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En fundamental förändring av agrar
samhället under medeltiden var förknippad 
med en ny syn på dispositions- och ägande

rätten till jorden. Tanken att jord kunde 
doneras, bytas och säljas bröt belt med en 
äldre tids syn, men var samtidigt en förut
sättning för att uppbyggnaden av kyrkans 

godsmassa och administrativa organisation 
skulle vara möjlig. Med tiden blir jorden en 

handelsvara, en vara som vilken vara som 
helst. Denna ideologiska revolution har 

sannolikt fått genomslag i stadens omedel
bara närhet, i det starka ekonomiska 

kraftfältet runt domkyrkan och till den 
knutna institutioner. Spåren av detta kan vi 

iaktta exempelvis i det splittrade ägo
mönstret på stadsjordarna och de under 

medeltid ödelagda byarna i stadens närhet.



Förord

Linköping och området vid stångåns

nedre lopp har under århundraden ut
gjort ett politiskt, kyrkligt och admini
strativt maktcentrum, tidvis även sett 
ur ett riks- eller Östers j öperspekti v. Över
heten i form av kungamakt och kyrka 
har här tidigt manifesterat sin närvaro 
och gör så fortfarande.

Ännu i början på 1950-talet var Lin
köping i mycket en småstad. Delar av 
den centrala staden präglades av en låg 
trähusbebyggelse. Det bebyggda stads- 
området sträckte sig ännu inte heller 
utanför gränserna för 1600-talsstaden, 
så som den framträder på de äldsta kar
torna. Sedan dess har dock Linköping i 
hög grad ändrat karaktär. Mycket av 
den småskaliga bebyggelsen i stadskär
nan är borta, samtidigt som bostads- 
och industriområden samt trafikleder 
vuxit ut över den intilliggande lands
bygden. Den kraftiga tillväxt som präg
lat Linköpingsområdet under de senas
te decennierna har medfört att omfat
tande arkeologiska undersökningar ge
nomförts i staden och dess närhet.

Även om Linköping rent rumsligt 
länge rymdes inom det gamla medel
tida stadsområdet, kom staden, och 
dess kyrkliga och världsliga adminis
tration, tidigt att påverka och omfor
ma den omgivande landsbygden. På
verkan var i lika hög grad ideologisk 
som ekonomisk/social och effekterna

omvälvande. Framväxten av staden och 
de kyrkliga institutionerna innebar bl.a. 
att penningekonomin introducerades i 
ett ickemonetärt agrarsamhälle. Bönder
na hade plötsligt att erlägga en rad av
gifter och skatter i penningar, samtidigt 
som en salumarknad för livsmedel upp
stod i stadens omland. Bondesamhället 
kom som en följd av detta att successivt 
inrikta sig mot en marknadsproduktion.

En annan, och på sitt sätt lika funda
mental förändring av agrarsamhället 
var förknippad med en ny syn på dispo
sitions- och äganderätten till jorden. 
Tanken att jord kunde doneras, bytas 
och säljas bröt helt med en äldre tids 
syn, men var samtidigt en förutsättning 
för att uppbyggnaden av kyrkans gods
massa och administrativa organisation 
skulle vara möjlig. Med tiden blev ock
så jorden en handelsvara, en vara som 
vilken vara som helst. Denna ideologis
ka revolution bör först ha fått fullt ge
nomslag i stadens omedelbara närhet, i 
det starka ekonomiska kraftfältet runt 
domkyrkan och till den knutna institu
tioner. Sannolikt är det också spåren av 
detta som vi kan iaktta exempelvis i det 
splittrade ägomönstret på stads jordar
na och de under medeltid ödelagda by
arna i stadens närhet.

Med utgångspunkt från äldre lant
mäterikartor, medeltida dokument och 
fornlämningar, görs i denna studie ett

försök att beskriva hur det äldre kultur
landskapet i Linköpings närhet föränd
rades under medeltid och de därpå föl
jande århundradena. Tanken är att den
na, närmast historiskt/geografiska, bak- 
grundsteckning inleder en serie arkeo
logiska rapporter över de senaste årens 
storskaliga undersökningar i området.

Östergötland, och inte minst Linkö- 
pingsbygden, har sedan länge tilldragit 
sig forskningens intresse. Föreliggande 
arbete försöker också knyta an till de 
forskningsinsatser som tidigare gjorts 
av historiker som Salomon Kraft och 
Herman Schiick, konsthistoriker som 
Bengt Cnattingius och kulturgeografer 
som Staffan Helmfrid, Sven Olof Lind
qvist och Mats Widgren.

Förhoppningsvis är beskrivningen 
av det kulturlandskap, som en gång 
omgav staden även av ett visst lokal- 
historiskt intresse. En rad företeelser i 
Linköping, som idag ligger dolda bak
om namn som Hunnebergsgatan, 
Kungsberget eller Barhäll, får här en 
förklaring. Kanske kan detta arbete 
därigenom också förmedla lite av den 
historiska dimensionen i stadslandska- 
pet, ett historiskt förflutet som stän
digt är närvarande, om än bara som 
ett namn på en för över 600 år sedan 
avhyst by.

Anders Broberg
Landsantikvarie i Gävleborgs län



Figl. Renritning av kart
överlägget motsvarande hela 
undersökningsområdet med 
alla bytomter inlagda. 
Begränsningslinjerna runt 
domkyrkan och St:Lars kyrka 
beskriver centrala Linköping 
stads utbredning under medelti
den.
I samband med markexploa
tering berörs ofta fornläm- 
ningar. Enligt kulturminnes
lagen måste en exploatör som 
har erhållit tillstånd att ta bort 
en fornlämning också bekosta 
en dokumentation av den
samma, vanligen i form av en 
arkeologisk undersökning.
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Kapitel ett
Bakgrund

Åren kring 1970- och 80-talen präg-
lades av kraftig ekonomisk tillväxt. 
Till ett av de mer expansiva områdena 
i landet hörde Östergötland och sär
skilt Linköpings kommun. Inom kom
munens gränser växte flera nya indu
striområden fram t.ex. Mjärdevi, Torv- 
inge och Tornby.

Samtidigt var bostadsbyggandet 
också omfattande och flera nya stads
delar kom till, som Lambohov, Ull
stämma och Vidingsjö. De nya indu
stri- och bostadsområdena ledde i sin 
tur till byggande av nya vägar och trafik
leder. Linköpings expansion innebar 
således att stora landsbygdsområden 
omvandlades till stadsbygd.

Syftet med detta arbete är att uti
från äldre lantmäterikartor och med 
hjälp av så kallade historiska kartöver
lägg rekonstruera odlingslandskapets 
utseende och geografiska organisation 
före den agrara revolutionen och de 
stora jordskiftenas tid. Därigenom kan 
bland annat fornlämningar, förhistoris
ka gravar, bebyggelselämningar och 
äldre hägnader som ännu framträdde 
i 1700-talets odlingslandskap men som 
idag helt eller delvis har odlats bort, 
identifieras.

De historiska kartöverläggen bidrar 
också till ökad kunskap och större för
ståelse för de bebyggelsehistoriska och

kronologiska sammanhang till vilka 
olika lämningar skall knytas. Under
sökningen utgör ett av flera kunskaps
underlag för dokumentation och ana
lys av kulturvärden som kan beröras 
av markexploateringar i Linköpings- 
området.1

Området
Undersökningsområdet omfattar ett 
cirka sex gånger åtta kilometer stort 
område i centrala delen av Linköpings 
kommun. Området ligger i sin helhet 
under den högsta marina gränsen och 
sluttar svagt från söder till norr ner mot 
sjön Roxen. Endast ett fåtal höjder i 
södra delen når över 65 - meter. Tvärs 
igenom området rinner Stångån med 
biflödet Tinnerbäcken. Stångån bildar 
ett antal kraftiga forsar och fall vid 
Tannefors med en sammanlagd höjd
skillnad av cirka 10 meter. Ytterligare 
forsar på cirka tre meters höj dskillnad 
finns vid Nykvarn tre kilometer nedan
för Stångåns utlopp i Roxen.

Jordmånen består till största delen 
av varvig glaciallera med mindre öar 
av sandig morän. De lägre liggande 
partierna i norr domineras av post
glacial finlera, svämsediment och vid 
Roxenstranden ett större kärr. Från 
trakten kring domkyrkan går ett san

digare stråk av isälvsavlagringar med 
vissa avbrott till områdets nordvästra 
gräns. I de västra och södra delarna 
finns större partier av grovmo, sandig 
morän och urbergsfläckar.2

Undersökningsområdet utgör de 
centrala delarna av S:t Lars socken. 
Före industrialismen och den agrara 
revolutionen fanns här ett tiotal byar 
förutom Linköpings stadsj ordar. Väster 
om Stångån och Stångebro låg själva 
staden som omfattade ett cirka en kilo
meter långt och 0,5 kilometer brett 
område, omgivet av ett stadsstaket. 
Runt stadsbebyggelsen låg stadens 
j ordar vilka var uppdelade på en nordlig 
och en sydlig del. Inom dessa finns 
indikationer på tidigt avhysta och 
ödelagda gårdar och byar. Norr om 
Stadsjorden låg byarna Säby, Tornby, 
Hunneberg, Barhäll, Stora och Lilla 
Ullevi. Öster om Stångån låg Kungsla
dugården, vilken sannolikt hade sitt 
ursprung i den medeltida forvaltnings
gården Stång. Norr om denna gränsa
de utj orden Gumpekulla och söderut 
Tannefors kvarnar med intilliggande 
markområden. Längre österut på slät
ten låg byarna Åby, Kallerstad, Mört
lösa och Torvinge.
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Fornlämningsmiljö 
Linköpingsbygden söder om Roxen 
utgör ett av Östergötlands fornläm- 
ningsrikaste områden med lämningar 
från stenålder fram till nutid. Under 
stenåldern sträckte sig en havsvik (Lito- 
rina havet, 5000-4000 f.Kr.) in från 
Slätbaken till Vreta. Den dåtida strand
linjen gick vid den nuvarande 40-me- 
ters nivån.

Sedan bronsåldern (1500-500 f.Kr.) 
har området utgjort en av Östergöt
lands tre centralbygder.

Fornlämningar
Området präglas framför allt av om
fattande lämningar från äldre järnål
der (400 f.Kr. - 400 e.Kr.). Utmärkan
de är vidsträckta boplatsområden, vilka 
har utgjorts av ensamliggande går
dar. Bosättningarna har haft en lång 
områdeskontinuitet och återfinns så
väl ute på den lägre liggande åker
marken som uppe på impedimenten. 
På höjdryggar och moränbackar finns 
dessutom gårds- och bygdegravfält. 
Resterna av ett äldre hägnadssystem i 
form av stensträngar, återfinns inom 
två partier av undersökningsområdet. 
Det ena ligger väster om Stångån, på 
ett impediment söder om nuvarande 
Skäggetorp och det andra öster om 
Stångån, på det stora impedimentet 
söder om gårdarna Mörtlösa och Kal- 
lerstad.3 Eftersom området idag ut
görs av fullåkersbygd är det äldre 
hägnadssystemet till största delen utplå

nat genom senare odling.
Under yngre järnålder förändrades 

både odlingslandskapet och bosätt- 
ningsmönstret jämfört med äldre ti
ders. Bebyggelsen kom nu att koncen
treras till de lägen som senare utgjor
de de medeltida gårds- och bytomter
na. Det är mycket vanligt att gravfäl
ten med dateringar till yngre järnålder 
ligger i närheten av de medeltida by
tomterna.

Öster om Stångån finns fem regist
rerade gravfält av yngre järnålderstyp. 
Samtliga ligger på mindre impediment 
inte långt från de medeltida gårds- eller 
bylägena. I närheten av Staby ligger 
två gravfält.4 Det ena består av en 
domarring, en hög och tre resta ste
nar. Sydost om Mörtlösa finns ett grav
fält, vilket bl.a. består av tio högar. 
Väster om Kallerstad ligger ett grav
fält som består bl.a. av fyra högar, varav 
en är en storhög, två treuddar och en 
rest sten. Vid gamla Stångebro, nuva
rande Nykvarn, finns en storhög och 
en runsten.5 Enligt en uppgift av C.F. 
Nordenskjöld år 1874, skulle det på 
platsen tidigare ha funnits ett gravfält 
med tre högar.

På den västra sidan om Stångån finns 
tre registrerade gravfält från yngre 
järnålder. Två högliknande stensätt- 
ningar ligger strax väster om det förmo
dade läget för det försvunna Karebys 
bytomt. Ett gravfält som förmodligen 
har hört till Tornby, ligger strax syd
ost om den medeltida bytomten.6 På 
platsen för det nuvarande IKEA, sö

der om Stora Ullevi, undersöktes på 
1950-talet ett mindre gravfält.7

Vid arkeologiska undersökningar i 
området nordväst om Gumpekulla- 
stenen, har bl.a. ett yngre järnålders- 
gravfält påträffats.8 Resterna av Öster
götlands största skeppssättning upp
täcktes i området, i samband med under
sökningar år 1990. Skeppssättningen 
kan dateras till 800-talet e.Kr. Till detta 
kommer uppgifter om att det ska ha 
funnits åtminstone två stora gravhö
gar i Linköping, en vid Gamla Stånge
bro och en vid Ladugårdsbacke.9

Bosättningar från yngre järnålder 
har undersökts vid bytomterna Lilla 
Ullevi och Mörtlösa samt vid Gumpe- 
kulla. Ingen av bytomterna inom om
rådet har emellertid varit föremål för 
en totalundersökning.

I Östergötland finns två områden 
med koncentrationer av runstenar, det 
ena är Vikbolandet och det andra är 
Göstringsområdet mellan T åkern och 
Roxen.10 Linköpingstrakten är däremot 
inte särskilt rik på runstenar. Samman
lagt finns, eller har funnits ett tiotal 
runristningar inom undersökningsom
rådet. Till skillnad från förhållandena 
i Uppsala har inga runstenar påträf
fats i Linköpings domkyrka. I S:t Lars 
kyrka har emellertid flera runristade 
gravhällar framkommit vid restaure
ringar.

I flera fall har Linköpingstraktens 
runstenar kunnat knytas till äldre hu
vudvägar. På Kalierstads ägor vid gamla 
Stångebro finns två stenar. På en kulle
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Öster om bron vid Nykvarn står den 
tidigare omtalade stenen som år 1874 
påträffades i vattnet vid Stångåns öst
ra strand. Av ristningen framgår det 
att stenen är rest av en kvinna vid namn 
Värun över sina barn Bove och Äs- 
gärd. Den avslutande bönen “Gud 
hjälpe deras själ” markerar att hon 
var kristen.

År 1950 upptäcktes en runsten på 
Kallerstads ägor cirka 200 meter ost
sydost om bron. Stenen hade sannolikt 
rests vid den förhistoriska häradsvä
gen som ledde österut från Stångebro. 
Stenen pryddes av ett kors och den 
något skadade ristningen lyder:
”... Björn och Åsbjörn de reste denna 
sten efter Vigfast, sin fader. Han blev 
död i England, Helgas son”.
Den omtalade Vigfast har troligen 
deltagit i något av de vikingatåg som 
ledde till den danske kungen Knut den 
stores erövring av England i början av 
1 000-talet.11

Enligt uppgift skall det ha funnits 
ytterligare två, nu försvunna runste
nar eller runstensfragment invid Gamla 
Stångebro.12

I S:t Lars socken fanns det enligt äld
re uppteckningar ytterligare tre runste
nar. En av stenarna flyttades på 1700- 
talet till Valla herrgård från trakten kring 
S:t Lars kyrka. På 1600-talet ingick ste
nen i en vägg i S:t Lars kyrkohärbärge 
vid Ågatan väster om kyrkan. Inskriften 
löd: ”Sandö lät resa denna sten efter Faste, 
sin make och sina två bröder Gudmund 
och Sigbjörn”.

Fig2. Draglåsnyckel med ornamentik 
vid ringen, ett par skrinbeslag, fragment 
av nålar och några starkt förbrända 
fibulor i brons från äldre järnålder. 
Fynden kommer från en kvinnograv i 
Kv Glasrutan (RAÄ 321).

Glaspärlor och en guldfoliepärla från 
folkvandringstid/vendeltid, funna på 
boplatsen i Kv Glaskulan (RAÄ 162).

Fibula, en nål och en liten sölja, från Kv 
Glaskulan. Fibulan hittades tillsammans 
med flera ämnesjärn i en smidesgrop och 
har kunnat dateras till 150 e.Kr.

Omarbetad dolk och en flintspets från 
senneolitikum/äldre bronsålder. Båda 
funna i botten av ett metertjockt 
kulturlager i kv Glaskulan (RAÄ 162).

Samtliga foton: 
Rikard Hedvall
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En annan försvunnen runsten stod 
vid landsvägen mot Ullevi utanför 
Hunnebergstullen. Inskriften löd:

”Gudtorn och Sixten och Gere res
te stenen efter Olaf sin broder”.

En tredje runsten, även den nu för
svunnen, finns beskriven på 1600-ta- 
let med texten: ”Joar reste (stenen) efter 
Enar, sin broder en god kämpe”.13

Vid en viktig väg strax nordost om 
Linköping finns den s.k. Gillberga- 
stenen.14 Stenen står på sin ursprungliga 
plats och kallas i trakten för ”Racke- 
stenen”. Även denna sten berättar om 
en färd till England.

Inom området har det under de se
naste åren skett flera stora arkeolo
giska undersökningar. I norra delen 
av Linköping, i Tornby industriområ
de, har omfattande utgrävningar skett 
i kvarteren Glasrutan och Glaskulan 
samt i Lilla Ullevi och vid Tornby gård.

Öster om Stångån, har stora arkeo
logiska undersökningar genomförts i 
kvarteret Paragrafen, söder om Kal- 
lerstads gård och invid Mörtlösa gamla 
bytomt. En mera ingående arkeolo
gisk presentation av resultaten av 
utgrävningarna i Linköpingstrakten 
kommer i UV:s rapportserie. En sam
manfattande presentation av resulta
ten följer dock nedan under respekti
ve bebyggelseenhet.

Fig 3-4. T.v: Nykvarnstenen vid gamla 
Stångebro. Inskriptionen lyder:
“Värun lät resa denna sten efter Bove, 
sin son, och Äsgärd, sin dotter.
Gud hjälpe deras själ!”
Nedan: Kalierstadstenen i museiparken 
i Linköping. Den något skadade 
ristningen lyder: “Björn och Åsbjörn de 
reste denna sten efter Vigfast, sin fader. 
Han blev död i England, Helgas son”

Fig 5. Bild till höger: Förminskat utdrag 
av ekonomiska kartans blad 085 57 och 
085 58, Samtliga registrerade forn- 
lämningar med dateringar till yngre 
järnålder är markerade på kartan. 
Undersökningsområdet är markerat 
med streckade linjer.
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Kapitel två
Källmaterial och metod

Linköpings äldsta historia har under 
lång tid intresserat en rad olika fors
kare. Den följande sammanställningen 
behandlar endast ett urval och gör inte 
anspråk på att vara bibliografiskt full
ständig. Genomgången har koncentre
rats till arbeten som berör trakten kring 
själva staden eller relationen mellan 
Linköping och dess omgivning. Litte
ratur som rör den rent urbana utveck
lingen med tillhörande gatunät, stads
plan, bebyggelse etc behandlas inte här.

