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Ett nyfunnet dokument rörande 
Torshälla stads äldsta belägenhet 

Av Hans A. Liden och Leif Persson 

Liden, H. A. & Persson, L. 1999. Ett nyfunnet dokument rörande Torshälla stads 
äldsta belägenhet (A newly-discovered document concerning the earliest site of 
the town of Torshälla.) Fornvännen 94. Stockholm. 

The Medieval history of the town of Torshälla is little known. The oldest (lianer 
dates from 1317, bul the place was of local importance long before then, and lhe 
oldest parts of the church are thought to date from lhe 12th century. 

Apart from a small stronghold easl of river Torshällaån, no medieval remains 
of lhe town have been found. The putative Medieval location of the town has 
been the part west of the river. 

A recently discovered document from 1711, however, sheds new lighl on the 
early history of the town: Nils Adelstierna, district judge and mayor of Eskilstuna, 
asserts bis rights to land west of the river, land which originally belonged to his 
manor; he also states thal the town was originally situated east of the river. 

Hans A. Liden, Statens historiska museum. Uox 542S, SE-114 84 Slockholm, Sweden 

Leif Persson, Amanuensgalan 10, SE-644 35 lorshälla, Sweden 

Torshälla är en av våra medeltida städer, som 
länge gäckat oss med sin oåtkomlighet. Kun
skaperna om stadens framväxt och tidiga his
toria är synnerligen begränsade. Det äldsla 
kända privilegiebrevet är från 1317, men som 
central ort i bygden är den betydligt äldre. 
Kyrkans äldsta delar anses härröra från 1100-
talet, och den äldre namnformen Torsharg 
anger platsens betydelse redan i förkristen tid. 

Förutom kyrkan, som ligger väster om Tors
hällaån, har inga medeltida lämningar kunnat 
påvisas, förrän byggnadsresterna på det så kal
lade Husberget i kvarteret Krögaren öster om 
ån uppmärksammades på 1970-talet På 1980-
talet genomfördes här, under ledning av för
fattaren, en serie arkeologiska undersökningar 
med hjälp av en lokal arkeologigrupp (Liden 
1990 s. 95 ff.). Resultaten blev mycket spän
nande och kunde framkalla bilden av en liten 
försvarsanläggning från 1300-talet, en tid då 
staden spelat en viktig administrativ roll (Fritz 
1973 s. 23 f; Fritz & Odelman 1994 s. 14). Ef
tersom någon borg i Torshälla inte kan beläg

gas i medeltida skriftligt källmaterial, väckte 
resultaten givetvis både uppseende och viss 
skepsis - det senare framför allt hos historiker. 
Den källa som skulle kunna ge belägg för bor
gens existens är Räven von Barnekovs räken
skaper från 1365-1367, men här redovisas 
inga utgifter för en borganläggning (Fritz & 
Odelman 1994). Tiden för räkenskaperna kan 
mycket väl sammanfalla med en av de två öde-
perioder som kunnat påvisas genom under
sökningarna. Den slutliga raseringen av an
läggningen har kunnat myntdateras genom en 
brakteat med präglingstiden 1370-1380. 

Lokalhistorikern Leif Persson, som organi
serade Hiisbergsgruppen, har nyligen påträf
fat en hittills okänd handskrift från 1711. I 
denna framkommer uppgifter om att staden 
ursprungligen skall ba legat på östra sidan om 
ån, dvs. på samma sida som Husberget, men 
sedan successivt flyttats över till den andra si
dan. 

