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Debatt 

Ulfåsas bebyggelseläge under skilda epoker 

1990 utkom en bok med titeln »I den heliga 
Birgittas trakter». Nitton uppsatser om me
deltida samhälle och kultur i Östergötland 
»västanstång». Där skriver bl. a. Christian L o 
vén om »Slotten och de befästa gårdarna i 
västra Östergötland». Bland dessa ingår Ulfå
sa herrgård i Ekebyborna socken. Han anslu
ter sig där till den på senare tid lanserade t e o 
rin att bebyggelsen flyttats från den plats som 
numera kallas Brittas och till det s. k. S:a Bri
tas näs och därifrån till dess nuvarande plats 
(Slott och herresäten i Sverige, 1971 s. 320) 
(fig. 1). Han avslutar dock sin artikel med en 
reservation: »Sista ordet i denna fråga är 
dock inte sagt.» Min avsikt är att göra ett in
lägg i denna debatt med stöd av den doku
mentation som framkommit vid min forsk
ning i Ulfåsas bebyggelsehistoria. 

Först en sammanfattning av de två teorier 
som står mot varandra. 

Gårdens olika lägen enligt 

Version I Version 11 
Brittas före 1350- S:a Britas näs 1200-1350 
S:a Britas näs 1350-1580 Brittas (Gamlegården) 

1350-1580 
Nuvarande läge 1580- Nuvarande läge 1580-

Enligt en gammal men ej dokumenterad tra
dition tillhörde Ulfåsa Birger Jarls föräldrar 
Måns Minnisköld och Ingrid Ulwa. Vem som 
ä n d e gården efter deras död är synnerligen 
oklart och först i en dom daterad Vlwasum 
den 15 jan. 1315 tilldöms lagman Birger Per
son arvsrätten till sin kusin Johan Engels ef
terlämnade gods och nämns gården vid 
namn. Betydelsen av detta är »ulvarnas ås» 
och ej som ofta antagits Ulfs gård efter Ulf 
Gudmarson (G. Franzén, Ortnanmarkivet). 
Efter giftermålet mellan Ulf Gudmarson och 
Birgitta Birgersdotter 1316 bosatte sig paret 
på Ulfåsa och gården förblev sedan i flera ge
nerationer i deras familj men tillföll på 1400-

talet Sturarna. Efter mordet på Svante Sture 
ärvdes Ulfåsa av hans dotter Anna Sture som 
1569 ingick äktenskap med Hogenskild Biel
ke. Denne blev 1605 p. g. a. konspirationer 
avrättad av Karl IX och Ulfåsa drogs in till 
»Kronan men redan Gustaf II Adolf gav löfte 
om att gården skulle återställas till släkten. 
1618 blev Lars Sparre ägare genom sitt gifte 
med Anna Stures systerdotter Märta Baner. 
Deras son generalen Carl Sparre kom att få 
stor betydelse för gårdens förskönande och 
förbättring. 

Vad talar då för all version I är den riktiga ? 
Som belägg för denna version anför Äke Nis
beth (Slott och herresäten i Sverige, s. 320) 
och Christian Loven (I den heliga Birgittas 
trakter, s. 373) att det strax söder om den 
plats som numera kallas Brittas funnits gam
mal bebyggelse och att den flyttats till S:a Bri
tas näs p. g. a. ett ur försvarssynpunkt mindre 
lämpligt läge på slätten. Att det vid Brittas 
funnits en bebyggelse framgår av den svarta 
jorden och alla de lösfynd som gjorts där 
samt alla de sten- och tegelrester som fortfa
rande forslas bort varje år. Bland de viktigaste 
fynden märks en silversked med Folkunga
vapnet (Linköpings museum), en stamp med 
Ekebyborna kyrkas sigill, två guldringar 
(SHM) samt en pilspets, alla daterade till 
1300-talet och dessutom benrester och järn
skrot. Tjocka lager av aska tyder på att brand 
var en av orsakerna till att bebyggelsen flyttats 
enl. version I till S:a Britas näs. Detta skall ha 
skett mellan 1344 efter Ulf Gudmarsons död 
och före 1349 då Birgitta begav sig till Rom. 

Den nya borgen skall ha placerats på ett 
näs i sjön Boren på tre sidor skyddad av 
vatten och på den södra av två vallgravar. Nä
set kallas i fortsättningen för S:a Britas näs 
(fig. 1). Borgen bestod av ett borgtorn, varav 
det fortfarande finns rester av en källare, två 
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l:a BRITTAS NÄS 

HÅNGERNÄÄS? 