Samlingsverket ”Östergötland” från 
år 1955 belyser i en rad tematiska 
uppsatser landskapets historia, kultur 
och näringsliv.15

Bland den äldre historisk-topogra- 
fiska litteraturen bör nämnas Linkö- 
pingsbiskopen Andreas Olavi Rhyze- 
lius skrift från år 1733, ”Om Linkö
ping”.16 Ett annat grundläggande verk

Fig 6. Förutom befintlig litteratur 
utgörs de viktigaste historiska källorna 
av storskaliga lantmäterikartor samt 
medeltida diplom. Bilden visar ett av 
domprost Björn i Linköping upprättat 
testamente från mars år 1319. Brevet är 
skrivet med bläck på pergament. 
Ursprungligen fanns sju sigill fastsatta 
med remsor nederst på brevet. Tre 
andliga sigill med spetsoval form bar 
bevarats. Det största tillhörde biskop 
Karl Bååt. (Aktnummer DS 2189)

är Carl Fredric Broocmans statistiskt 
topografiska beskrivning över Öster
götland från år 1760.17 Något moder
nare är Carl Gustav Styffes arbete, 
”Skandinavien under unionstiden ” och 
Anton Ridderstads ”Östergötlands be
skrivning” båda från början av 1900- 
talet.18

Problematiken kring ortnamnen har 
studerats av flera forskare. Till den 
äldre forskningen hör Elias Wesséns 
studie kring namnet Linköping.19 Från 
1980-talet finns dels Gösta Franzéns 
översikt över ortnamnen i Östergötland 
dels Jan Paul Strids grundliga genom
gång av Linköpingsbygdens ortnamn.20

Vad gäller forskningen om äldre 
agrara och bebyggelsehistoriska för
hållanden är såväl Folke Dovrings 
”Attungen och Marklandet” som Staf
fan Flelmfrids ” Östergötland ’Västan- 
stång’” fortfarande centrala.21 Jerker 
Rosén har ingående behandlat delar 
av det äldre diplommaterialet i ”Kro- 
noavsöndringar under äldre medel
tid” .22 Inte minst belyses där den tidi
ga kungamaktens koppling till Öster
götland.

Vägarnas historia och deras bety
delse för den tidiga utvecklingen har 
intresserat flera forskare. Till dem hör 
bl.a. Bengt Cnattingius i boken “Drag 
ur vägarnas historia i Östergötland”

samt Salomon Kraft i Linköpings 
Historia och Jan Eriksson i Linkö
ping 700 år.23

Frågor kring den medeltida dom
kyrkans uppbyggnad och betydelse för 
stadens utveckling, samt relationen 
mellan kungamakt, kyrka och stor- 
mannasläkter behandlas ingående i 
Herman Schiicks avhandling “Eccle
sia Lincopensis” från år 1959.24 Det
ta verk bygger på det väldiga medel
tida arkivmaterialet från domkyrkan 
och dess organisation. Viktiga är också 
volymerna om Linköpings domkyrka 
och dess byggnadshistoria, som ingår 
som nummer 200 och 201 i serien 
Sveriges kyrkor.25

Stadsmonografin ”Linköpings his
toria”, i fem band, belyser en rad fö
reteelser i själva staden och dess om
givning. Bland de olika författarna bör 
särskilt Salomon Kraft nämnas, vil
ken grundligt har behandlat den medel
tida stadens utveckling.26 Linköpings 
urbana utveckling och bebyggelsehis
toria har mycket ingående behandlats 
av f.d. länsantikvarien i Östergötland 
Sven E Noreen i flera artiklar, däri
bland bör särskilt nämnas hans intres
santa bidrag i stadsmonografin “Lin
köpings historia”.

Bland senare forskningsinsatser kan 
nämnas Jan Erikssons olika arbeten
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om Linköpingsbygdens historia, där 
nya och spännande infallsvinklar prö
vas.27

Många intressanta bidrag finns 
också publicerade i länsmuseets skrift
serie Östergötland.

Tidigare forskning har emellertid 
mest sysslat med de urbana aspekterna 
på Linköpings utveckling. Denna stu
die försöker däremot teckna en bild 
av den agrara bebyggelseutvecklingen 
samt om olika rumsliga förhållanden 
i odlingslandskapet som omgav sta
den.

Äldre lantmäterikartor 
och medeltida diplom
Förutom befintlig litteratur utgörs de 
viktigaste källorna till studien av de 
storskaliga lantmäterikartorna och det 
medeltida diplommaterialet liksom 
resultaten från arkeologiska undersök
ningar. Viss information har också 
hämtats från de äldre geografiska 
kartorna och vasatidens statliga jor- 
deböcker.

För Linköpings stad finns flera in
tressanta kartor. Den äldsta är en 
stadsplanekarta från 1651-52. Från 
år 1696 finns en detaljerad tomtkarta 
och från år 1734 ytterligare en karta 
över den bebyggda staden.

De äldsta storskaliga kartorna över 
området runt själva staden utgörs av 
två geometriska kartor från år 1639 
över Linköpings stads norra respekti
ve södra ägor. Kartorna är i skala

ClLOMETRlCÄ. DeSneatiq
n cniv.T —< 1 A ... \_/

'b- 6 ’■w r
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Fig 7. Linköpings norra stadsjord 
utgjordes till största delen av åker och 
äng. Åtskilliga kilometer gärdesgårdar 
hägnade in de olika åker- och ängs
lyckorna. Vägarna framträder som vita 
band av varierande bredd. Åkermarken 
är markerad med stiliserade horisontella 
fåror och ängsmarken med grästecken. 
Hagmark och impediment markeras 
med kullar och enstaka trädtecken. 
Otaliga gärdesgårdar delar upp produk
tionsmarken. I öster syns gamla Stånge- 
bro och landsvägen som passerar ett 
salpeterbruk innan den når stadens 
bebyggda delar.

Lantmäteriakten är upprättad av 
lantmätare Johan Larsson Groth eller 
Grotte som var bördig från Östergöt
land och blev lantmätare redan år 1632. 
Groth arbetade i Östergötland, Småland 
och Södermanland. Omkring år 1640 
karterade Groth åtskilliga socknar i 
västra Östergötland. Groth var verksam 
ännu år 1648 och levererade ßera 
geometriska jordeböcker till Räkninge- 
kammaren pä Stockholms slott, som 
senare utvecklades till Kammarkollegiet. 
(Akt nr D64-1-.1 upprättad 1639)
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1:5 000 och upprättade av lantmäta
ren Johan Larsson Groth. Till kartorna 
finns en textbeskrivning som bl.a. 
namnger ett stort antal markstycken 
och ibland också redovisar jordnatu
ren.28

Landsbygden saknar i övrigt äldre 
geometriska kartor. Det finns dock flera 
yngre geometriska kartor t.ex. över 
byarna Mörtlösa och Säby år 1692, 
över byn Aby år 1710, Tannefors kvar
nar år 1728 och Torvinge utjord år 
1751. Därutöver finns ytterligare två 
kartor över Linköpings stadsjordar 
från år 1732. Största delen av kart
materialet utgörs av storskifteskartor 
från framförallt 1760- och 1770-talen. 
Det förekommer också några enskif- 
teskartor som t.ex. den över Lilla Ul- 
levi år 1812. Ingen av byarna eller går
darna i området saknar helt storska- 
liga kartor från tiden före den agrara 
revolutionen.

Kronans j ordeböcker från 1500-talet 
för Östergötland har ännu inte behand
lats i skriftserien Det medeltida Sverige 
(DMS). De är inte heller systematiskt 
excerperade och har därför inte till
fullo kunnat utnyttjas. 1 denna studie 
har dock enstaka nedslag gjorts i de 
äldre jordeböckerna för S:t Lars sock
en. Som kompletterande bebyggelse- 
historisk källa för den nya tidens in
gång har Johan Axel Almquists ” Frälse- 
godsen i Sverige under Storhetstiden 
del III” använts, samt framförallt de 
av Herman Schiick sammanställda ex- 
cerpterna ur originalhandlingarna
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Fig 8 och 9. Textbeskrivningar 
gjorda vid upprättandet av 
stor skifteskartan för Säby by. 
Aktnummer D90-55:2 upprättad 1768 
samt D90-17:! upprättad 1773.

avseende domkyrkans jordegendomar 
under 1500-talets första hälft.

Diplomen består till största delen 
av medeltida handlingar om jordtrans
aktioner och testamenten. Endast ett 
fåtal finns från tiden före år 1300, bl.a. 
tre brev i vilka kung Valdemar (Bir- 
gersson) donerade jordegendomar till 
domkyrkan.29 Från tidsperioden mel
lan år 1300 och 1350, finns desto fler 
bebyggelsehistoriskt värdefulla diplom.

De flesta berör jordtransaktioner 
där domkyrkan eller till denna när
stående institutioner är inblandade.

Metod
Genom att utnyttja de äldre storskaliga 
lantmäterikartorna kan odlingslandska
pets innehåll och dess rumsliga struktur 
rekonstrueras som det framträdde före 
den agrara revolutionen och de stora 
jordskiftena.

Tyngdpunkten i kartanalysen ligger 
på 1700-talets mitt varvid framför allt 
yngre geometriska kartor och storskif- 
teskartor har använts. Dessa kartor har 
en hög täckningsgrad och är framställda 
med god precision vad gäller fältmät
ningen, vilket bl.a. underlättar jämförel
ser med en modern karta. Men även 
1600-talets och det tidiga 1700-talets

geometriska kartor har i förekomman
de fall utnyttjats. För att komplettera 
informationen har i vissa fall även laga 
skifteskartorna studerats.

Till kartorna hör textbeskrivning
ar där lantmätaren redovisar syftet med 
och resultatet av förrättningen. I dessa 
presenteras också olika kamerala upp-
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gifter, arealberäkningar för olika mark
slag, rågångsbeskrivningar m.m.. Från 
de aktuella kartornas beskrivningar 
har olika uppgifter av bebyggelse- 
historisk art och annan information 
som kan ha betydelse vid en framtida 
exploateringssituation tagits med.

Framför allt har de storskaliga lant
mäterikartorna på Lantmäteriverkets 
forskningsarkiv i Gävle använts. Dessa 
utgörs av renritningar av koncept
kartorna eller originalkartorna som 
förvaras i överlantmätarens kartarkiv 
i länet. I några fall har även kon
ceptkartorna studerats.

För att på ett systematiskt sätt re
dovisa den stora mängd information 
om landskapet som finns i de gamla 
lantmäterikartorna har historiska kart
överlägg upprättats. Kartorna och 
textbeskrivningarna har således i till
lämpliga delar excerperats enligt den 
metod som har utarbetats vid Kultur
geografiska institutionen vid Stock
holms Universitet.30 Det som främst 
har uppmärksammats är markanvänd
ning, hägnader, vägar, gränser, hydro
grafi samt olika former av bebyggelse 
och anläggningar.31

De färdiga kartöverläggen, excerp- 
terna och protokollen finns arkiverade 
på kartarkivet vid Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms Universitet 
och är därmed tillgängliga för forska
re och andra intresserade. Kopior på 
textöverläggen och protokollen över 
det aktuella området, förvaras också
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på Riksantikvarieämbetets UV-kontor 
i Linköping.

För den bebyggelsehistoriska ana
lysen har kartmaterialet kompletterats 
med uppgifter ur det medeltida diplom
materialet samt ur 1500- och 1600- 
talets jordeböcker.

Fig 10. Exempel på ett kartöverlägg över 
centrala Linköping. Av överlägget 
framgår sträckningen av stadens staket, 
läget för de olika stadstullarna där den 
s.k. lilla tullen togs ut mellan 1622 och 
1810 för varor som skulle försäljas i 
staden. Sannolikt motsvarar stadens 
bebyggda gårdar och kålgårdstomter 
ganska väl det medeltida stadsområdet.

Avritningen har skett på en genom
skinlig plastfilm, som därefter har 
anpassats till ekonomiska kartans skala. 
Genom att rektifiera bilden mot den 
äldre tryckta ekonomiska kartan 
korrigeras eventuella felmätningar och 
misstämningar i excerpten.

1 samband med rektifieringen renritas 
kartöverlägget i tusch. Den historiska 
kartbilden är sedan anpassad till den 
moderna projektionen, dvs efter rikets 
nät och de allmänna kartornas blad
indelning.
Bearbetning av akt nr D64-l:l 8 samt 
D64:-l:l 9 bägge upprättade år 1732.
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Väster om Stångån anses Östergöt- 
lands centrala tingsplats ” Lionga ting” 
ha legat, sannolikt redan under för- 
kristen tid.32 Platsen var strategiskt be
lägen vid en av övergångarna över 
Stångån. I området möttes också flera 
viktiga vägar.

Namnet Linköping är belagt i ett 
kyrkligt dokument från omkring år 
1120 under formen ”Liunga caupinga ” 
och omnämnes då som biskopssäte.33 
Förleden “Lin” återgår på ett äldre 
namn Ljunga med betydelsen ljung, 
ljunghed. Caupinga är en latiniserad

Fig 11. Utsnitt ur konceptet till ekono
miska kartan, eller den s.k. Härads- 
kartan från år 1870. Gul färg betecknar 
åker, och grön färg markerar ängsmark. 
Stångån utgör fortfarande en såväl fysisk 
som administrativ gräns för staden. 
Järnvägen har dragits strax norr om 
staden och en ny diagonal aveny har 
anlagts med stationen som fond. 
Industrialiseringen är fortfarande i sin 
linda. Lantmätaren har bl.a. särskilt 
märkt ut en ångsåg och ett repslageri.
Vissa industrier finns också vid Nykvarn 
där gamla Stångebro var belägen. Den 
raka trädkantade landsvägen lades ut vid 
1600-talets mitt och en ny bro uppfördes i 
Storgatans förlängning. Söder om 
stadsbebyggelsen syns Trädgårds
föreningens park. Väster om staden ligger 
sjukhuset och nya kyrkogården.

Kapitel tre
Administrativa gränser och äldre vägar

form av fornspråkets ”kaupungr” med 
betydelsen handelsplats (det moderna 
ordet köping). Ytterst stammar ordet 
från latinets ”caupo ” som betyder han
delsman.34 I den äldre ortnamnsforsk- 
ningen fanns andra tolkningar av inne
börden i Florensdokumentets ”Liunga 
caupinga”.

Redan under tidig medeltid kom 
handelsplatsen/staden, domkyrkan och 
andra centrala funktioner att kraftigt 
påverka det omkringliggande områ
det juridiskt, ekonomiskt och fysiskt. 
Under tidig medeltid fanns en kungs
gård eller kunglig forvaltningsgård vid 
namn Stång på den östra sidan av Stång
ån. Intressant är det eventuella sam
bandet mellan kungsgården Stång och 
S:t Larskyrkan. Den senare är den äldsta 
kyrkan i Linköping och den roman
ska stenkyrkan har troligen uppförts 
under tidigt 1100-tal. Stenkyrkan bygg
des ovanpå en äldre stavkyrka i trä. 
Detaljer i det tidigmedeltida tornet och 
att kyrkan från början hade en nord 
och sydportal antyder att den är byggd 
under kungligt inflytande, kanske har 
den varit en patronatskyrka.

Kungligt jordinnehav förekom ti
digt i Kaga och Sättuna strax norr om 
staden. De senare var förmodligen gods 
som ursprungligen hade tillhört den 
sverkerska ätten.35

Kronojord förekom också i form 
av s.k. kungstreding* i Kronojägar- 
parken väster om Stångån.36

Den äldre administrativa situatio
nen är komplicerad. Området väster 
om Stångån inklusive Linköpings stad 
tillhörde Hanekinds härad. Området 
öster om Stångån ner mot sjön Roxen 
tillhörde Åkerbo härad medan områ
det åt sydost ingick i Bankekinds hä
rad. S:t Lars socken hade tidigare de
lar i alla dessa tre härader och helt 
innesluten i S:t Lars socken låg Linkö
pings stad. I den östra delen av S:t Lars 
som enligt jordeboken 1640 tillhörde 
Åkerbo härad ingick följande gårdar 
och byar med tillhörande hemmanstal: 
Hässleberg 1, Kallerstad 4 1/2, Köpe- 
torp 1, Mörtlösa 6, Råberga 4, Torv
inge 3, Åby 3 samt några mindre en
heter. Bökestad 4 jämte några mindre 
enheter tillhörde Bankekinds härad.

* Med s.k. kungstreding menas att 
kungen senast under 1100-talets slut 
innehade, alternativt gjorde anspråk på 
en tredjedel av de marker som ingick i 
häradsallmänningarna. Detta förhål
lande gällde åtminstone götalandska
pen. För Svealand är källäget sämre, 
möjligen hade kungen där endast rätt till 
en tredjedel av den från häradsall- 
männingen utgående avraden.
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Fig 13. Nuvarande miljö vid Nykvarns slussar, förr i tiden en viktig brytpunkt mellan 
landsväg och vattenled. I äldre tider skulle det ha funnits två förbindelser österut från 
Linköping, med vadställen vid Gamla Stångebro och i Tannefors.

'stångsbro

Fig 12. Kartan visar troliga väg- 
sträckningar under yngre järnålder. 
Linköping ligger centralt beläget i 
korsningen mellan de tre viktigaste 
landsvägarna. Staden ligger också vid 
brytpunkten mellan vattenled och 
landsväg. (Enligt Cnattingius, B. 1944)

De två östra sockendelarna överfördes 
1897 till Hanekinds härad och kom 
år 1910 att inkorporeras i Linköpings 
stad.37

Kraft menar att häraderna Valke- 
bo och Hanekind som låg väster om 
ån, samt Åkerbo och Bankekind som 
låg öster om denna under medeltiden 
strålade samman vid gamla Stånge
bro.38 Det finns äldre källor som talar 
för att så var fallet. Så anges t.ex. att 
kungsgården Stång år 1381 låg i Ban
kekinds härad och först under Vasa
tid räknades till Åkerbo. Byarna Ulle- 
vi och Tornby räknades vid medelti
dens slut till Tiftbo fjärding i Valkebo 
härad och inte till S:t Lars socken och 
Hanekinds härad.

Stångån utgjorde från och med 1300- 
talets början en gräns för de två pro- 
sterierna Östanstång och Västanstång. 
Dessa två prosterier tillkom genom en 
klyvning av det ursprungligen större 
Linköpingsprosteriet som hade omfat
tat sex härader i det centrala Öster
götland.39

Vägar och broar
Inom området har det i äldre tid fun
nits åtminstone tre olika brolägen för 
passage över Stångån, ett vid Nykvarn, 
ett vid själva staden samt ett vid Tanne
fors. Broarnas placering har växlat över

tiden. Nuvarande Stångebro i Stor
gatans förlängning, vid stadens östra 
tullport tillkom först vid slutet av 1640- 
talet. Dessförinnan hade det funnits 
två broar som kallades Lilla respekti
ve Stora (Gamla) Stångebro. Dessa var 
belägna något nordost om själva sta
den. Det var också här som slaget stod 
mellan hertig Karls och kung Sigis
munds trupper i september år 1598. 
Gamla Stångebro som sannolikt var 
identisk med Stora Stångebro låg så
ledes vid nuvarande Nykvarn. Landsvä
gen hade därför en något nordligare 
sträckning under äldre tid. På en kar
ta från år 1773 finns ” Gamla landsvä
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gen” utmärkt på gränsen mellan Kalier
stads och Gumpekullas ägor. Det finns 
också ”En gammal landsväg” utmärkt 
söder om Mörtlösa gärde på en stor- 
skifteskarta från 1770-talet.40

Genom de senare årens arkeologiska 
undersökningar har rester av stenlagda 
vägar kommit fram vid Mörtlösa by
tomt och väster om Mörtlösa Väster
gård (Tingsbacken kallad på äldre kar
tor). En del fynd, som medeltida häst
skor och broddar, bekräftar att det rör 
sig om äldre väganläggningar. De var ett 
par meter breda och hade en beläggning 
av rundade stenar. Rester av stensatta 
vägar har också påträffats i samband 
med arkeologiska undersökningar i den 
södra delen av kvarteret Paragrafen.41 
Det är således möjligt att den medeltida 
huvudvägen gick ytterligare en bit norr
ut, via Mörtlösa och Kalierstads bytomter. 
Troligen är dessa vägar även delar av 
den s.k. Eriksgatan, den väg som de ny
valda sveakungarna tog under medel
tiden för att få kungavalet konfirmerat 
i de olika landskapen.

