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Svartmunkelederne och Helgeandslederne 
på Norra Djurgården vid Stockholm och 
regleringen av gränsen mellan dem år 1509 

Av Martin Olsson 

Det område som här kommer att behandlas 
är beläget på Norra Kungliga Djurgårdens 
nordligaste del, norr om Uggleviken, där 
bl. a. Stockholms Universitets, Vetenskaps
akademiens och dess institutioners byggnader 
nu är belägna. Omkring år 1500 ägdes om
rådet av Svartbrödraklostret och Helgeands
huset i Stockholm; det norra kallades något 
senare under århundradet Svartmunkeleder
ne och det södra Helgeandslederne. 

Först måste lämnas en mycket kortfattad 
orientering om landskapet och dess äldsta 
kartor. Den äldsta kända är från 1600-talets 
förra del (fig. 2 och 2 a) men tack vare en 
omfattande utredning av Erik Granlund har 
man god kännedom om landskapets strand-
konturer vid den tid då havsytan stod 5 m 
högre än år 1925 d. v. s. någon gång omkring 
år 1000 (fig. I ) . 1 Områdets nordligaste del 
var då en halvö, på 1400-talet kallad Fär-
man. Den har på fig. 1 landförbindelse söder 
ut över ett ytterst smalt ed, där Roslagsvägen 
till för kort tid sedan och dessförinnan under 
långa tider har gått fram. Sydost om halvön 
fanns två stora bergiga holmar; vi kan, med 
tanke på deras senare namn, kalla dem "Ox-
bergsholmen" och "Husarholmen". Sydost 
om halvön och sydväst om "Oxbergsholmen" 
låg en annan liten holme. Söder om halvön 
och mellan holmarna fanns två djupa vikar 
i västlig och ett sund i västlig och sydlig 
riktning. De två förra var de som senare 
kallades Laduviken och Uggleängsviken eller 
Uggleviken. Mellan de båda vikarna sträckte 
sig ett näs mot öster; det kallades senare 
Björnnäset. Av sundet blev med tiden "Lilla 
sjön". Husarviken och Storängslaviken (fig. 
5 och 5 a ) . 

Den äldsta kartan över området som är 
grundad på uppmätning på marken är icke 
känd i original, men kartbilden är bevarad 
i minst fyra till format och konfiguration 
överensstämmande kopior, tre i Lantmäteri
verkets arkiv (LMV) och en i Uppsala 
universitetsbibliotek.2 Fig. 2 återger en av de 
först nämnda. Originalet torde vara utfört 
1626.3 På tre av kopiorna är hela området 
uppdelat i skiften, helt lika på dem alla. 
På fig. 2 a är skiftena betecknade med bok
stäver från A till T. Jämte dessa finns ytter
ligare en karta vars bild av Husarviken, 
Laduviken och Uggleviken tydligt visar att 
den återgår på samma original som de före
gående (fig. 3) . I detaljerna är den betydligt 
förenklad, men skiftesindelningen överens
stämmer med den på fig. 2 och 2 a utom i 
ett par fall. Gränslinjen mellan skiftena T 
och S saknas; däremot har en gärdesgård 
tillkommit norr om Oxberget från Lilla sjön 
till Värtan. Den kallas i fortsättningen "Ox-
bergsgärdesgården". Nordväst om den läses 
"Skipper Olufs ängh". L. M. Bååth har date
rat denna karta till 1645—1646; enligt min 
mening är den några år senare.^ 

En ny på mycket noggrannare uppmätning 
grundad karta är daterad 1649 (fig. 5 och 
5 a ) . 5 Både i fråga om mått och konfigura
tion är denna karta mycket överlägsen de 
äldre. Bl. a. systemet av vikar skiljer sig 
mycket från det på fig. 2 och dess grupp. 
Skiftesindelningen är densamma, men på 
grund av den yngre kartans mycket större 
noggrannhet är proportionerna hos en del 
skiften något olika. Skiftet T har texten 
"Rickz Cantzelerns" och mitt på skiftet S 
står "Skepper Olufz Engh". Gränsen mellan 
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Fig. 1. Karta över Stockholm och dess omgivningar vid den tid omkring år 1000 då strandlinjen var be
lägen 5 m högre än år 1925, av Erik Granlund. Original i Stockholms Stadsmuseum. Jfr Ymer 1930, 
karta vid s. 300. — Map of Stockholm and its surroundings. Heavy lines (drawn by Erik Granlund) 
indicate the shoreline at a time when the water level was 5 m higher than in 1925. 

dessa båda skiften är bruten på två ställen, 
på fig. 5 a betecknade b och c. Skiftet S l är 
skilt från S av en helt rak gärdesgård från 
Lilla sjöns östra ände till Värtan norr om 
Oxberget. Det är tydligt att det är samma 
gärdesgård som den, som på fig. 3 kallals 
"Oxbergsgärdesgården". 

Jämför man kartorna fig. 1, 2 och 5 får 
man ett gott begrepp om hur mycket land
höjningen förändrat landskapet på mindre 
än ett årtusende. Vattenytorna har krympt 
samman och det fasta landet har ökat i mot
svarande grad. "Oxbergsholmen" har växt 
samman med Färman och blivit Oxbergs-
udden och på dess västra sida har bildats 
näset Mycklaholm; på fig. 5 och 5 a är näset 
betecknat "Engh". Näsets västra del har först 
höjt sig ur vattnet som en stor holme och 
detta förklarar namnet som betyder Stor

holmen. Den har senare växt samman med 
Oxbcrgsudden och blivit ett näs. Den lilla 
holmen sydost om Färman har förenats med 
denna halvö och dessutom förstorats, så att 
sundet mellan Husarviken och Laduviken 
blivit mycket smalt. "Husarholmen" har för
enats med fastlandet söder ut och av sundet 
väster om holmen har blivit Storängslaviken. 
Södra delen av sundet mellan Oxbergsholmen 
och Färman har förvandlats till "Lilla sjön" 
då Oxbergsholmen växt samman med Fär
man. Trots dessa förändringar känner man 
väl igen sig i landskapet. 

O m ägofördelningen och bebyggelsen på 
området under medeltiden finns uppgifter 
om byarna eller gårdarna Unnaröra (Unna-
rör) , Liderne, Östra, Norra, Nedre, öv re 
och Yttre Liderne samt Ugglaskjul och 
Husarne. 
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Svartmunkelederne och Helgeandslederne 25 

Fig. 2. Kopia av karta över Stock
holm med omgivningar som vad 
Djurgårdsområdet beträffar troli
gen är uppmätt 1626. Kopia från 
tiden mellan 1649 och 1652. 
LMA, 99 : i n . _ Copy of a map 
of Stockholm and its surroundings 
which, as regards the Djurgården 
area, was probably measured in 
1626. 

