördes om
kring 1811. Det uppgavs under 1930-talet 
att högar även borttagits vid Västergården 
(nu borttagen) under senare delen av 1800-
talet och en "knös" vid grävning för en grund 
till ett uthus på östergården, nära vägen, vid 
samma tid. 

Uppodlingen av Bystan har pågått länge 
och skadat lämningar av olika slag.2 Sten-
röjning förekom särskilt när man fick mera 
djupgående plogar omkring sekelskiftet. Sten-
sprängning utfördes så sent som 1912 — efter 
köpet — inom södra delen av Bystan. Ett röse 
med sprängsten ligger kvar där. Sprängsten 
lades bl. a. på norra sidan om vägen till 
Bybryggan intill stranden. 

Vid odlingen i Bystan har man bl. a. pla
nerat och jämnat till marken. Man har där
vid anlagt åkrar och skiften med terrasser för 
att hindra jorden att följa med ytvattnet. 
Kulturlager har skadats genom dessa arbeten, 
särskilt de högst belägna. 

Många fornlämningar har skadats genom 
att man anlagt små tillfälliga åkrar, s. k. 

Fig. 1. Björkö. Kartan konturtecknad efter eko
nomiska kartan och sammanställd under medver
kan av Gerhard Winberg och Annica Boklund. 
Namnen enligt uppteckningar gjorda på Björkö 
under 1930-talet. Björkö består egentligen av tre 
delar: norra delen — egentliga Björkö, mellersta 
delen — det gamla sundet, Ängen samt södra 
delen — Grönsö. — The place names are as 
recorded on Björkö during 1930's. Björkö can be 
divided into 3 sections: northern area, Björkö 
proper; central area — the old sound, Ängen 
(the Meadows) and southern area — Grönsö. 

land, här och var på eller vid gravhögar och 
stensättningar. Högar har jämnats till för 
ändamålet. Området öster om stadsvallen 
har under sen tid börjat kallas Hemlanden i 
betydelsen "landen nära byn, hemmen". Ha
garna nära byn kallades hemhagarna i mot
sats till hagarna i skogen på södra delen av 
Björkö (som kallas Grönsö). "Land" finns 
även på andra håll t. ex. i Borgs hage, 
Kvarnbacken, vid Ormknösarna och på 
Grindsbacka.3 Annan skadegörelse förekom. 
Man tog t. ex. byggnadsmaterial, jord och 
sten från fornlämningar. Grustäkt bedrevs 
vid Ormknösarna. Fornlämningar borttogs 
eller skadades därvid. 

Stora delar av Björköområdet, d. v. s. om
rådet NV—N—NÖ om Björkö by har för
ändrats genom odling under relativt sen tid. 
Dikningen av Västra Gärdet avslutades först 
vid sekelskiftet. Ett betydande antal fornläm
ningar har borttagits vid dessa arbeten. Tro
ligen har fornlämningarna sträckt sig från 
Hemlanden över Grindsbacka till området 
där Björkö by nu ligger.4 Rester finns ännu 
kvar i åkern väster om byvägen SV om Hem
landen. Brannius omnämner i ovan a. a. att 
där fanns en stor hög. Delar av den finns 
kvar. 

Kronan hade tidigare icke förvärvat något 
fornminnesområde. Rutger Sernanders för
slag år 1910, att ett skyddsområde skulle 
bildas kring fornlämningarna vid Gamla 
Uppsala — en "Rikspark" — kom icke att 
förverkligas (Sveriges Natur 1911). Natur
skyddsområden hade däremot avsatts vid 
denna tid. A. E. Nordenskiöld föreslog 1880 
(Nordenskiöld 1880) att riksparker skulle in
rättas där naturen skulle lämnas "ostörd" för 
att åt våra efterkommande i sena generatio
ner giva "en verklig bild av fosterlandet så
dant det fordom varit medan åkerns omfång 
var ringa, medan det ännu fanns oodlade 
sjöstränder och skog som ej berörts av yxan". 
Detta förslag möttes av ringa förståelse. 
Först i början av vårt århundrade förverk
ligades tanken. Det var sedan den kände 
förkämpen för naturskyddssaken i Tyskland 
professor Hugo Conwentz år 1904 på flera 
orter i vårt land hållit föredrag om natur
skyddsrörelsen. Nationalparker avsattes först 
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Fig. 2. Bystan 1906. överst till höger ses resultatet av den avverkning som gjordes i samband med skiftet 
som började 1897. Foto Oscar Almgren. —• The Birka site (Bystan) in 1906. 

år 1909 •— samma år som vi fick en natur
skyddslagstiftning. Antalet var nio. Av dem 
var två belägna i mellansvensk kulturbygd, 
Garphyttan i Kilsbergen och Ängsö i Roslags 
Kulla socken i Uppland. Nationalparkerna 
kom i stort sett att skötas enligt Norden
skiölds förslag. 