Av äldre datum är resterna av ett 
hålvägssystem som finns uppe på im- 
pedimentet söder om Mörtlösa och Kal- 
lerstads bytomter. Rester av en hålväg 
finns också väster om Stångån, cirka 
500 meter söder om det förmodade 
medeltida bytomtsläget för Barhäll.42

Enligt Bengt Cnattingius som har 
försökt att rekonstruera äldre tiders 
vägnät, skulle det från linköpings- 
trakten ha funnits två förbindelser 
österut. Den äldsta skulle ha gått sö-

Fig 14. Vid mitten av 1600-talet fick 
Stångebro ett nytt och sydligare läge i 
samband med att landsvägen förbättrades 
och rätades. Skala 1:5000 (Kartöverlägg 
baserat på akt nr D64-1-.19 från 1732 
samtD90-23-.1 från är 1761-64)

—TSS&"

stadens »qor sö-Vder om vaqen

Fig 15. Stadens två nordliga utfarts
vägar. Den östligare vägen leder till 
gamla Stångebro. Alternativt kunde man 
ta sig från Stångebro via stadens ängeväg 
till Tornby och Ullevi.

Fig 16. Nya “Stångebro ” norr om platsen för den gamla. 
Bron ingår i den moderna ringleden runt Linköpings stad.
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der om Roxen med ett vadställe vid 
gamla Stångebro. Därefter skulle den 
ha vikt av mot nordost och gått förbi 
Kallerstad och Rystads kyrka för att 
sedan fortsätta vidare österut till Norr
köping via Norsholm.

Den andra vägen skulle ha haft sitt 
vad vid Tannefors och sedan fortsatt 
via Vårdsberg, Askeby och Örtomta 
till Söderköping.43

I ett diplom från år 1448 omnäm- 
nes en gammal allmän väg öster om 
Stång. På Jean de Rogiers geografiska 
karta från år 1670 finns en väg redo
visad som går från Stångebro åt nord
ost mellan Kallerstad och Åby.44 En
ligt Kraft bör det vara den väg som 
omnämnes i 1400-tals diplomet och 
därmed skulle den viktigaste vägen öster 
om Stång i äldre tid ha passerat ge
nom Åkerbo härad.45

Det fanns också en större väg som 
gick i nordsydlig riktning från Vreta 
kloster till Kinda och som sedan fort
satte söderut till Småland. Linköping 
var således en viktig knutpunkt för det 
äldre vägnätet och intog kommunika- 
tionsmässigt tidigt en central plats i 
landskapet.

Fig 18. Södra delen av Mörtlösa bys ägor. Landsvägen till Linköping har ändrat 
läge åtskilliga gånger. I Västerhagen finns fortfarande flera hålvägar bevarade. 
Pästlyckan var på 1700-talet utmärkt som ödekyrkogård.
I den övre delen av kartan finns en gammal landsväg markerad som troligen 
utgjorde en förbindelse mellan Linköping och Norrköping. Skala 1:5000. 
(Kartöverlägg baserat på akt nr D90-32-.1 från år 1776)

Fig 17. Utdrag ur storskifteskarta över 
Mörtlösa i S:t Lars socken, verkställd 
1776. Den nya raka landsvägen syns i 
nedre delen av kartan. Vid soldattorpet 
nära Mörtlösas östra gräns syns milstol
pen som markerar avståndet 1/2 mil från 
Linköping. En äldre landsväg finns också

utmärkt något längre åt norr. Denna 
passerar bl a Pestlyckan som kommente
ras av lantmätaren: “wid pesttiden en 
grafplats, som altsedan ej nyttjas, utan i så 
motto warit helgad”.
Markerat område återges renritat ovan. 
(Akt nr D90-32-.1 upprättad 1776)
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Kapitel fyra
Bebyggelse ocb bybildning

Sannolikt har det funnits en stor 
spännvidd vad gäller storleken på går
darna under yngre järnålder/tidig me
deltid, alltifrån små familjejordbruk 
till storgårdar.46

Under vikingatid och tidig medel
tid antas många bebyggelseenheter ha 
utgjorts av stormansgårdar som bruka
des med trälar eller lejd arbetskraft. 
Som ett stöd för denna hypotes har 
historiker särskilt pekat på de latin
ska uttrycken ”curia" och ”mansio” i 
de äldre medeltida diplomen.47 Andra 
forskare har ställt sig mer tveksamma 
till förekomsten av ett äldre storgods
system. De arkeologiska undersökning
arna har hittills varit få och frågan är 
långt ifrån utredd. Debatten och forsk-

Fig 19. Tornby bytomt är orienterad i 
nordostlig riktning med fyra egentliga 
gårdstomter numrerade från ett till fyra. 
Norr om den egentliga bytomten ligger 
ryttartorpet och i söder soldattorpet. 
Nummer 5 betecknar två stycken 
obebyggda grästomter.

Vid den arkeologiska undersök
ningen i norra delen av Prästejorden 
sydväst om Tornby påträffades två 
treskeppiga långhus och resterna av ett 
par mindre byggnader, med dateringar 
till äldre järnålder. (Kartöverlägg baserat 
på akt nr D90-60:2 från år 1779)

ningsläget sammanfattades av Thomas 
Lindkvist år 1979.48

De flesta av storgårdarna kom ef
ter hand att delas upp på olika famil
jejordbruk med landbor som bruka
re. Förmodligen hör träldomens av
skaffande och införande av en feodal 
ekonomi baserad bl.a. på en fast jord
värdering samman med denna process. 
Några storgårdar levde dock vidare 
som t.ex. sätesgårdar, kungsgårdar el
ler världsliga och kyrkliga förvaltnings- 
gårdar. Den dominerande bebyggel
seformen i östra Mellansverige blev 
dock byn med relativt jämstora går
dar och med bondehushållet som grund.

Tiden för bybildningen är inte fast
lagd. De byar och gårdar som möter 
oss i det äldre kartmaterialet existe
rade i de flesta fall redan i början av 
1500-talet.49 Sannolikt var också be
byggelsesituationen i stort sett likar
tad under den senare delen av medel
tiden. Av de medeltida diplomen fram
går i vissa fall att det fanns byar i funktio
nell bemärkelse redan i början av 1300- 
talet.

Från mitten av 1300-talet finns ett 
par skriftliga belägg för en enhet vid 
namn Barhäll. I de aktuella breven sälj er 
Lars i Ljusfall och Magnus Fröstens- 
son sina egendomar i Inre och Yttre

Barhäll, "curia infra Waarhellae et extra 
Waardhellae" till Rörik Bonde.50 Ef
tersom både ett Inre och ett Yttre Barhäll 
omnämns bör det ha rört sig om en by 
om minst två gårdar.

I ett brev från år 1402 omtalas dess
utom en åker i ” Westro balahäll" vil
ket bör avse den västra gården i eller 
möjligen västra delen av Barhäll.51 
Specificeringen ” Westro balahäll” vi
sar under alla förhållanden att det fanns 
behov av att skilja på olika delar av 
Barhäll. Det medeltida Barhäll låg norr 
om staden mellan byarna Ullevi och 
Hunneberg.

Hunneberg bestod av flera gårdar 
åtminstone sedan år 1319. I ett brev 
detta år talas nämligen om den östra 
gården i Hunneberg, "curiam orien
talem in Hundabergh”, vilket innebär 
att det då fanns minst två gårdar. Ett 
ytterligare belägg för att så var fallet 
utgör ett testamente från år 1325, i 
vilket både den östra och västra går
den, "curiam meam in hundabergh ad 
orientem... curiam meam in hundabergh 
ad occidentem” omnämnes. Samma 
år bekräftade också en viss Henikin 
Konradsson att han under sin livstid 
skulle få bruka de båda prebendegår- 
darna i Hunneberg mot att de vid hans 
död skulle återgå till prebenden.52
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Den äldsta skriftliga källan som rör 
Tornby är ett brev från år 1350, i detta 
omtalas en egendom som ”norra går
den”. Formuleringen innebär att det 
vid denna tidpunkt åtminstone fanns 
två gårdar i Tornby. I ett brev från år 
1381 talas det om en mellangård i 
Tornby, vilket innebär att det då bör 
ha funnits minst tre gårdar i byn.53 I 
slutet av medeltiden innehade, enligt 
jordeböckerna från 1543, domkyrkan 
tre landbogods, en utjord och en rump- 
jord i Tornby.54

Av diplomen framgår således att det 
förekom byar i området vid 1300-ta- 
lets början. Men längre tillbaka än så 
kommer man inte med brevmateria
let. Inte heller framgår det hur byarna 
har kommit till. Det finns flera tänk
bara alternativ. En möjlig utveckling 
är att ursprungligen relativt små en
heter ökade uppodlingen under de 
expansiva perioderna och att gårdar
na efter hand kom att delas i flera 
enheter genom hemmansklyvning. En 
annan möjlighet är sönderstyckning

Fig 20. Mörtlösa bytomt. Åker och 
ängstegar till hemman n:r 1 redovisas 
särskilt. Gården kallas Daniel Anders
sons gärd och räknades som 3/4 mantal 
krono. Dess by amål var 6 stänger av 
Mörtlösas totala byamål på 48 stänger, 
vilket innebar att gården n:r 1 hade en 
åttondedel av byns åker och äng. På 
byns ägor fanns också ett flertal brunnar 
och källor. (D90 62:1, Torvinge.) 
(Kartöverlägg baserat på 
akt nr Dl6:5 från år 1692)

änqen

100m
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av en större enhet som tidigare bruka
des med trälar eller lantarbetare. En 
tredje möjlighet är sammanflyttning 
av två eller flera mindre enheter. Från 
östra Svealand har processen doku
menterats.55 För att besvara frågor eller 
belägga hypoteser som rör bybild- 
ningsförloppet måste dock arkeo
logiska undersökningar av bytomter 
och bebyggelselämningar genomföras.

På senare år har arkeologiska ut
grävningar skett på eller i anslutning 
till bytomter i Uppland, bl.a. Pollista 
i Yttergrans socken och i Sanda i Fres
ta socken. Pollista ligger i ett låglänt 
lerområde som har en områdeskonti
nuitet från bronsåldern. Från vikingatid 
finns också en platskontinuitet. San
da uppvisar en platskontinuitet från 
500-talet till tidigt 1600-tal. På båda 
platserna har arkeologerna kunnat visa 
att bosättningarna hade bykaraktär 
under vikingatid. Därefter skiljer sig 
deras utveckling fram till modern tid.56 
I Danmark har man i flera olika pro
jekt försökt belägga de medeltida by
arnas kontinuitet från förhistorisk tid. 
Projektet ”Landsbyens opståen og 
udvikling”pk Fyn, var ett tvärveten
skapligt projekt mellan kulturgeografer, 
historiker och arkeologer. 113 utvalda 
medeltida byar gjorde man mindre 
undersökningar. Resultaten från pro- 
j ektet visade att man ej kan påvisa någon 
kontinuitet i dessa byar längre bak än 
till 1000-talet e.Kr.57

Solskifte ocb laga läge 
Av de äldre kartorna framgår att be
byggelsen kring Linköping dominera
des av relativt små byar på två till sex 
kamerala hemman. Gårdarnas man
gårds- och ekonomibyggnader låg ofta 
samlade på geometriskt reglerade by
tomter. Ursprung och ålder på Öster
götlands reglerade byar är inte helt klar
lagt, men företeelsen finns omnämnd 
redan i de medeltida källorna under 
beteckningen laga läge. Östgötalagen, 
delvis redigerad på 1270-talet, behand
lar i sin byggningabalk ingående ”Huru 
by skall ligga i laga läge”.58 Två grund
läggande principer låg bakom detta 
uttryck. För det första skulle gårds
tomternas storlek, oftast uttryckt ge
nom tomtbredden, vara proportionell 
mot gårdens andel av byns åkerinnehav, 
dvs ju bredare tomt desto större åker. 
Förhållandet beskrivs genom uttrycket, 
”då är tomt åkers moder”. För det 
andra skulle åkermarken skiftas på ett 
regelbundet sätt så att byns åkermark 
delades upp i ett antal teglag (grupper 
av tegar), där varje gård hade sina tegar 
i en viss bestämd ordning, vanligen 
samma ordning som gårdarna låg på 
bytomten. Denna stående ordnings
följd av tegarna i bestämda tegserier, 
som antingen löpte från öster till väs
ter eller från söder till norr kallades i 
Upplandslagen för solskifte.59

I undersökningsområdet uttrycktes 
i regel byamålet i stänger. Stången var 
ett längdmått av varierande storlek. I 
Östergötland var det vanligt med stäng

er om 5, 6 och 8 alnar, en aln var un
gefär 60 cm. Tegbredden skulle vara 
proportionell mot gårdens andel av 
byamålet.60 By- och gårdstomternas 
storlek och utformning bestämdes 
sålunda inte enbart av praktiska be
hov utan de fungerade även som juri
diska dokument.

Storgårdar och reglerade byar
Någon medeltida sätesgård har inte 
kunnat påvisas inom undersöknings
området, sådana kan dock ha funnits. 
Möjligen kan Ullevi norr om staden 
ha utgjort en äldre storgård.

ULLEVI
Själva namnet Ullevi antyder en cen
tral funktion, nämligen platsen där 
man dyrkar guden Ull. Den senare var 
en himmelsgud som ofta förekom i 
par med den kvinnliga jordgudinnan 
Njord, motsvarande den romerska 
gudinnan Nertus.61 Cirka fem kilo
meter söder om Ullevi finns också ett 
Mjärdevi eller Närdevi, dvs platsen 
där man dyrkar gudinnan Njord. Ull 
och Njord tillhörde inte Åsarna utan 
den äldre uppsättningen gudar, de 
s.k. Vanerna. Namnet Ullevi har såle
des hög ålder. Men den bydomän och 
de olika bebyggelselägen som möter 
oss i historisk tid behöver dock inte 
överensstämma med det förhistoris
ka Ullevi. Namnet och de rumsliga 
förhållandena talar emellertid för att
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Ullevienheterna har sitt ursprung i en 
tidigare större domän.

Vid utgrävningar år 1988 i kvar
teret Glasrutan söder om IKEA mel
lan Svedengatan, Tornby- och Bergs
vägen påträffades omfattande boplats
lämningar, i form av vidsträckta kul
turlager och ett flertal hus från olika 
tidsperioder från neolitikum (yngre 
stenålder) till folkvandringstid. Inom 
området fanns dessutom ett par min
dre gravfält samt en del ensamliggande 
gravar.621 en av gravarna påträffades 
en or ner ad rakkniv och en fingerring, 
båda i brons. Rakkniven tillhör en för 
Skandinavien relativt ovanlig typ som 
troligen har sitt ursprungsområde i 
västra Mellaneuropa och Norditalien. 
Typen förekom mest under 700-talet 
f .Kr. Vid undersökningarna påträffades 
också ett par rika vapengravar från 
olika tidsperioder. I anslutning till en 
grav hittades två fragment av tunna

Fig 21. Storskifteskartan över Stora 
Ullevi, Östra holmen i S:t Lars socken. 
Stora arkeologiska undersökningar har 
skett på och invid de båda 
Impedimenten i övre delen av kartan, 
varvid bl a boplatslämningar från yngre 
bronsålder och äldre järnålder har 
kunnat beläggas. Det västra 
impedimentet motsvarar dagens Kv 
Glaskulan och det högra Kv Glasrutan. 
Nere i högra hörnet syns Östra holmen 
och Stora Ullevis bytomt. Kartan är för 
ovanlighetens skull orienterad med 
söder uppåt och norr nedåt. (Detalj ur 
akt nr D90-64-.3 upprättad år 1766-67)
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ornerade bronsbleck. Arkeologerna har 
ännu inte kunnat exakt fastställa brons
bleckens ursprung, men mycket tyder 
på att de kommer från Hälistä ttområdet 
i nuvarande Österrike och är från 700- 
talet f.Kr.63

I en rikt utrustad vapengrav fanns 
svärd och sporrar från 100-200 e.Kr. 
I södra delen av kvarteret Glasrutan 
fanns ett gravfält med gravar från äld
re järnålder. En av dessa gravar var en 
kvinn ograv från tiden kring Kristi födel
se. Graven innehöll bl.a. ett par beslag 
i brons och järn, ett par starkt för
brända fibulor och en draglåsnyckel 
med tillhörande låsbeslag.64 I grann- 
kvarteret Glaskulan har genom arkeo
logisk undersökning en stor bosättning 
från flera olika tidsskeden kunnat 
beläggas. Under äldre järnålder (ca 400 
f.Kr - 400 e.Kr.) har en omfattande 
smidesverksamhet pågått på platsen.65 
Strax söder om Stora Ullevi bytomt

Fig22. Stora Ullevi, Västra och Östra 
holmen. Stora Ullevi bestod före den 
agrara revolutionen av två holmar som 
fungererade som två självständiga byar. 
Bebyggelsen inom varje holme var 
ordnad i två rader med reglerade 
bytomter. Gränsen mellan Västra och 
Östra holmen gick tvärs igenom den 
centrala åkermarken. Hägnadssystemet 
överensstämde inte med gränsen vilket 
innebar att de båda holmarna låg i 
gärdeslag med varandra.
(Kartöverlägg baserad pä akt nr 
D90-64-.2 från år 1764 samt 
090-64:3 från år 1766-67)
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Fig 23. Vid utgrävningar på delar av 
mellersta och norra gårdstomten har 
rester av hus och bosättningar påträffats 
från vikingatid. Det funna långhuset 
överensstämmer med gårdstomtens 
lokalisering. Rester av en hägnad har 
påträffats som kan ha utgjort en tomtning 
mellan två gårdsenheter. Utgrävningar 
har också skett i de norra delarna av 
bytomten varvid bebyggelselämningar 
daterade till vikingatid undersökts. Skala 
1:5000. (Kartöverlägg baserat på akt nr 
D90-63:l,från år 1812)

undersöktes på 1960-talet ett mindre 
gravfält från yngre järnålder.66

Ullevi har också en särställning bland 
bebyggelseenheterna bl.a. genom att 
det både finns ett Stora och ett Lilla 
Ullevi. Hur detta skall tolkas är en öppen 
fråga, de bör dock ha något slags ge
mensam bakgrund. Stora Ullevi kan 
t.ex. vara resultat av sammanflyttning

Fig 24. En detalj av den enda bebyggel
sen som idag finns bevarad på Östra 
holmen i Stora Ullevi. I bakgrunden 
skymtar byn Säby och sjön Roxen.

av tidigare spridda gårdar. Lilla Ullevi 
kunde möjligen vara en sådan äldre 
enhet som aldrig kom att flytta sam
man med de övriga. En annan möj
lighet är att Lilla Ullevi från början 
var en avgärdaenhet till Ullevi, dvs Lilla 
Ullevi anlades som ett nybygge på 
moderbyn Ullevis mark. Detta måste 
i så fall ha skett redan under förhistorisk 
tid. Vid en arkeologisk undersökning 
i den mellersta delen av Lilla Ullevis 
bytomt år 1989, påträffades nämli
gen lämningar av en bosättning från 
yngre järnålder. På platsen fanns res
terna av ett hus som kan hänföras till 
vikingatid. Bland fynden kan nämnas

ett fragment av en sammansatt kam, 
av en typ som hör hemma i övergång
en mellan vendeltid och vikingatid dvs 
omkring år SOOe.Kr, samt krukskärvor 
av AIV-gods dvs inhemsk keramik med 
dateringar till 900-1000-talet e.Kr.67 
Även strax utanför bytomten har det 
vid olika arkeologiska undersökningar 
förekommit fynd som indikerar date
ringar till yngre järnålder.