Fig. 2 a. Summarisk kopia av fig. 
2 med namn och skiftesindelning 
jämte bokstavsbeteckningar A till 
T för skiftena. — Summary copy 
of Fig. 2 with names, parcel distri- itu/H 
bution and the letters A—T de-
noting the parcels. 
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Fig. 3. Kopia av karta över Djurgårdsområdets nordligaste del som återgår på samma originalkarta so 
fig. 2 Kopian från åren mellan 1649 och 1652. KrA, Stads- och befästningsplaner, Stockholm nr 239. -
Copy of a map of the northern part of the Djurgården area, which goes back to the same basic map 
Fig. 2. 

Omkring år 1500 ägdes området norr om 
Uggleängsviken och Husarviken av Svart
brödraklostret och Helgeandshuset. Ägorna 
gick delvis in i varandra, vilket vållade tvis
ter. Svante Sture tillsatte därför 1509 en 
skiljenämnd under ledning av Upplandslag
mannen Knut Eriksson (Baner) för att reg
lera gränsen. 

Lagmannen och övriga synemän kom i 
juni 1509 tillsammans "wppa ena syn nordan 
Staden wppå Offra och Ythra Liderne aegor, 
som öffre Liderne hederlige renliffues bröder 
i Swartbrödreklostreth i Stockholm tilhör 
och Helgeanshusith ibidem Nedre Liderne 
tillhör, the ther tiil hopa haffwa hwar wti 
annars gerde och hegnat i swa motto ath 
i(orne closter och convent hadhe twa aengha 
ffieler6 innan then Helge andz aegor i Nidre 
Liderne näst nordan Oxaberget ( . . . ) och 
i{'6rdc Helgans huss hade vij (7) orthugland 

jord i ö w r e Liderne i klostersins hegna aelle 
stadens ther om kring i aaker, aengh, skog 
och mark etc. som then helgans breff wt lydde 
som ther opläsith wart, hulket arbethe wii 
ffor'"' oss fföre togo granlige tiil ransakan 
effter wort bestå samweth. ( . . . ) Thermedh 
worthe wii alle samdrechtige swa till ens 
thedh wii willom for'''' aeghor redeligha och 
skaeligha at skilia hwar ffran the andre 
och affhegnas som nw her effter staar. 
Fförst ffran then storaa ekien ( a ) , som 
wii tha alle lotho Korz och merka wti huggia, 
som nw her effter nempnas och kallas skal 
Korz eek, skall gaa en reth skaedhe gaard 
ffran thenna wti naesta röret (b) paa räth 
och swaa ffran thz röret tiil nästa röret (c) 
ner ligger i gambla gerdesgaarden och swa 
ffran thedh röret och reth öster i siöön (vid 
d) som then gambla gerdesgordhen nw aer, 
och aff aller warit haffwer. Hulkin hegnat 
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Å lk i s tan 

Bilaga TJ 

Fig. 4. Medeltida byar norr om Stockholm, bilaga II till Lars Wikströms avhandling. — Wikströms 
teckenförklaring: Streckad linje = Antaglig bygräns (enl. B. Hedenstierna). Korsstreckad linje = Gränslinje 
1509 mellan Svartmunkelcderne och Helgeandslederne (enl. M. Olsson). Linje av cirklar och streck = 
Gränslinje 1509 (enl. L. Wikström). A = Vädla bys kärnområde med gravfält (enl. M. Olsson). B = 
Medelbys kärnområde med gravfält (enl. S. Ambrosiani, N. Ahnlund, B. Hedenstierna, M. Olsson). 
C = Kaknäs kärnområde med gravfält (enl. S. Ambrosiani, N. Ahnlund, B. Hedenstierna, M. Olsson). 
D = Husarnes kärnområde, gravfält okänt (enl. S. Ambrosiani, N. Ahnlund, B. Hedenstierna, M. Olsson). 
E1 = Unnarörs kärnområde med gravfält (enl. S. Ambrosiani, B. Hedenstierna, N. Ahnlund (1953), L. 
Wikström). E2 = Unnarörs kärnområde (enl. G. Bolin, N. Ahnlund (1937), M. Olsson). Kors i cirkel = 
Eken nr 672 i Sernander-Granlunds inventarium. Latinskt kors = Kyrka. Kors i rektangel = gravfält, röse. 
—• Medieval villages to the north of Stockholm, appendix II to Lars Wikström's dissertation. Key to 
signs of Wikström: Dashed line = Probable village boundary (according to B. Hedenstierna). Crossed and 
dashed line = Boundary line 1509 between Svartmunkelederne and Helgeandslederne (according to M. 
Olsson). Line of circle and dashes = Boundary line 1509 (according to L. Wikström). A = The centre of 
the village of Vädla with cemetery (according to M. Olsson). B = The centre of Medelby with cemetery 
(according to S. Ambrosiani, N. Ahnlund, B. Hedenstierna, M. Olsson). C = The centre of Kaknäs with 
cemetery (according to S. Ambrosiani, N. Ahnlund, B. Hedenstierna, M. Olsson). D = The centre of 
Husarne, cemetery unknown (according to S. Ambrosiani, N. Ahnlund, B. Hedenstierna, M. Olsson). 
E1 = The centre of Unnarör with cemetery (according to S. Ambrosiani, B. Hedenstierna, N. Ahnlund 
(1953), L. Wikström). E2 = The centre of Unnarör (according to G. Bolin, N. Ahnlund 1937, M. Ols
son). Cross in circle = The Oak No. 672 in the inventory by Sernander-Granlund. Roman cross = Church. 
— Cross in rectangle = Cemetery, cairn. 
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wppa norre sidonae ffrån ffor'"' rör och ger-
desgaarder ffor'"' Closter och Convent her 
effter aewerdelica tilhöra skaal, medh eth 
styckiae aengh innan samma theras hegnat, 
som kallas Diupaengh medh then ortug 
land jordh Helgeans husith her til hört har, 
som nw Conventet tillhöreh her effter ffriith 
och qwith haffwa skal medh aaker och aengh, 
skog och mark, fiiskawatn, aale kiistor hwat 
thedh haelst aer eller wara kan i waatho och 
torro. Ther wdinnan inthe wndantagit. Ther 
i moth skall ffor''' Helgeans huss haua the 
twaa aenga ffiaella, som klöstrid och Con
ventet fföre tillhörde, in i thee Helgeans ae

gor, som nw och komber innan then Helgeans 
aegor och hegnat ffriit och qwith, swnnan 
rören, nye och gamble garden öster i syoon 
looper alleleds som epterscriffuit staar som 
then Helge ande enskylth tilhöra skall tiil 
aewaerdeligh tiidh". Båda parterna hade 
representanter närvarande och de godkände 
synemännens resultat, vilket därefter fast
ställdes genom lagmannens dom.7 

I brevet säges att Övre Liderne tillhörde 
Svartbrödraklostret och Nedre Liderne Hel
geandshuset. Även Yttre Liderne måste ha 
tillhört Helgeandshuset, eftersom synen ägde 
rum på Övre och Yttre, ej på Övre och Nedre 
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Fig. 5. T. v. Karta över Djur-
gårdsområdet daterad 1649 (nor
ra hälften). LMA, A99:l"\ — 
Map of the Djurgården area dat
ed 1649 (northern part). 

iSerashOTti \ \ e ^ 
\ i r>arz\ AnTeAryJ/e ? , , „ , , 

Fig. 5 a. Summarisk kopia av fig. 
5 försedd med namn, skiftesindel-
ning och samma bokstavsbeteck
ningar på skiftena som på fig. 2 a. 
IX betecknar gravfält eller grav. 
— Summary copy of Fig. 5 with 
names, parcel distribution and the 
same letters denoting parcels as 
in Fig. 2 a. k denotes cemetery 
or grave. 

