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ETT NYUPPTÄCKT MANUSKRIPT RÖRANDE 
BJÖRKÖ 

AV 

DAGMAR SELLING 

M
anuskriptet till den skildring av en resa till Björkö 1811. 
som nedan publiceras, insändes i oktober 1939 till Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens bibliotek 
genom förmedling av landsantikvarien Ivar Schnell, Nykö

ping. Ägaren, Malmköpings hembygdsförening, skänkte i december 
s. å. handskriften till akademien. Den hade anträffats vid genomgång 
av papper, vilka tillhört fröken Anna Lundgren, Malmköping, som 
avled 1938 och tidigare varit bosatt vid Sundby i Lilla Malma, Söder
manland. 

Något författarnamn är icke angivet på ifrågavarande handskrift. 
Skildringen upptager 10 tätskrivna sidor på ett dubbelvikt ark och 
tre lösa blad i liten kvarto och gör intryck av att vara tämligen 
hastigt nedskriven under själva resan eller omedelbart därefter. 

Eftersom dylika äldre uppteckningar angående Björkö icke äro 
talrika, är det av intresse att närmare granska manuskriptet och 
försöka identifiera dess författare. Av resrouten (fig. 3) framgår, 
att personen ifråga bör ha varit bosatt i Mariefred eller i trakten 
däromkring; av alla ortnamn är det endast Mariefred som förkortas 
(Mfrd). Vidare kan man konstatera, att den skrivande varit en kul
turhistoriskt intresserad person mod osteologiska kunskaper (jfr 
maxilla superior s. 364). 

Den, som kanske först kommer i åtanke, är medicine doktorn 
Anders Blad, vilken i januari 1812 tog inträde i Vitterhetsakademien 
med ett tal om svenska fornlämningar, däribland också om fynd 
från Björkö.1 En jämförelse med de sparsamma prov på hans hand-

1 Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitots Academiens Handlingar 
Tionde Delen, Stockholm 1816, s. 207 ff. 
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Fig. 1. Skriftprov ur »Antekningar på Resan till Björkö d. jul 1811». 
Abb. 1. Schriftprobe aus »Notizen während der Reise nach Björkö am Juli 1811». 
Fig. 2. .Skriftprov ur brev frän F. W. Hrannius till J . G. Liljegren 1827. 
Ahh. 2. Schriftprobe aus dem Hrief von 1". W. Hrannius an J. G. Liljegren 1827. 
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stil , som finnas bevarade i offentliga bibliotek, gav dock icke något 

stöd för hypotesen, att han skulle vara författaren. 

Det föreföll emellertid icke otroligt, att den anonyme författarens 

arkeologiska intresse någon gång fört honom i kontakt med den 

högsta fornvårdande myndigheten i landet. En genomgång av riks

antikvarien J. G. Lil jegrens brevsaraling (i Vitterhetsakademiens 

arkiv) kom också att ge den önskade identifieringen av anteck

n ingarnas författare. I denna föreligger ett enstaka brev, underteck

nat F . W. Brann ius och daterat i S t rängnäs den 31 december 1827. 

Ehu ru handstilen i delta brev åtminstone i början är betydligt fas

tare än i reseberättelsen, ha r den dock drag, som vid nä rmare gransk

ning utesluta varje tvivel om att vi hä r stå inför ett alster av samma 

hand, som i juli 1811 nedskrev anteckningarna från resan till Björkö 

(jfr fig. 1 - 2 ) . 

Vem var då denne F . W. Brann ius? 