Lilla Ullevis bytomt låg cirka en 
kilometer sydost om Stora Ullevis 
bebyggelse. Lilla Ullevi bestod år 1812 
av två hemman.68

Ett av de äldsta skriftliga belägg som 
säkert kan knytas till Ullevi är ett di
plom från år 1303, där ”Ragwaldus 
de Ullawi” nämns som ett av vittnena 
till att Linköpings Fogde och råd gav 
fasta på ett förvärv av jord i Patastad 
(DS 1386). Samme Ragwald i Ullevi 
uppträder i en liknande situation år 
1318 och beseglar då som vittne. Han 
var uppenbarligen en lokalt betydan
de person.

I ett diplom från år 1339 omtalas 
en Arnold Knutsson som sålde 3 1/2 
attung i Lilla Ullevi till Linköpings dom
kyrka.69 70

Ullevi har en speciell ställning bland 
bebyggelseenheterna, genom att Sto
ra Ullevi kameralt och funktionellt 
bestod av två skilda enheter.

Vid 1700-talets mitt var Stora Ullevi 
sålunda uppdelad på två s.k. holmar som 
i sin tur bestod av två rader med geome
triskt reglerade gårdstomter. Västra 
holmen bestod av fyra hemman och en
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Fig 25. Flygfoto över den nutida gården Kallerstad. Ett par hundra meter söder om 
bytomten har man funnit en bosättning bestående av fyra treskeppiga långhus med 
dateringar till förromersk järnålder. Foto: Jan Norman RAÄ.

Fig 26. En av de befintliga gårdarna vid 
Tornby. Gården uppfördes i slutet av 
1800-talet.

ut jord med ett byamål på tillsammans 
32 stänger. Den Östra holmen bestod av 
fem hemman och en ut jord om tillsam
mans 32 stänger.71 Sammantaget bilda
de således Stora Ullevi en enhet med ett 
byamål om 64 stänger.

Företeelsen med två holmar i de 
större östgötska byarna har i olika 
sammanhang uppmärksammats i den 
bebyggelsehistoriska forskningen men 
har ännu inte fått någon uttömmande 
förklaring. Helmfrid har utifrån det 
geometriska kartmaterialet hittat 20 
byar som var indelade i holmar inom 
Östergötland Västanstång.72

Uppdelningen i två holmar i Stora 
Ullevi kan vara ett resultat av den ti

diga feodaliseringen och införandet av 
en fast jord värdering i form av att- 
ungar. Frågan kan dock inte besvaras 
utifrån enbart informationen från 
kartorna eller analyserna av dessa.

TORNBY
Byn Tornby låg ca 700 meter sydost 
om Lilla Ullevi bytomt. Byn var i slu
tet av 1700-talet en sammanhållen och 
reglerad by som bestod av fyra hem
man och tre utjordar, om tillsammans 
48 stänger i byamål.73

ÅBY
Öster om Stångån låg Åby. Byn var 
under det tidiga 1700-talet en regle

rad och sammanhållen by, bestående 
av tre hemman och en utjord. Åby kan 
dock ha varit större under medeltiden. 
Av jordeboken från år 1543 framgår 
att domkyrkan då ägde sju landbo
gods, en gård och en utjord i Åby.74 
Första gången som Åby förekommer 
i de skriftliga källorna är i kaniken 
Boses testamente från år 1300.1 detta 
diplom omnämns bl.a. ”curiam meant 
in Aby”.75

KALLERSTAD
Kallerstad låg ca 1 km söder om Åby. 
Kalierstad var under slutet av 1700- 
talet en sammanhållen och reglerad 
by. Byn bestod av fyra hemman om till-
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sammans 32 stänger i byamål. Till byn 
hörde två ryttartorp och ytterligare två 
torp som låg ca 200 meter söder om 
själva bytomten. Till byn hörde också 
en stuga och en kniphammare nere vid 
Stångån. Kallerstad omtalas för första 
gången i ett brev från år 1313, i vilket 
kaniken Inge testamenterade en 1/4 att- 
ung i ”Kallirstadh ”,76 Av diplommateria
let framgår det inte hur många gårdar 
som totalt fanns i Kallerstad under medel
tiden.

Tidigare stod en runsten norr om 
landsvägen i Kalierstads södra gräns. 
Läget är bestickande, stenen kan mycket 
väl både ha utgjort ett vägmonument 
och varit en markering av det vikinga
tida Kalierstads ägor mot den söderut 
liggande gården Stång. Den aktuella 
fornlämningsbilden och de under se
nare tid påträffade lämningarna i om
rådet är som tidigare nämnts av mycket

Fig27. Flygfoto över Mörtlösa bytomt 
med sjön Roxen i bakgrunden.
Den infällda bilden visar en av de två 

gårdar som idag finns kvar på Mörtlösa 
bytomt. Stora delar av gamla tomten 
upptas av Överskottsbolaget. I när
området kring Mörtlösa har flera 
mindre arkeologiska undersökningar 
genomförts. Boplatslämningar med 
dateringar till äldre järnålder och yngre 
järnålder/tidig medeltid har konstaterats 
i sydvästra och södra delarna av 
bytomten. Eftermedeltida lämningar 
finns väster om bytomten.
Foto: ]an Norman RAÄ.
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speciell karaktär. Endast 300 meter 
väster om Kalierstads bytomt finns ett 
cirka 110 gånger 70 meter stort grav
fält av yngre järnålderskaraktär.77 
Gravfältet består av 45 stycken ovan 
mark synliga gravar, varav fyra utgörs 
av högar och en rest sten.

MÖRTLÖSA
Cirka 1 km nordost om Kallerstad låg 
Mörtlösa by.

Mörtlösa hade under slutet av 1600- 
talet en sammanhållen reglerad by tomt, 
där gårdarna låg i två rader. Byns sam
manlagda by amål uppgick till 48 stäng
er som var fördelade mellan sex hem
man och två utjordar. Till byn hörde 
också ett soldattorp och två övriga torp.

Äldsta skriftliga belägget för Mört
lösa är ett brev från år 1328, i vilket 
bl.a. bönderna i Mörtlösa klagade hos 
drotsen Knut Jonsson (Aspenäsätten) 
över fogden i Stång.78

I södra delen av Mörtlösa bytomt, 
påträffades år 1988 resterna av ett 
vikingatida långhus. Endast 600 me
ter sydost om bytomten ligger ett grav
fält, vilket består av ett trettiotal ovan 
mark synliga gravar. Det är inte under
sökt men kan troligen dateras till yng-

Fig 28. Byarna på slätten saknade nästan 
helt utmark. Betesmarken i Mörtlösa 
utgjordes av några mindre hagar i södra 
delen av byn. Åkermarken var delad i 
två gärden som besåddes och trädades 
vartannat år.
(Akt nr Dl 6:5 upprättad år 1692)
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Öhrström s

Fig 29. Vid Nykvarn fanns en mjöl
kvarn väster om ån samt en knip- 
hammare på östra stranden. Skala 
1:5000. (Kartöverlägg baserat på 
akt nr D90-17:1 från 1773 och 
D90-20-.1 från 1774)

re järnålder (500-1050 e. Kr.). Ytter
ligare ett gravfält av yngre järnålders- 
karaktär är beläget ca 600 meter nord
nordost om bytomten.79

I samband med 1991 års förunder
sökning söder om bytomten framkom 
resterna av ytterligare hus, vilka prelimi
närt kan dateras till yngre järnålder. 
Intill husen fanns en ca 50 * 10 meter 
stor stenpackning bestående av run
dade och skärviga stenar. Det har ännu 
inte gått att definitivt fastställa sten- 
packningens funktion, men ett förslag 
är att det rör sig om en gårdsplan till

Fig 30. Ca 600 m norr om Mörtlösa låg 
ett område kallat Tingsbacken. I 
området har stora arkeologiska under
sökningar skett av förhistoriska boplat
ser och gr av fält. Skala 1 -.5000. 
(Kartöverlägg baserat på 
akt nr 90-32:1 från 1777)

de ovan omtalade husen. Ett annat är 
att stenpackningen är en fägata eller 
resterna av en stensatt väg.

På och intill en betesmark med fle
ra större impediment, ca 500 meter 
sydväst om Mörtlösa bytomt, finns rik
ligt med fornlämningar bestående av 
bl.a. ett par hålvägssystem, komplex 
av stensträngar och några gravfält.80

På gränsen mellan byarna Mörtlö
sa, Staby och Gärstad låg en hage som 
år 1777 kallades Tingsbacken. På kar
tan är ett antal stenar eller rösen ut
märkta, något som normalt inte bru

kar göras i denna typ av mark.81 Namnet 
och stenanhopningen indikerar en 
förhistorisk anläggning av något slag. 
På ”Tingsbacken” har vid ett flertal 
tillfällen skett arkeologiska undersök
ningar. I området har det funnits bo
platslämningar från mellanneolitikum 
(yngre stenålder) och yngre bronsål
der, ett stort flatmarksgravfält, ett par 
hus och övriga boplatslämningar från 
förromersk-romersk järnålder.82

TORVINGE
Söder om Mörtlösa ligger Torvinge 
by. Under slutet av 1700-talet var Torv
inge en liten sammanhållen by som 
bestod av två hemman och åtta torp. 
Äldsta skriftliga belägget för Torvinge 
”Tyrwingi” är i en donation från år 
1319 för instiftande av ett prebende 
vid Linköpings domkyrka.83

KÖPETORP
Mellan Tannefors och Torvinge låg 
byn Köpetorp, vilken omnämns för
sta gången i ett diplom från år 1337.84 
Köpetorp ligger dock utanför det här 
aktuella undersökningsområdet.

Utjordar
Inom området förekom det också en 
del s.k. utjordar.

Begreppet utjord är en samlande 
beteckning på vissa kamerala enheter, 
av varierande storlek och som på oli
ka sätt avviker från de bebyggda hem-
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manen. Utjordarna är vanligen min
dre, obebyggda enheter som brukas 
från någon nära liggande gård. Ibland 
är de emellertid relativt stora och lig
ger i skifte med övriga gårdar i byn. 
Bakgrunden till utjordarna varierar men 
ofta avspeglar de någon form av be
byggelsehistorisk turbulens, inte säl
lan har de sitt ursprung i medeltida 
ödegårdar.85

I Torvinge by fanns det en kronout- 
jord, i Åby en utjord under Östra Går
den, i Stora Ullevi fanns två skatteut- 
j ordar och i Mörtlösa fanns det två 
utj ordar om vardera en attung. Förut
om de utjordar som ingick i de olika 
byarna fanns det en mindre självstän
dig enhet vid namn Gumpekulla som 
kameralt räknades som två skatteut- 
j ordar.

Vid Nykvarn fanns på 1700-talet

en mjölkvarn på västra sidan och en 
kniphammare på östra stranden. På 
västra sidan om Stångån, sydväst om 
Nykvarn, i den södra delen av den s .k. 
Kungssältingen låg år 1639 ett salpe
terbruk. Vid Nya Stångebro på östra 
sidan av Stångån fanns på 1700-talet 
ett lertag,86 därutöver fanns det på 1700- 
talet flera, icke i mantal satta torp, 
varav en del utgjordes av soldat- eller 
ryttartorp samt ett par backstugor. 
Övrig bebyggelse var bl.a. några la
dor för förvaring av stadsjordarnas hö
foder och ett par tullstugor.

Vanligen bestod således bebyggel
sen på landsbygden runt Linköping 
av byar av varierande storlek och jord
natur. Linköpings stadsägor visade dock 
på ett annat mönster som närmare kom
mer att behandlas nedan.

Fig 31.1 det äldre kartmaterialet fanns 
ett område, ca 600 meter norr om 
Mörtlösa bytomt, som var kallat för 
“Tingsbacken”. Idag ligger här Gärstad- 
verken och Lecca. I förgrunden syns en 
av de uppställda flygplansmodellerna 
från SAAB utefter E4:an. För bilisterna 
längs E4 fungerar platsen som karakte
ristiskt blick fång på samma sätt som 
domkyrkan en gång tydligt markerade 
stadens koppling till biskopen och 
kyrkan.

TANNEFORS
Kraften i Stångåns forsar utnyttjades 
tidigt för kvarnar och hamrar. Vid Tan- 
nefors växte ett helt litet samhälle upp. 
Bebyggelsen låg på båda sidorna av 
Stångån, där det var som mest strömt. 
Här fanns vid 1600-talets slut ett tio
tal kvarnar, två badstugor, fem torp, 
två ryttartorp och ett soldattorp samt 
ytterligare ett stort antal byggnader 
och stugor. Tio av kvarnarna hade tre 
par stenar och två av kvarnarna hade 
två par.

Kameralt räknade Tannefors vid 
medeltidens slut 31/2 kronohemman, 
1 prebende, och 1/2 arv och eget hem
man.87

Det äldsta skriftliga belägget för 
namnet är ett diplom från år 1311, i 
vilket domprosten Wimund i Linkö
ping bl.a. testamenterade en gård i 
Tannefors, ”curiam meam in tan- 
naefors”, till instiftande av en ständig 
vicaria vid domkyrkan.88
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Fig 32. Tannefors slussar kring 
sekelskiftet. I bakgrunden 
skymtar Linköping. Redan 
tidigt utnyttjades kraften i 
Stångåns forsar för att driva 
kvarnar och hamrar. Ett helt 
samhälle växte upp på båda 
sidor om Stångån.
Foto: Östergötlands läns
museums topografiska arkiv.

Fig 33. Tannefors slussar kring 
sekelskiftet. För Linköping var 
det viktigt att kunna utnyttja 
båttrafiken på Göta kanal. Ett 
viktigt mål för staden var att 
reglera Stångån och 1864 
bildades Kinda kanal AB.
I mitten av 1870- talet hade 
trafiken på Kinda kanal kommit 
i full drift, framför allt fraktades 
trävaror, tegel och gödningsme
del liksom andra jordbrukspro
dukter.19
Foto: Östergötlands läns
museums topografiska arkiv.
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Fig 34. De kraftiga fallen vid Tannnefors utnyttjades redan under medeltiden för att driva åtskilliga mjöl
kvarnar. På 1700-talet hade bebyggelsen kompletterats med badstugor, ryttartorp, soldattorp och vanliga 
jordtorp. Omgivningen var fortfarande lantlig med olika löningsjordar. Längs Stångån låg sankare ängs
marker. På södra sidan syns Kinda kanal med sina slussar. Skala 1:5000. (Kartöverlägget baserar sig på 
akt nr D90-58:1 från år 1697.) Till Tannefors kom senare huvuddelen av 1900-talets industri att lokaliseras. 
Här låg t.ex. AB Svenska järnvägsverkstäderna (ASJ) och här kommer SAAB att växa fram före kriget. 
(Nedan: Tannefors. Utsnitt ur Häradskartan från 1870)
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Fig 35. Under rubriken “stadens enskilte 
ägbor i Kareby” finns ett stort antal 
numrerade småägor. Numren 176 till 
224 motsvarar den försvunna byn 
Kare bys ägor. Kare bys åkermark ligger 
väl samlad kring en möjlig byplats öster 
om nummer 176.1 nedre högra hörnet 
syns gamla Stångebro.

I lantmätarens instruktioner ingick 
också att bl a notera fornlämningar. 
Möjligen är det också ett grav fält från 
järnåldern som markerats mellan äga 
189 och 204 och västerut mot 182.
På kartan syns detta som en serie högar i 
ett öst-västligt stråk från ån, bitvis brutet 
av mindre åkerlyckor och ängsmark. 
(Detalj ur lantmäterikarta, 
akt nr 064-1:1, upprättad år 1639)
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Kapitel fem
Försvunna gårdar och byar

Inom norra stadsjorden fanns år 1732
bl.a. följande ägonamn: Stora och 
Norra Ballhällsgärdet, Hunnebergs- 
gärdet samt Karebygärdet. Namnet 
Kareby förekommer även i beskriv
ningen till 1639 års karta.90 Genom 
att komplettera dessa uppgifter med 
andra källor kan man visa att namnen 
har sitt ursprung i sedan länge för
svunna gårdar eller byar. Tidigare för
sök att identifiera försvunna enheter 
har bl.a. gjorts av Salomon Kraft i 
Linköpings historia.

KAREBY
Med hjälp av den geometriska kartan 
över stadens jordar från år 1639 och 
tillhörande textbeskrivning kan ett om
råde som kallas Kareby strax norr om 
Nykvarn och Gamla Stångebro avgrän
sas. Karebynamnet ska alltså inte bara 
knytas till ett åkergärde, utan inbegriper 
vretar, ängar, hagar och mellanliggande 
backar.

Domänens storlek och åkerinnehav 
motsvarar väl en gård eller mindre by. 
Någon bebyggelse fanns dock inte ut
märkt på 1639 års karta. Sannolikt 
rörde det sig om en avhyst gård eller 
by vars mark blivit lagd under staden. 
På 1732 års karta redovisas gränser
na för Kareby med en särskild marke
ring. Från skriftliga dokument erhål-

les ytterligare upplysningar. Enligt ett 
privilegiebrev från år 1572 erhöll stads
borna enheten Karebys ägor som kom
pensation för två ängar som kronan 
hade övertagit. Kareby hade vid den
na tid legat öde och obrukat i några år 
och låg enligt pri vilegiebrevet vid Stånge 
bro, varför det måste röra sig om sam
ma enhet som redovisas på kartorna. 
Kungen beslutade vidare att staden 
hädanefter skulle få disponera Kare
bys ägor på samma villkor som andra 
ägor vilka låg innanför stadens råmär
ken, dvs gränser.91

Av kronans jordebok från år 1543 
framgår att Kareby under senare de
len av medeltiden sannolikt bestod av 
två gårdar. Både Anne prebenda och 
S:ta Katrine kanonikat ägde nämligen 
landbogods i Kareby i S:t Lars sock
en.92

Ytterligare en bekräftelse på att det 
rörde sig om en äldre bebyggelseen
het, erhålles i domprosten Björns tes
tamente från år 1319 där Kareby om
talas. Det äldsta skriftliga belägget för 
Kareby finns i ett diplom från år 1303, 
i vilket en viss ”Saxo de Karaby” om
talas som sigillvittne vid en jordtrans
aktion.93

Den äldre gärdesindelningen liksom 
åkermarkens läge på kartan från år 
1639 gör det naturligt att söka Kare

bys medeltida bebyggelse till området 
runt östra delen av Roxengatan möjli
gen i norra delen av kvarteret Gum
sen.