Wer than Lacus 

6taor änaz « 

Liderne. I brevet vitsordas att klostret ägde 
två ängar, som var urfjäll inom Helgeands-
husets ägor i Nedre Liderne, och Helgeands
huset 7 örtugland urfjäll spridda allestädes 
innanför klostrets hägnader i öv re Liderne; 
bland dem var en äng som kallades Djupäng. 
Vardera parten skulle nu få äganderätt till 
urfjällen inom sina hägnader, och skillnaden 
i värde skulle utjämnas genom att ett av 
gränsmärkena (rören) flyttades från sin dit-
tillsvarande plats och ersattes med Korseken. 
Ett triangelformat jordområde inom linjer 
mellan det flyttade rörets plats, Korseken och 
nästa gamla rör österut (b) skulle tillfalla 
den part som blivit missgynnad genom bytet. 
O m det var klostret eller Helgeandshuset 
nämner brevet icke. 

I mina redan nämnda Studier i Djur-
gårdsområdets historia s. 73 har jag gjort 
gällande, att linjen a-b-c-d på fig. 5 a, och 
motsvarande linje på fig. 5, var den gräns, 
som 1509 fastställdes mellan Svartbrödra
klostrets egendom Övre Liderne och Helge-

andshusets gård Yttre Liderne vilken till
hörde Helgeandshusets domän Nedre Lider
ne. Senare har Lars Wikström (i det följande 
benämnd W.) i en mycket förtjänstfull aka
demisk avhandling behandlat samma områ
des historia men kommit till annan uppfatt
ning. Han har preciserat den på en karta, 
här återgiven som fig. 4.8 Gränslinjen mellan 
Svartmunkarnas Övre Liderne och Helge
andshusets Nedre Liderne är på denna karta 
sammansatt av cirklar och streck. Linjen går 
i väst-östlig riktning från Brunnsviken till 
Värtan norr om Laduviken och Oxberget, 
enligt uppgift i överensstämmelse med kartan 
fig. 3.9 Gränsen gör en liten avvikning till 
en ännu befintlig gammal ek, som står norr 
om Laduvikens östligaste del.10 Denna ek är 
på fig. 4 betecknad med ett kors i en cirkel 
och antages vara den i 1509 års synehandling 
omtalade Korseken. W:s gränslinje på fig. 4 
överensstämmer emellertid i ett viktigt av
seende varken med synehandlingens lydelse 
eller med gärdesgårdens dragning på fig. 3 
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där gärdesgården är helt rak från Lilla sjön 
till Värtan. Linjen på fig. 4 har en brytnings
punkt mellan Korseken och Värtan, men 
brevet omtalar två brytningspunkter (rör) på 
denna sträcka. Från "Korz eek (a) ( . . . ) skall 
gaa en reth skaedhe gaard ffran thenna wti 
naesta röret (b) paa räth och swa frän thz 
röret (. . . ) tiil nästa röret (c) ner ligger i 
gambla gerdesgarden och swa ffran thedh 
röret och reth öster i siöön". 

W. har som skäl mot mitt förslag till gräns 
bl. a. anfört att gränsdelen c—d på fig 5 a är 
riktad mot nordost, ej mot öster (W. s. 23) . 
Jag lämnar därhän vad "reth öster i siöön" 
kan betyda i detta sammanhang, men kon
staterar att Oxbergsgärdcsgårdcn på fig. 3 
icke går rakt i öster utan något i ostnordost. 
Motsvarande gräns på fig. 4 går däremot 
rakt i öster, men detta endast skenbart. Det 
är alldeles tydligt, att Oxbergsgärdesgården 
på fig. 3 är identisk med gärdesgården mellan 
skiftena S och S1 på fig. 5, som bl. a. i fråga 
om mått och proportioner är mycket riktigare 
än fig. 3. På fig. 5 går gärdesgården i nord
östlig riktning. Gränslinjen på fig. 4 går i 
östlig riktning, därför att denna detalj utan 
korrigering överflyttas från en karta med fel
aktiga proportioner till cn med riktigare mått
förhållanden.11 Oxbergsgärdesgården på fig. 
3 har i verkligheten haft nordöstlig riktning, 
liksom gärdesgården mellan skiftena S och 
S1 och linjen c—d på fig. 5 a. Gärdesgården 
på fig. 3 och motsvarande gränslinje på 
kartorna fig. 4 och 5 markerar icke gränsen 
mellan Svartbrödraklostrets och Helgeands-
husets ägor 1509 utan gränsen mellan Unna-
röra bys ägor och urfjällen Oxaberg och 
Mycklaholm. Gärdesgården står på platsen 
för det sund i nordöstlig riktning, som på 
kartan fig. 1 finns mellan "Oxabergsholmen" 
och Färman. Jfr fig. 1 och 5. 

Enligt W:s mening har Svartbrödraklost
rets gods öv re Liderne år 1509 omfattat hela 
Färman 1 2 med undantag för Oxaberg och 
Mycklaholm, sålunda skiftena T och S på 
fig. 5 a. Mot detta talar dock bl. a. uppgiften 
i 1509 års brev att Helgeandshuset ägde jord 
i Nedre Liderne, "näst nordan Oxberget", 
och i denna jord ägde ö v r e Liderne två ur
fjäll.13 Helgeandshusets domän har enligt 

W. bestått av området söder om linjen av 
cirklar och streck på fig. 4, sålunda av Oxa
berg och Mycklaholm (skiftet S l ) , Björn
näset (0 och 01) samt en strandremsa ös
ter om Uggleängen i skiftet 0 1 med fort
sättning söder om Uggleängsviken fram till 
Storängslaviken (jfr fig. 4 och 5 a ) . Helge
andshusets två gårdar har enligt W. (s. 19) 
"legat på Björnnäset omedelbart söder om 
Laduviken".1 '1 W. bemödar sig om att bevisa 
att Helgeandshuset ägde två gårdar, två 
"brukningsenheter" på Liderne. Det anser 
jag, som redan nämnts, vara fullt klart av 
1509 års brev, som indirekt anger Yttre 
Liderne som Helgeandshusets egendom och 
direkt betecknar Nedre Liderne som dess 
huvudgård. Den förra var antagligen iden
tisk med "then nya affwelsgard" som Helge
andshuset nyligen upptagit och som kallas 
"Lidhcrne" i ett av Sten Sture d. ä. 1489 
för Helgeandshuset utfärdat skyddsbrev.15 