H a n s fullständiga namn var Fredr ic Wilhelm Brannius . Medlem

mar av samma släkt hade under 1600- och 1700-talet innehaft präster

liga befattningar framför allt inom St rängnäs stift och sex genera

tioner från far till son tillhörde Södermanland—Närkes nation i 

Uppsala.'- Far fadern var komminister i Huddinge och Brännkyrka 

socknar och fadern, Johan Wilhelm Brann ius (1747—1800), aktuar ie 

i r iksarkivet. Fredr ic Wilhelm föddes i Stockholm den 11 februari 

1780.3 Efter studier i Uppsala, vilka avslutades 1806 med medicine 

doktorsgraden, blev han bruks läkare vid Åkers styckebruk nä ra 

Mariefred. Vid liden för Björkö-resan var han bosatt på Kalkuddcn 

(Edsala) i Kärnbo socken och arrenderade därjämte det av en släk

ting ägda kronoskattehemmanet Näs i Gåsinge socken.4 Studierna 

hado han dock icke övergivit efter erhållen grad. Är 1818 komplet-

' Jfr L. M. V. Ö r n b c r g , Svenska Ättartal 1890, s. 90 ff.; J. L a g e r -
h o 1 m, Södermanland-Närkes Nation 1595—1900, Stockholm 1933, nr 759, 
1 605, 2 380, 3 040, 3 678, 4 482. Den siste var Fredric Wilhelms son Edvard 
Wilhelm (1809—1843), underlöjtnant vid Södermanlands regemente. Mod 
honom och hans broder Fredric (Fritz), (1808—1876), apotekare och råd
man i Umeå, vilka ändrat släktnamnet till Branni, utslocknade denna 
släktgren. 

' L. M. V. ö r n b e r g , a. a., och Svenskt biografiskt lexikon V, Stock
holm 1925, s. 797 (S. B e r g ) , uppge detta årtal. A. R. M e 11 s t r ö m, 
Strcngnäs Stifts-Matrikel år 1836, Nyköping 1836, har årtalet 1781. 

* Mantalslängden för Södermanlands län 1811 (Kammararkivet). 
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terade han sin utbildning med chirurgie magister-examen och blev 

följande å r s tadski rurg i Strängnäs. Då brevet till Liljegren skrevs, 

var han nyutnämnd Medicinee et Historite Natural is Lector vid 

St rängnäs gymnasium, där han året därpå blev rektor. 

Utanför sitt egentliga arbetsområde kom han att göra en bety

dande insats som bibliotekarie för domkyrko- och gymnasiebiblio

teken i Strängnäs , en befattning, som han tillträtt 1824. Med tjänst 

ledighet från sin ordinarie sysselsättning företog han från 1837 till 

sin bortgång 1845 en uppordning av domkyrkobibliotekets samlingar 

och upprättade en utförlig katalog över huvudparten av dess värde

fulla äldre böcker.5 

Till Vitterhetsakademien hade Brann ius under å r 1827 inlämnat 

två hästskor och ett järnsvärd. 6 Också i det ovannämnda brevet till 

Liljegren kommer han in på arkeologiens område. Detta, som egent

ligen var riktat till Liljegren i hans egenskap av r iksarkivar ie — 

Liljegren hade begärt biografiska uppgifter om Brann ius ' fader — 

innehåller även följande pas sus : »För at på något sätt, sådant det 

ock må vara, söka at reparera mitt, jag erkänner det, oförlåtliga 

dröjsmål i afseende på de biographiske underrät telserne rörande 

min far, anhål ler jag, at Her r Professoren täckes, såsom öfversky-

lande, emottaga hosföljande teckning af den i Gymnasi i samlingar 

liefintliga lerurna.7 Vid densamma får jag likväl er inra, at den 

nedra utstående bugten på den ena sidan, kanske är något för stor. 

En flintknif finnes väl i nyssnämnde samlingar ; men som jag icke 

5 Betänkande och förslag angående läroverks- och landsbibliotek, av
givet den 28 februari 1923 av bibliotekssakkunniga — Kungl. Biblio
tekets Handlingar 40, Stockholm 1924, s. 196 och 208. 

• Enligt anteckning av J. G. Liljegren i en av honom uppgjord kon
ceptförteckning över fornsakssamlingens innehåll. Svärdet är i Statens 
Historiska Museums inventarium upptaget under nr 488 och hade mot
tagits av akademien vid sammanträdet den 8 januari 1828: »Uppvistes ett 
till Antiquitets Archivet af Medicinae och Hist. Nat. Lectoren i Strengnäs 
Dr Brannius skänkt svärd, hvilket år 1819 funnits tillika med hästskor 
och annat jcrn i jorden vid Gripsholm », Hästskorna återfinnas där
emot icke i inventariet. 

7 Teckningen ifråga, som föreställer »Urna, upgräfd vid Säteriet Nes-
selsta i Gryt socken, Södermanland, 1807>, förvaras i KVHAA:s antikva-
risk-topografiska arkiv (fasc. Södermanland, främmande samlingar), hit
tills utan uppgift om vem som utfört den. Också denna teckning över
lämnades vid akademisammanträdet den 8 jan. 1828. 
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alls vet, hvar eller n ä r den ä r funnen, torde jag ej böra upgifva 

honom.» Den 26 februari 1828 mottog akademien »en tysk jern-

medalj med inskriff t] Mart is et Vener i s conniibiuui. hv i lken af 

Lectoren Brann ius i Strengnäs blifvit till K. Myntcabinettet iulein-

nad».8 Kanske var Brann ius i någon mån privatsamlare. Därpå tyder 

notisen i det nedan publicerade manuskriptet — angående bärnsteus-

förekomsten vid Björkö — »bland de bitar jag bekom tyckes en tyde-

ligen vara en half knapp». Något senare nämner han några på 

Björkö funna människoben, »hvilka ben jag nu har». 