Redan under grävningarna ocb vid hypotes-
bildningen kring borgens relation till staden -
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TORSHÄLLA 

Torshälla. Grundkarta enl. Medeltidsstaden 16, Eskilstuna-Torshälla (Järpe 1982) med tillägg av kvarter ös-
ler om kv. Krögaren. I detta kvarter ligger den undersökta borgen på Husberget; ell tänkbar! läge för den 
medeltida staden är kvarteren öster om kv. Krögaren. - Torshälla. In the quarter Krögaren lies the excavated 
lortification, while the possible sile of the medieval town is the area east of that quarter. 
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liksom stadens och borgens förhållande lill 
omlandet och gränsen mellan Öster- och Väs
terrekarne - kom frågan om det ursprungliga 
stadsläget att beröras. En utgångspunkt var att 
en viss bebyggelse kunde spåras i planen ned
anför berget. Kunde detta representera något 
annat än förborgsområdet och i så fall vad? En 
annan och mer konkret utgångspunkt var 
frånvaron av medeltida indikationer i stads
lagren väster om ån (Järpe 1982). Visserligen 
har lä markarbeten dokumenterats, men inte 
heller vid de forskningsgrävningar, som Kjell 
Nordeman genomförde, kunde här tidigare 
dateringar än 1600-tal påvisas (Nordeman 
1987). De enda dokumenterade grävningarna 
förutom Husbergsundersökningarna i områ
det öster om ån utgör begränsade insatser dels 
vid brandstationen intill Husberget (Persson 
1990) och dels på Holmberget några hundra
tal meter söder om Husberget (Lorin 1986). 
Inom Husbergsgruppen diskuterades prov-
grävningar efter stadslager öster om ån som en 
möjlig fortsättning på projektet, men av flera 
orsaker kom des.sa aldrig att genomföras. 

Dokumentet från 1711 omnämner också 
lämningarna på Husberget De beskrivs som 
rester av »et gammalt Kongs huus», och berget 
har fått namn därefter. Källvärdet i detta kan 
diskuteras, och uppgiften kan ifrågasättas så
som hörsägen. Enligt dokumentet noterades 
dock omnämnandet vid rannsakningar redan 
1644. Sagesmannen var då i 80-årsåldern och 
alltså uppvuxen i slutet av 1500-talet Uppgif
ten förefaller i alla fall mer trovärdig än den, 
som prosten Kolmodin återger i Rannsakning
ar efter antikviteter från 1682 (s. 124 f.), nämli
gen att lämningarna enligt hörsägen varit bo
ning åt den man Tore, som givit namn åt 
staden. 

För Torshällaforskningen måste upptäckten 
av dokumentet betraktas som något av en sen
sation. Det kan ge en förklaring lill de sena da
teringarna i vad som hittills uppfattats som 
den äldsta delen av staden, men det ger också 
anledning till ökad försiktighet och uppmärk
samhet i samband med markarbeten i stads
området öster om år - förhoppningsvis även 
anledning till forskningsgrävningar. Hand
skriften har ännu inte studerats fullt ut. Det 

kommer förmodligen att dröja innan doku
mentet föreligger i bearbetat skick, men det är 
dock viktigt att det så snart som möjligt kom
mer till kännedom och görs åtkomligt för stu
dier. Leif Persson bar därför åtagit sig att ge en 
kort presentation av handskriften, som i ren-
skrivet skick omfattar drygt tolv A4-sidor. 
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Hans A. Liden 

Dokumentet 

Under hösten 1998 påträffades i familjen 
Adolf Zethdius arkiv i Företagsarkivet i Eskils
tuna ett dokument som lämnar nya och upp
seendeväckande uppgifter angående den me
deltida staden Torshällas ursprungliga be
lägenhet 