W:s nu omtalade fördelning av jorden 
mellan de två domänerna anser jag vara 
osannolik. Man måste även beakta områdets 
fysiska förhållanden och dess möjlighet att 
försörja inbyggarna. Björnnäset bestod till 
mycket stor del av berg och "moraas" (fig. 
5) . Morasen var uppgrundade delar av 
Uggleviken och de måste 1509 ha varit myc
ket större än vad 1649 års karta visar ty 
landhöjningen mellan 1509 och 1649 har 
varit ungefär 3/4 m. Odlingsbar jord fanns 
endast i näsets västra del. Oxberget saknade 
nästan helt sådan jord och Mycklaholm var 
äng. På det mycket begränsade odlingsbara 
jordområdet skulle sålunda finnas plats för 
Helgeandshusets båda Lidernegårdar samt 
för LJgglaskjul, vars storlek är okänd. Man 
vet att byn eller gårdarna omfattade minst 
något mera än ett öresland och minst två 
brukningsenheter. W. anser att Ugglaskjul 
varit "tämligen obetydligt", men om läget 
på Björnnäsets västra del är vi överens. Jag 
håller för troligt att hela Björnnäset tillhört 
Ugglaskjul. Näsets västra låglänta delar är 
omtalade dels som Uggleängen (fig. 2 och 5) 
dels som Uggleskjulsängen.16 Svartbrödra
klostrets område är med den av W. före
slagna gränsdragningen alldeles för stort och 
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Helgeandshuset för litet, vilket tydligt kom
mer att visas i det följande. 

Under senare delen av 1300-talet ägde Bo 
Jonsson (Grip) fyra markland jord i Unna-
röra by. 1384 bytte han bort sina egendomar 
på Lidingön samt "i Vnnarör fyra marklandh 
jordh oc eet naes som hetlr Myklaholm innan 
Solnö sokn och i Solnö skiplagh" till Finvid 
Finvidsson.17 Finvid dog barnlös omkring 
1390 och hans egendom ärvdes av hans 
systersöner Nils och Bengt Jönsson (Oxen
stierna).1 8 Jorden i Unnaröra tillföll Nils 
Jönsson. 1432 donerade han ett öresland i 
Unnaröra till Helgeandshuset, som då länge 
hade haft det "i Wärya", d. v. s. disponerat 
och brukat det.19. Den 13 november 1433 
bortbytte Nils Jönsson till Klara kloster tre 
markland jord "j Vnnröra by oppa faerman 
liggiandis j solne sokn j danrö skiplagh ( . . . ) 
j waestre oc norra stadhenom j bynom, oc 
eth naess liggiandhes nordhan naest hwsar-
nom som hether mycklaholm oc eth baergh 
oppa liggiandes som hether oxa baergh huil-
kit naess oc baergh Vnnaröra by aff gamblom 
ålder tilligat haffuer".20 Av det anförda fram
går att 1433 på Färman fanns allra minst 3 
markland jord samt urfjällen Oxaberg och 
Mycklaholm. 

Klara kloster gjorde sig ganska snart av 
med jorden på Färman. "Den sista kända 
notisen om klostret som jordägare på områ
det är från 1449" (VV. s. 23). Säkerligen för
värvades jorden av Helgeandshuset som redan 
hade betydande områden i trakten och som 
ägde den 1509. Att svartbröderna skulle ha 
köpt den är icke troligt. De fick icke utan 
påvligt tillstånd köpa jord och deras kloster 
är icke känt som jordägare i trakten förrän 
1498. Då donerade fru Birgitta Olofsdotter 
(Tott) till detta kloster den gård "lydherne 
i Solna sockn wijd Stockasund nordan Stock
holms stadh, som ligger för 2 markland" 
och som hon 1494 erhållit av Sten Sture d. ä. 
vid uppgörelsen av den s. k. Hammersta-
affärcn.21 I det följande kommer att visas, 
att denna gård fortfarande låg för 2 mark
land både 1538 och 1540. Följaktligen bör 
den ha haft samma storlek även 1509. Då 
det som nyss omtalats på Färman fanns minst 
3 markland jord jämte urfjällen Oxaberg 

och Mycklaholm kan Svartbrödraklostrets 2 
markland icke omfatta hela Färman; minst 
ett markland och urfjällen måste ha haft 
annan ägare. Den av W. på fig. 4 föreslagna 
gränsen kan därför icke vara riktig. 

Fortsättningen av områdets historia har 
skildrats både av W. och av mig, och mera 
utförligt av W. I kortast möjliga samman
drag var den följande. I enlighet med reduk
tionsbeslutet vid Västerås riksdag 1527 in
drogs svartbrödernas egendom, som vid denna 
tid kallades Svartmunkelcderne, till Kronan. 
Riddcrskapet skulle enligt beslutet återfå de 
gods som av förfäderna givits, sålts eller pant
satts till kyrkor och kloster efter Karl Knuts
sons räfst 1454. Med åberopande av detta 
beslut begärde danske riksmarskalken Tyge 
Krabbe och Herr Olaf Rosenkrantz att få 
återbörda "Ledherne gods i Solna socken 
Huilkit godz salige fru Birgitta på Hammer-
sta giffuit hade vnder swartbrödhra closter" 
i Stockholm. Gustav Vasa medgav återbörd-
ningen 1532,22 men troligen verkställdes den 
icke, ty godset drogs in under konungens "arv 
och eget". Ar 1538 tillbytte sig Kronan bl. a. 
Svartmunkelcderne "som ligger för 2 mark
land jord" från "arv och eget" mot ett antal 
gårdar i Södermanland.2 3 Ett par år senare, 
den 31 maj 1540, förlänade Gustav Vasa sin 
trogne anhängare Olof Eriksson, vanligen 
kallad Skeppar Olof, "en gård benempd 
Swarte Munche Closters Läderne her i Stock
holm liggiandis emellom Stockesund och the 
fatigis affwels gård i Hospitalet her i Stock
holm, i szin liiffz tiid medt alt thet som same 
gård nu tilligger och aff ålder tillegat haffuer 
ee huad thet helszt är, eller ware kan".2 4 

Detta var samma gård "Lyderne i Solna 
sokn wijd Stockesund nordhan Stockholms 
stadh, som ligger för 2 markland" vilken 
Sten Sture den 7 oktober 1494 givit fru Bir
gitta Olofsdotter och som hon 1498 skänkt 
till Svartbrödraklostret i Stockholm och vars 
gräns mot Helgeandshusets domän reglerats 
1509. Den var som nyss nämnts fortfarande 
1538 om 2 markland och måste enligt för-
läningsbrevets lydelse ha haft samma storlek 
1540. 

Svartmunkelederne stannade i Skeppar 
Olofs besittning till mot slutet av 1540-talet.25 
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Helgeandslederne var enligt det nyss anförda 
brevet av den 31 maj 1540 då fortfarande 
i Helgeandshusets ägo. Det indrogs till Kro
nan 1545 eller 1546 mot ersättning av annan 
jord.2 6 Omkring 1549 bildades av de sam
manslagna Svartmunkelederne och Helge
andslederne en kungsladugård som kallades 
Helgeandslederne.27 För ett par eller tre år 
saknas sålunda uppgift om vem som upp
burit avkastningen från Helgeandslederne. 