Vad innehållet i Brann ius ' reseanteckningar angår , vittnar del om 

att han var en god iakttagare med kritisk uppfattning. Framstäl l 

ningssättet är sakligt och klart . Några särskil t märkl iga upplys

ningar ger det nyupptäckta manuskriptet icke. Det bygger på med

delanden av Björkö-bor, egna iakttagelser och l i t terära traditioner, 

vilka väl närmast förmedlats av assessor Eric Tunelds under 1700-

talet allmänt kända geografiska lärobok.9 Skildringen är dock i vissa 

avseenden betydligt fylligare än den något tidigare av samma slag, 

från å r 1807, vilken till författare ha r överstelöjtnanten vid fortifi

kationen G. J . Dahlström.1 0 Liksom tidigare resande till Björkö har 

Brann ius av öns befolkning underhåll i ts med de mer eller mindre 

fantastiska sägner, som anknöto till fornminnena, t. ex. den om Inga 

grav. »Ämnet roar Björköbon», konsta terar en mansålder senare 

Richard Dybeck, som fått lyssna till den då något förändrade sägnen 

om samma gravröse.1 1 

Björkö-anteckningarna ha alltså avslöjat, att Fredr ic Wilhelm 

8 KVHAA:s protokoll den 26 februari 1828 (§ 4). Medaljen har i inven
tariet nr 510. Vid den inventering, som företogs, då Bror Emil Hilde
brand mottog vården av fornsakssamlingen efter Liljegrens död 1837, an
tecknas den som förkommen och >af obetydligt värde>. 

9 E. T u n e 1 d, Goographie öfwer Konungariket Swerigc samt Därunder 
hörande Länder, 1: 1, 6:te uppl., Stockholm 1785, s. 95 f. 

10 »Anteckningar öfver Björkön i Mälaren, år 1807», otryckt manu
skript, sannolikt original, i Vitterhetsakademiens arkiv. En tidig avskrift, 
med årtalet 1817, finnes i Kungl. Biblioteket. Att detta årtal är felaktigt 
framgår av notisen: »Likwäl hittades för 2 år sedan en hel urna, som 
såldes åt Riks-Arkivarien Hallenberg». Ifrågavarande lerkärl, som i Sta
tens Historiska Museum har inventarienummer 381, inkom till museet 
år 1805. 

" R. D y b e c k , Mälarens Öar, Stockholm 1861, s. 12. 
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Brannius vid sidan av sitt egentliga yrke och sina insatser på 

biblioteksvårdens område även ägdo intresse för svensk fornhistoria 

och han ä r därmed berättigad till en plats i »de fornintresserade 

svenska l äkarnas långa rad».12 

12 Jfr angående dessa B. H i l d e b r a n d , C. J. Thomsen och hans lärda 
förbindelser i Sverige 1816—1837, II, Stockholm 1938, s. 615 (där ovan
stående citat är hämtat) och flerstädes. 

Antekninyar på Resan till Ujörkö d. Jul 1811. 

Första udden af Tboresund består af et berg o. kallas Saxberg1; ifrån 
detta berg skola järnkedior fästad vid Ringar i berget, som ännu skola 
synas, varit spända till den nordligaste at prinsarne8, och sedan ytterligare 
dcrifråu til Stafvensberg3 på Enhörna Landet. — Detta skal hafva skett 
för at vid något tillfälle af et frugtadt besök af Ryssarne i Mälaren freda 
Gripsholm och Mfrd. 

Vid spetsen af Enhörna landet ligger Hästbryggan* til höger, til vänster 
har man Köttön och långt ner åt samma sida synes på Selö Mälsåker — 
Bakom Köttön skall Götön ligga. — Näst Köttön följer till vänster Ridön, 
tillhörig Räfsnäs Kongsgård och vacker. — Till höger har man ön Hamn
skär, innehållande en kronoäng, och Drotninghamn. Vid dennas västliga 
ända ligger på Enhörna Horn, bebygd med et hvitt Trähus — och längre 
ned synes Ekensberg med platt tak försedd stenhus. Ytterligare til höger 
näst Hamnskär ligger Kahlbolmen5 med et ängsvagtaroboställe och vidare en 
liten holme Guskär', hvarest ungefär Södra Björkf[j]ärden börjar. 