Hur skulle nu fornminnesområdet på 
Björkö skötas? Det framlades inte något 
egentligt program i samband med köpet. Vid 
denna tid fick de fornlämningar, som låg i 
marker som användes som slåtter- eller betes
marker, ängar och hagar en nöjaktig omvård
nad genom slåtter och betning. Genom lag
stiftningen hade fornlämningarna visserligen 
beretts skydd, men detta var mycket brist
fälligt som framgår av den relaterade skade
görelsen på fornlämningarna på Björkö. All
mogens rädsla för de förhistoriska minnes
märkena, framför allt gravarna, har däremot 
räddat många fornlämningar till vår tid. Or

det fornvård bildades så sent som i mitten av 
1800-talet och fornminnesvård omkring 1910. 
Den ursprungliga betydelsen var skydd för 
fornlämningarna. Fornminnesvård i ordets 
egentliga betydelse förekommer i stort sett 
först under 1930-talet (Gustawsson 1970). 

Gunnar Hallström blev Vitterhetsakade
miens och riksantikvariens ombud för Björkö 
och den som lämnade anvisningar om hur 
området skulle skötas. I en artikel i Sveriges 
natur år 1910 med titeln "Ung bonde natur-
skyddare" finner man hans program för en 
del av området. Han skrev: "Till de större 
uppoffringarna (för markägaren) måste man 
exempelvis räkna att hålla den lilla vackra 
Borgs hage fullständigt oröjd på grund af 
dess mångskiftande växtlighet med underskog 
och snår, ehuru här ur ren landtmannasyn-
punkt ett ganska stort beteskapital gick för
lorat . . . Härigenom har det varit möjligt 
att få bevara en för ön och Mälaren i öfrigt 
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högst karaktäristisk, förtjusande liten löfhage 
där en rikedom af olika arter fritt får ut
veckla sin skönhet och kämpa lifskamp. Där 
blandas på ett litet område tall, gran, björk, 
ek, al, ask, asp, alm, pil, sälg och hägg, rönn 
och oxel, hassel, fågelbär, vildapel, och mel
lan dem trängas hagtorn, slån, berberis, ol-
von, vildros och stickelbär o.s.v. och humle-
rankor slingra." Hallström tecknade med stor 
tillfredsställelse denna bild. Han beundrade 
det vildvuxna. Nationalparkerna blev före
bilden för Björkös skötsel. Han gick ännu nå
got längre. I ett brev till riksantikvarie Ber
nard Salin den 6 juni 1917 (förvaras i ATA) 
heter det: "som du vet är det ursprungligen 
min tanke att dessa marker skola hållas he
liga . . . Sverige har då mycket väl råd att 
offra några få tunnland betesmark till heliga 
lundar". Det bör även framhållas att många 
ansåg vid denna tid att en vildvuxen växtlig
het var karakteristisk för den forntida land
skapsbilden. 

Den första åtgärden efter förvärvet blev 
att förbjuda att fornminnesområdet använ
des som betesmark. Åkern i Bystan (fig. 2) 
fick däremot brukas, trots at t detta medförde 
uppenbara risker för skadegörelse på forn
lämningar och fyndlager. Fornminnesområ
det lämnades utan skötsel om man undan
tar en del av Hemlanden, som var föremål 
för skötsel erinrande om den som slåtter-
markerna på hårdvall brukade erhålla. Man 
räfsade marken under våren, dock inte varje 
år. Slåtter utfördes. Men man undvek att slå 
högarnas högsta delar. Växtdelarna skulle 
få ligga kvar där. Detta skulle motverka den 
sammansjunkning som man räknade med att 
fornlämningarna var utsatta för. Röjning, 
gallring och andra ingrepp för att tukta och 
ansa växtligheten förekom i liten omfattning. 
De var närmast av symbolisk art. Som regel 
gällde att träd, som föll av storm eller ålder 
fick ligga. O m något nödvändigtvis måste 
tagas bort skulle Hallström måla eller teckna 
det först. Hans tid räckte inte till. Det kunde 
därför dröja länge innan ett sådant träd togs 
bort. Många exempel kan framdragas på den 
romantiska skötseln. Men det var inte bara 
växtligheten som var föremål för överdrifter. 
Det fick t. ex. inte göras något för allmän

hetens trevnad. Regnskydd eller färdstuga 
eller telefon fick inte anläggas. Björkö skulle 
vara orört och ostört. Man borde avnjuta 
Björkö under strapatser. Hallström hyste för 
övrigt den uppfattningen, att Björköbesökar-
nas antal borde begränsas. Allmänheten vore 
ett hot mot fornlämningarna, naturen och 
stämningen. 

Igenväxningen skedde snabbt. Granen 
bredde ut sig. De ytor där växtligheten dödats 
av skugga och nerfallna växtdelar blev större 
år från år. Fornlämningar skadades av träd
rötter, särskilt granrötter. Många fornläm
ningar doldes. Redan i början av 1920-talet 
var vegetationsskadorna på Björkö stora. Un
der åren 1922-23 lät Kungl. Domänstyrelsen 
upprät ta en skogshushållningsplan för Björkö 
kronoegendom. I denna plan lämnades en 
redogörelse över områdets dåvarande till
stånd: "A en del gamla gravplatser har till 
följd av det glesa skogsbeståndet inträtt en 
stark gräsväxtlighet, vilket i förening med de 
talrikt förekommande sorkarnas uppluck
ringsarbete inom en ej alltför långt avlägsen 
framtid kommer att utjämna alla gravkullar
na och sålunda förstöra detta gamla forn
minnesområde (det åsyftades den del av 
Hemlanden som ligger närmast Grindsbacka 
och som gallrades på 1890-talet). Förbudet 
mot bete borde snarast upphävas. Några 
huggningar eller skogsvårdsåtgärder överhu
vud taget hava ej förekommit beroende på 
att (enligt uppgift från en under akademien 
stående uppsyningsman) akademiens ombud 
anser att skogen skall skötas såsom något slags 
vildpark, så att inga huggningar får före
komma och vindfällen samt träd som av 
ålder, röta och andra skador störta omkull, 
skola ligga och ruttna bort. Det visade sig 
även vara fallet, och pieteten gick så långt, 
att om träd faller över livligt trafikerade 
gångstigar, få de dock ej störas . . . Såsom be
vis på övriga svårigheter för arbetets bedri
vande (att upprät ta planen) kan nämnas, 
at t en av akademiens uppsyningsman förbjöd 
avskärande av mätpinnar och brytande av 
kvistar m. m. (även i hagtornssnår) för kom
passbasens utsättande." 