Kareby har sannolikt förhistoriskt 
ursprung. Efterleden -by brukar i denna 
del av landet kunna föras samman med 
bebyggelse från yngre järnålder. Ett 
gravfält av yngre järnålderskaraktär 
ligger också inom de ägor som på 1600- 
talet tillhörde Kareby. Gravfältet är 
cirka 135 x 50 meter stort och består 
av ett tjugotal ovan mark synliga gra
var.94 Kopplingen till Kareby är dock 
inte enda möjligheten. Gravfältet kan 
också höra samman med Tornby, vars 
bytomt låg 400 meter åt nordväst.

PATASTAD
Nära staden, på norra sidan har tidi
gare en bebyggelseenhet vid namn 
Patastad legat. Patastad är känt från 
flera medeltida brev mellan år 1303 
och 1435.1 brevet från år 1303 omta
las Patastad för första gången. Nam
net Patastad förekommer dock inte på 
de äldre lantmäterikartorna.

Kraft vill placera det försvunna Pata
stad vid det åker-, ängs- och hagfj äll som 
tillhörde byn Tornby, men som låg inne
slutet i stadsj orden väster om Kagavä
gen. Detta område kan mycket väl ha
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Fig 36. Pä det äldre kartmaterialet finns 
inga gårdar utmarkerade för Kareby. 
Impedimentet i området mellan de båda 
Karebygärdena kan vara ett möjligt läge 
för bytomten. Skala 1:5000. (Kart
överlägg baserat på akt nr D64-1:1 
verkställd 1639 samt D 64-1:19 från 
1732-33)

haft sitt ursprung i en ödelagd äldre 
enhet men andra alternativ än Patastad 
är möjliga. I ett brev från år 1435 finns 
en detaljerad lägesbestämning där Pa
tastad säges vara beläget mellan Torn
bygatan och Hagagatan.95 Tornbyga
tan utgick tidigare från Ågatan och 
längre norrut motsvarades Tornbyga
tan av nuvarande Tornbyvägen. Det är 
därför naturligt att förlägga Patastad 
till området väster om Karaby mellan 
staden och Tornby, i dag motsvarande

Fig 37. Karebyområdet är idag kraftigt exploaterat av industribebyggelse. I området 
finns flera indikationer på förhistoriska bosättningar i form av skålgropslokaler, 
stensättningar och gravfält. Nere vid småbåtshamnen 300 m NO om Kareby har 
delarna av ett mycket rikt gravfält med dateringar till förromersk järnålder nyligen 
undersökts.

området väster om korsningen Ste- 
ningeviadukten och Tornbyvägen. Det 
aktuella området kallas på 1639 års 
karta för Tornbylyekan (n:r 170). Detta 
namn har dock sannolikt sitt ursprung 
i att lyckan vette mot byn Tornby och 
inte av att den tillhörde Tornby.

HUNNEBERG
Sydväst om Patastad låg en enhet vid 
namn Hunneberg. Av 1639 års karta 
framgår att Hunnebergsgärdet låg allde~ 
les norr om själva staden. På kartan

finns också en samling hus markerade 
på den plats som kallades för Hunne
berg. Namnet och läget i förhållande 
till åkern gör det sannolikt att detta 
också var platsen för den tidigare by
tomten. Ännu år 1870 fanns det på 
detta ställe en bebyggelse vid namn 
Hunneberg. Området ligger kring den 
nuvarande Ullevigatan i kvarteren 
Altanen och Astern, strax öster om 
Abiskorondellen.

Bebyggelsen i Hunneberg går åtmins
tone tillbaka till 1300-talets början. 
År 1309 såldes nämligen gården Hunne-
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berg ”curiam in hunddabierg” för 50 
mark penningar. Diplomet utgör det 
äldsta belägget för Hunneberg. Belop
pets storlek och uttrycket ”curia” ta
lar för att det rörde sig om en verklig 
gård och inte om ett mindre jordstycke. 
Av brevet framgår det att gården var 
arvejord som tillhörde en kyrkoherde 
Magnus i Kvistbro i Närke och att han 
sålde egendomen till sin frände Knut 
Stubbe. I ett fastebrev från samma år 
tilldömdes nämnde Knut Stubbe går
den Hunneberg, eftersom han hade 
förvärvat den med ”laga fång”.96 År 
1319 inrättades ett prebende vid dom
kyrkan som kom att kallas Hunne- 
bergsprebendan, genom en stor dona
tion av domprosten Björn och kani- 
ken Olof ”i Hunneberg”, bestående

Fig 38. T.v: Kampen och Hunnebergs- 
gärdet. Bytomten har förmodligen legat 
uppe på impedimentet norr om Kampen 
som var borgarnas övningsfält under 
1500-1600-talen. Under 1700-talet 
omnämndes Kampen Hästtorget. Strax 
norr om stadens norra utfart låg under 
1600-talet en samling hus i det s.k. 
Hunnebergsgärdet. Sannolikt var detta 
platsen för den medeltida residensgården 
tilldelad domkyrkans syssloman. Skala 
1:5000. (Kartöverlägg baserat på 
akt nr D64-1:19 från 1732-33)

Fig 39. Utsnitt ur Häradskartan 1870. 
Strax utanför stadens gräns norr om 
järnvägen fanns vid 1800-talets mitt en 
plats vid namn Barhäll, sannolikt 
identisk med läget för det medeltida 
Barhäll.

av bland annat gårdar i Säby och Hun
neberg. Några år senare, år 1325, 
bekräftade kaniken Olof i sitt testa
mente donationen av Hunneberg.97

Hunnebergsprebendan var avsedd 
som underhåll för en av domkyrkans 
tjänstemän. Praxis blev att syssloman
nen innehade prebendan och därmed 
hade sin residensgård i Hunneberg.98

BARHÄLL
Sannolikt fanns det tidigare en by vid 
namn Barhäll, vars ägor var belägna 
mellan Hunneberg och Ullevi. Någon 
bebyggelse som kan kopplas till byn 
Barhäll finns inte utmärkt på 1639 års 
karta. En möjlig plats för den tidigare 
bytomten kan ha varit ett impediment
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Fig 40. Linköpings galgplats låg söder 
om staden vid det s k Kättelbergsgärdet, 
inte långt ifrån Belvederen i nuvarande 
Trädgårdsföreningens park.

vid vägen till Vreta kloster, omedel
bart norr om det s.k. Barhällsgärdet. 
På 1870-talet låg en egendom vid namn 
Barhäll norr om järnvägen alldeles 
innanför stadsgränsen, motsvarande 
södra delen av Rusthållargården i 
Skäggetorp. Möjligen kan man söka 
någon av de medeltida Barhällsgår- 
darna i detta område.

Namnet Barhäll förekommer med 
olika stavningar, Ballhäll, Warrehel- 
lae, Waardhhellae, Ballahell m.fl.i flera 
olika medeltida brev. I detta fall fram
går det uttryckligen av de medeltida 
diplomen att det rör sig om en äldre 
by. Redan år 1307 testamenterade 
Linköpingsborgaren Bengt bl.a. en åker 
i Barhäll (unum agrum in Ballahell) 
till Linköpings domkyrka." Diplomet 
utgör det äldsta skriftliga belägget för 
Barhäll.

År 1334 testamenterade en Mene
kin Konradsson jord i Barhäll till Lin
köpings domkyrka. Sannolikt blev tes
tamentet ifrågasatt av släktingarna, 
eftersom det finns två brev från år 1347 
i vilka kung Magnus (Eriksson) respek
tive östgötalagmannen Magnus Knuts
son (Aspenäsätten) tilldömde dom
kyrkan den testamenterade jorden. En 
borgare i Linköping vid namn Lybi- 
kin testamenterade år 1337 tre åkrar 
i Barhäll till den av borgaren och by-
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fogden Ragvald stiftade prebendan vid 
domkyrkan. År 1350 sålde Margareta 
Ulvildsdotter sex skäppors utsäde, dvs 
ett tunnland, i Barhäll till sin frände 
Nils Brun.100

Enligt jordeboken från år 1543 ägde 
inte domkyrkan längre något gods eller 
jord i Barhäll.101 Det kan finnas olika 
skäl till att Barhäll inte redovisades i 
jordeboken. Under alla förhållanden 
ingick Barhäll i flera medeltida jord
transaktioner där domkyrkan var in
blandad.

Inom de södra stadsjordarna kan 
namnen Svartebergsgärdet och Kät- 
telbergsgärdet möjligen indikera för
svunna enheter mellan staden och 
Berga.

GLYTTINGETORP
En betydligt senare ödeläggelse drab
bade hemmanet Glyttingetorp i Kär
na socken. Hemmanet låg under Ry 
och avhystes i samband med att ett 
schäferi (fårfarm) inrättades på 1700- 
talet. Glyttingetorps åker lades där
vid ut till äng. År 18 70 räknades Glytt
ingetorp som en frälseutjord. Vid slu
tet av medeltiden innehade domkyr
kan tre landbogods i Glyttinge. Det 
äldsta skriftliga belägget för Glyttinge 
är från år 1303, då en Johannes de 
Glyttinge uppträder som vittne vid ett 
fastighetsförvärv i staden.102

Det förekommer även fall av öde
läggelse av enstaka hemman inom 
byarna, så hade t ex Askeby klosters

hemman i Ullevi legat öde och avhyst 
sedan år 1646, senare lades det därför 
in under ett annat av byns hemman.103

STÅNG
Kungsgården Stång är första gången 
omtalad i ett diplom från år 1351. 
Gården låg på östra sidan av Stångån 
strax intill staden. Vid mitten av 13 00- 
talet satt en fogde vid namn Nils på 
kungsgården Stång. Nils verkar syste
matiskt ha köpt in egendom i Linkö
pings närhet. År 1344 köpte han bl.a. 
jord i Kallerstad och Åby . År 1351 
förde han över en stor del av sina in
komster på sin son Stefan Nilsson

Fig 41. Kettelbergsgärdet med 
galgplatsen utritad. Skala 1:5000. 
(Kartöverlägg baserat på akt nr 
D64-1-.18 från 1732)

(Stangenberg), bland annat en gård i 
Kallerstad och räntan från en kvarn i 
Tannefors.104

Fram till år 13 81 var Stång en kunglig 
förvaltningsgård. Detta år skedde 
emellertid ett j ordabyte mellan kung 
Albrekt av Mecklenburg och biskop 
Nils Hermansson, varvid biskopen 
övertog Stång samt skogen Tvärskog 
i Åkerbo härad.105 Det ligger nära till 
hands att anta att kungsgården Stång 
vid denna tid ännu utgjorde en medel
tida storgård.

Vid medeltidens slut hade gården 
Stång blivit ersatt av två enheter, byn 
Stora Stång som omfattade fyra bis- 
kopslandbor och ensamgården Lilla 
Stång med en biskopslandbo.106

I samband med reformationen blev 
Stång åter kronoegendom. År 1677 
förpantades Stångs ladugård till Linkö
pings magistrat och sannolikt hade 
bebyggelsen då försvunnit. Under alla 
förhållanden delades ägorna upp i 
mindre enheter som år 1691 försåldes 
till enskilda personer. I fortsättningen 
existerar Stång endast som en kame
ral enhet utan fast bosättning men med 
många brukare. Stora delar av ägorna 
avsattes som löningsjordar åt olika 
statliga administratörer, t ex landshöv
dingen, ett par häradsskrivare, förste
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Fig 42. Gumpekulla med Gumpekullastenen. Enligt traditionen ska stenen vara 
rest över en hjälte som fallit i Stångebroslaget. I anslutning till Gumpekulla har 
ßera stora arkeologiska undersökningar skett. Bland annat har man funnit 
resterna av Östergötlands största skeppssättning.

lantmätaren och slottsvaktmästaren 
med flera. Kungsladugården karterades 
åren 1761-64. Läget för den tidigare 
kungsgårdsbebyggelsen framgår inte 
av kartorna. Ägorna var nästan full
ständigt uppodlade och några tydliga 
indikationer i form av lämpliga ”im
pediment” för bebyggelse eller möns
ter i hägnadssystemet som skulle kun
na påvisa en tidigare bosättning är svåra 
att upptäcka. Kopplingen mellan den 
medeltida kungsgården Stång och den 
senare Kungsladugården är således inte 
helt självklar.107108

Vid mitten av 1600-talet ersattes 
den gamla landsvägen av en ny rak 
väg. Denna fick en sydligare sträck
ning och en ny bro uppfördes över 
Stångån mitt för staden. Den ”nya” 
Norrköpingsvägen kom att gå rakt 
igenom de centrala delarna av Kungs
ladugårdens ägor och gav upphov till 
en viss nybebyggelse. På 1700-talet 
fanns t ex en backstuga, en tullstuga 
och några andra byggnader i anslut
ning till landsvägen och Nya Stånge- 
bro.

GUMPEKULLA
Sannolikt ska den medeltida gården 
Stång sökas i den norra delen av ägor
na, där det även finns en del lämpliga 
impediment för bebyggelse. Inklämd 
mellan Kungsladugården dvs det tidi
gare Stång och Kallerstad bys ägor fanns 
en liten egen kameral enhet med nam
net Gumpekulla. Ursprunget till en

heten är oklar.
Gumpekulla bestod kameralt av två 

mindre skatteutjordar.109 Enheten Gum
pekulla var dock för liten för att tidi
gare ha kunnat utgöra en egen by. Läget 
mellan de båda större enheterna är 
också förbryllande. Möjligen kan Gum
pekulla trots allt höra samman med 
den tidigare kungsgården Stång. Gum
pekulla och Ånestads utj ordar har ti
digare ingått i Kungsgården även om 
de kameralt redovisades särskilt.110

Rent hypotetiskt kan man tänka sig 
att den kamerala situationen hör sam

man med gården Stångs övergivande. 
Möjligen bröts den nordligaste delen 
ut ur Kungsgården i samband med att 
denna övergick till biskopsbordet, el
ler troligare vid ett senare tillfälle, t ex 
i samband med att kungsladugården 
upprättades. Eventuellt bestod Gumpe- 
kullas utj ordar av själva hustomterna 
med tillhörande kålgårdar och kalv
hagar. I och med att den ursprungliga 
bebyggelsen försvann, försvann ock
så namnet Stång och i stället fick plat
sen namnet Gumpekulla efter en där 
befintlig kulle. En annan möjlighet är
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Fig 43. Gumpekulla upptas i forn- 
lämningsregistret som en bebyggelse
plats av troligen medeltida ursprung. 
(RAÄ 183) Skala 1:5000. (Kartöverlägg 
baserat på akt nr 090-23:1 och D90- 
17:1 från 1761 och 1773)

Fig 44. Gumpekulla utjord 1773. Inklämd mellan Kungsladugården och Kallerstad 
bys ägor låg skatteutjorden Gumpekulla. Littera F utgör ytterligare en liten skatte- 
utjord. Den grå och ljusbruna färgen är åker medan de gröna impedimenten littera E 
möjligen kan vara äldre bebyggelselägen. Vid Stångån syns en kniphammare och en 
kvarn. (Detalj av äldre karta. Akt nr D90-17:1 upprättad år 1773)

att Gumpekulla ursprungligen var ett 
torp på Kungsgårdens ägor. Denna 
bebyggelse har i så fall ödelagts före 
kartornas tillkomst.

Som ovan nämnts finns det eller har 
funnits flera säregna fornlämningar i 
området. Den stora nyupptäckta skepps- 
sättningen vid Gumpekulla, daterad till 
cirka 800-talet e. Kr., var tidigare inte 
känd och fanns inte omnämnd vare 
sig i de skriftliga källorna eller redovi
sad i det äldre kartmaterialet. Det fanns 
inte heller några ovan mark synliga 
spår av anläggningen. Vid undersök

ningen år 1990 påträffades stenfun- 
damenten till en 49,9 meter lång och 
11,3 meter bred skeppssättning. An
läggningen som låg i nordsydlig rikt
ning hade bestått av 45 stora flata sten
block med en stävsten i söder. Den 
närmare 50 meter långa skeppssätt- 
ningen är Östergötlands största och 
är sannolikt ett gravmonument. Vad 
det jättelika monumentet symbolise
rar vet vi ej men det kan noteras att 
två mycket stora skeppssättningar åter
finns i anslutning till de centrala dans
ka Kungsgårdarna vid Jelling och Lej -

re. Intill skeppssättningen i Östergöt
land påträffades resterna av ett myck
et skadat gravfält från äldre järnål
der.111

Inom området har det också fram
kommit ett flertal stensättningar från 
yngre järnålder, ca 600-1000 e.Kr. Dess
utom påträffades boplatslämningar i 
form av kulturlager med dateringar 
till yngre järnålder och en ensamlig
gande grav från 800-talet e.Kr.112

Från yngre järnålder är också den 
tidigare beskrivna runstenen.113
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I ÄLDRE TTO INDELADES JORDEN EFTERÄGARE

och skattskyldighet i fyra huvudkate
gorier. Kronojord var jord som ägdes 
av kronan och där brukaren erlade så
väl skatt som arrende till kronan. Skatte
jord brukades av självägande bönder som 
betalade en bestämd, till jorden knuten, 
skatt till kronan. Därutöver fanns det 
kyrklig och världslig frälsejord. Den av 
kyrkan och dess institutioner ägda jor
den var befriad från en del a v jordskatterna 
och brukarna till dessa gårdar betalade 
i stället arrende till de kyrkliga ägarna. 
Den världsliga frälsejorden utgjordes av 
sådan jord som ägdes av frälset (adeln). 
Även denna var i princip befriad från

Fig 45. En rekonstruktion av skepps- 
sättningen vid Stång. Den närmare 
50 meter långa skepp ssättningen är 
Östergötlands största och var till 1990 
helt okänd.

Vilken funktion denna typ av stora 
skepp ssättningar haft vet vi inte, men att 
någon form av statusladdad symbolik 
ligger bakom förefaller troligt. Anmärk
ningsvärt är också att de i flera fall kan 
beläggas uppträda på platser av central 
politisk betydelse, och sannolikt är det 
mot denna bakgrund som vi skall se 
skeppssättningen vid Gumpekulla och 
den gamla kungsgården Stång.
Modellen gjord av Rikard Holmgren. 
Foto: Rikard Hedvall.

Kapitel sex
Jordnatur

jordskatter och brukarna erlade arren
de till ägaren. En särskild ställning hade 
de gårdar där frälsemannen varaktigt 
bodde. Dessa kallades under medelti
den för sätesgårdar och var ofta större 
och hade en mer påkostad bebyggelse. 
Senare användes beteckningen säterier 
för de adliga huvudgårdarna men begrep
pet innebar även en kameral särställ
ning genom att säteriet var befriat från 
praktiskt taget alla skatter.

Vid medeltidens slut var domkyr
kan och till denna knutna institutio
ner den dominerande jordägaren i Lin- 
köpingsbygden. Sammanlagt ägde 
domkyrkan ett 30-tal arrendegårdar i 
undersökningsområdet och ett antal 
olika slags smågods och kvarnar.