Av en uppbördslängd för ladugården 
Helgeandslederne 1550 framgår att "Skepp. 
Olefsz anger" (pluralis) givit 80 sommarlass 
hö (W. s. 26) . Även framdeles omtalas två 
Skeppar Olofs ängar. Elers uppger att 1598 
"Skeppar Olofs ängar voro 2:ne en till var
dera ladugården".2 8 Dessa med säkerhet rik
tiga uppgifter kräver förklaring. Den natur
ligaste synes vara att Skeppar Olof, då Helge
andslederne indrogs till Kronan, fick även 
denna egendom i förläning under ett par 
eller tre år som kompensation för att han 
därefter frivilligt skulle avstå från Svart
munkelederne som förlänats honom på hans 
livstid. Att intet brev härom är känt är icke 
särskilt förvånande. För en så kortvarig upp
låtelse kunde det räcka med en s. k. "muntlig 
förtröstning". Skeppar Olof levde ännu 1555. 

Efter ganska kort tid nedlades kungsladu
gården Helgeandslederne, och dess ägor dela
des mellan den närliggande kungsladugården 
Vädla, som sedan kallades Gamla ladugår
den, och en nytillkommen ladugård vars 
byggnader enligt Ahnlund låg på Klara gärde 
vid nuvarande Hötorget.29 Den kallades Nya 
ladugården. Givetvis behöll man vid del
ningen de gamla kamerala enheterna med 
sina gränser. Det förhöll sig så som W. så 
riktigt framhåller, att "de gamla rågångarna 
mellan olika ägor rubbade man ogärna" (W. 
s. 24) . Den norra av Skeppar Olofs ängar 
(Svartmunkelederne) lades till Nya ladu
gården och den södra (Helgeandslederne) 
till den angränsande Gamla ladugården. Nya 
ladugården nedlades omkring 1620.30 Sam
tidigt eller någon tid därefter fick Axel Oxen
stierna skiftet T på fig. 5 a i förläning. Säker
ligen behöll man även då de gamla gränserna, 
så att Axel Oxenstierna fick hela den norra 
av Skeppar Olofs ängar som legat under 

Nya ladugården. Gustav I I Adolf hade skäl 
att vara frikostig mot sin rikskansler, som 
innehade ämbetet sedan 1612 och i realiteten 
redan tidigare, och som 1620 hade en mycket 
stark politisk ställning. 

"Fråga är", säger W. "om man kan våga 
sig på någon avvägning i jordens storlek 
visavi Helgeandshuset och Svartbrödraklost
ret. Om det förras stora utvidgning har vi 
många belägg sedan förra delen av 1300-talet, 
medan vi beträffande det senare endast kän
ner till ett enda jordefång: 2 markland 1498. 
Det finns dock ingenting som motsäger, att 
Svartbrödrakonventets ägor varit mer om
fattande, ehuru inget diplomatiskt material 
härom bevarats" (W. s. 23 ) . 3 1 Enligt min 
mening både bör och kan man göra en sådan 
avvägning, och då kommer man verkligheten 
något närmare. 

Klockhoff har redan gjort ett försök att 
bedöma de båda egendomarnas inbördes stor
lek med ledning av utsädesmängderna år 
1549, just då av dem bildats ladugården 
Helgeandslederne. Utsädet var då enligt 
Klockhoffs beräkning 40 spän ( = 2 0 tunnor) 
för Svartmunkelederne och 85 spän för 
Helgeandslederne.32 Den senare domänens 
utsäde skulle sålunda ha varit mera än dub
belt så stort som den förras. 

En annan och säkrare möjlighet att be
stämma storleken ger arealredovisningen på 
1649 års karta.3 3 Det nordligaste skiftet T 
(fig. 5 a) kallas i arealredovisningen "Den 
deel som Rijckz Cantzleren haar fååt aff 
Skepp Olufz ängh 90 7/32" tunnland. — 
Skiftet S: "Det öffriga aff Skepp Olufz Engh 
488 3/4" tunnland. Dessa två skiften var 
1649 Skeppar Olofs två ängar, de forna Svart
munkelcderne och Helgeandslederne, av vil
ka Axel Oxenstierna hade den norra (T) i 
förläning. — Skiftet S 1 : "Oxcbärgz udden 
(med Mycklaholm) 59 1/8" tunnland. Denna 
forna urfjäll upptogs fortfarande som en sär
skild kameral enhet ehuru både S och S1 

1649 låg under Gamla ladugården. — Skiftet 
O : "Biörnääset 132 13/16" tunnland. — 
Södra "Ugle Engen (O 1 ) 4 3/32" tunnland. 

Enligt W:s text och karta fig. 4 bestod 
Svartbrödraklostrets egendom Övre Liderne 
år 1509 av skiftena T och S på fig. 5 a, 90 
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7 /32+488 3/4 = 578 31/32 tunnland; Helge

andshusets bestod av skiftena S1, O och O 1 

jämte en smal strandremsa söder om Uggle-

ängsviken öster om skiftet O 1 , 59 1/8+132 

13/16 + 4 3/32 + uppskattningsvis högst 10 

tunnland = ca. 206 tunnland. Svartbrödernas 

egendom har sålunda enligt W. varit när

mare tre gånger så stor som Helgeands

husets. 

Enligt min mening bestod Övre Liderne 

av skiftet T , 90 7/32 tunnland jord jämte 

en inbringande ålkista; Helgeandshusets do

män omfattade skiftena S och S1, 488 3/4 + 

59 1/8 = 547 7/8 tunnland. Därtill kom de

lar av eller möjligen hela Ugglaskjul på 

Björnnäset, skiftena O och O 1 . Helgeands

husets domän var sålunda enligt min mening 

mera än sex gånger så stor som Svartbrödra

klostrets. Landhöjningen mellan åren 1509 

och 1649 kan något, men icke mycket, ha 

förändrat de båda domänernas inbördes stor

lek. Arealuppgifterna från 1649 bestyrker 

därför min redan i det föregående gjorda 

slutsats att W:s förslag till 1509 års gräns 

på fig. 4 icke kan vara riktig. 

Jag vidhåller därför att den gräns som 

angivits i mitt arbete från 1973 och som på 

fig. 5 a är betecknad a—b—c—d bör vara 

den som fastställdes 1509. På den finns två 

brytningspunkter (rör) , b och c mellan Kors

eken (a) och Värtan (d) vilket är i överens

stämmelse med uppgifterna i 1509 års brev 

om den då utförda gränsregleringen. Den i 

brevet omtalade urfjällen Djupäng, om vars 

läge våra meningar varit delade, låg enligt 

brevet norr om "then gambla gerdesgordhen 

nw aer, och aff aller warit haffer" mellan 

punkterna c och d på kartan fig. 5 a. Ängen 

var belägen i den smala dal som på sist

nämnda karta skiljer "Lapekiersbackan" 

från "Ählckijstebacken", i nutiden kallade 

Lappkärrsberget och Ekhagen. 