Dokumentet är en del av ett större privat ar
kiv, som 1994 överlämnades till Eskilstuna 
Stadsarkiv och därvid ordnades och förteckna
des. Att arkivet kom till Eskilstuna hör sam
man med att familjen Zethdius är intimt för
knippad med järnbruket i Torshälla, Nyby 
Bruk, vars buvudarkiv är deponerat i Eskilstu
na Företagsarkiv. Stadsarkivarien i Eskilstuna, 
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Bror-Erik Ohlsson, kontaktades av Per Zethdi
us, en släkting i rakt nedstigande led till bruks-
grundaren Adolf Zethdius, som 1828 förvär
vade dåvarande säteriet Nyby och lät anlägga 
ett plåtvalsverk på platsen. Genom förmedling 
av bl.a. undertecknad, upprättades kontakter 
mellan Per Zethdius och Stadsarkivet i Eskils
tuna, och familjen Zethdius arkiv kunde in
förlivas med Stadsarkivets samlingar. Dittills 
hade arkivet förvarats i ett par koffertar i en 
sommarstuga i Julita norr om Katrineholm 
och kom nu under betryggande förvaring, 
och inte minst - det blev åtkomligt för forsk
ning. Arkivet omfattar originalhandlingar och 
avskrifter, som berör Adolf Zethdius personli
ga förhållanden. Dessutom innehåller arkivet 
uppgifter om Nyby gård m.fl. fastigheter i 
Torshälla och i dess närhet för tiden 1624— 
1820, samt fastighelsuppgifter i Stockholm. 

Det dokument, som berör Torshälla stads 
medeltida belägenhet, påträffades av under
tecknad i en serie som omfattar Nyby gård, 
vars handlingar omspänner tiden 1624-1820. 
Renskriften av memorialet har utförts av stads-
arkivarien i Eskilstuna Bror-Erik Ohlsson. 

Nils Adelstierna 

År 1702 tillträdde Nils Gavdius, adlad Adel
stierna sin tjänst som häradshövding i Öster-
och Västerrekarne härad. I samband med till
trädandet erhöll han det f.d. löjtnantsbostället 
Nyby gård som tjänstebostad. Uppenbarligen 
blev han så förtjust i det att han kort tid däref
ter beslöt sig för att köpa gården. I samband 
ined köpet beslöt han att försöka återvinna de
lar av den jord, som han menade på ett orik
tigt sätt avsöndrats från gården. Förutom hä
radshövding var han bauptinan i l.ivgedinget i 
Rekarne 1705, borgmästare i Eskilstuna och 
lagman 1719. Han begravdes i Tumbo kyrka i 
Västerrekarne härad 1734. 

Memoriakt 

I ett memorial till Öster- och Västerrekarne 
häradsrätt i maj 1711 anför han i samband 
med rågångstvister med sina grannar, bl.a. 
Torshällaborgarna, att Nyby gård under flera 
år förlorat mark till framför allt Torshällabor
garna, i det att rågångar och rågångsmärken 

skadats, försvunnit och flyttats. Genom process 
mot Torshällaborgarna ville han nu återvinna 
det mesta av den förlorade marken. Ingående 
redogör han för var rågångar tidigare legal 
och hur marken nu disponeras. I memorialet 
framhåller Adelstierna att det vid tidigare tvis
ter och vid syneförrättningen 1668 uppgetts 
alt staden Torshälla saknade rågång och mark 
på västra sidan om ån, dvs. mot Nyby, utöver 
de tomter, vretar och byggnarisplatser som sta
dens borgare kunnat förvärva av Nybys ägare. 

I samband ined köpet av säteriet uppger 
Adelstierna att han fått Cammar (kollegiets t i 11— 
lätdse att processa för att återvinna alla de 
tomter och vretar m.m., som på olika sätt av
skiljts från Nyby till olika personer. Härefter re
dogör han noggrant för utvecklingen i tvisten 
och uppger att Torshälla stads äldsta dona-
lionshemman är 5 hemman i Säby och 5 hem
man i Halfspånga by, som alla ligger på öslra 
sidan om ån. På dessa ägor har Torshälla stad 
sin första och rätta grund. Nyby hemmans rät
ta rågångar och märken erkänns av alla, och i 
de fall då olaga inskränkningar uti och över 
själva rågången har skett från tid till annan, 
under tidens gång, skulle det återvinnas till 
hemmanet. Sin talan utvecklar Adelstierna i 
fem punkter: 