EKBYBORNA K:a 

ASK K:a 
kr 

Fig. 1. »Karta över de tre åsarna, Vlwasum, Brittas och Mörbyåsen. 
Teckning: Anna Ivarsson, dec 1992 
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byggnader väster om detta samt flera hus sö
der om vallgraven (fig. 2). Men 1924 utfördes 
en grundlig undersökning av platsen av Axel 
Forssén och han konstaterade då att borgen 
bör ha byggts redan på 1200-talet, alltså långt 
före Birgittas resa till Rom 1349. Han nämner 
ingenting om att den skulle ha byggts till el
ler om senare. Några speciella fynd gjordes 
inte heller. Spår av brand antyder dock att 
detta kan ha varit orsaken till bebyggelsens 
flyttning, enl. version I till dess nuvarande 
plats. Några som helst belägg för att denna 
version skall vara den riktiga har förf. inte 
kunnat finna varken i samtida eller senare 
dokumentation, ej heller i den muntliga tra
ditionen. Viktigt är också att notera att denna 
uppfattning att gården flyttats från Brittas till 
S:a Britas näs uppstått på senare år efter det 
att de stora invallnlngarna runt Brittas ägt 
rum i början av 1900-talet och det istället för 
våtmarker blivit böljande sädesfält. 

Vad talar då för att version II är den rätta 
och att borgen flyttats från S:a Britas näs till 
Brittas? Först och främst kan invändningen 
att det nya läget vid Brittas skall ha varit forti
fikatoriskt olämpligt helt avfärdas. Geolog 
Hans Johansson (SGU) som på 1970-talet 
gjorde undersökningar av trakten hävdar 
med bestämdhet att Brittas på 1300-talet var 
omfluten av vatten. Denna ås sträcker sig lik
som Vlwasum-åsen i nord-sydlig riktning och 
avgränsas i norr av sjön Boren (fig. 1). Fortfa
rande, trots invallnlngarna, är det stora p r o 
blem att hålla åkrarna vattenfria efter regn-
och snörika perioder och när vallarna brister 
och pumparna stannar är det lätt att förestäl
la sig 1300-talsborgen vattenomfluten, vilket 
förf. av egen erfarenhet kan intyga. 

Ett annat skäl till att flytta gården från den 
steniga Vlwasum-åsen till Brittas kan ha varit 
att jordbruket under 1300-talet började ut
vecklas och att marken på den senare platsen 
var betydligt mer lättodlad. Enligt traditionen 
berodde gårdens flyttning till Brittas på att 
Birgitta efter makens död 1344 önskade kom
ma närmare de båda sockenkyrkorna Ekeby
borna och Ask (Sv. Slott och herresäten, nr 3 
s. 127). I den förra finns fortfarande ett rum 
som kallas S:a Britas bönkammare. 

Namnet Vlwasum bibehölls på den nya bor

gen, 1361 skriver sig Ulfs och Birgittas son 
»Karolus de Ulfasum» (Paulsson, Annales 
Suecici Medii Aevi). Benämningen Brittas fö
rekommer först 1825 och har förmodligen va
rit den folkliga benämningen på åsen. Efter 
1580 då en ny flyttning av bebyggelsen sked
de, denna gången till den nuvarande platsen, 
kom den övergivna 1300-talsborgen vid Britt-
ås att betecknas som gamlegården eller hum
legården, namn som förf. i fortsättningen 
kommer att använda. 

Av en redogörelse för »antiquiteterna i Ee-
kebyborna s:n» insänd till antikvitetskollegi
um på uppdrag av förmyndarregeringen från 
kyrkoherden Johannes Magni framgår att be
byggelsen verkligen flyttats från näset till 
gamlegården. »Ulfåsa gård är först ifrån ett 
nääs uti stora diurgården belägit, der ännu 
dhe gambla rudera finnes och S. Britas nääs 
kallas, aff benemdte S. Brita Hytter på Bärga 
Byes ägor, hwar nu humblegården lagder är 
och kallad Ulfåsa efter sin salige Man Ulff be
nämnd. Derefter hafwer H. Hogenskild Biel
ke den åter låtit flytta nermare åt siön Boren, 
der den nu står samman med 3 hemman 
Hambra kallade ...» (Palmsköld 293 Boberg 
härad Ekebyborna, UUB). Ungefar samma 
beskrivning står att finna i Aska häradsrätts 
dombok för den 14 jan. 1680 i ett mål mellan 
dåvarande ägaren gen. Carl Sparre och Berga 
by (WLA). 