Noter 

l Erik Granlund, De geografiska betingelserna för 
Stockholms uppkomst (Ymer 1930, karta vid s. 
300); originalkartan i Stockholms stadsmuseum. 
— Angående landhöjningens storlek se L. E. Ase, 
Shore-displacement in eastern Svealand and Åland 
during the last 4000 years (1970). Enligt Ase har 
landhöjningen i Stockholmsområdet varit omkring 
5,2 mm om året. 
- Thomas Hall, Andreas Torstensson och Söder
malm, Konsthist. tidskr. 1970. I detta arbete s. 48, 
53, och 50 fig. 12 finns goda avbildningar av de här 
omnämnda men ej återgivna kartkopiorna samt 
datering av de på dem inlagda förslagen till stads
planer för delar av Stockholm. 
i Martin Olsson, Studier i Djurgårdsområdets in
vid Stockholm historia före år 1700 (1973) s. 4 ff. 
4 L. M. Bååth, Handritade kartor över Stockholm 
från 1600-talet. S. Eriks årsb. 1909 s. 88 f. — 
På cn karta från 1649 (södra delen av samma 
karta som fig. 5 och återgiven i Olsson 1973 s. 10 
och 11) har skiftet C namnen "Biskophs Engcn" 
och "Biskophs udden"; skiftet har helt rak och 
obruten gräns mot NV ända ned till stranden. 
På fig. 2 är nordvästra gränsen i sin sydliga del 
brillon i nästan rät vinkel mot stranden, och denna 
del är prickad; skiftet har texten "Biskops udden". 
På fig. 3 är den på fig. 2 prickade gränsdelen hel
dragen, och skiftet har påskriften "Greffue Magni 
Platz". Greven var Magnus Gabriel de la Gardie. 
Han föll i onåd hos drottning Kristina 1652 och 

har efter det tillfället säkerligen icke fått någon 
förläning av henne. Kartornas åldcrsföljd bör där
för vara: fig. 5 (dat. 1649), fig. 2 (kopia efter orig. 
frän 1626; och fig. 3. Fig. 3 bör därför dateras till 
mellan 1649 och 1652. 
5 LM V, A 99:116. Denna karta har blivit upp
fodrad och då har en skrift på dess baksida läm
nats obetäckt. Skriften har därför blivit sämre 
skyddad än omgivningen, varför den nu till största 
delen är oläslig. Årtalet 1649 är dock fortfarande 
fullt tydligt. I Ake Wirgins i Stockholms stads
museum förvarade "Anteckningar till en samling 
fotostatkopior av äldre kartor över Stockholm" 
lämnas följande upplysning om denna: "Tvenne 
anteckningar pä baksidan ha tolkats till: 'Accurata 
Tabula Geographica öfwer Stockholms belägenhe
ter noga och tydligt observeradt och af dragit A:o 
1649 och 1650'. — 'Denna Carta är funnen ibland 
Aug. C. .zcn Mörcks Concepler som ifrån Abo . . . 
äro öfwersända med andra Portfölj Acter". •— 
Möjligen var denna den "afritning af Stockholms 
stadh medh Walmass ö h n och omliggiande" som 
d. 30/4 1661 av rådet befanns god och därför 
fastställdes som "oföränderlig!)". Thomas Halls 
förmodan (a.a. s. 53 fig 16) att härmed skulle ha 
avsetts LMV, A 9 9 : l ' 2 är troligen icke riktig. •— 
Någon lantmätare Mörk som kan komma ifråga I 
detta sammanhang finns icke i Viktor Ekstrand, 
Svenska lantmätare 1628—1900. Sthlm 1896— 
1904. 
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6 En urfjäll var ett område med enskild ägare, 
beläget inom eller utom byns ägor. Den hade ingen 
del i byns gemensamma egendom och skulle vara 
avgränsad med "rå och rör". Fanns ej sådana, 
skulle urfjällen "gå tillbaka under rätt byskifte". 
Se vidare härom: Gabriel Thulin, Den svenska 
skifteslagstiftningen, Stockholm 1911 s. 40 ff. och 
A. Holmbäck och E. Wessén, Upplandslagen, Stock
holm 1933 s. 159 ff. 
7 R. A. Perg. 1509 28/6. 
8 Lars Wikström, Kungsholmen intill 1700-talets 
början, Stockholm 1975 ( = W ) . — Mot W:s karta 
har jag bl.a. att erinra att gränslinjen som skiljer 
Färmans norra del från den södra är helt rak lik
som pä fig. 2, en kopia som kan vara något förvan
skad. Jag har uppgivit att gränsen i enlighet med 
fig. 5 var bruten på två ställen. Vidare ligger 
"kärnområdet A" mycket östligare än jag uppgivit. 
9 W. s. 24 och s. 242 not 87 samt bilaga II ( = 
fig. 4 ) . —• I huvudtexten s. 24 göres försiktigtvis 
en viss reservation. "Det är frestande att se en 
överensstämmelse mellan gränslinjen Helgeands
huset—Svartbrödraklostret från 1509 och gärdes
gårdens dragning på 1645—1646 års karta [fig- 3], 
även om en sådan överensstämmelse ej kan ledas 
i bevis". Fig. 4 och huvudtexten s. 23 och fler
städes visar dock fullt tydligt vad som är W:s 
mening. På s. 23 uppger W. att gränsen skall ha 
gått "från trakten omedelbart norr om Oxberget 
i öster, över Stora Skuggan längs remsan omedel
bart norr om Laduviken och utmynnande i Brunns
viken". Den diffusa gränsbeteckningen med cirklar 
och streck på fig. 4 gör att man på den icke upp
fattar att Helgeandshuset skall ha haft en smal 
landremsa norr om Laduviken. Så har helt säkert 
aldrig varit fallet. Stranden har varit gräns vilket 
också fullt tydligt framgår av både fig. 3 och 5. 
l n Eken nr 672, i E. Granlund, K. A. Gustawsson, 
G. Selling och R. Sernander, Stockholmstraktens 
natur- och kulturminnen utg. av Rådet till skydd 
för Stockholms skönhet. Stockholm 1935. 
" Om noggrannhetsgraden hos de omtalade äldre 
kartorna, se Olsson 1973 s. 10 f. 
l- W. uppger s. 235 not 33 att byn "Unnarör 
säges i 1433 års brev (Perg. 13/11 1433) vara 
'uppa faerman liggiandes'. Vad härmed (med 
Färman) avses är omöjligt att definitivt avgöra". 
Färman var enligt Nils Ahnlund "den ö som en 
gång bildades genom Laduvikens totala inskärning 
mot Brunnsviken" (Stockholms historia före Gustaf 
Vasa s. 54). Granlunds karta fig. 1 visar att det 
icke kan vara något tvivel om att detta är rikligt. 
Ön har sedan genom landhöjningen blivit en halvö. 
Den använda prepositionen talar även för att detta 
är riktigt. Byar ligger på öar och på halvöar, men 
i socknar och i härader. 