I. Därför, påpekar han, är det nödvändigt att 
behandla något om stadens ursprung och ka
raktär. Då det saknas skriftliga källor till sta
dens äldsta historia anger han de uppgifter 
som lämnades vid 1644 års rannsakningar av 
slädens äldste invånare, den då 80-årige bor
garen Lars Olofsson, Lunda Lasse kallad. Han 
uppger att på det »så kallade Huusbärget» än
nu finns »wissa rudera till en ansenlig byggnad 
som der stått, och effter sägn berättas hafiva 
warit et gammalt Kongs huus, hwareffter det 
än idag kallas Huusberget». Staden hade blivit 
försedd med privilegier och många kungliga 
donationer och förmåner. Under staden lades 
redan i äldsla tid 5 hela kronohemman i Säby 
och 5 hela hemman i Halfspånga i Vallby sock
en och redan så tidigt som år 1400 finns flera 
fastebrev på samma jord på den östra sidan 
om ån. Sagesmannen vid 1644 års rannsak
ning, Lars Olofsson, berättar vidare att han av 
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sina föräldrar hört att före Gustaf Wasas tillträ
de som kung, då staden blivit nedbränd, hade 
bönderna i Säby och Halfspånga byar fått till
stånd och möjlighet att ta sig tomter i staden, 
och att de hade byggt sig hus där. De skulle ha 
brukat gårdarna och fullgjort sina skyldigheter 
till Kronan. Detta förhållande varade till dess 
Karl IX beslöt att de skulle fullgöra sin skyldig
het i järn istället. Under åren 1593-1605 beri
kades staden med ytterligare jorddonationer 
av Karl IX med fyra hemman i Torpa och Sö
derby på västra sidan om ån samt 6 öresland 
jord på den östra. 

II. Av allt detta, menar Adelstierna, kan man 
inte neka till att staden halt sin första grund pä 
östra sidan om ån på Säby och Halfspånga 
ägor. Här kan man fortfarande se tomterna 
med blotta ögat, och de hävdas även fortfaran
de av borgarna, dels som tomter och dels som 
träd- och kålgårdar. Denna förändring av tom
ternas användning skedde successivt i takt 
ined atl borgarna flyttade sina hus över till den 
västra sidan om än od i in på Nyby ägor. Dessa 
hemman sträcker sig till ån på den östra sidan, 
och på samma sätt som Säby och Halfspånga 
var kronohemman, så var Nyby frälse vid den 
tiden. Ingen annan än frälset, som ju även har 
skett, kunde disponera Nybyhemmanet, där
för att Torshällaån, som ju även är en gräns 
mellan Öster- och Västerrekarne härader, lö
per emellan Nyby å ena sidan och Säby och 
Halfspånga å den andra sidan, och utgör gräns 
för inte bara deras, utan även så många andra 
hemmans ägor på bägge sidor om ån. 

III. Dessutom hade, förtydligar Adelstierna, 
även på den östra sidan, Kronosidan, Kronan 
förr i tiden anlagt: 1) Kungshuset (dvs. bor
gen) på det s.k. Husberget; 2) Staden, som där 
fortfarande har sina tomter; 3) Kronans tullar, 
varav den östra fortfarande är i bruk ; 4) den 
förra Kronokvarnen, som för mer än 100 år se
dan blev ödelagd (föregångaren till den nuva
rande f.d. kvarnen) samt 5) Kniphammarver
ket, vilket nu brukas till pappersbruk (dvs. 
Torshälla f.d. drag- och schnidwerk) av fram
lidne direktören Johan Lohes sterbhus mot en 
årlig avgift till Hennes Majestät Mot detta 