På vänstra sidan åter näst Ridön följer Kuran, som äges af 2 bönder; i 
sundet mellan desse öar vid Ridöudd ligger don lilla holmen Tärnskär. 

Midt emot Kurön til höger ligger Slandön i hvars granskap på Enhörna 
Landet Underds befinnes; äfvensom här öarne pingst o. Midsommar emellan 
hvilka skall vara så grundt at intet fartyg kan gå fram — Vid Calön7 börjar 
Telgc viken och udden, som är åt öster och utgöres af en hög kulle 
kallas Bornhufvud. 

1 Enligt Ekonomiska kartbladet är Saxeborg namnet på sydligaste delen 
av den udde, som på gcneralstabsbladet kallas Stenudden. 

2 D. v. s. holmarna Lilla och Stora Prinsen. 
a Ej angivet på någon karta. 
4 Gård på fastlandet helt nära ön Hästryggen (Ekonomiska kartbladet). 
•'• På generalstabsbladet kallad Karlholmen. Brannius har ursprungligen 

skrivit Carl- men sedan med annat, mörkare bläck ändrat till Kahl-. 
• Avser sannolikt den lilla holme, som på ekonomiska kartbladet heter 

Gullskär. Generalstabsbladet har icke något namn på denna, endast nam
net Gåtskär på den större holme, som på Ekonomiska kartbladet kallas 
Tillerholmen. 

7 Ej angiven på någon karta. Möjligen avses den lilla ön Slandökalf. 
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Fig. 3. 
Karta över Brannius' resa till Björkö med de i reseberättelsen nämnda 

platserna inlagda. 

Abb. 3. Karte Uber die Reise von Brannius nach Björkö mit den in dem Beiscberichl 
erwähnten Plätzen. 

Bakom Kurön ligger Adelsön, och vid bägges östra ändar : Björkö. 
Denna ö bes tår af 2 två delar medelst et af änga r bes tående näs förenade; 

neml. 
Björkö egentl. som ligger åt nor r och Grönsö åt Söder. Vid viken som 

mellan desse öens delar formeras och på Björkö ligger Byn, mycket snyggt 
och väl byggd och ägande 9 grannar . — Det egenteliga Björkö är flackt, 
bestående af åker och hagar , skoglöst. P å sydvästra udden ligger det gamla 
fästet (i kanten tillagt: deraf s idan i V.) på en hög bakkc. Sydvästra delen 
deraf u t g ö r e s endas t af e t t v ä r b r a n t b e r g hv i lke t upfyl le r innut i mas t he la 
skansen och kal las Borgsberg ; de andra sidorna (den norra , östra, en del 
västra och Södra) bestå af en tämligen hög vall, som tyckes bestå af Stenar 
med jord öfverhöljde. — P å denna vall äro tro por tar el. u tgångar ; neml. en åt 
Norr en åt Nordost el. Öster och en åt Söder. — Vid detta fäste är en mycken
het kul lar belägne på öns nor ra sida befinncs äfven en jordvall, hvilken i rät 
linea sträcker sig ifrån Norr åt Söder (S. O.) ; börjande nä ra nor ra Sjöstran
den s lutar han, småningom aftagande midt emot Borgsbcrg, ifrån hvilket han 
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med et lågt liggande gärde är skild. — På denna vall äro 4 portar8, af hvilka 
den mast östliga är nära ändan. I norr och N. O. om denna Vall är en oräk
nelig mängd högar, som uptaga rummet emellan öns NO. strand och 
vallen, samt sedan då han uphör fortfara hela stranden efter åt öster. 
— Desse kullar ligga tätt tillhopa och äro ic[ke] särdeles höga, utom de 2 
sista och långt i Öster belägne, som til höjd och vid utmärka sig framför 
de öfriga. Den östligaste af desse äger i omkrets 74 fot med teken til 
en stenläggning nedtill rundt omkring. Den kls Ormknös, som sades 
deraf at mycket ormar där skal finnas, men monne icke lika troligt deraf 
at någon vid namn Orm där kan ligga begrafven — En gård i byn tillhörig 
Lars Sundholm är anlagd där tillförne en kulle kallad Jusseknös" varit be
lägen. — 