Domkyrkogodsen 
På den västra sidan om Stångån inne
hade domkyrkan fem landbogods i 
Ullevi, tre i Tornby, två i Kareby, tre 
i Glyttinge, ett i Skäggetorp, ett i Ryd, 
två i Säby, en residensgård i Hun
neberg och mindre jordlotter i bl.a. 
Patastad och Tornby. På den östra 
sidan om Stångån ägde domkyrkan 
fem landbogods i Stora och Lilla Stång, 
sju landbogods i Åby, två i Kallerstad, 
fem i Mörtlösa, två i Bökestad och tre 
smågods i Torvinge. Därutöver hade

domkyrkan del i kvarnströmmen vid 
Tannefors, två kvarnhus, ett dussin
tal kvarnar och en kopparsmedja vid 
nämnda fors. Det fanns också ett an
tal ödegods av domkyrkonatur, t ex 
två ödegods i Ullevi, ett i Bökestad 
och ett ödetorp i Tannefors. Därut
över ägde domkyrkan åtskilliga åk
rar och ängar inom stadsjordarna samt 
flera tomter och gårdar i själva sta
den.114115

Kyrkans dominans som jordägare 
vid medeltidens slut exemplifieras tyd
ligt av situationen i Stora Ullevi. Byn 
hade sammanlagt elva gårdar varav 
sex var prebendehemman, dvs gårdar 
tillhöriga domkyrkan, två hemman till
hörde Askeby kloster, ett hemman till
hörde Vadstena kloster och ett sock
enkyrkan. Dessutom fanns det ett 
skattehemman,116117 vilket innebär att 
de kyrkliga institutionerna i detta fall 
ägde 90% av jorden i byn.

Kronojord
Den äldre kronojorden öster om Stång
ån bestod framför allt av den tidigare 
Kungsgården Stång men det fanns även 
kronojord i Tannefors. Det hade tidiga
re funnits kronojord även väster om 
ån. Biskopsgården och domkyrkan var 
säkerligen anlagda på mark som ställts
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fig 46. Linköpings slott är idag främst präglat av Johan Ills ombyggnadsarbeten från 
sent 15OO-tal. I byggnaden finns emellertid delar som tillhört den medeltida biskops
borgen, vars äldsta delar sannolikt uppförts redan under 12OO-talet. Under senmedel
tiden har biskopsgården omvandlats till en befäst ringmursborg med ett högt torn i 
nordväst. I samband med reformationen drogs borgen in till kronan. Vårvintern 
1600, ett och ett halvt år efter Stångebroslaget, hölls fyra av kung Sigismunds 
rådsherrar och en knekthövitsman fångna på slottet, anklagade för landsförräderi. 
Riksdagens ständerdomstol, där hertig Karl uppträdde som åklagare, dömde de fem 
till förlust av liv, ära och gods. Dödsdomen verkställdes den 20 mars år 1600 och har 
gått till historien som Linköpings blodbad. Bokstavligen markerar detta slutpunkten 
för kampen mellan katolicismen och den lutheranska tron, men också det definitiva 
slutet för Linköping som rikets, eller ett av rikets, främsta kyrkliga och politiska, 
maktcentra.

till förfogande av kungamakten. På 
en geometrisk karta från 1730-talet 
finns en anteckning om f d kronojord 
under staden vid nuvarande Ramshäll 
i sydöstra delen av staden. Djurgår
den samt namnen Kronoeken och 
Kungstredingen vid stadens västra 
utfart, kan möjligen ha sin grund i en 
äldre kronodomän väster om Stång
ån. Gammal kronojord fanns också 
strax nordväst om undersökningsom
rådet t ex i Sättuna i Kaga socken och 
i Tifts by i Kärna socken.118

I kraft av beslutet på riksdagen i 
Västerås år 1527 övertog kronan suc-
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cessivt de medeltida domkyrko- och 
klostergodsen. På 1540-talet övergick 
även sockenkyrkornas hemman till 
kronan.

Kyrkojord blir frälse
På 1630- och 1650-talen donerades 
eller förlänades många av dessa indrag
na kyrkohemman till adliga personer 
eller statliga funktionärer i det fram
växande stormaktsväldet. Kungsgår
den Stång förlänades till Axel Lillie år 
1651. Samma år förlänades ett tidiga
re Vadstena klosterhemman i Säby till 
Hans Georg Mörner. Medlemmar av 
familjen Mörner hade dessutom på 
1640-talet förlänats tre f d prebende- 
hemman i Åby och på 1630-talet ett 
av hemmanen i Tornby. Ett annat pre- 
bendehemman i Tornby donerades år 
1653 till Erik Drake. Två av Mörtlö- 
sas prebendehemman gavs till frälse 
som livstidsförläningar på 1640-talet. 
Under 1600-talets andra hälft hade 
åtminstone det ena tidvis säterirät
tighet.119

Kalierstads före detta prebendehem
man såldes på 1640-talet av kronan 
som frälsehemman till Hans Mårtens
son Garfe och Per Anders Linderot. 
Gårdarna som genomgick flera ägar
byten hade tidvis säterirättigheter. Ett 
f d kyrkohemman i Ullevi donerades 
år 1651 till Israel Lagerfelt som vid 
denna tid övertog ett nybildat säteri, 
Ledinglunda i Kärna socken. Den 
medeltida byn Ledinglunda omvand-

Fig 47. Jordnaturen i S:t Lars socken i procent av samtliga hemman.

Skatte Domkyrko Krono Frälse

Medeltidens slut > 50%
1750 17% 68% 15%
1870 73% 12% 14%

lades därmed till stormaktssäteriet 
Lagerlunda.120 Inom undersöknings
området upprättades dock inte något 
varaktigt säteri. Den adliga dominan
sen blev inte heller långvarig och re
dan vid 1600-talets slut tog kronan 
tillbaka flera av de förlänta hemma
nen och avsatte dem i stället för mili
tära behov. Så tilldelades t ex det tidi
gare prebendehemmanet Stora Ullevi 
Norregård (nr5) till Västanstångs kom
pani. Askeby klosters hemman i Ulle
vi slogs samman med en vid 1600-ta- 
lets mitt öde och avhyst utjord. Även 
den gården (nr 4) lades därefter under 
militien.121

Reformationen och senare reduk
tionen medförde sålunda att fördel
ningen mellan olika jordnaturer föränd
rades fullständigt. Domkyrkans do
minans under medeltiden hade vid 
1700-talets mitt ersatts av kronans. 
S:t Lars socken med sammanlagt 55 
hemman utgjordes år 1760 av 68 % 
krono, 17 % skatte samt 15 % frälse 
och frälsesäteri.122

Skatteköp
Särskilt under 1700-talet ökade ar
rendeböndernas möjligheter att fri- 
köpa sina gårdar. Genom s.k. skatte
köp kunde en arrendebonde förvandla 
sig till självägande genom att köpa ut 
den tidigare jordägaren, i de flesta 
fall kronan. Mot slutet av 1700-talet 
blev skatteköpen också vanligare i 
Linköpingstrakten. Säbys f d kloster
hemman skatteköptes redan år 1726. 
Stora Ullevis Norregård köptes till 
skatte år 1762, liksom Stora Ullevi nr 
4. Mörtlösa bys samtliga sex hem
man skatteköptes mellan åren 1749 
och 1769. Kalierstads säterihemman. 
(nr2-nr3) skatteköptes år 1794. Torn
by två militiehemman köptes till skatte 
år 1790 och år 1828.123

På 1870-talet hade jordnaturen 
ånyo radikalt förändrats i S:t Lars 
socken. Krono jordens andel var nu 
endast ca 12 % medan skattej orden 
omfattade ca 73 % och frälsejorden 
låg kvar på anspråkslösa 14 %.124
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Fig 48. Domkyrkan ock dess 
organisation blev efter hand en 
institution som förfogade över stora 
ekonomiska resurser i och utom 
stiftet. Under ett par århundraden 
fram till reformationen måste 
kyrkan ha fungerat som ett starkt 
ekonomiskt kraftfält, och som en 
mycket viktig teknologisk och 
ideologisk innovator för det omgi
vande samhället.
Förutom biskopen, domkyrkans och 
stiftets prästerskap, enbart antalet 
sockenkyrkor uppgick till närmare

500, var ett stort antal personer, på 
olika sätt, knutna till stiftet. Här 
fanns fogdar, tjänstefolk, hantver
kare och knektar, men också en 
mängd lajtdbönder. Vid senmedel
tidens slut omfattade enbart 
domkyrkogodsen mer än 360 
gårdar, och en grov skattning 
antyder att Linköpingskyrkan vid 
denna tid på olika sätt kan ha 
sysselsatt ett par tusen personer.
Till detta kommer alla de borgare i 
städerna och bönder på landsbyg
den som direkt, eller indirekt,

producerade eller tillhandahöll 
varor och tjänster till kyrko- 
organisationen. Mot denna 
bakgrund framstår domkyrkans 
starka ekonomiska och politiska 
roll i det medeltida samhället 
tydligt. De ekonomiska konse
kvenserna av reformationen, med 
upplösningen av denna stor
konsument av varor och tjänster, 
bör ha varit förödande för staden 
Linköping.

Teckning: Tia Larsson.
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Kapitel sju
Den medeltida Domkyrkan

Under medeltiden var domkyrkan,
domkapitlet och till dessa knutna in
stitutioner en av de viktigaste fak
torerna bakom Linköping och Linkö- 
pingsbygdens utveckling. Tidpunkten 
för Linköpingsstiftets tillkomst är inte 
känd, men den bör ligga kort efter 
1104 då den nordiska kyrkoprovin- 
sen med centrum i Lund inrättades. 
Denna tidiga kyrka sträckte sina an
språk över stora landområden: Öster
götland, Småland, Öland och Got
land.125 Under den senare delen av 
1100-talet minskades stiftet något i 
storlek genom att det småländska folk
landet Värend bröts ur och bildade ett 
eget stift med Växjö som centrum.

Tidpunkten för den territoriella 
sockenbildningens tillkomst är omdis
kuterad. Under perioden tidigt 1100- 
tal till mitten av 1200-talet pågick emel
lertid ett intensivt byggande av kyr
kor. Vem som initierade kyrkobyggan- 
det verkar ha skiftat under medelti
den. De äldsta kyrkorna verkar vara 
uppförda av antingen enskilda perso
ner tillhörande kungaätterna eller stor
män med mer eller mindre stark kopp
ling till kungamakten. Den s.k. patro- 
natsrätten verkar, enligt flera medelti
da diplom, ha kunnat ärvas inom fa
miljen och släkten under flera genera
tioner.

Under 1200-talet fick även de fria 
sockenbönderna möjlighet till att bygga 
sin kyrka.Sockenförsamlingen kunde 
påverka kyrkans medel och hade till
sammans med prästen det ekonomis
ka ansvaret för kyrkan. Detta skedde 
genom införandet av kyrkvärdsinsti- 
tutionen. Kyrkvärdarna ansvarade för 
administrationen i samband med upp
förandet av en ny sockenkyrka. Till 
skillnad från de äldre kyrkorna var 
dessa enklare till sin utformning.

Från mitten av 1200-talet verkar 
den centrala kyrkan ha stärkt sin ställ
ning. Genom sina olika kyrkliga myn
digheter, stiftet och domkapitlet, ska
pas förutsättningar för starkare styr
ning av bl.a. kyrkobyggandet.126

För att kunna skapa en samman
hållen ecclesia av detta stora och skif
tande område krävdes en stark cen
tral organisation.127 Krafterna bakom 
uppbyggnaden av den kyrkliga or
ganisationen var delvis desamma som 
var drivande i riksbildningen. Tillkom
sten av en biskopskyrka skedde såle
des parallellt med framväxandet av en 
övergripande kungamakt och en feo
dal aristokrati.128

Biskopen var inte bara ledare för 
stiftet med dess drygt 20 prosterier och 
nära 500 sockenkyrkor. Runt bisko
pen och domkyrkan utvecklades både

andliga och icke andliga verksamhe
ter av mångahanda slag. En allt större 
mängd prelater, klerker, korgossar, för
valtare och funktionärer var direkt 
knutna till eller beroende av domkyr
kan. Detta medförde bl.a. krav på om- 
och tillbyggnad av själva kyrkan. Så 
behövdes t ex kapell och altare för de 
olika stiftelserna. De ökande omkostna
derna finansierades bl.a. genom arren
den från domkyrkans land bogårdar 
och andra egendomar, men även från 
kvarnar och fiskevatten. En annan 
viktig inkomstkälla för katedralbyg
get var rätten till en tiondedel av den 
del av tiondet vid sockenkyrkorna som 
skulle svara för dessas underhåll. 129

Domkapitlet
Efter hand bildades ett kollegium av 
höga präster och lekmän som under 
biskopens ledning skulle styra och 
förvalta stiftet. Den exakta tidpunk
ten för tillkomsten av detta s.k. dom
kapitel är inte klarlagd. Enligt Schiick 
skulle ett kapitel bestående av en prost 
och fem kaniker ha inrättats någon 
gång i slutet av biskop Bengt Magnus
sons tid, dvs åren närmast efter 1232 
då påven gav tillstånd.130

Det fanns nära relationer mellan 
etablerandet av ett biskopssäte i Lin
köping och kungarnas maktintressen
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Fig 49. Alvastra klosterruin. Klostret var tillsammans med Nydala det äldsta klostret i Sverige och grundades 1143 av munkar 
från Clairvaux i Frankrike. I och med tillkomsten kopplades Sverige och Östergötland till den i Europa mycket inflytelserika 
cisterciensordern. Baköm cisterciensernas etablering i Alvastra och götalandskapen stod sannolikt medlemmar av den 
Sverkerska kungaätten, som haft stora egendomar i Alvastraområdet och Vätterbygden. I Alvastra kloster ligger för övrigt 
fyra medlemmar av kungaätten begravda, vilket också kan ses som en tydlig markering av det nära sambandet mellan 
Sverkersätten och cisterciensorden.

i området. Särskilt Sverkerska kunga
ätten var knuten till Östergötland och 
medlemmar av denna vistades bl.a. i 
Vreta, Alvastra och på Visingsö. Cis
terciensorden hade mycket nära rela
tioner till kungamakten och andra

betydelsefulla grupper i det medeltida 
samhället. Det är mycket som tyder 
på att det var Sverkerätten som låg 
bakom etableringen av Alvastra klos
ter.131 Även cisterciensklostret i Vreta 
från år 1162, hade en koppling till Sver

kerätten. Detta kloster föregicks möj
ligen av ett benediktinskt nunneklos
ter, med anknytning till kung Inge d.y.

Från Linköpingsområdet finns tre 
brev från mitten av 1200-talet som 
ger exempel på kungliga donationer.
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De tre breven visar hur Birger Jarls 
son, kung Valdemar Birgersson gjor
de omfattande donationer till Linkö
pings domkyrka.

På sin kroningsdag år 1251 instif
tade den då 15-årige kung Valdemar 
ett kanonikat genom donationer av 
gårdar i Eggeby och Sättuna i Kaga 
socken samt en gård i Linköping. I ett 
brev från år 1267 lade han därtill en 
gård i Vadby i Vreta socken. År 1272 
instiftade Valdemar ytterligare ett

Fig50. Den medeltida domkyrkan i 
Linköping dominerar än idag stadsbil
den och syns långt ut över slätten, som 
den gjort i århundraden. Kyrkan torde 
ha varit ett av det medeltida Sveriges 
största och dyraste byggnadsprojekt. 
Den äldsta domkyrkobyggnaden tycks 
ha uppförts under 1100-talet och rester 
av denna påträffades i samband med 
arkeologiska undersökningar under den 
nuvarande kyrkans golv åren 1915-16 
respektive 1960-61. Ett antal fragment 
av s.k. Eskilstunakistor, tidigkristna 
gravmonument i sten, antyder att en 
ännu äldre kyrkobyggnad, från senare 
delen av 1000-talet, sannolikt funnits i 
närheten. Några andra spår av denna 
kyrka har dock inte påträffats. Domkyr
kan var under större delen av medeltiden 
föremål för omfattande byggnadsar
beten. De ständiga restaurerings- och 
ombyggnadsarbetena fortsatte även 
efter reformationen och de senaste 
avslutades först 1986. Domkyrkans 
nuvarande utseende, med den spetsiga 
tornspiran, är i huvudsak ett resultat av 
Helgo Zetterwalls ombyggnad under 
åren 1877-86.
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Fig 51. Kaga sockenkyrka, strax 
nordväst om Linköping, uppfördes 
enligt en uppgift från 1700-talet år 
1137. Den romanska stenkyrkan 
rymmer förutom långhus och kor med 
absid i öster, ett smalt och högt västtorn. 
En rad arkitektoniska särdrag, som en 
herrskap svåning eller ett kapell i tornets 
andra våning samt en ovanlig portal
skulptur i form av en biskop stående på 
ett liggande lejon, antyder att kyrkan 
ursprungligen uppförts på initiativ av en 
enskild person, en storman eller kung. 
Under 1200-talet tillhörde Kaga 
Bjälboätten. År 1272 skänkte den 
avgående kung Valdemar Aiguvi gård i 
Kaga till ett av kanonikaten vid Linköp
ings domkyrka, och i samband med 
detta avträdde han också patronats- 
rätten till Kaga kyrka. Patronatsrätten 
innebar vid denna tid, att kyrkans 
byggherre, eller hans ättlingar, hade rätt 
att utse präst och att de dessutom hade 
rätt till kyrkans inkomster. Byggherren 
bakom kyrkobygget i Kaga är dock 
knappast att söka bland medlemmar ur 
Bjälboätten, som sannolikt kommit att 
inneha Alguvi och Kaga via arv. Den 
Sverkerska kungaätten var nära knuten 
till Östergötland, och då främst Vättern- 
bygden och området omedelbart väster 
och nordväst om Linköping, till socknar 
som Siaka, Kaga och Vreta. Enligt 
traditionen skall kyrkans byggherre 
istället ha varit Sverker den äldres far.

kanonikat vid Linköpings domkyrka 
genom donationen av en gård i Alguvi 
i Kaga socken med tillhörande kvar
nar samt patronatsrätten i Kaga socken
kyrka.132

Ett sådant kanonikat hade både en 
andlig och en världslig sida. Den and
liga var ett altare eller kapell inom 
domkyrkan, vigt åt ett visst helgon. 
Den världsliga var en prebenda, be

stående av jordegendom, skött av land- 
bor, samt ofta av en sockenkyrka och 
av andelar av tionde. Men det fanns 
också prebenden med altare som inte 
gav sina innehavare säte och stämma 
i domkapitlet. Sådana s.k. prebenda- 
ter var t.ex. sakristanen och sysslo
mannen.133 134

I den följande beskrivningen kom
mer domkyrkans dominerande makt
ställning inom området att översikt
ligt belysas genom exempel på olika 
transaktioner, gåvor, instiftande av pre
benden och kanonikat som de avspeglas 
i de medeltida diplomen.

Biskopsgodsen
Till domkyrkan och biskopen hörde 
sedan äldsta tid jordegendomar som 
var spridda över stiftet.