skall ställas, ännu en gång, att frälset som var 
ägare av Nyby haft sina vattenverk och kvarnar 
i strömmen på andra sidan, dvs. den västra. 
Men inte bara verken utan även de delar av 
ägorna, som låg där intill och som använts på 
olika sätt och frånskiljts Nyby, både innan och 
efter det att hemmanet tillsammans med kvar
narna blev utbytt till Kronan (sannolikt i sam
band med uppförandet 1628 av den nuvaran
de f.d. kvarnen, som hade kvarnbyggnaden 
och kvarndammens fäste på den västra sidan 
av ån, dvs. Nybysidan). Då Nyby hemman är av 
uråldrigt och mycket äldre frälse än staden, fö
refaller det märkligt att staden, som i begyn
nelsen var grundad på den östra sidan, bar 
kunnat flyttas över till den västra sidan och in 
på Nyby ägor. Detta har lett till största skada på 
Nvbvbcmmanet redan i äldre tider såväl som i 
senare tid. 

IV. (Detta avsnitt återger Addstiernas text, i 
moderniserad stavning.) »Helt kortfattat vill 
jag berätta, att hela oredan med Nyby hem
mans ägors användande och förminskning, 
har sitt ursprung i äldre tiders åtskilliga dona
tioner ocb försäljningar. Dels till Julita (eller 
Saba) kloster dels till Eskilstuna kloster i det 
att 

1) år 1291 Torshälla övre kvarn med tomt 
och äng, testamenterades till Saba kloster av 
hr. Anund Haraldson under hr. biskop Anund 
i Strängnäs och hr. Lars Boberg stadlästdse 

2) har hr. Lars Boberg till nämnda Saba 
kloster år 1296 gett en äng för sina och sin 
hustru Christinas synders förlåtelse skull, vil
ken äng hört till kvarnarna och den lilla åker i 
Torshälla som Anund Haraldson samma klos
ter skänkt 

3) även av hr. Carl Ulfsson, riddare och lag
man, en kvarn i Thorharge med den tomt som 
hör till den och alla de tomter som han ägde i 
Torsbälla skänkt till Eskilstuna kloster 1396 

4) hr Ulf Abjörnsson, riddare hade skänkt 
en kvarn i Torshälla till Eskilstuna kloster, vil
ket hans son Carl senare bekräftat, vilket av 
biskop Sigge i Strängnäs och Jon Carlsson, rid
dare och lagman, bekräftat år 1401 

5) det samma har hr. Svante Jönsson, ridda
re, bekräftat att Torshälla kvarn var skänkt av 
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kung Carls föräldrar till Eskilstuna kloster år 
1432 och att samma kvarn hade lagman Gustaf 
Carlsson dömt som samma kloster tillhörigt 
för all framtid 

6) dessutom är några vretar år 1466 tillsam
mans med några ängar och tomter i Torshälla 
skänkta lill Julita kloster av Catharina Eriks
dotter, salig hr. Sten Pädersons hustru, emot 
två årliga mässor som hållas varje år till dome
dagen 

7) en kvarn som tillhör Julita kloster i Tors-
bälla ån, strax nedanför biskopskvarnen, är 
1506 utbytt av Julita kloster mot Sandesta och 
Wida gårdar.» 

V. Av ovan anförda skäl, framhåller Adelstier
na, bevisas det att trakten på västra åstranden 
och inom Nyby rågång i alla tider varit dispo
nerad av frälset. Borgerskapet har därefter på 
olika sätt fått tillfälle att tillskansa sig de till 
klostren förlänade tomter, vretar och ängar 
som på olika sätt bytt ägare intill reformations
tiden 1527 då, under Gustav I:s regering, allt 
klosterväsende blev nedlagt. De gods som, 
ifrån 1454 då kung Carls (dvs. Karl Knutsson 
Bondes) räfst hölls, var skänkta till klostren 
och därefter indragna till Kronan, återgick till 
en del till de förra ägarna eller deras arvingar. 
De ägor som var frälse har borgerskapet sena
re blivit innehavare av, kronotomter är de som 
erhållits genom kungliga brev och andra tillå
telser. Vad beträffar själva tomterna, som sta
den således på den västra sidan består av, så är 
de flesta och bästa de som ligger längs med 
den västra åstranden samt de som ligger när
mast kyrkan, vilka kallas för frälsetomter - an
tingen genom alt de blivit friköpta eller kom
mit i herrskapens ägo mot årliga lomtören. 
Kronotomterna däremot, de ligger blandade 
med frälselomterna, även om de också ligger 
efter åstranden. Efter att staden började flyttas 
över till den västra sidan av ån har dessa f.d. 
frälsetomter, nu ägda av borgare och andra, 
börjat säljas mellan frälse och borgare men 
även inbördes inom borgerskapet och sedan 
tillbaka till ståndspersoner. Dessutom har även 
borgmästare och råd tid efter annan slagit sig 
ned på den västra sidan trots att de inte haft 
någon besittningsrätt till tomterna där, förut