Ett rikt kartmaterial från 1635, 1659, 1674, 
1683 och 1708 ger också intressant informa
tion (LMV). På den tidigaste kartan från 1635 
är den nya Bielkeska bebyggelsen inritad med 
corps de logi och ekonomibyggnader på dess 
nuvarande plats medan området varifrån den 
flyttats markerats som »Gamblegårdstomp-
tan» (fig. 3). Denna karta är alltså ritad c:a 45 
år efter flyttningen och säkert fanns det fort
farande personer i livet som hade minnen av 
en sådan upseendeväckande händelse. Sank
ta Britas näs finns överhuvudtaget inte inritat 
på denna karta vilket tyder på att det varit 
skogbevuxet, vilket också framgår av en upp
gift till Reduktionskollegiet från Carl Sparre: 
»1662 hava dagligkarlarna korthuggit och av
vägt uti S:a Britas näs 9 % timmerlass.» (Pro
tokoll ang. kungsgårdar och kungsladugårdar 
RA.) På 1683 och 1708 års kartor finns »Gam-
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Fig. 2. Ruinen vid S:a Britas näs. Foto ATA. 
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Fig. 3. 1683 års karta. LMV. Nr 21 Gamlegården. 
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Fig. 4. Flygfoto av nuvarande Ulfåsa. Lars Björkroth, Linköping. 

blegården hvarest Herregården haar tillförne 
Stådt männ nu är Humblegårdh och en stu-
gubygning» men 1767 är stugan borta och 
där har istället blivit åker. Ett par byggningar 
hade flyttats redan 1588 till den nya platsen 
vilket framgår av fogden Jon Jonssons räken
skaper av »Utgiffter tiill Ulfåås Gårdh» då 19 
dagsverken åtgått »tiill the bygninger som 
bleff flytt aff Gamble Gårdenn vid leden». (H. 
Bielkes saml. vol. 1 och 8 RA.) I en annan för
teckning »uppå dhe Antiqviteter och Monu
menter som finnas uthi Eekbybornanas För-
samlingh» (Actum Eekbyborna 1667 KB) 
återfinnes följande passus: »Först finnes een 
mural Källare aff Lijmhellar, och annan hug
gen sten uppå H:r Ex:tz Carl Sparres säte-
gårdz ägor, uppå een udde Väster om gården 
Hångernääs be:d men intet nu hwälfd eller 
om han hafwer det warit weet man intet: men 
så länge sedan behållen, att twenne Asper, 

äre wuxne uthi honom, aff hwilka dhen stör
sta är så stoor som een Tämmeligh Skiftes-
stack, item och ehn Hasselbuske icke mycket 
stoor ...» 

Det har allmänt antagits att denna beskriv
ning syftar på S:a Britas borg på näset, men 
vid närmare granskning tycks det snarare vara 
1300-talsborgen vid gamlegården «... uppå 
een udde Väster om gården Hångernääs 
be:d» kan udden inte syfta på S:a Britas näs 
och gården på Ulfåsa vilket framgår av den vi
dare texten »om denna S:e Brijta säijes och 
detta att hon skulle hafwa warit gift och haft 
een man Ulff be:d» och längre fram i texten 
»een annor kyecka Eegby be:d». Gården eller 
torpet Hångernääs har bevisligen funnits och 
återfinns i olika handlingar från 1500-talet 
Dels i Nils Pederson Bielkes och hans maka 
Anna Hogenskilds handlingar (RA E 
1987-1992) där »ULFÅSALÅTTEN i Öster-
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götland, Aska härad i Egby socken» består av 
Ulfåsa med Hamra, Kullebohl, Fallet och 
Hångernääs. Dels i ett »Extracht af Högväl
borne Sahl: H: Svante Stures Jordabok Skre-
fem Anno 1561» avskrivet 1571 (UUB X 299 
I) där bl. a. Hångernääs nämns. Sista uppgif
ten är när den ovan nämnde fogden Jon Jons
son 1588 betalar ut lön till smeden i Hängis-
näs. Namnet är troligen en förvanskning av 
Hångernäs. Någon gård med detta namn har 
förf. inte kunnat finna på det existerande 
kartmaterialet från 1600-talet och framåt. 
Men den kan ha legat på den ås som sträcker 
sig c:a 1 km öster om Brittas i nordsydlig rikt
ning från Mörby till sjön Boren (fig. 1). Där 
finns fortfarande rester av gammal bebyggel
se. Näset på Mörbyåsen som numera tillhör 
Ulfåsa har benämningen »Salongen», möjli
gen en förvanskning av »Hången» som enl. 
prof. Gösta Franzén betyder »strandslutt
ning». 