Dessa påpekanden medförde att röjningar 
utfördes i något större omfattning under de 
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Fig. 3. Hemlanden, norr om offerstenarna, före röjning. Foto H. Faith-Ell 1926. 
(Hemlanden) lying outside Birka site, before clearance. 

Section of grave field 

närmaste åren, bland annat på gravfältet sö
der om Borg. I redogörelsen för en utflykt 
som Föreningen för Dendrologi och Park
vård företog till Björkö den 6 september 1925 
(återgiven i föreningens årsskrift Lustgården 
1925) omnämnes att "upprensning av mar
ken genom de mer eller mindre ogenomträng
liga busksnårens borttagande eller reduceran
de inom tillbörliga gränser, som igångsatts, 
ansågs allmänt synnerligen ändamålsenligt 
och tilltalande". Man hade vid detta tillfälle 
diskuterat "de åtgärder som borde vidtagas 
och f. ö. delvis vidtagits för att åt området 
förläna den bästa möjliga prägel av natur-
skyddat fornminnesområde". Vad man åsyf
tade med "naturskyddat fornminnesområde" 
är oklart. Borgs hage kallades "naturpark 
med ett lövängsområde". 

Största delen av fornminnesområdet hade 
i slutet av 1920-talet cn nära nog ogenom

tränglig växtlighet med ett kraftigt inslag av 
gran. Undantagen var den del av Hemlan
den som ligger närmast Grindsbacka, som 
åsyftas i Domänverkets ovan citerade skogs-
hushållningsplan, och marken som ligger mel
lan stadsvallen och norra hemlandstäppan 
samt gravfältet söder om Borg. Marken i det 
sistnämnda området var dock i ett mycket 
ovårdat tillstånd. Taggbuskar (slån och ny
pon) förekom rikligt. Här trivdes huggormar
na. Det framfördes klagomål av allmänheten 
och även av vetenskapsmän, bland andra 
professor Gerhard de Geer, som hindrats ge
nom den vildvuxna växtligheten att göra 
observationer och avvägningar för kvartär
geologiska undersökningar. Man yrkade på 
skötsel och vård. 

Riksantikvarie Sigurd Curman avsåg redan 
1926 att börja röjningsarbeten. Men tjänste
männen inom Vitterhetsakademien (histo-
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Fig. 4. Hemlanden, öster om offerstenarna, 1964. Foto K. A. Gustawsson. — Section of gravefield (Hem
landen) in 1964. 

riska museet och det då nyligen bildade riks
antikvarieämbetet) ville inte "deltaga" i ar
beten som gick ut på att förändra landskaps
bilden. Den romantiska naturuppfattningen 
var väl rotad. I oktober 1930 besökte jag 
Björkö för att göra avvägningar av fornläm
ningar för den karta över Mälarområdds 
forntida strandlinjer som statsgeologen Erik 
Granlund och jag då upprättade för Stock
holms stad. Avvägningarna försvårades och i 
några fall omöjliggjordes på grund av dét 
vildvuxna tillstånd som fornminnesområdd 
befann sig i. Tidigare klagomål och den redo
görelse jag lämnade Curman bidrog till att 
han beslöt att göra ett nytt besök på Björkö. 
Curman företog den 1 augusti 1931 en grund
lig inspektion tillsammans med amanuensen 
Olle Källström och undertecknad. 

Vanhävden var då av mycket stor omfatt
ning inom det egentliga fornminnesområdd. 
Hagarna öster om Hemlanden till ägogrän

sen i öster var igenvuxna. Jag gör här ett ut
drag ur den PM som jag skrev vid inspek
tionstillfället: 

Större delen av fornminnesområdd var i 
ett mycket ovårdat tillstånd. Någon röjning 
eller städning av marken synes ej ha före
kommit inom Kugg- och Korshamnsområ-
dena. Skogsbeståndet, huvudsakligen beståen
de av gran, var tätt och ogenomträngligt. 
Curman fastnade med rocken i gamla tagg
buskar. Han fick kränga sig ur rocken som vi 
gemensamt fick taga loss. På marken låg 
vindfällen, ris, grenar, barr och löv. En del 
härav var i förmultningsstadid. Här och var 
bland granarna låg rester av slån- och nypon
buskar från ett tidigare skede då marken 
var öppen hagmark. Det s. k. Tallhemlandet 
(området mellan Stadsvallen — Avundsvret 
och vägen) var igenväxt av tall, i synnerhet 
den norra delen. Även här fanns vindfällen, 
grenar och tjocka förnalager. Toppen på en 
tall hade blåst av under våren. Den hade his-
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Fig. 5. Borg före röjning. Foto K. A. Gustawsson 1931. —• Birka hillfort (Borg) before clearance. 