om vad som på lagligt sätt har blivit avsöndrat 
frän den egentliga bolbyn Nyby. Härigenom 
har inte bara kyrkan med kapellans- och skol-
mästargårdarna samt församlingens fattighus, 
ulan t.o.m. själva tomten där rådhuset står, 
uppförts på Nyby hemmans ägor och inom 
dess rågång. För rådhus, mälarhus och våghus, 
torg och gator har i alla tider tomtören erlagts 
till vissa herrskap. Adelstierna hävdar vidare 
att staden i sig själv inte har någon rättighet på 
den västra sidan av ån, eftersom alla bor där på 
lika villkor, dvs. att stadens tomter har samma 
status som de tomter, vretar, ängar o th täppor 
osv. som frälset upplåtit både förr och nu lill 
andra personer att bruka mot erläggande av 
tomtören eller andra avgifter. Genom olagliga 
utvidgningar av de ursprungliga platserna 
(dvs. tomter, vretar, ängar osv.) och helt ny 
röjd och brukad mark har uppskattningsvis 35 
tunnland berövats Nybyhemmanet. 

Kommentarer 

I silt memorial lämnar Adelstierna flera myck
et intressanta och överraskande upplysningar. 
I synnerhet den centrala upplysningen om att 
Torshällas grundläggande skulle ha skett pä 
den östra åstranden. Om detta kan bekräftas 
genom arkeologiska undersökningar skulle 
det vara av stort värde för stadens äldsta histo
ria. Tyvärr kan det bli svårt att fånga upp flera 
delar av den gamla stadsytan, då mycket är för
ändrat genom stadens moderna expansion in
om detta område. Det är ironiskt att i den del 
av staden, den västra, som i alla tider bar be
dömts vara den allra äldsta och som även är 
fornlämningsskyddad, inte har påträffats någ
ra medeltida stadslager alls, medan den östra 
åstranden, där man förmodat att det varit fritt 
fram för exploatering, kan visa sig vara den 
medeltida stadens plats. 

Det finns två tänkbara lokaler för stadens 
äldsla belägenhet Dels i dalgrytan som bildats 
mellan de bägge bergskullarna Husberget och 
Holmberget (förr kallat Halfspångaberget) 
alldeles invid den östra åstranden. Schnell me
nade att Hallspånga (el. Halfspånga) by låg i 
denna gryta och skulle ha fått sitt namn efter 
sitt läge vid bron mellan hällarna (bergen) 
(Schnell 1967 s. 49). Ytterligare indikation på 
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att detla kan vara den medeltida stadens plats 
utgör resultatet av en provundersökning hös
ten 1986 utförd av Olle Lorin inom ramen för 
projektet »Fornborgsundersökningar i Söder
manland» (Lorin 1985). Holmberget är upp
taget i fornlämningsregistret som en fornborg, 
och vid inventeringen på 1940-talet uppges att 
det skulle finnas rester av försvarsvallar på 
bergskrönet. Vid sin provundersökning tog 
Lorin upp ett schakt i den förmodade vallen. 
Här påträffades rödbränd lera, ett kol- och sot
lager, krukskärvor och slagg samt lerklining. 
Två Cu-prov togs i schaktet vilka anger år 1386 
e.Kr. ±80 år respektive 1381 e.Kr. ±185 år. Lo
rin har med geologkäpp sonderat Holmberget 
även på andra ställen och iakttagit kulturlager. 