I redogörelsen för antikvitelerna från år 
1667 är källarens mått noga angivna. »Denna 
Källare är i längden ifrån Öster till Väster 
10 Vi allna och i Bredden ifrån norr och till 
söder 14 Vi aln, Källarestukan eller nidgång-
en i Källaren är 8 alnar longh och hwälfd, 
hwaruppå står en stor börk.» Om man räknar 
en aln = 60 cm stämmer dessa mått förvånans
värt väl överens med måtten på källaren på 
S:ta Britas näs, men där är innermåtten från 
norr till söder c:a 6,48 m och från öster till 
väster c:a 8,68 alltså det omvända förhållan
det. Denna måttöverensstämmelse styrker Ax
el Forsséns antagande att byggnadsmaterial 
från borgen på S:ta Britas näs återanvänts på 
annan plats. Redogörelsen fortsätter »Men på 
väster sidan om Källaren, hardt hoos, finnes 
lagda Steenar, såssom muur under huus, på 
hwilka utan twifwel, hafwa stådt wåningar 
dher S:te Brijta, hafwer logerat uthi, efter 
dher finnes steenhoopar såssom efter Kor-
steenar, uthi hwilka finnes tegelsteenar.» En 
hembygdsforskare, kantor Ernst Petterson i 
Ask, skriver 1912 i en redogörelse angående 
Brittaås: »I vår tid synes där en ladugård och 
en liten statstuga. Husen ligga på en åt alla 
håll, mest åt söder, sluttande kulle och på sö
dra sluttningen visas ännu i åkern en fördjup 
ning, af gammalt kallad »Gamlegårdshål». 

Där påträffades 1911 vid stenbrytning en 
sträckmur af medeltidstegel jämte en stor 
mängd grundvalar af byggnader. Inom en så
dan påträffades tjocka lager av aska - blandad 
med ben af bl. a. häst - tydande på att husen 
här en gång ödelagts af eld, kanske genom 
danskarna 1567-68.» 

Alla dessa spår av bebyggelse är numera ut
plånade. Mängder av sten forslades bort där
ifrån och användes till ett vägbygge i början 
av 1900-talet, strax efter kantor Pettersons re
dogörelse. 

Vad som förorsakade branden, om det var 
biskop Hans Brasks trupper 1520 (Schuck, 
Ecclesia Lincopensis s. 360-61) eller danskar
nas våldsamma härjningar i trakten (Moltke, 
Daniel Rantzaus tog til Östergötland) eller 
helt enkelt en vådeld har förf. inte kunnat ut
röna. Som ovan nämnts lät Hogenskild Bielke 
på 1580-talet flytta gården närmare sjön B o 
ren »där den nu står samman med tre hem
man Hambra kallade». Där är den fortfaran
de belägen om än i förändrat skick (fig. 4). 

Sammanfattningsvis kan man hävda att det 
inte finns några som helst bevis, varken munt
liga eller skriftliga, som styrker version I med
an det finns tillräckligt med tillförlitlig doku
mentation som bekräftar version II:s riktig
het. En arkeologisk undersökning av »Gamle
gården» vid Brittas borde kunna ge ett defini
tivt svar. 

Referenser 
Actum Eekbyborna. 1667. Kungliga Biblioteket. 
Aska härads domsbok. 1680. Wadstena Landsarkiv. 
Bielke, Hogenskild. Handlingar E1982. Vol. 1 och 

8. Riksarkivet. 
Bielke, Nils Pedersen och Anna Hogenskild. Hand

lingar E1987-1992. Riksarkivet. 
Dahlbäck, Göran. 1990. I heliga Birgittas trakter. 

Uppsala. 
Forssén,_ Axel. 1924. Kapsel signerad Ekebyborna 

s:n, Östergötland. Riksantikvarieämbetet. 
Franzén, Gösta. 1988. Muntlig uppgift. Ortnamnar

kivet. Uppsala. 
Johansson, Hans. 1987. Mundig uppgift. Sveriges 

geografiska undersökningar. Linköping. 
Moltke, A. 1891. Daniel Rantzaus tåg till Östergötland. 

Köpenhamn. 
Petterson, Ernst. Kapsel sign. Ekebyborna s:n, Ös

tergötland. Riksantikvarieämbetet. 
Paulsson, Göte. 1974. Annales Suecici Medii Aevi. 

Lund. 

9-945222 Fornvännen 89 (1994) 



118 Debatt 

Protokoll ang. kungsgårdar och kungsladugårdar. Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början. 1933. 
F 1:1. »Riksarkivet. Stockholm. 

Schuck, H. 1959. Ecclesia Lincopensis. Stockholm. 
Sture, Svante. Handlingar X 299 i. Uppsala univer- _ 

sitetsbibliotek. _ Agneta von Essen 
Slott och herresäten i Sverige. 1971. Östergödand. Vol. Östermalmsgatan 31 

II. Malmö. 114 26 Stockholm 

Fornvännen 89 (1994) 