Ursprunget till de äldsta biskops
godsen är ännu inte helt klarlagt. 
Mycket tyder på att biskopsbordet till 
en början byggdes upp av donationer, 
såväl från kronogodsen som från kung
arnas och stormännens ättegods. Fram 
till början av 1200-talet skilde man 
inte mellan biskopen och ”hans” kyr
ka. Biskopsbordets godsinnehav var i 
det närmaste oförändrat mellan slutet 
av 1200-talet och början av 1500-ta- 
let. Däremot ökade andra delar av 
domkyrkans godsinnehav under hela 
medeltiden.l3S

I Linköping låg biskopsgården strax 

väster om domkyrkan. I detta befästa 
stenhus hölls ett stort hushåll och går-
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Fig 52. Biskopsgården i Vadstena 
uppfördes år 1473 av Linköpings- 
biskopen Henrik Tidemansson, och är 
därmed en av de äldsta bevarade 
biskopsgårdarna i landet. Stenhuset 
utgjorde biskopens bostad vid hans 
visitationsresor till Vadstena kloster. Vid 
reformationen drogs gården in till 
kronan och byggnaden kom senare att 
utnyttjas som prästgård i Vadstena.

den spelade en central roll i biskops
bordets förvaltning. Direkt under går
den låg bl.a. den forna kungsgården 
Stång. Förhållandena under Hans 
Brasks tid är i detalj kända. Biskops
gården i Linköping får anses höra till 
kategorin medeltida storgårdar. Dess 
ursprung och historia har bl.a. behand
lats av Salomon Kraft i Linköpings 
historia band 1.

Fabrican
Fabrican utgjorde grunden för själva 
domkyrkobygget. Begreppet avsåg från 
början domkyrkans byggnadshytta 
men kom under 1200-talets lopp att 
beteckna domkyrkans byggnadskassa 
i vid bemärkelse. Termen fabrica använ

des för första gången år 1288, i ett 
brev där kungen förnyade sitt till
stånd att ge biskopen rätt att uppbära 
hälften av sockenkyrkornas del av 
tiondet för domkyrkobygget.136

Fabricans intäkter bestod under se
nare tid dels av donationer dels rätten 
till en tiondel av sockenkyrkornas ti- 
onden. Av de skriftliga källorna att 
döma hade det under den första tiden 
varit förenat med stort besvär att få in 
tillräckligt med medel för det väldiga 
domkyrkobygget. Detta framgår bland 
annat av påven Innocentius IV:s upp
fordran år 1245 till präster och lek
män inom Linköpings stift att avstå 
en del av sin sockentionde. År 1247 
anbefaller den påvliga legaten (sände
budet) Wilhelm av Sabina, prästerna 
att avstå en tiondedel av sockenkyr
kornas tionden till domkyrkobygget.

En särskild förvaltning av fabricans 
tillgångar växte fram under 1300-ta- 
let. Fabrican kom således att bli en 
egen institution med betydande till
gångar i tomter, åkrar och ängar i och 
omkring staden, samt landbogårdar 
och andra j ordagods runt om i Östergöt
land, förutom andelen av stiftets kyrko- 
tionden. I förvaltningen ingick ärke
djäknen samt de två tjänstemännen, 
sysslomannen och sakristianen.

Termen “Fabrican” förekommer 
inte efter 1300-talets slut, utan istället 
användes den allmänna benämning
en domkyrkan. Under 1400-talet sam
manfördes domkyrkans olika förvalt
ningar och stiftelser med det nytill

Fig S3. Biskopsgården i Linköping, 
omedelbart norr om domkyrkan, 
uppfördes åren 1733-34 och ersatte en 
äldre träbyggnad på samma plats.
I samband med att Linköpingskyrkan 
vid reformationen tvangs att överlämna 
biskopsborgett till kronan kom sanno
likt delar av det avhysta franciskaner
klostret att utnyttjas som biskopsgård 
under en tid. Redan före är 1592 bör 
dock biskopen ha flyttat härifrån till 
läget för den nuvarande biskopsgården, 
då klosterområdet vid denna tid omtalas 
som den gamla och öde biskopsgården.

komna själakapellet där mässor be
ständigt hölls för alla själar i skärsel
den.137

Övriga domkyrkogods 
Det första belägget för prebendegods 
inom undersökningsområdet är från 
år 1307, då borgmästaren Benkt tes
tamenterade mark i Barhäll till dom
kyrkan. En borgare i Linköping vid 
namn Ragnvald omnämns som grun
dare av ett eget prebende vid 1300- 
talets början. Åtminstone existerade
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Landbogods Smågods
Ödegods

Utjordar Kvarnar
smedja

Prelaturen 11 1 2 , 3
(Domprosten,
ärkedjäknen,

Kantorn)

Kanikeprebendor 16 3 2 s

Lägre Prebendor
(Bl. a Sysslomannen)

8 ■ 2

Själagodsen
(F.d Fabri can)

19 3 ; 2 2

Summa 54 9 6 10

Fig 54.1 samband med reformationen 
drogs de olika biskopsgodsen in till 
kronan. De olika förvaltningsenheterna 
ändrades dock inte och från 1543 finns 
en sammanställning som motsvarar de 
senmedeltida förhållandena. Biskops
godsen var uppdelade i de fyra huvud
grupperna, Prelaturen, Kanikepre- 
bendena, lägre Prebenden och själa- 
godsen. Preposituren hade under sig S:t 
Lars och Landeryds kyrkor med alla 
deras inkomster.
Tabellen bredvid visar domkyrkogods i 
S:t Lars socken vid medeltidens slut, 
fördelat på olika förvaltningar. Källa: 
Herman Schiicks excerpter ur JB 1543.

en ”Ragnvalds prebenda” år 1327. 
Möjligen var denne Ragnvald far till 
en viss Daniel Ragnvaldsson som om
nämns i samband med flera jordtrans
aktioner vid 1300-talets mitt. Vid sam
ma tid förekommer även en Peter 
Ragnvaldsson som möjligen kan vara 
en bror till Daniel.138139

Exempel på andra tidiga preben
den utgör ett brev från år 1311 i vilket 
domprosten Wimund testamenterade 
gårdar bland annat i Tannefors. År 
1313 testamenterades ett antal hem- 
mansdelar, bland annat 1/4 attung i 
Kallerstad. Möjligen föreligger det 
också prebendejord i Patastad från år 
1318. Under perioden 1330-1350 
ökade andelen prebendegods märkbart. 
Åkermark i Barhäll donerades till 
kyrkan år 1334 och år 1337. Att det

var önskvärt att försöka koncentrera 
prebendegodsen avspeglas tydligt i 
Ragnvalds brev från år 1344 i vilket 
gods till 2° attung i Mjärdevi byts 
mot en attung i Kallerstad samt en 
attung i Gärstad.140

Exempel på Folkungaättens stöd till 
stiftet märks bl.a.i donationen år 1345 
av en gård i Alguvi och Sättuna samt 
en kvarn i Tannefors till inrättandet 
av ett prebende vid domkyrkan. Do
natorerna i detta brev var lagmannen 
Knut Jonsson (Aspenäsätten) och hans 
hustru Katarina Bengtsdotter (Folk
ungaättens lagmansgren).141

I ett brev från år 1402 ger borgaren 
Henke Starke jord i Patastad väster 
om S:t Nicolai prebende till domkyr
kan i utbyte mot jord i västra Barhäll.142

Ibland kunde donationerna till pre-

bendena vara omstridda, ett tidigt 
exempel på detta är ett brev från år 
1347 i vilket kung Magnus Eriksson 
tilldömer domkyrkan gods i bl.a. Bar
häll.143 Sannolikt med anledning av en 
ifrågasatt testamentsgåva av Hennikin 
Konradsson.

Från tidigt 1400-tal finns tre olika 
brev som berör prebendegods i Hunne
berg, bland annat en tvist om preben- 
det mellan Vadstena kloster och dom
kyrkan i Linköping.144

Olika tvister om prebendegods re
dovisas i flera brev från 1400-talet. 
Ett exempel på detta är en räfste- 
tingsdom från år 1413, i vilken biskop 
Knut Bosson (Natt och Dag) samt lag
mannen och riddaren Ivar Nilsson (Ivar 
Nilssons ätt) dömer herr Tord Anders
son, tidigare domprost i Linköping att
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återta en transaktion. Bytet gällde en 
gård i Kallerstad mot jord i Ullevi. Ett 
annat exempel finns i ett brev från år 
1418, i vilket biskop Knut avgjorde 
en tvist om gods i Norra Ågärdet som 
tillhörde S:t Annas prebende och som 
en viss Peter Snopps arvingar felaktigt 
tillägnat sig.145

Domkyrkans betydelse som jord
ägare i området framträder än tydli
gare om prebendegodsen komplette
ras med uppgifter om kanikegods.146 
Ett av de tidigast kända beläggen för 
kanikejord inom området utgör kani- 
ken Boses testamente angående gods i 
Åby. Brevet är från år 1300. Ett annat 
tidigt belägg är kaniken Inges brev från 
år 1313 angående hemmansdelar i Kall
erstad för underhåll av Linköpings 
domkyrka. Ett annat intressant brev 
där det dock råder oklarhet om det 
rör sig om ett tidigare kanonikat eller 
inte, utgör ett brev från år 1345 i vil
ket vicarius pastor Karl vid S:t Lars 
kyrka säljer av kyrkans jord i Stan- 
gebolöth till fogden Nils i Stång.147 Det 
exakta läget för Stangebolöth är inte 
fastställt, men möjligen avser det de 
sanka betes- och ängsmarkerna mel
lan Stång och Roxen.

Domkyrkans köp 
av gods och mark
Det finns flera exempel på hur dom
kyrkan köper gods i området. Ett av 
de tidigaste köpen av fast egendom är 
det som åsyftas i ett brev från år 1339,

i vilket en viss Arnulf Knutsson säljer 
3° attung jord i Lilla Ullevi och 1/4 
av Skäggetorps skog till domkyrkan 
för 270 mark penningar. Den höga 
summan visar att köpet gäller en stör
re egendom. Ett par år senare såldes 
1° attung i Mörtlösa för 90 mark 
penningar. Dovring har visat att en 
”normalgård” vid denna tid omfatta
de ca 1-2 attungar. En attung jord i 
Ullevi såldes år 1342 av en Birger 
Pettersson till en herr Ingevast vid 
sakristian intill domkyrkan. År 1350 
sålde Daniel Ragwaldsson jord i Gär- 
stad och tillsammans med sin syster 
och svåger sålde han jord i Berg till 
domkyrkan.148

I slutet av medeltiden hade dom
kyrkan en mycket stark maktställning 
i Linköpingsbygden. Utifrån en sam
manställning av domkyrkans godsinne
hav i S:t Lars socken ur 1543 års jorde- 
böcker framgår det följande.

Prelaturen dvs domkapitlets förnäm
sta medlemmar, domprosten, ärke
djäknen, dekanen och kantorn dispo
nerade 11 landbogods, 2 utj ordar, 3 
kvarnar och ett smågods. De tio kani- 
keprebendorna disponerade 16 land
bogods, 2 utj ordar, 3 kvarnar och 3 
smågods. De fyra lägre prebendorna 
och sysslomannen innehade 8 land
bogods och 2 smågods. Slutligen fanns 
själagodsen, dvs f.d. fabrican som om
fattade 19 landbogods, 2 utj ordar, 2 
kvarnar och 3 smågods. Sammanta
get ägde eller disponerade således dom
kyrkan 54 landbogårdar, 6 utjordar,

10 kvarnar och 9 smågods i S:t Lars 
socken vid medeltidens slut. Därutö
ver ägde man 1 gård vid Stångebroga- 
tan, 1 tomt vid klostret, 1 tomt vid 
Tanneforsen, 6 tomter, varav en ut
hyrd, med ospecificerat läge i Linkö
ping samt 20 till 30 åkrar och 15 till 
20 ängar inom stadsjordarna.

Därtill kommer cirka 140 lyckor, 
åkrar, ängar och hagar i staden och på 
stadsjordarna samt cirka 15 tomter 
eller hus i staden. Kanonikat Preben- 
dan ägde även en kopparsmedja i 
Tannefors.149

Därutöver fanns gods tillhöriga 
Anniversalierna och Dekanatet som 
inte var upptagna i jordeboken.
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Kapitel 8

På åkermarken som den redovisas på

kartorna förekommer ibland långa, 
smala till synes omotiverade im
pediment som inte kan förklaras av 
det historiska j ordbrukets organisation 
eller behov. Inte heller är det fråga om 
diken eftersom impedimenten ofta går 
i högre liggande partier från en backe 
till ett annan. Sannolikt rör det sig i 
många fall om s.k. stensträngar, dvs 
hägnader från det förhistoriska jord
bruket. Hägnadernas syfte var fram
för allt att hålla betande djur borta 
från vissa marker eller att leda djuren 
mellan vattenhål, nattvisten och be
ten.

Stensträngshägnaderna överens
stämmer dåligt med gränser och gär- 
desgårdar från senare tider och san
nolikt hade man under den äldre järn
åldern en annan markanvändning och 
inriktning av produktionen. Därutö
ver hade också boplatser och gårdar

Fig 55.1 samband med den agrara 
revolutionen under 1800-talets senare 
hälft kom landskapets utseende att för
ändras helt. Laga skiftes kartan över 
Stora Ullevi’s Östra holme visar fortfa
rande på många ålderdomliga drag.
Hit hör läget för bytomten och det stora 
antalet tegar. Tegarna avgränsades med 
ett tätt system av öppna diken. (Detalj ur 
akt nr 254 upprättad år 1854-1856)

Markanvändning före 
den agrara revolutionen

delvis andra lägen än senare. Vi kän
ner inte gränserna för den äldre järn
ålderns bebyggelseenheter men sanno
likt har stora förändringar skett un
deryngre järnålder. Möjligen ska över
givandet av stensträngarna och dess 
fredningssystem sättas i samband med 
färre och fastare lägen för bebyggel
sen, vinterstallning av boskap och in
förandet av mer intensivt brukade åkrar 
med regelbunden gödsling. Stensträngs- 
landskapet i Östergötland har bl.a. be
handlats av Mats Widgren i hans av
handling om Fläret och Halleby.

Åkermarken
Under 1700-talet utgjorde Linköpings- 
trakten ett till stora delar öppet och 
extremt trädfattigt landskap. Byarna 
som låg norr och öster om staden 
hade små och skogfattiga utmarker. 
På storskifteskartan över Mörtlösa 
by från år 1776, gjorde lantmätaren 
följande belysande notering: ”en mar
tall, enda trädet på byns mark”. 
Markanvändningen dominerades av 
åker, äng och beteshagar och uppod- 
lingsgraden var hög. Redan på ett 
tidigt stadium utgjorde åkern, även 
arealmässigt, det viktigaste markslaget. 
Detta gällde särskilt i områdena öster 
om Stångån och nordväst om staden.

Kungsladugården Stång är extrem i 
detta fall. Marken utgjordes nästan 
enbart av åker och omfattade på 1760- 
talet cirka 210 tunnland.150

Åkerbruket var således tidigt ba
sen i jordbruksekonomin. Så har det 
förmodligen inte alltid varit. Under 
förhistorisk tid var de sankare lerfla- 
torna svåra att bearbeta för åkerbruk. 
Däremot bör de ha varit goda foder
marker för olika slags kreatur. Möjli
gen skedde en övergång från en bo- 
skapsinriktad till en spannmålsbaserad 
ekonomi under äldre medeltid. 1700- 
talets åker återfanns således både i de 
något högre naturligt dränerade mar
kerna och på de rena lerjordarna. Mark
användningen på de äldre geometriska 
kartorna avspeglar till stora delar även 
medeltida drag och företeelser. Möjli
gen existerade stora delar av den åker
mark som redovisas på kartorna re
dan under medeltiden. Det är emeller
tid svårt att enbart utifrån kartorna 
avgöra detta.

1600-och 1700-talskartorna redo
visar otaliga tätt liggande diken av 
varierande längd. Dikena var öppna 
och tjänade även ofta som teggränser. 
Eftersom tegarna mestadels var rek
tangulära bildade dikena ett regelbun
det och ofta rätvinkligt mönster. Åker
dikena slutade ofta mot större uppsam-
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lingsdiken som i sin tur ledde ut till de 
naturliga vattendragen. Varje by hade 
åtskilliga kilometer åkerdiken och 
arbetet med nygrävning och rensning 
måste ha varit betydande.151

Sannolikt var det dikningen med 
tillhörande markdränering som gjor
de det möjligt att bruka så stora delar 
av lerjorden som faktiskt skedde.

Bruket att dika vattensjuka marker 
har lång hävd i Östergötland. I den 
medeltida Östgötalagen finns bestäm
melser som visar att det då fanns di
ken. I ett stycke omtalas således vilka 
påfölj der som gäller om gässlingar faller 
ner och dör i grävda diken. För att 
skydda smådjur från att drunkna i 
nygrävda diken skulle t.ex. en gräs
torva, en s.k. gässlingatorva, ställas 
på kant vid diket. Enligt Myrdal blir 
ett mer omfattande dikande vanligt 
på 1100- och 1200-talen i östra Mellan
sverige.152 Vi kan sålunda anta att j ärnål- 
derns jordbruk karakteriserades av små 
åkerytor och stora ängs- och betes
marker men att det skedde en radikal 
omläggning vid vikingatidens slut och 
medeltidens början. Sannolikt ändra
des då jordbrukets produktionsinrikt
ning mot en ökad odling av spannmål 
och en motsvarande minskning av bo
skapsskötseln. Möjligen har detta också 
haft konsekvenser för fredningssystem 
och gärdesindelning.

Kanske var också införandet av två- 
sädet en del i denna omvandling. Under 
1500- och 1600-talen var de viktigaste 
sädesslagen råg och korn. Särskilt rågen

var känslig mot väta och en av förut
sättningarna för den omfattande rågod
lingen var dikningen.153

Rågodlingen bör således ha haft min
dre betydelse under yngre j ämålder medan 
kornet i motsvarande grad hade en star
kare ställning. Det behövs dock speci
ellt inriktade arkeologiska undersökning
ar för att kasta ljus över de äldre odlings- 
historiska förhållandena.

Under 1800-talet ökade åkern yt
terligare på de övriga markslagens 
bekostnad. På 1870-talet utgjorde 
åkern hela 62 % av områdets yta. Den 
trädlösa ängen utgjorde 23 % medan 
all annan mark inklusive skog, impedi
ment, mossar och vattendrag endast 
täckte 15 %.

I flera byar, t ex Stora och Lilla Ullevi, 
Torvinge och Kungsladugården upp
gick åkern till mellan 75 och 90% av 
ytan. Endast i Åby dominerade ängen 
med drygt 60 % av ytan. Detta beror 
på att Åbys ägor till stor del bestod av 
sankområden mot Stångån och Rox-

Täckdikning och jordskiften 
Från 1860-talet började de öppna di
kena ersättas av täckdiken och på 
1950-talet hade de öppna dikena helt 
spelat ut sin roll. Vid 1800-talets mitt 
hade också den gamla hägnadsindel- 
ningen förlorat sin funktion och åker
marken blev samlad till stora enhetli
ga fält utan odlingshinder och tegin
delningar.

I och med enskiftet och laga skiftet 
upplöstes definitivt den äldre struktu
ren i landskapet. Skillnaden mellan 
enskild inägomark och samfälld ut
mark upphörde och byn som funktio
nell och juridisk enhet försvann. En
skifte genomfördes i Lilla Ullevi år 1813 
och Stora Ullevi år 1824. Omkring 1850 
laga skiftades Kungsladugården, Mört
lösa och Torvinge. År 1857 laga skif
tades Stora Ullevi och år 1864 Åby 
samt år 1866 Tornby.155

Gräsmarken runt Stångån 
På ömse sidor om Stångån mellan sta
den och sjön Roxen låg en vidsträckt 
skoglös gräsmark, som användes för 
såväl bete som hötäkt. Gräsmarken var 
sank och bestod mest av starr- och 
kärrvall. Åtskilliga gårdar och byar hade 
del i området.156
De största ägarna var på 1700-talet 
byarna Tornby, Säby och Åby, alla i S:t 
Lars socken. Området sträckte sig även 
in i Rystads socken i öster. Inom denna 
gräsmark saknades i stort sett hägnader 
och det fanns inte heller någon uppdel
ning på hagar eller lyckor. I stället bilda
des två vidsträckta ängsgärden på flera 
hundra hektar på båda sidor om ån. 
Ännu vid 1800-talets slut fanns stora 
delar av denna ängsmark kvar. Under 
1900-talet har den dock dikats ut och 
omvandlats till åker.