Angående desse högar berättade Lars Sundholm, at han derigenom, at 
flere sådane bortförts och upplöjts kommit i erfarenhet af, at de bestå 
af hvarf tals laggd sten — Flere urnor hafva funnits; och desse tyckas ej 
stå nedgräfdo i sjelve jorden, utan på jordytan och med desse stenar om-
gifne; takte ofvantil af en Stenhäll — Somlige skola och vara utan botten 
och stå på on sådan stenskifva. — 1 dem trätfas utom aska spikar och 
järnnaglar. — En del kullar, sora bestå af sand äro och helt och hållet 
utan urnor, utan midt i dem finnes jorden upblandad af kol af träd och 
ben — [överstruket: Sjelf fann jag i en sådan kulle] af ungef. 6 qv. bred 
o. djuplek — Sjelf hade jag tillfälle at i en sådan sandkulle som til en 
del var på sidan bortgräfd uptäcka on myckenhet små kol, hvilka dels 
voro af träd dels tydeligen af brändt ben. Då man går ifrån jordvallen 
följande vägen åt byn, och kommer igenom den grind, som går in till gärdet, 
finnes denna kulle vid grinden i gärdet straxt til vänster — I en annan 
hög som var mycket upgräfven fans cn ganska stor och tjock ungef. 
Cubisk sten af öfver en alns tjocklek af ungefär 8 å 9 qv. i längd och 
6 å 7 i bredden. — Föröfrigt märktes på somlige kullar stenläggningar i 
slit nedtill troligen lagde i afsigt at hindra jordens nedrasande. 

Emellan nu omtalte vall och kullar samt Bergsborg ligger i sänktan et 
gärde som sträcker sig till byn — Den västligaste delen, el. den som är 
sjön närmast, kallas Bystan (Bystaden) och utmärker sig derigenom at 
jorden är aldeles svart, då den öfrigc delen af gärdet består af lera — 
Denna jord ungefär af 12 tunlands vidd är så fet at den aldrig varit gödd 
och likväl beständigt bär den frodigaste säd. — En gärdesgård skiljer detta 
gärde ifrån en smal linda som följer Sjöstranden efter, och hvarest på et 
.ställe i N. V. ol. A", finnes stenmurar ej höga lagg[d]c i följande form: 

8 Vallen har sex genomgångar; jfr G. H a l l s t r ö m , Birka I, Stock
holm 1913, s. 13. 

9 Denna hög är icke tidigare känd. — Lars Sundholm (f. 1762) och 
Anders Sundholm (f. 1760), sannolikt bröder, ägde vardera % mantal i 
Frälsehemmanet, även kallat Nedergården. Läget framgår av fig. 4. (Skif
teskartor från 1810, i Stockholms läns lantmäterikontor, sign. Adelsö 42, 
och Mantalslängden för Stockholms län 1811, i Kammararkivet). I mantals
längden kallas gården »Ängstugan». 
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Fig. 4. 
Björkö by (efter G. Hallström) med bebyggelsen i slutet av 1800-talet. Det 
streckade partiet betecknar Lars och Anders Sundholms tomt 1811, med svart 

markeras cn ännu 1942 kvarstående byggnad från deras tid. 
Abb. 4 . Das Dorf auf Björkö (nach G. Hallström) mit der Bebauung am Knde des l'J. 
J h s . Der gestrichelte Teil bezeichnct das Grundstock von Lars und Anders Sundholm, 
die schwarze Markicrung ein noch im J a h r e 1942 dor t stehendes Gebäude aus Ihrer Zeit. 

r1. f ~~j I . Det är på den sidan af ön, el. den NV. o. Norra, som 
hvaromot adelsön är belägen, som Bernsten upkastas till Stranden — Detta 
sker i sht höst och vår och endast vid stark storm, samt nu oj till den 
myckenhet el. storlek som förr. Sundholm berättade detta ske sålunda, at 
Bernstenen hvilken drifves af vattnet, hvarken efter botten cl. på ytan. 
utan midt i vattnet, skjules mot stranden och åter med vågen [s] tillbaka-
studsning utföres tils omsider något hinder, s. vassvrak el. dylikt kom
mer att qvarhålla honom. — Donna Bernsten tyckes stundom varit för
arbetad, o. bland de bitar jag bekom tyckes on tydeligen vara en half 
knapp. — Han berättade at äfven blå Bernsten skall finnas. Troligt är 
at orsaken till denna Bernstenens upkastande härrör af något här utanför 
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förolyckadt skepp, som haft sådan till last.10 — På västra sidan af ön 
skall och en bro fordom gått öfver till Adelsön, — och efter den skall 
i sht vid lågt vatten pålverk ännu synas, at Ek, men svart som Eben-
holz." 