13 Helgeandshuset ägde även jord i övre Liderne 
senast vid 1400-talets mitt (RA Perg 10.3.1447; 
Stockh. stads jordeb. s. 182). Jorden var uppdelad 
i tegar "efter rätt byskifte". Då byns övriga jord 
senare samlades under en hand blev Helgeands

husets tegar urfjäll i egendomen Övre Liderne, de 
samma som i 1509 års brev omtalas som "7 örtug-
land jord i Övre Liderne aella staden ther om 
kring i aaker, aengh, skog och mark etc." (s. 26). 
— W. omtalar i not 44 s. 238 att i en regest av 
Claes Örnhielm (RA, Reduklionskommisionens ark. 
D i d , 1:1 Upps. Stift s. 1111—12) omnämnes "en 
av skattebonden Erik Ödgarsson 1474 till Helge
andshuset pantsatt ängsfjäll vid Oxberget i övre 
Liderne" (kursiv av W.) Härav skulle framgå att 
Oxberget var beläget i Övre Liderne och "att 
Unnarörs och Lidernes mark åtminstone i vissa 
fall varit identisk". Om det sistnämnda är W. och 
jag eniga men icke på denna grund, ty enligt min 
mening är regesten icke riktigt refererad. Dess text 
går över ett uppslag. På v. sidan: "Öffwer Lederne", 
på h. "Helgeandshuset". Nästa rad v. sidan: "Ibi
dem aengifiäll". Därunder med annan stil och an
nat bläck: "wid Oxaberg". På h. sidan: "Ibidem aer 
pantsatt till Helgeandshuset för 6 mark stockholm
ska af en skattebonde i öfwer Lederne Erich ö d -
gersson benämnd A:o 1474". Ordet "Ibidem" på 
h. sidan syftar icke på "wid Oxaberg" som icke 
fanns då "Ibidem" skrevs. Texten på v. sidan 
meddelar endast att en person i övre Liderne 
ägde en ängsfjäll. Texten t.h. upplyser om att 
personen hette E. ö . , var skattebonde i Övre Lider
ne och hade pantsatt sin ängsfjäll (som var hans 
enskilda egendom) till Helgeandshuset. Det senare 
tillägget har kompletterats med upplysningen att 
ängsfjällen låg "wid Oxaberg" (och icke i Övre 
Liderne). Urfjällen Oxaberg och Mycklaholm har 
enligt 1433 ärs bytesbrev (s. 31) "aff gamblom 
ålder tillighat" Unnaröra by. Då byns jord sedan 
delades upp mellan Lidernegårdarna kom Oxa-
bergsområdet till Nedre Liderne som det tillhörde 
1509 (jfr. fig. 3, 4 och 5 a ) . Det kan aldrig ha 
legat i Övre Liderne. 
14 Byn Unnaröra "på faerman liggiandes" omfatta
de enligt W. s. 10 "sannolikt all jord från Ålkistan 
i norr till det dåvarande sammanflödet av Husar-
och Ugglevikarna i söder och med västgränsen vid 
Brunnsviken", således även Björnnäsct. Det finns 
dock intet som bestyrker varken detta eller på
ståendet att de båda Lidernegårdarna varit be
lägna på Björnnäsct. Däremot vet man att Uggla
skjul varit beläget på detta näs (skiftet O på fig. 2 a 
och O,©1 pä fig. 5 a ) . Gärdesgården mellan Ladu
vikens västra ände och Brunnsviken på fig. 2 och 
5 visar var gränsen sedan urminnes tid gått mellan 
Färman och Björnnäset. Jfr fig. 1. 
15 RA Perg. 1489 27/9. — Uttrycket "som de 
nyligen upptagit hava" behöver icke betyda att 
gården var ny då klostret började bruka den. Det 
kan ha varit en gammal gård som klostret satte i 
stånd. Yttre Liderne var äldre än 1483. Helgeands
huset ägde 13 örtugland i Yttre Liderne 1409 (W. 
s. 18). 
!<• På alla kartor, som återgår på samma äldre origi
nal som fig. 2, tillhör de båda Uggleängsdclarna 
samma skifte, nämligen O. På de båda senare och 
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alldeles samtidiga fig. 5 och fig. 3 är den södra 
Uggleängen skild från den norra med en kort 
gärdesgård vid Uggleängsvikcns västligaste ände. 
Antagligen har uppdelningen skett då den norra 
ängen upplåts åt köttmånglarna till beteshage för 
deras slaktboskap; den kallas på fig. 5 "Kiöt-
månglarehagan". 
17 RA Perg. 1384 (Fotostat). Orig. i Linköpings 
stiftsbibliotek. 
18 H. Gillingstam, Ätterna Oxenstierna och Vasa 
s. 112 f-, 265. 
i» RA Perg. 1432 22/4. 
2" RA Perg. 1433 13/11. — Uttrycket " j waestra 
och norra stadhenom j bynom" betyder icke att 
Klara klosters jord i Unnaröra by låg i östra och 
norra delen av Färman som W. uppger s. 18 och 
s. 240 not 69 samt på fig. 4 (E l ) . Det betyder 
både enligt Upplandslagens byalagsbalk av 1296 
och enligt Landslagen av 1442 att tomten till vil
ken jorden hörde låg väster—norr i den solskiftade 
byn och att klostret var "ändekarl" i byn. Detta 
innebar att klostret ägde den sista, nordligaste 
tegen i alla slag av byns jord i åker, äng, skog och 
strand etc. Uttrycket visar icke att Unnaröra bys 
tomter legat i nordvästra delen av Färman vid E [ 

som fig. 4 anger. 1438 års brev ger ingen uppgift 
om var på Färman byns tomter varit belägna. Det 
förutsatte man att alla visste. I Olsson 1973 s. 58 
och 62 anges vissa skäl för att byn har legat unge
fär vid nuvarande Stora Skuggan (E 2 ) . 
» RA Brev 1498 9/3. 
22 GVR 1532 s. 94. 
S Brevet tryckt i A. Klockhoff, Danviks hospital 
II s. 53 ff. Uppsala 1935. 

2i GVR 1540 s. 48. 
25 I Olsson 1973 s. 74 h a r j a g felaktigt uppgiv i t 

att egendomen stannat "endast kort tid" i Skeppar 
Olofs besittning, vilket W. rättat i sitt arbete s. 
243 not 94. 
26 Klockhoff a.a. I s. 140 och s. 160. — W. är i 
denna fråga helt ense med Klockhoff (W. s. 255 
not 14). 