sats upp och bundits fast med ett rep på sin 
plats. Den lyste röd som räven. Södra delen 
av området mellan Bystan och Stadsvallen 
var också överväxt. Stadsvallen hade i sin 
södra del en ogenomtränglig växtlighet av 
slån. Området öster om Pusshagsåkern, östra 
delen av Hemlanden, Borgområdet, Kvarn
backs- och Ormknösområdena var övervux
na. Inslaget av gran var stort. De områden 
som varit föremål för vård var endast den 
del av Hemlandet, som går fram mot Sköt-
gårdsgrind samt den del som ligger mellan 
mellersta delen av Stadsvallen och \ norra 
täppan. Ett exempel på hur området sköttes 
förtjänar anföras. Det gick en stig från por
ten som ligger i Stadsvallens högsta del rakt 
österut. Den gick under en stor risig gran 
med hängande grenar. De vara stöttade för 
att man skulle komma fram. Grenarna fick 
inte avhuggas. Området söder om Borg var 
rätt öppet men marken var i ett mycket 
ovårdat tillstånd. Där växte några unga björ
kar, enstaka lövbuskar och enbuskar samt 
låga taggbuskar. 

Med anledning av inspektionen bestämdes 
det att röjning och gallring skulle påbörjas 
omedelbart inom fornminnesområdd. Redan 
i oktober samma år skedde detta under 
riksantikvarie Curmans personliga ledning. 
Konstnären Gunnar Hallström och jag del
tog i förrättningen. Granarna inne i Borg 
fälldes, likaså granarna vid Borgbergets södra 
fot. Därjämte börjades gallring vid Kyrkvret. 

Därmed var början gjord på ett arbete 
som kom att pågå i omkring 10 år innan den 
egentliga årliga vården kunde börja inom 
hela området. Att det tog så lång tid berodde 
på flera orsaker. Det var brist på pengar. 
De statliga anslag som stod till buds för verk
samhet i fälten var små och dessutom av
sedda för undersökningar. Vårdarbeten av 
detta slag hade inte förekommit tidigare. Det 
var för övrigt tveksamt om anslagen kunde 
användas till denna uppgift. Det var svårt 
att anskaffa arbetskraft. Först i oktober 1933 
kunde en tillsyningsman anställas. (Tidigare 
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Fig. 6. Borg 1964. Foto K. A. Gustawsson. — Birka hillfort (Borg) in 1964. 

var en tillsyningsman tillfälligt anställd un
der sommarmånaderna.) Verksamheten på 
Björkö måste redan från början inriktas på 
att ge inkomster. Frivilliga penningbidrag av 
den besökande allmänheten var av betydelse. 
Virket från avverkningarna såldes och peng
arna användes till att bestrida kostnader. 
Åkrarna började brukas. De som ligger i 
Bystan lades dock i vall för att hindra ska
degörelse på fyndlager. Markerna började 
betas. Den kritik som riktades mot arbetet 
kan nog sägas ha fördröjt detsamma något, 
se s. 99. 

Redan på ett tidigt stadium gällde det att 
bestämma målet för arbetena. Men det var 
ingen lätt uppgift. Den romantiska naturupp
fattningen var allmän. Björkö var ett staten 
tillhörigt område, som till gagnet ansågs vara 
en nationalpark. Nationalparkerna var om
råden som skyddades bl. a. på det sättet att 
växtligheten fick fritt spelrum. På Björkö 
var det fornlämningarna som skulle skyddas. 
Man borde välja en växtlighet som främjade 
syftet. Fornlämningar borde genom arbetena 
åter komma till sin rätt i landskapet. De 
måste synas. Markväxtligheten borde inte få 
dölja fornlämningarna. Ljung och annan 
risväxtlighet borde inte få förekomma. Låga 
fornlämningar och detaljer hos fornläm
ningar doldes av sådan växtlighet. Markväxt
ligheten borde ha en sådan sammansättning 
och beskaffenhet att den ger ett gott skydd 
mot nötning, erosion och andra förändringar 

som denna markyta kunde utsättas för. Barr
träd i bestånd eller grupper hindrade genom 
skugga och växtdelar gräset att växa. De 
drog till sig mossa och risväxtlighet. De kun
de även medföra skador på själva fornläm
ningen genom rötterna. Barrträd borde inte 
få växa inom själva fornminnesområdd. Löv
träd som gynnade den önskade växtligheten 
på marken borde växa där. De borde dock 
inte växa i grupper. De borde stå glest och 
på sådant sätt att den önskade växtligheten 
på marken främjades. Man borde dessutom 
tillse att fornlämningarna inte fick bära stora 
och tunga träd som kunde deformera dem 
eller skada gravgömmorna. Träd och buskar 
borde föryngras successivt. Alla dessa önske
mål och krav om växtligheten ansågs i stort 
sett vara tillgodosedda i den gamla betes-
och slåttermarken, som funnits här före igen-
växningen. Det gällde att återställa den 
gamla landskapsbilden, att återvinna ängen 
och hagen och återgiva fornlämningarna de
ras framträdande plats i landskapsbilden 
samt marken den gamla växtligheten. 