Sundholm berättade, at han för omkring nio år sedan, då han pä et af 
honom utmärkt ställe i Bystan skulle ur åkern bortröja en hop stenar, 
sluteligen hittat på en graf, som bestod på sidorna af kullersten, men 
vid bäggo ändar slutad af en större flat sten — Dess läge var i öster 
o. Väster, samt i honom låg et Benrangel; hela dess vänstra sida var i 
behåll men den högra aldeles förmultnad — vid betragtande af detta ben
rangel hade han funnit alla tänderne, vid käkarnes hopsättning — så 
tätt sluta tillsammans, at icko on nål emellan dom kunnat stickas; äfven
som at framtändcrne äfven varit i ändarne tvära som oxlar; — och at 
föröfrigt alla ben varit vida längre än naturligt var, så väl arm o. ben-
pipor som fingorleder. Alla benen hade han hopsamladt och förvarat 
vid gärdesgården bakom on sten, samt äfven med sten täckt — Resande 
hade likväl borttagit dot ena benet efter det andra, så at nu ej mera 
återstod än en tandlös raaxilla superior12, samt en bit trol. af en benpipa. 
hvilka ben jag nu har, men på hvilka intet ovanligt synes — föröfrigt 
sade han, at hela bystan var sä upfylld al Mennisko o. boskapsben, at 
vid åkerns brukning de beständigt smälla mot billen. 

Vid efterfrågan om de antiquito[te]r, som blifvit funno på Björkö, 
visste han ej mer iin at han sjelf funnit et svärd af järn, hopvikit i 3 
delar, och hvar del deraf ungefär 1 aln lång — fästet var förtärt och 
endast cn klump af järn på ändan. Föröfrigt var det så skört och för-
därfvadt at det föll sönder. — För 7 å 8 år sedan hade 2ne drängar hittat 
tre el. 4 silfverstänger, tillsamman af 40 lods vigt. — Den ena, som 
tillförene varit i tjenst hos en Guldsmed i Stockholm, reste in till denna 
för at af honom blifva försäkrad om desse til utseendet svarta stänger 
voro silfver. Guldsmeden troende, at han under tjenstetiden laggt sig 
till desse af sin husbonde, lät sätta in drängen, som likväl sluteligen 
gn. intygandet om händelsens verklighet af den andra drängen och andre 
byamän, slapp lös. — 

För icke många år sedan hade en gosse i viken vid byn äfven fått en 
Silfverstång i et notvarp. — En sked som deraf förfärdigades skall be
finnas ännu i by — 

En piga skall cn gång hittat en fotring af silfver på följande vis. 
Dä hon en morgon bittida skullo gå at hämta granris, hade hon lått se 
en gran fullsatt med silfver och skinande i Solskenet. En svart hund 
hade vagtadt godset, men pigan sprang till och trädde armen igenom 

10 Jfr H j . S t o 1 p e, Björkö-Fyndet, Stockholm 1874, s. 1. 
11 Jfr H j . S t o l p e , a. a., s. 3 och där anförd litteratur. Pålarna äro 

rester av en strandskoning eller kajanläggning, se G. H a l l s t r ö m , 
a. a., s. 15. 

12 D. v. s. överkäke. 
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ringen, som och blef derpå fastsittande, och bon utsatt för hunden hann 
likväl en ginväg lyckligt hem med sit byte; men dog 3 dagar derefter. — 
Hvad som är visst är, at en Silfverkanna af en Ring funnen på Björkö 
är förfärdigad och skall nu ägas af en polisbetjents Åsbergs änka i Stock
holm. Både Sundholm o. hans hustru sade sig hafva druckit ur denna 
kanna, som har runda fötter.13 