27 N . A h n l u n d , L a d u g å r d s l a n d e t . S tockho lm 1937 
s. 15 f. — I r ä k e n s k a p e r n a redovisas kungs l adu 
g å r d e n H e l g e a n d s l e d e r n e första g å n g e n å r e n 1549 
— 1 5 5 1 ( W . s. 255 no t 1 4 ) . 
23 Johan Elers, Stockholm 3. Stockholm 1801, s. 
146. — Elers' källa bör ha varit RA, Upplands 
handlingar nr 7, Ladugårdsräkenskaper 1598; rä
kenskapen fanns på Elers' tid men är nu förkorn-
men. — "Skeppar Olofs äng" eller "Skeppar Olofs 
gärde" redovisas 1550—51 under gården Helge
andslederne; 1566—67 under Nya ladugården och 
1584 under såväl Gamla som Nya ladugården (W. 
s. 243, not 95) . 

29 Ahnlund 1937 s. 16. 

30 Ahnlund 1937 s. 16. 

31 Att varken Övre Liderne eller Svartmunkeleder
ne någonsin omtalas som utgörande mer än 2 
markland motsäger onekligen antagandet. Se s. 31 f. 

32 Klockhoff a.a. 1 s. 141 not 3 . 

33 Area l redov i sn ingen ä r i faksimile å t e rg iven i 
Olsson 1973 s. 12 fig. 2 b . D e n visar a t t W : s hypo
tes s. 24 och s. 242 no t 87 a t t D j u p ä n g och Skep
p a r Olofs ä n g skulle v a r a två ol ika n a m n p å sam
ma jordområde är oriktig. 

Northern Djurgården in 1509 

Roya l D j u r g å r d e n , former ly a game-p rese rve , 

is s i tua ted jus t n o r t h a n d east of t he Ci ty of 

S tockho lm. T h e t o p o g r a p h y a n d his tory of 

t he a r e a h a v e recent ly been t r e a t e d in t w o 

w o r k s : M a r t i n Olsson, S t u d i e r i D j u r g å r d s -

o m r å d e t s his tor ia före å r 1700 (A S t u d y of 

the His to ry of t he D j u r g å r d e n A r e a before 

1700; 1 9 7 3 ) , a n d L a r s Wiks t röm ' s disserta

t ion, K u n g s h o l m e n intil l 1700-talets bö r j an 

( K u n g s h o l m e n u p to t he ear ly 18th c e n t u r y ; 

1975) . T h e l a t t e r descr ibes t he n o r t h e r n m o s t 

p a r t of t he a r ea . Fig. 5 shows a p i c t u r e of 

t he a r e a in 1649. Cf. Fig. 1. A system of 

bays ( H u s a r v i k e n , L a d u v i k e n , a n d U g g l e -

ängsv iken) t h e n s e p a r a t e d t he n o r t h e r n m o s t 

p a r t , fo rming a pen insu la ca l led F ä r m a n 

Fornvännen 71 



36 Martin Olsson 

(1433) and an isthmus, Björnnäset, between 
the two last-mentioned bays. In 1509, there 
were in the area the farms Övre Liderne, 
owned by the Dominican Monastery in 
Stockholm, which had received it as a dona
tion in 1498, and Nedre Liderne and Yttre 
Liderne, which belonged to the Helgeand 
House (Domus Sancti Spiritus) in the same 
town. The Helgeand House owned land in 
the area already in the early 14th century 
and had then extended its estate considerably. 
In Björnnäset was Ugglaskjul, which be
longed to the Helgeand House, at least partly. 

Both the demesnes owned small parccls of 
outlying land within the boundaries of the 
other, a fact which caused disputes. In order 
to prcvent them, a boundary-adjustment was 
made in 1509. Each of the parties then 
obtained the ownership of the other party's 
outlying land, and the difference in value 
was settled by removing one of the boundary-
marks, placed between Övre and Yttre Lider
ne, and replacing it by a new one, a tall oak 
in which a cross was hewn and which was to 
be called Korseken (the Cross Oak) . Accord
ing to the arbitration letter, drawn up at the 
inspection, the adjusted boundary ran from 
the Cross Oak (a) to the next post (b) in 
the old boundary, and from there to the next 
post (c ) , "which is placed in the old fence, 
and from that post straight eastwards out 
into the sea" (at d ) . It is on the position of 
this boundary line that the opinions of the 
two authors differ. 

Olsson contcnds that the boundary was 
the one indicated with dotted lines in Fig. 5 
and in the copy Fig. 5 a with lines between 
the divergence points a, b, c, d. The area to 
the north of the boundary, parcel T , was 
the Dominican Monastery estate ö v r e Lider
ne, which was låter to be called Svartmunke
lcderne, and the area to the south of the 
boundary down to Laduviken (parcel S and 
S l ) belonged to the Helgeand House estates 
Nedre Liderne and Yttre Liderne. They were 
låter to be called Helgeandslederne. 

Wikström's opinion is indicated in the map, 
Fig. 4. A fence between the western end of 
Laduviken and Värtan in Fig. 3 marks the 
boundary between the two demesnes. In Fig. 

4 this boundary is indicated by circles and 
dashes and the Cross Oak by a cross in a 
circle. According to Wikström the estates of 
the Dominican Monastery consisted of par-
cels S and T in Fig. 5 a, and the ones of 
the Helgeand House of parcels O and O 1 and 
of a narrow strip of shore to the south of 
Laduviken. The two farms Övre Liderne and 
Yttre Liderne belonging to the Helgeand 
House were, according to Wikström, situated 
in Björnnäset (parcels O and O 1 ) . 

Olsson contends that the division of estates 
made by Wikström cannot be correct, partly 
because the completely straight line in Fig. 3 
does not correspond to the statement of the 
arbitration letter concerning two divergence 
points between the Cross Oak and Värtan, 
partly because the Helgeand House would 
have had too small an area of arable land in 
relation to the monastery (see Figs. 3 and 5 
and Fig. 4 ) . On Färman (parcels S and 
T) there were at least 3 "markland" of 
arable land, and the ö v r e Liderne of the 
Dominican Monastery owned only 2 "mark
land". Consequently, the property of the 
Dominican Monastery cannot have com
prised the whole of Färman; at least 1 "mark
land" must have belonged to some other 
owner, and in 1509 that owner was the 
Helgeand House. Actually, the property of 
the House on Färman was much larger, 
which appears from the acreage statement 
attached to Fig. 5. Parcel T had an area of 
90 7/32 acres and parcel S one of 488 3/4 
acres. In 01sson's opinion they were the 
demesnes of the Dominican Monastery and 
the Helgeand House, respectively. Accord
ing to Wikström the Dominican Monastery 
should have owned parcels T + S = 578 31/32 
acres, and the Helgeand House parcels S1, O, 
O 1 , and a narrow strip of shore to the south 
of Uggleängsviken, altogether some 206 acres. 
The Dominican Monastery should thus, ac
cording to Wikström, have owned an area 
nearly three times as large as the one owned 
by the Helgcand House, which is unlikely. 
Thus, the acreage statement further confirms 
that the boundary suggested by Wikström is 
wrong. Olsson consequently holds to this 
suggestion: the lines a—b—c—d, Fig. 5 a. 
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