Programmet för återhämtningsarbetena 
var i stort sett följande. Man började med 
att taga upp gläntor och små slätter för att 
inte utsätta marken för alltför starkt solljus. 
O m mark, som legat i ständig skugga under 
längre tid och dessutom erhållit ett täcke av 
växtdelar, som mer eller mindre förmultnat, 
skulle utsättas för starkt solljus blir följden, 
att ogräs av skilda slag tar ytan i besittning 
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Fig. 7. Björkö. Hemlanden, t. h. Kugghamn, Bystan där åkrarna ligger. Borg där bortom. Foto Lars 
Bergström 1977. — Air photograph of Björkö. 

t .ex. nässlor, tistlar, mjölke, hallon (i detta 
sammanhang ett ogräs). Från dessa gläntor 
och gator har arbetena utgått. Ridåer av 
barrträd har sparats länge för att ge tillräck
lig skugga åt marken under ett känsligt över
gångsskede. Den sista ridån fälldes 1948. 

Vid gallringarna har björken bevarats i 
stor omfattning. Eken har sparats i några en
staka fall. Eftersom den ofta bildar "en egen 
hög" kring rötterna bedömdes den inte vara 
lämplig bland fornlämningarna här, därtill 
kom att den "bränner" marken och skadar 
en önskvärd växtlighet. Trädgårdarna låg 
förr i äng och hage. Trädgård vid gård eller 
by är av sent datum. Även här finns det 
rester av trädgårdar, deras ålder är oklar. 
Vildapel, päronträd och körsbärsträd har spa
rats och friställts efter att ha rensats och ev. 
hamlats. Rester efter trädgårdar finns t. ex. 
vid Hammarlund, i Lundsängen (västra de
len) , vid Stadsvallen, norra delen av Bystan, 
i Pusshagen, väster om Fårhusen (nära käl

lan finns rester av en lökodling, som sanno
likt är av hög ålder) , i Smilöt (här växer 
även plommonträd) vid Charlottenlund och 
Höglund. Enen är vanlig i öppna betesmar
ker i dessa trakter. Den har skyddats. Den 
har föryngrats. Det har visat sig att på en 
gammal igenvuxen betesmark som avverkats 
och röjts och därigenom blivit öppen kom
mer enbusken av sig själv, efter omkring 6 år. 
Jag har gjort denna iakttagelse här och på 
andra platser i vårt land. Någon förklaring 
kan jag inte ge annat än att bär eller andra 
växtdelar har legat i marken. Vid ett gynn
samt tillfälle rotar sig växten. Sådana växt-
platser finns vid Korshamn, västra stranden, 
och i Bystahagen och inne i Borg. Inom 
gamla slåttermarker, ängar, i södra och mel
lersta delarna av vårt land finns hassel
buskar. De finns här främst i Borgs hage, 
i Mårtens backe och på Ängholmshalsen. De 
har ägnats omsorg eftersom de ger ett gott 
skydd för många av de vilda växterna. Betes-
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Fig. 8. Björkö. Borg, NÖ om Borg Bystan, i öster där träden börjar den s. k. stadsvallen. Foto Lars 
Bergström 1977. — Air photograph of Björkö. 

djuren kan skada hasselbuskarna om betes-
perioderna blir länga. Sälg och videarter har 
bevarats bl. a. på grund av deras betydelse 
för många nyttiga insekter, t. ex. humlor och 
bin. Ängens och hagens buskar har bevarats 
där det varit möjligt. Barrträden inom det 
egentliga fornminnesområdd har fällts. Mar
kens växter har ägnats stor omsorg. En artrik 
växtlighet har eftersträvats. Många växter 
försvann när marken växte igen. Under de 
gångna 40 åren har växter kommit tillbaka 
och även nya som troligen inte har funnits 
här tidigare. Misteln t. ex. rotade sig för 
några år sedan i en gammal apel (genom 
fåglarnas försorg). 

Markvården ägnades stor omsorg (ordet 
markvård började användas här under 1930-
talet i betydelsen av skötsel främst av hård
vallsmark). D d gällde att städa marken, att 
borttaga barranhopningar och tuvor och 
hålla efter växter som hindrade gräset, t. ex. 
ormbunkar. 

Ett exempel förtjänar anföras. Området 
norr om offerstenarna och mellan Kugg- och 
Korshamn var övervuxet av gran, och mar
ken var täckt av barr och andra växtdelar. 
Här gick man särskilt varsamt fram. Den 
stora högen som ligger där gallrades först 
och städades. När gräset rotat sig efter ett 
par år fälldes alla granarna på högen. Där
efter skedde gallringen av området. 

Snärjen (i form av tättväxande buskar 
och sly) har anlagts på lämpliga ställen utan
för fornlämningarna för att främja djur- och 
fågelliv, t. ex. vid stranden norr och söder 
om Dansslätten, södra delen av Kvarnbacken 
mot Lillgärdet, ett område väster om Får
husen vid stranden norr om Salviksgropen 
och västra delen av Lundsängen samt Grinds
backa. 