På höjden ofvanför Bystan synes Adelsö kyrka åt V. el. NV. Bredvid 
vid hvilken den så kallade Hofgården finnes och sora består af ruiner af 
et slott. På Munsön sora i en låg sträcka intar norra horizonten och i öster 
följos af Ekerön, synes äfven i norr 1. N. V. Norrby, tillhörigt KrigsRådet 
Lannerstjerna.14 Grönsö el. den Södra delen af ön är skogbeväxt — inuti 
skogen ligger et berg kalladt Inga Berg, söderut ifrån Byn. På detta berg 
är en stor hög af kullersten, med 52 fots omkrets — formen tyckes vara 
mer oval än Cirkelrund, och största längden i öster o. väster15. — Midt 
i denna hög är en fördjupning af omkring en famns djup; denna grop 
som går i S. O. och N. V. har en tall som upreser sig ur botten och är 2 ab' 
samt 4 tum i omkrets vid Roten. — Sjelfva gropen är vid S. O. ändan 
afdeld tvärtöfver i et litet rum medelst en på kant stående platt sten — 
Berättelsen förmäler al i denna stenhög skall en prinssessa 1. Drottning 
Inga legat begrafven — Hennes lik skall af en Bonde, som upplockat högen 
blifvit funnet, som oragifvet af et silfverbälte. Länge hade Bonden för-
varadt detta fynd; men hans dotter hado sluteligen öfvertalat honom at 
få en gång bära det om sig till kyrkan; men hvilket ej lyckades bättre än 
at en Länsman, som anseendet för god pris, såsom ej tillkännagifvet, 
boröfvado både far och Dotter.16 

Sydligaste udden af grönsö mot Bookholmssund till heter Gisseludden, 
som förmodas af gissla, samt at bär fordom varit on afrättsplats. — 

At på Björkö fordora en stad varit belägen, är otvifvelagtigt, äfvensom 
at donna stad legat på det gärdet som nu kallas Bystan. At ön varit 
folkrik, därom vitna den mängd af griftebögar den upvisar, och inan 
kan icke föreställa sig cn sådan mängd af folk på en så liten jordyta, 
utan såsom boende tillsammans i on stad. At denna stad äfven varit be
lägen på det gärde, som kallas Bystan är ock säkert. — Sjelfva detta 
namn tyckes bevisa detta och dessutom sammanstämmer alt til at göra 
det troligt. Här hade staden åt Söder försvar och tillflygtsort i den 
skans som nu bär namn af Borgberget och åt norr af den förr beskrifnc 
långa vallen. Belägen på slätten emellan desse kunde en fiende icke 

13 Jfr N. H. S j ö b o r g , Samlingar för Nordens Fornälskare, III, Stock
holm 1830, s. 15. 

14 Johan Wilhelm Lannerstjerna, f. 1753, d. 1829. Se G. E l g e n s t i e r 
na, Den introducerade Svenska Adelns Ättartavlor, IV, Stockholm 1928, 
s. 509. 

10 Enligt Stolpes uppmätning 1875 är roset 9,9—13,5 m i diameter och 
1,65 m högt. Det anses härröra från bronsåldern, se G. H a l l s t r ö m , 
a. a., s. 5 f. 

18 Varianter av denna sägen anföras av G. II a 1 1 s t r o m, a. a., s. 6 f. 
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gerna landstiga vid den delen som gränsar till sundet emellan ön och 
adelsön; den korta afstånd mellan bäggo försvarsverken gjorde det åt
minstone icke svårt at försvara denna punkt, och då staden här derjemto 
var medelst förenämnda bro förenad med Adelsön ägde den at från den
samma påräkna et snart o. kraftigt bistånd. På östra sidan var väl 
staden öpen, men fienden kunde likväl icke (nalkas) där nalkas staden 
utan at förut passera en del al ön, där han naturligtvis skulle kämpa 
så väl för at komma i land, som at sedan hinna fram till staden och skulle 
derjemte passera ändan af vallen, som Borgen. Den vik på öens södra 
sida, där nu byen är belägen, tjente förmodeligen dessutom till baran och 
station för dess flotta, äfvensom en del däraf kan hafva legat på västra 
sidan i den vik, som där i Sundet gått in åt staden. — Det var K. O. den 
helige, som förstörde denna stad, och den mängd ben, sora ännu träffas i 
Bystan vitna om don förödelse där skett, och så väl stadens fordna läge 
bär, som de rutnade högar af kroppar som troligtvis betäckt fältet, äro 
orsaker till den på detta ställe varande feta jordmon; at ej så många 
saker af värde finnas här, som man tycker sig efter en så folkrik och utan 
tvifvel florerande stad böra vänta, måste förmodeligen tillskrilvas Seger-
vinnarenas rofgirighet, hvilka förmodeligen icke lemnat något qvar vid 
sin afresa, sedan alla innevånare fallit för deras svärd, och sjelfva staden 
blifvit utplånad af jorden. — 

At staden varit blomstrande kan slutas af dess folkrikhet och af den 
rygtbarhet, som kallade Usedoms innevånare at här nedsätta sig17; och 
den förmodan at Bernstenens tillkomst här bärleder sig från något för
olyckad! skepp ger skäl til lika förmodan af cn vidsträckt handel; ehuru 
höljdt af mörker, som Bernstenens alstrande är, har man dock ingen den 
mindata anledning at förmoda ct sådant mer vid Björkö och på en viss 
sida af öen, än på hvad ställe som häldst i Mälaren; i slit då somlige 
bitar verkeligen synas hafva förarbetade komma till stranden. 