Den andra tänkbara lokalen för den medel
tida bebyggelsen är området för nuvarande 
Östra Torget Vid studier av 1742 års karta 
över Torshälla stadsjord framkommer uppgif
ter som ger indikationer härpå. På denna plats 
uppvisar kartan en anmärkningsvärd förtät
ning av täppor. Detta skulle kunna motsvara 
Addstiernas uppgift om att de gamla stads-
tomterna skulle hävdas som trädgårds- och kål
land. Om tolkningen av kartmaterialet och an
tagandet om stadens belägenhet är riktig, 
skulle stadens tomter ha haft sin utbredning 
från Gundia hällar i söder till området strax in
till Husberget i norr. I väster avgränsas ytan av 
Holmberget och i öster av bergkullen invid 
nuvarande Konsum. Enligt kartbilden delas 
staden av en vägsträckning som följer nuva
rande Brogatans dragning tvärs över torget i 
södra ändan. Vägsträckningen kallades för 
Myrstigen, då den ledde till stadens yttre jor
dar vid Säby över ett sannolikt sankt område 
där Eskilstuna nedre kanal nu har sin sträck
ning. 

Uppgiften att den västra strandens ägor 
skulle ha varit frälse och tillhört Nyby gårds 
ägare, medan den östra skulle ha varit Krono
gods, förefaller högst sannolik då det finns en 
muntlig tradition i Torshälla som stödjer ett så
dant påstående. Bland äldre lokalbistoriskt in
tresserade Torshällabor finns det en uppgift 
om att nuvarande Torshälla på den västra si
dan skulle vara anlagd på gammal Nybymark 
(muntl.). Dessutom har alltid Torshällaån ut

gjort den naturliga skiljelinjen mellan, inte ba
ra de bägge häradena, utan även de olika 
markägarna. Där vår uppfattning bygger på lö
sa muntliga uppgifter, bygger Adelstierna på 
ett mycket logiskt och metodiskt resonemang 
med uppgifter från flera olika källor, där han 
mycket övertygande staplar det ena beviset på 
det andra. Trots att memorialet är en partsin
laga i en omfattande marktvist med Torshälla
borgarna, anför han flera synnerligen vägande 
argument till stöd för sin uppfattning: 

- att de äldsta donationshemmanen Säby 
och Halfspånga var ägda av Kronan, att de låg 
på den östra åstranden och att deras bönder 
fick möjlighet att ta sig tomter i staden, 

- att alla Kronans anläggningar såsom kvar
nar, vattenverk, tullar och den medeltida bor
gen alla låg på den östra sidan, samt slutligen 

- att man med blotta ögat kan se de gamla 
stadstomterna på den östra sidan och att de 
fortfarande (1711) hölls i hävd av borgarna. 

I det senare har jag personligen möjlighet 
att vidimera Addstiernas uppgift då jag ge
nom egna forskningar i Torshälla stads arkiv 
1760-1860 vid flera tillfällen stött på samma 
uppgifter, dvs. trädgårdsland på östra åstran
den. Uppgiften har noterats av mig men inte 
lett till någon vidare reflektion, då jag inte 
kunnat sätta in uppgifterna i deras rätta sam
manhang. Det är först i samband med läsning
en av Addstiernas memorial jag har förstått 
deras fulla innebörd. 