Trädfällning och röjning har utförts hu
vudsakligen under hösten. Marken har stä
dats i samband därmed. Stubbarna har icke 
brutits upp. Sådd har utförts, där marken 
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varit täckt av tjocka lager av växtdelar. 
Havre har använts för att hastigt få en yt
täckande växtlighet, som hindrar ogräsen att 
komma upp. Sådd av fröer av andra växter 
med kort livslängd har även förekommit. 
Dessa växter har tjänstgjort som skydd för 
traktens växter. Föryngringsklippning av bus
kar (slån, hagtorn m. fl.) har skett under 
senhösten eller eftervintern. Då har även 
vildapel, hägg m. fl. "rensats" och hamlats. 
Buskuppslag har avslagits eller bultats under 
den torraste tiden av sommaren då de anses 
vara mest ömtåliga. Röjning har eljest skett 
i samband med slåttern. Andra växter som 
man vill taga bort har toppslagits under juni. 
Toppslagning av gräs har skett under förra 
hälften av juni på platser med en vacker och 
intressant örtväxtlighet. Växtmat tan har sla
gits först sedan växterna blommat. Slåttern 
har skett under augusti-september. Lövträ
den har föryngrats för att få fram olika åld
rar på dem och för att gynna markväxtlig
heten. 

Nystängning av gärdesgård började 1933. 
Får av svensk lantras har använts som 

betesdjur sedan 1933. Fru Emma Zorn i 
Mora skänkte detta år 13 får. Betesperioder
na har i regel varit korta, vanligen högst 14 
dagar. Långa betesperioder (för får) med
för stora skador på växtligheten. Det gäller 
både blommor och buskar. O m man önskar 
bevara en relativt artrik växtlighet bör man 
helst använda nötboskap som betesdjur. Även 
därvid bör betesperioderna vara korta. De 
växter som fåren icke avbetat t. ex. smör
blommor har slagits efter betesperioderna. 

Området Borg och Borgs hage har slagits 
relativt tidigt och betats under eftersomma-
ren och hösten. Efter betningen har marken 
slagits om det varit nödvändigt. Det artrika 
växtbeståndet där skyddades på detta sätt. 
Hemlanden har skötts som hagarna sköttes 
förr genom bete och sen slåtter (Gustawsson 
1976). 

Nu har området åter blivit ljust och öppet 
med lövträd som karaktärsträd. Marken har 
en slitstark yttäckande växtlighet. Örter har 
kommit tillbaka särskilt inom de områden 
där inte betning förekommit under försom
maren (Borgs hage) . Björköområdet, som det 

nu sköts, får anses vara en god representant 
för det gamla svenska kulturlandskapet, där 
träd, buskar, gräs och örter producerar "nyt
tigheter" under samverkan. 

All växtlighet i kulturlandskapet måste 
skötas, ansas och tuktas. De årliga arbetena 
på Björkö är: 1) Städning under våren. Detta 
viktiga arbete måste göras med urskiljning. 
O m man t. ex. betar områdena och slår dem 
på hösten kan städningen göras summarisk 
på våren. Där det växer blåsippor och vit
sippor bör räfsning ske endast på våren. 2) 
Slagning av ogräs och andra inte önskade 
växter före blomningen, vanligen strax före 
midsommar. Igenläggningen efter Stolpes 
grävningar drog många gånger ut på tiden. 
Det kunde dröja ett år ibland berättade man 
i Björkö by. Torven var förstörd. M a n pla
nerade då marken så gott det gick. Många 
fornlämningar fick ett utseende som avvek 
från det ursprungliga. Man sådde på ytorna. 
Man använde bl. a. fröer av den då populära 
knylhavren. Knylhavren spred sig vid åter
ställningsarbetena under 1930-talet över en 
stor del av Hemlanden. Knylhavren är inget 
idealiskt gräs i detta sammanhang. För att 
begränsa utbredningen och även för att få det 
att gå tillbaka bör det avbetas eller slås ti
digt, helst i senare delen av juni. 3) Slag
ning efter bultning av buskupplag under juli. 
Uppslag av taggbuskar, slån och nypon, rot-
hugges därvid. 4) Tidig slåtter där endast 
gräs växer. Sen slåtter där örter växer. Helst 
toppslåtter av gräs på sådana ställen under 
juni. Allmänt bör man tillse att stubbhöjden 
vid slåttern på jämna och öppna ytor inte 
blir lägre än 5 cm. Underskrider man denna 
är det risk för att gräset blir skadat av solen, 
det blir "liebränt". Slåtter efter betningen 
bör ske. Gräset kan ligga kvar om det ligger 
jämnt utbrett. O m gräset inte avslås uppstår 
ofta tuvor. 5) Under t. ex. ek och asp kan 
med fördel en väsentlig del av "lövfällen" 
borttagas på hösten. Växtligheten påverkas 
menligt om den får ligga kvar. Råder ljum 
och fuktig väderlek under hösten märks 
detta särskilt. 6) Gallring, trädfällning och 
ev. hamling under hösten och vintern. Det 
är viktigt. Det gäller t. ex. att fälla träd där 
marken blivit alltför mossig. Blir marken 
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bättre belyst går mossan ofta tillbaka. Det är 
också viktigt att man får upp uppslag av 
björk och därmed nya träd. När det är fråga 
om det gamla kulturlandskapet med olikåld
riga lövträd och lövbuskar jämte en, bör av
verkning ske bl. a. för att främja en artrik 
växtlighet. I regel skall träd och buskar inte 
bli gamla (undantag är en) . De skall er
sättas av nya träd och buskar som successivt 
dragas upp. (Motsatsen till det gamla kul
turlandskapet är parken med träd som inte 
gallras efter att landskapsbilden fått sin 
form. Den naturliga markväxtligheten blir 
lidande på detta om inte särskilda åtgärder 
vidtages.) 7) Lagning av sår som uppkom
mit i växtmattan genom nötning sker under 
hösten genom påföring av grus av lämplig 
kornstorlek i tunna lager (Gustawsson 1970). 