At Björkö varit Sverges bufvudstad är icko säkert åtgjort, åtminstone 
betviflas det af många; raen at någon furste där residerat är otvifvel-
agtigt — Traditionen om Inga bevisar väl icke stort; men ger likväl 
skäl till gissningar, — mer trovärdighet vinner detta, då man enligt forn-
sägen antager konungens residens på Adelsön. — Han skall neml. icke 
sjelf bott i staden, utan på Adelsön vid dot nämnde Hofgården; och sanno
likt har öen sit namn däraf at konungen där vistades omgifven at sin 
adel och det förnämste af folket, då sjelfva staden var boningsställe för 
köpmän och de lägre folkklasserne. 

17 Jfr E. T u n e l d , a. a., s. 95 f.: »Dit ock, då Staden Vineta, på ön 
Usedom öfwerskölgdes af watten, en myckenhet af dess Borgerskap skal 
hafwa sig begifwit och blifwit boende. Björkö Stad skal omsider hafwa 
blifwit ödelagd och upbränd af Norrska Kong Olof den Helige i XI. 
Seculo; hwarefter nu för tiden finnas allenast Stenhögar, Wallar och 
Lämningar efter Twänne Portar, den ena Söder ut och den andra Norr ut, 
hwarifrån en Bro gådt öfwer åt Adelsön. — — — österut på ön före
kommer en myckenhot af Ättebackar och derwid en Wall af tre ingångar. 
Ifrån denna Ö hämtas Jord, som berättas fördrifwa Råttor utur Husen.» 
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Öen består af 3 mantal: et frälse, et kronoskatte och et nytt skatte; 
har omkring 16 tr. Utsäde, mager äng, dåligt bete, men tämeligen god 
skog på Grönsön — Men den afkastning åkern gifver är orsaken dertill 
at folket är välmående; Utom den beskrefne myllan i Bystan består 
åkern af Lera; men föröfrigt är en del af öen Sandjord och Rik på Stenar. 
— Fisket är äfven ganska indrägtigt och emellan Bönderne är den öfver
enskommelse gällande, at de i viss ordning efter hvarandra företaga not
dragning. Fisken fläkes och torkas trädd på stickor och desse fastsättas 
med ändarne i en nättrasa, som är utspänd mellan störar, så att fisken 
intager således nätet och torkar således bättre då vinden har fritt spel 
igenom nätet. 

Den berättelsen at Råttor icke skulle finnas på Björkö, äfvensom at 
jord derifrån tagen skulle fördriva dem på andra ställen18 förklarades för 
aldeles utan grund varande. 

Z U S A M M E N F A S S U N G 

DAGMAR SELLING: Ein neuentdeckfes Manuskript betreffend 
Björkö. 

In dem Aufsatz wird ein Manuskript veröffentlicht, das eine Reise im 
Jahre 1811 nach Björkö im Mälaren beschreibt, dem Platz fur die wikinger-
zeitliche Handelsstad! Birka. Als das Manuskript (1939) in den Besitz der 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien gelangte, war sein 
Verfasser unbekannt. Mit Hilfe eines Briefes aus der grossen, in dem 
Archiv der Vitterhetsakademien verwahrten Korrespondenz des Reichs-
antiquars Johan Gustaf Liljegren (1791—1837) war es jedoch möglich 
festzustellen, dass der Verfasser mit dem damaligen Arzt, späteren Lektor 
und Rektor des Gymnasiums in Strängnäs, Fredric Wilhelm Brannius (1780 
—1845) indentisch ist. 

Diese Björköschilderung ist recht eingehend; sie beruht auf Mit
teilungen von Ortsansässigen, eignen Beobachtungen und literarischen 
Uberlieferungen. Das Manuskript ist von besonderem Interesse, weil 
solche älteren, Björkö betreffonden Aufzeichnungen nicht zahlreich sind. 
Von den erwähnten Grabhilgeln scheint einer bisher nicht bekannt zu sein. 

18 Se not 17, sista meningen. 