Den andra delen i Addstiernas memorial be
handlar hur och på vad sätt borgarna fått åt
komst till tomterna på den västra stranden. 
Här rör han sig på mer osäker mark, då det vid 
den tiden liksom idag är svårt att identifiera de 
tomter, vretar, ängar osv. som del skulle ha 
handlats med. Men han bygger sin talan på de 
få skriftliga uppgifter som finns om de jord
egendomar som överlåtits, sålts och skänkts 
mellan frälse, kloster och Kronan. Det är dock 
svårt att säga att jordegendomarna på den 
västra sidan inte skulle ha varit frälse. Det är 
t.ex. allmänt bekant att Axel Oxenstierna var 
en storjordägare på den västra stranden un
der tidigt 1600-tal, då det bl.a. var hans ägor 
som utbyttes i samband med uppförandet av 
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den nuvarande f.d. Kronomjölkvarnen på den 
västra åstranden. 

Adelstierna kan även ha gett oss en ny upp
lysning om incitamentet till stadens anläggan
de. Tidigare har alltid den förhärskande upp
fattningen varit att staden växt upp kring 
kyrkan och dess anläggande. I sitt memorial 
uppger han att kyrkan och dess kapellans- och 
skolmästargårdar samt fattighuset m. m. upp
förts på Nyby mark. Det förefaller därför inte 
omöjligt atl frälset på Nyby också haft patro-
natsrätt över kyrkan. En patronatskyrka var ur
sprungligen underställd en enskild person -
patronus. Patronus kunde vara en kung men 
oftare en adelsman eller storman som lät upp
föra en kyrka och anställa en präst Patronats
rätten kunde variera från nära nog total förfo
ganderätt över intäkter och inventarier samt 
tillsättning av tjänster. I gengäld måste patro
nus svara för kyrkans underhåll, prästgård, 
andra kyrkliga ägodelar och andra åtaganden. 

Vid Nyby i Torshällas västra utkant har vid 
olika tillfällen gjorts uppmätningar, kartering-
ar och provundersökningar vid vad som upp
fattats som en befäst gårdsanläggning (Schnell 
1967; Lorin 1981). Addstiernas uppgift om 
kyrkans uppförande på Nyby mark och reso
nemanget om patronatsrätt för frälset på Nyby 
får mig att omvärdera betydelsen av Nyby 
gård. Vid platsen för f.d. Nyby gård har Lorin 
gjort sondering med geologkäpp och påträffat 
kraftiga kulturlager. Vid provundersökning av 
Lorin kunde försvarsvallens etablering dateras 
till 1395±135 e.Kr. (Lorin 1985). Gårdsanlägg
ningen har en utsträckning på 120X70 in i 
nord-sydlig riktning på etl berg med branta 
stup runt tre sidor. På den östra sidan ligger 
två nästan parallella vallar av jord och sten. I 
söder finns en tvärgående vall och strax intill 
denna påträffades 1981 en terrassering. Vid 
provundersökning av terrassen påträffades i 
stora mängder grå och rätvinklig lerklining av 
stort format (Lorin 1981). Lorin uppfattar all 

det är fråga om dåligt bränd lera som haft te-
gelstensliknande format och att det där fun
nits byggnader av korsvirkesliknande karaktär, 
varvid man alltså pressat in lera mellan trävir
kets ramar. Bergsryggen som gården är belä
gen på är omfluten av två strida vattendrag - i 
öster Torshällaån och i väster Nybyån (f.d. Karl 
lX:s kanal). I geologiska utsagor i vattenrätts-
handlingar i Nyby Bruks huvudarkiv uppges 
Nybyån vara en naturbildning som alltid varit 
vattenförande och i historisk tid fördjupats för 
all kunna kanaliseras (Bruksarkivet). 

Om Nyby gårds ägare haft patronatsrätt över 
Torshälla kyrka, skulle denna rätt ha sin grund 
i tiden för anläggandet av kyrkan, nämligen 
1100-talet I tidigt 1300-tal gjordes en större 
om- och tillbyggnad vid kyrkan för att möta 
den nyblivna stadens behov (Schnell 1967 s. 
16). Det betyder att frälset på Nyby vid tiden 
för anläggandet av borgen på Husberget halt 
kontroll över varje skeende vid Torshällalällen 
sedan tvåhundra år tillbaka. 
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