Det är nödvändigt att vårda fornläm
ningarna. Eljest kan ett viktigt arkivmaterial 
till vår äldsta historia skadas. Hur man kan 
gå tillväga vid vårdarbeten ser man på 
Björkö. Den ljusa öppna landskapsbild som 
här återvunnits är i sig själv ett kulturminne 
som alla gläds åt. Många far till Björkö för 
att se landskapet. De växande besökssiffrorna 
visar att allmänheten uppskattar Björkö. An
talet besökande var år 1951 mer än 20 000 
och 1973 omkring 50 000. En stor del av 
dem har deltagit i riksantikvarieämbetets vis
ningar. En färdstuga för allmänheten bygg
des på Angholmen under åren 1940—42, sam
tidigt även en större brygga. En särskild bryg
ga för besökande uppfördes där 1971. 

Arbetena på Björkö mötte kritik. Första 
årets arbete — under hösten 1931 — kunde 
utföras utan kritik. Men sedan kom den 
igång. Något stöd fick inte återställningsarbe
tena vare sig från naturskyddsrörelsen eller 
från fornminnesföreningar. I tidningar före
kom artiklar och insändare om att detta 
märkliga landskap skadades. Man drog jäm
förelser med restaureringen av Uppsala dom
kyrka som "restaurerats ihjäl" av Zetterwall. 
Nu var turen kommen till Björkö. "Ornito
loger" uppvaktade och talade om att många 
fåglar skulle flytta ifrån Björkö. (Detta till 
trots kom näktergalen till Björkö efter något 
år inom de områden där man anlagt snär-
jen.) 

Är 1934 begärde Gunnar Hallström hos 
Vitterhetsakademiens förvaltningsutskott at t 
de pågående återställningsarbetena (avverk
ning och röjning) på Kvarnbacken skulle 
stoppas. Här hade Hallström "skapat" en 
vacker inramning av unggran kring en sten
sättning. Förvaltningsutskottet bestämde att 
arbetena skulle avbrytas t. v. på denna plats. 
Först fyra år därefter fick arbetena fullföljas. 
1938 besökte Upplands fornminnesförening 
Björkö. Den som föreslagit besöket hade 
hoppats att föreningen skulle motsätta sig en 
fortsättning av arbetena. De flesta som då 
besökte Björkö tycktes uppskatta arbetena. 
Under alla omständigheter gjorde föreningen 
ingen framstöt i syfte att förhindra fortsätt
ningen. Nu började även tecken på uppskatt
ning synas i tidningarna. Då hade sju år gått 
sedan arbetena började. Gustaf Näsström 
skrev en uppskattande artikel i Stockholms
tidningen. Äterställningsarbetena på Björkö 
tilldrog sig uppmärksamhet. Under 1940- och 
1950-talen besöktes Björkö av representanter 
för bl. a. Stockholm, Södertälje, Västerås 
och Eskilstuna för att se och lära av arbetena 
på Björkö. Svenska Naturskyddsföreningen, 
Skogsvårdsstyrdsen m. fl. ordnade utflykter 
till Björkö för att studera återställningsar
betena. Det förekom att kritiker ändrade me
ning sedan de fått se resultatet. 

Noter 
1 Hjalmar Stolpe, f. 1841 d. 1905, etnograf och 
arkeolog, docent i Lund 1873, amanuens vid Vit
terhetsakademien 1874—1900, föreståndare för Na
turhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning från 
1900 (intendent med professors titel 1903). Stolpe 
utförde 1871—81 omfattande grävningar pä Björkö 
som fullföljdes under åren 1888—90 och 1895. 
Han undersökte senare bl. a. båtgravarna på Ven
dels kyrkogård i Uppland och grottan Stora För
var på Stora Karlsö. Han var en skicklig fält
arkeolog och införde bl. a. moderna uppmätnings
metoder för gravfynden. Sin största insats gjorde 
Stolpe som Sveriges första vetenskapligt arbetande 
etnograf. Han deltog i "Vanadis" världsomsegling 
1883-85, varvid han hopbragte stora samlingar, 
och ordnade Naturhistoriska riksmuseets etnogra
fiska avdelning till ett verkligt museum. 
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Stolpe arbetade år 1871 med en översikt av bärn-
stenens geologiska historia och företog då, den 3 
oktober, sin första resa till Björkö för att under
söka de sedan länge bekanta bämstensfynden på 
ön. Det gällde för Stolpe vid det tillfället först och 
främst att konstatera, om den bärnsten, som hittats 
i strandkanten, härrörde från en naturlig före
komst på sjöbotten. För att klarlägga frågan bör
jade han gräva i Bystan. (Det gamla namnet 
(ortnamnet) på handelsplatsen på Björkö har 
sannolikt varit Byn. Namnet Birka syftar på verk
samheten som bedrevs där. "Biärk är Handel" 
säger Hadorph i företalet till Biärköa Rätten 
(Stockholm 1687), Elias Wessén, Namn och Bygd, 
Lund 1923; C . J . Schlyter, Juridiska Afhand-
lingar, Lund 1879.) 

2 Byborna berättade under 1930-talet, samstäm
migt, att den omtalade guldringen från Björkö var 
funnen i Bystan. Fyndet gjordes 1874. Om det 
skedde vid odling eller vid Stolpes pågående ut
grävning är oklart. Sannolikt var det vid utgräv
ningen. Den som fann ringen hette Anders Lund. 
Han tycks ha varit en filur. Förmodligen för att 
få hittelön uppgav han att ringen var funnen på 
hans mark på södra delen av ön (Grönsö) under 
en rotvälta vilket Stolpe uppger i ovan a. a. Hur 
hade Stolpe kunnat tro på denna i alla avseenden 
orimliga historia? Lund anmodades visa fyndplat
sen. Det kunde han inte. Han kunde inte finna 
nägon rotvälta. Anders Lund deltog i Stolpes ut
grävning liksom andra bybor. Utgrävningen pågick 
även när Stolpe var frånvarande. Arbetarna fick 
då gräva på egen hand. "Västergårdaren" Johan 
Eriksson var därvid förman. Fynden som gjordes 
skulle läggas på marken nära fyndplatsen, "unge
fär som man funnit dem". Stolpe skulle avrita dem 
när han kom tillbaka. Stolpe var en mycket skick
lig tecknare. Det torde dock ha blivit fel och miss
förstånd mången gång, särskilt som grävningarna 
skedde med stor hastighet. Det var Johan Eriks
son som gjorde det stora silverfyndet i Bystan. Det 
läg på ett fat och såg ut "som en snorskvabla" 
(enl. uppgift av Edvin Karlsson på Björkö). 

s I början av 1930-talet hörde jag berättas att det 
var vanligt att drängarna i byn fick "taga upp 
land" tillfälligt för odling av grönsaker som dräng
arna fick sälja för egen räkning. 

4 Eftersom det har funnits fornlämningar inom 
själva byområdet är det föga troligt att Björkö by 
legat på den nuvarande platsen under forntiden. 
Området var för övrigt delvis sumpigt. Jag tror att 
byn ursprungligen legat nära "kärret" i Kärrbacka 
norr om östergårds loge, nära sundet mellan det 
egentliga Björkö och Grönsö och intill "viken" som 
kallas Kåsen söder om östergårdslogc. När sundet 
uppgrundades och Kåsen inte längre kunde an
vändas som båtplats flyttades byn till det nuvaran
de stället intill den stora källan (nu kallad Stor
gårdskällan). Gravfältet i Kärrbacka är troligen 
Björkö bys forntida begravningsplats. 

5 Enligt K. Maj:ts beslut den 13 maj 1914 hade 
Kronans område uppdelats i två grupper: A-grup
pen, omfattande de för fornvården viktiga områ
dena, vilken ställdes under Vitterhetsakademiens 
vård och förvaltning och B-gruppen, vilken av
skiljdes som jordbruksdomän och ställdes under 
domänstyrelsens vård och förvaltning. Efter 1935 
fick Vitterhetsakademien ensamt svara för vård 
och förvaltning, enligt ett riksdagsbeslut det året. 
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Maintenance of the Birka site 
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Birka, investigated and made famous in the 
19th century by the archaeologist Hjalmar 
Stolpe, is one of Sweden's most important 
ancient monument areas. In 1912 the crown 
bought the northern part of the island, an 
area of ca. 150 hedares , to protect the 
archaeological monuments. The uncultivated 
land had in the past been pasture and 
meadow land, but after the purchase, 
pasturage was forbidden in the area of the 
monuments, and clearance and weeding were 
hardly ever undertaken. Cultivation was 
pronounced to be romantic. By the end of the 
1920's, the monument area had become over-
grown with dense wood of a high spruce 
content. 

In 1931, clearance work began after inspec-
tion by Sigurd Curman, the Di redor General 
of Antiquities, and animals were procured in 
1933 for grazing. The aim was to reestablish 
the former atmosphere of the landscape and 
win back the meadow and pasture, returning 

the monuments to their distinctive place in 
this landscape. 

Birches and, in some isolated cases, oaks 
have been fostered and remains of gardens 
have been cultivated with trees of wild 
äpple, pear and cherry. Juniper has been 
preserved on the pas turdand and likewise 
willow and hazel on the meadowland. Sheep 
of the Swedish native breed have been used as 
the grazing animals since 1933; grazing only 
for short periods usually of a maximum 14 
days, so to not exhaust the vegetation. After 
a ten year project of clearing and restoring, 
for a long time carried out under opposition 
which favoured a more romantic landscaping, 
the achieved landscape has been maintained 
through a series of annually recurring mea
sures. 
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