Områdets ägorättsliga bakgrund är 
inte klarlagd. Möjligen var det ur-
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Zad.

Fig 56. Under 1800-talet förvandlades större delen av den tidigare ängsmarken till åker. Redan i början av 1800-talet 
utgjordes således större delen av Lilla Ullevi av åker. Hundratals öppna diken dränerade de tidigare sanka markerna. 
Först i och med täckdikningen och det mekaniserade jordbruket ersattes de otaliga tegarna med stora sammanhängande 
åkermarker utan impediment eller teggränser. (Detalj ur akt nr 90-63:1 upprättad år 1812)

sprungligen en samfälld betesmark för 
flera byar. Sannolikt skiftades den ut 
mellan de olika delägarna redan un
der medeltiden, varvid gränsmärken 
fastställdes och rågångar drogs upp. 
Nära sjön Roxen, på Tornby ägor, före
kom namnet Kungstegen. Hur detta

namn ska tolkas är osäkert, men en 
koppling till den kungliga förvalt- 
ningsgården Stång kan inte uteslutas. 
I ett medeltida diplom från början av 
1300-talet relateras nämligen en tvist 
om ersättning för bete. Av brevet fram
går att förvaltaren på kungsgården

Stång hade krävt att flera bönder i 
trakten, bl.a. i Kallerstad och Mörtlö
sa, skulle erlägga en betesavgift, ett 
s.k. valdfår till honom.157158

Bönderna klagade över detta hos 
drotsen Knut Jonsson (Aspenässläk- 
ten), eftersom de påstod att de till skill-
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Fig 57. Gator, kvarter, eller stadsbebyggelsen är inte återgiven på den geometriska kartan från 1639. Vid utfartsvägen 
åt nordväst (Kampen) har lantmätaren dock ritat ut flera hussymboler. Ytterligare några byggnader har av okänd 
anledning markerats i norra delen av stadsområdet. (Detalj ur akt nr D64-1:1 upprättad år 1639)

nad från Kungsgården inte hade någ
ra betesmarker, hjordvallar.159

Den största betesmarken under 
medeltiden bör ha varit områdena runt 
Stångån mellan Roxen och Kungsgår
den och kan således ha räknats till Stång 
vid denna tid. Ett annat alternativ är 
att området helt eller delvis utgjordes av 
kungstreding, som härstammade från 
kronans rätt till en tredjedel av de äldre 
lands- och häradsallmänningarna.

Odlingssystemet 
Markanvändningen i undersöknings
området visar i de flesta fall på en 
långtgående specialisering mot spann

målsproduktion. Med undantag för 
vissa stadsjordar utgjordes odlings
systemet av tvåsäde. Tvåsädet inne
bar att endast hälften av åkerarealen 
besåddes årligen. Den andra halvan 
fick vila sig genom att ligga i träda. 
Trädan fick snart ett täcke av ogräs 
och örter och användes därför som 
betesmark tills det var dags att bear
beta j orden inför nästa odlingssäsong.

För att kunna använda åkern öm
som till spannmål ömsom till träda 
måste åkergärdena inhägnas. Hägnads- 
eller fredningssystemet var mycket 
stabilt under äldre tid med permanen
ta hägnader i bestämda lägen. Fred
ningssystemet var således en förutsätt

ning för tvåsädet och varje by hade 
minst två gärden. Samtidigt fanns det 
ett intresse av att hålla längden på 
hägnaderna nere för att minska arbe
tet med tillsyn och underhåll.

Flägnader och bygränser behövde 
inte sammanfalla. Vanligen hade byar 
som låg intill varandra ett eller flera 
gemensamma gärden. Det var även 
vanligt att en by hade sin första utsä- 
desårgång i ett gemensamt gärde med 
en grannby och den andra utsädesår- 
gången i lag med en annan grannby. 
På detta sätt bildades långa kedjor av 
gärden som innehöll mark till flera byar, 
s.k. gärdeslag. I området fanns fram
för allt två större kedjor av gärdeslag,
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det ena väster om, och det andra öster 
om Stångån.

Ullevienheternas åker ingick t ex i 
ett större och i ett mindre gärdeslag. 
Västra holmens första utsädesårgång 
låg således i lag med Östra holmens 
första årgång och möjligen även med 
Sättuna i Kaga socken. Västra hol
mens andra årgång låg dels i gärdes
lag med Frälsehumpen norr om 
Skäggetorp dels med Östra holmen, 
som i sin tur låg i gärdeslag med 
Tornbys andra årgång.

Systemet med gärdeslag innebar 
stora rationaliseringsvinster i under
håll genom att hägnadernas längd 
kunde hållas nere, men tvingade sam
tidigt bönderna att hålla en viss be
stämd årsrytm i sädesodlingen och 
anpassning av betesdriften på trädor- 
na. Tidpunkten för tvåsädets införan
de och fredningssystemets utformning 
är inte känd, men går sannolikt tillba
ka till medeltiden.

Byarnas höfoder togs på egna sär- 
hägnade ängar i anslutning till åker
gärdena och på mark i sankängarna 
vid Stångån. Utmark saknades förut
om två mindre skiften till Stora Ullevi 
på den skoglösa utmarken mot Tift i 
Kaga socken väster om byn.

Den förhållandevis låga andelen äng 
och betesmark innebar att kreaturs- 
hållningen spelade en underordnad roll 
i jordbruksekonomin. Möjligen kun
de, förutom de särskilda beteshagarna, 
delar av det sanka området kring Stång
ån i områdets norra del ha utgjort betes

mark. Därutöver användes trädesgär- 
det till bete. 160

Ett belysande exempel är markan
vändningen i Lilla Ullevi i början av 
1800-talet. Åkern omfattade då en 
dubbelt så stor areal som ängen eller 
68 tunnland mot 34, medan betesmar
ken inskränkte sig till en hage mot stads- 
j orden i söder.

Stadsjordarna
Undersökningsområdet omfattar för
utom landsbygden söder om sjön Roxen 
även Linköpings Norra och Södra 
stadsjordar. Runt själva stadsbebyg
gelsen fanns sålunda ett ganska stort 
landsbygdsområde som tillhörde sta
den. Den bebyggda staden och stads
jordarna bildade under äldre tid sta
dens vad, dvs jurisdiktion inom vil
ken stadslagen gällde till skillnad från 
de omgivande häraderna som lydde 
under landslagen. Linköpings stads
gräns kom också fram till år 1911 att 
i stort sett sammanfalla med stadsjor- 
darnas gränser.

Det förindustriella stadsområdet 
bestod således av två delar. Lör det 
första själva stadsbebyggelsen, som 
sedan lilla tullen infördes år 1622 var 
omgiven av ett staket med tullportar 
vid infarterna, och för det andra av de 
därutanför liggande stadsjordarna. 
Dessa bildade en cirka två kilometer 
bred zon norr, väster och söder om 
staden. Österut förekom inga stads
jordar utan här var Stångån också stads

gräns. Stadsjordarna tillhörde visser
ligen staden men de utnyttjades näs
tan uteslutande för agrar produktion. 
Efter reformationen användes stads
jordarna bl.a. som löningsjordar för 
olika kommunala tjänstemän.

Tack vare Johan Larsson Groths 
geometriska karta från år 1639 har vi 
en god kännedom om förhållandena 
på stadsjordarna.161 Till kartan hören 
textbeskrivning där markslag, jordna
tur, dispositionsrätter, olika egennamn 
m.m. finns antecknade. Markanvänd
ningen utgjordes redan under 1600- 
talets första hälft till största delen av 
åker, särskilt i den norra delen. Mera 
sällan var åkern samlad till gärden, 
utan åkermarken var uppsplittrad på 
ett 70-tal särhägnade vretar. Hägna
dernas längd uppgick till åtskilliga 
kilometer och måste ha krävt en väl
dig insats i underhåll och reparatio
ner. Inom lyckorna fanns i sin tur flera 
mindre tegar. Det totala antalet tegar 
översteg 400. Det förekom också en
staka större åkerstycken men några 
åkergärden eller gärdeslag som hos 
landsbygdsbyarna fanns inte. Fred
ningssystemet skilde sig därigenom 
fullständigt från den omgivande lands
bygden. Systemet kan inte förklaras 
av topografiska eller naturgivna för
hållanden, då även sammanhängande 
åkermark genomkorsades av gärdes- 
gårdar och hägnader. Även ängs- och 
hagmarken var uppsplittrad på ett stort 
antal lyckor. Inom stads jorden fanns 
dock också ett par större ängar som

71



t.ex. Stora Saltingen norr om och Råd
mansängen sydväst om staden. Dess
utom fanns det ett par områden med 
beteshagar, t ex i sydvästra delen av 
stadsjorden samt Biskopshagen i norr 
och Stenbrötet i väster. Någon egent
lig utmark fanns inte, utan stadsjor- 
den bildade en mosaik av åkrar, ängar 
och beteshagar.

För stadens ägor ”nordan vägen”, 
dvs de stadsj ordar som låg norr om 
stadsbebyggelsen och Stora landsvä
gen har förhållandena studerats när
mare. Totalt omfattade området nära 
300 olika markstycken numrerade från 
1 till 288. Av dessa var 249 åkertegar 
och 40 ängstegar. Därutöver fanns 10 
beteshagar, samt några områden med 
specialiserad markanvändning som 
”stadens engegata”(n:rl67), ”brun
nen” (n:r256),en ”trädgård” (n:r 19) 
och en ”kålgård” (n:r 20), ”tompter 
och byggde gårdar i Hunnebärg” (n:r 
242), ”tompter som äre byggde af Hun- 
nebärgzgärdet” (n:r 283). I några fall 
inrymde en äga både åker och äng varför 
antalet tegar uppdelade på olika mark
slag översteg 288.

De flesta åkertegarna var många 
gånger mycket små, 95 stycken var 
mindre än ett tunnland. Det förekom 
emellertid också större åkerstycken. I 
Smedjelyckan, senare kallad Ålebrunns- 
lyckan, fanns två åkrar om 10 respekti ve 
9 tunnland (n:r 17, 18). För Smed
jelyckan antecknas vidare att den tidiga
re låg under (Kungs)ladugården.

Området motsvaras idag av Läns

styrelsens och Lärarhögskolans tom
ter. I Papegojvallslyckan, senare kal
lad Stamplyckorna, omedelbart nord
väst om Smedjelyckan fanns en åker 
om 7 tunnland (n:r 30). Tornbylyckan 
(n:r 65) räknade över 24 tunnland åker 
och därutöver fanns ett 20-tal lyckor 
på mellan 4 och 6 tunnland. Torn
bylyckan ingick i ett markområde, som 
trots att det låg inneslutet av stadsjord 
inte tillhörde stadens ägor, utan bilda
de en s.k. fjäll under byn Tornby.162

Stadsjordarna räknades visserligen 
till stadens jurisdiktion och dispone
rades till största delen av borgare bo
satta i staden, men detta innebar inte 
att staden också ursprungligen hade 
varit ägare till denna jord. Jordnaturen 
och därmed det medeltida jordägan- 
det uppvisade en splittrad bild. På 1600- 
talet dominerade kronojorden. Krono- 
jorden bestod dels av medeltida kro- 
nojord dels av tidigare kyrkojord som 
hade dragits in till kronan i samband 
med reformationen. Endast Domkyr
kans åkerlyckor och möjligen Biskop
ens åker var fortfarande av kyrkona- 
tur. Det förekom också tegar och mark
stycken som uttryckligen kallades stads- 
jord, bl.a. ett par lyckor i Stenbrötet 
och i Kapellyckan. Därutöver fanns 
flera lyckor under rubriken stadens en
skilde ägor i Karaby, vilket sannolikt 
hade att göra med Johan III:s privile- 
giebrev. Det fanns också flera fjäll och 
småstycken av skatte- eller arvejords- 
natur. Det röriga mönstret hade san
nolikt sin grund i de medeltida för

hållandena samt i de olika donationer, 
reduktioner och byten som hade skett 
därefter.

Stadsj ordarnas ursprung är oklart 
men kan i något fall följas tillbaka till 
medeltiden.

Ar 13 81 redogörs således för grän
serna mellan Tornby ägor, häradsjor- 
den och stadens mark. Kraft har identi
fierat gränsmärken och äldre terräng
beteckningar och menar att den med
eltida gränsen i detta stycke i stort sett 
följer 1911 års stadsgräns västra och 
nordvästra sträckning.163

I ett av kung Johan III år 1572 ut
färdat privilegiebrev omtalades att två 
ängar, Lötängen och Stadsängen, några 
år tidigare hade tagits från staden och 
lagts under Linköpings gård. I en 
marginalanteckning sägs att Löt- och 
Stadsängen införlivades med Djur
hagen. Det är därför sannolikt att 
ängarna låg i stadens sydvästra del. 
Djurgården låg mellan byarna Valla 
och Smedstad och gränsade till syd
västra delen av stadsjorden. Som kom
pensation erhöll stadsborna Karebys 
ägor som enligt brevet låg vid Stånge 
bro. Enligt en samtida anteckning hade 
Karebys ägor sedan några år legat öde 
och obrukade. Kungen beslöt vidare 
att staden hädanefter skulle få dispo
nera Karebys ägor på samma villkor 
som andra ägor som låg innanför sta
dens råmärken.164 Karebys ägor, kan 
som förut nämnts, fullständigt rekon
strueras med hjälp av 1639 och 1732 
års geometriska kartor.
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Tresäde
Omedelbart norr om stadens staket, vid 
nuvarande teatern och Vasagatan ägde 
Biskopen tre åkerlyckor som låg intill 
varandra och sammanlagt omfattade 
14 tunnland (n:r 159-161). Här berod
de emellertid uppdelningen på tre min
dre vretar av det rådande odlingssys- 
temet. Lantmätaren noterade nämligen 
att ”tvänne (gärden) sås åhrligen och ett 
ligger i träda”. Således fanns ett tresäde 
mitt i tvåsädets kärnområde. Möjligen 
rådde samma förhållande för den intillig
gande domkyrkoåkern (n:r 156), vars 
tio tunnland också var uppdelade på tre 
jämnstora lyckor. Bakgrunden till detta 
tresäde är inte klarlagt. Möjligen är det 
ett resultat av kronans inflytande och en 
statlig förkärlek för tresäde. Flera kungs
gårdar införde således tresäde på 1500- 
talet, även i områden som dominerades 
av andra odlingssystem. Den stora för
delen med tresäde var att en mer varie
rad växtföljd kunde tillämpas med bl.a. 
införande av höstgrödor framför allt 
höstråg.165 Även ängen var i stor utsträck
ning hävdad i små tegar. Ängsstycken 
som gav ett till fyra lass hö var vanligast 
men det förekom undantag.
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Fig 58. Senhösten 1572 befann sig 
Johan III på Stegeborgs slott i 
Slätbaken. Den I December utfärdade 
konungen privilegiebreven för flera 
Östgötastäder. I brevet om Linköping
sägs bl.a. “.... Kareby ägor, som äre
liggandes wijdh Stångebro och udi nägre 
förledne åhr baffwe leget ödhe och 
obrukedhe... ” Foto: Riksarkivet.
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Fig 60. Även om spannmålsodlingen var basen i jordbruket kring Linköping krävdes 
det en hei del dragdjur för t. ex plöjning och harvning. Bönderna är i full färd med 
vårsysslorna på sina tegar i det gemensamma åkergärdet. I det äldre lantbruket var 
kvävet den stora bristvaran. Ofta räckte gödseln endast till åkrarna närmast 
brukningscentrum och periodvis tvingade man låta vissa åkertegar ligga obrukade. 
Dessa noterades av lantmätarna som ödeåkrar eller äckror. Avkastningen var 
blygsam. Spannmålsskörden varierade vanligen mellan 2 och 5 gånger utsädet 
beroende på jordmån och tillgång på gödsel.
Foto: Nationalmuseum, Jean Eric Rehn 1717-1793.
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Människan omformar och präglar mer

eller mindre landskapet hon lever i. 
Förändringar i produktionsinriktning 
och odlingsteknik påverkar t ex vegeta
tionen men också landskapets rumsliga 
utformning och även utbredning.

Ovanstående studie har försökt 
beskriva olika företeelser som har haft 
betydelse för landskapets nyttjande och 
utseende. Ny kunskap leder emeller
tid till nya frågor, som t ex varför vissa 
företeelser i landskapet dyker upp 
medan andra försvinner. Vi kan såle
des konstatera att de administrativa 
indelningarna i äldre tid i Linköpings- 
trakten var komplicerade och att de 
delvis lappade över varandra. Vi har 
dock inte förklarat varför det förhål
ler sig så eller hur det kommit till.

Människorna har endast skymtat 
fram t ex när de deltagit i jordtransak- 
tioner eller liknande. I förbifarten har 
kungar som Valdemar Birgersson, 
kungaförmyndare som Knut Jonsson 
(Aspenäsätten) samt flera namngivna 
biskopar, borgare och bönder passerat. 
En annan vinkling på materialet skulle 
kunna klarlägga frågor kring olika so
ciala relationer i det medeltida samhäl
let, eller kampen mellan världsligt och 
kyrkligt frälse om jord och makt. Rörik 
Bonde som var farfarsfar till kung Karl

Kapitel nio
Sammanfattning och resultat

Knutsson skaffade sig således jord i 
Barhäll vid mitten av 1300-talet. Var 
det för att bygga upp en egen maktbas 
eller gjorde han det för att kunna done
ra egendom till domkyrkan för att på 
detta sätt vinna andliga värden?

Den medeltida bebyggelsestruktu
ren börjar skönjas men vi vet inte när 
och varför byarna reglerades eller när 
det under århundraden dominerande 
tvåsädet infördes. Utifrån de medelti
da diplomen har vi kunnat belägga 
byar i ett par fall till början av 1300- 
talet. För att komma längre tillbaks i 
tiden krävs arkeologiska undersökning
ar av bytomterna. Delar av Lilla Ulle- 
vis och Mörtlösas bytomter har varit 
föremål för arkeologiska undersökning
ar varvid det har kunnat beläggas hus 
från vikingatid. Utifrån undersökning
arna kan vi inte säga om det har varit 
ensamgårdar eller om det har varit fråga 
om en bystruktur i funktionell bemär
kelse.

Materialet är också för fragmenta
riskt för att vi ska kunna avgöra om 
det har funnits en kontinuitet från yngre 
j ärnålder upp i historisk tid på bytom
terna. Många av by tomterna i under
sökningsområdet har i sin närhet grav
fält från yngre järnålder, men inget sä
ger att den vikingatida bosättningen

just varit förlagd till det impediment 
som återfinns som bytomter i det äld
re kartmaterialet.

Orsaken till att Ullevi har tre olika 
bebyggelsedelar har inte kunnat be
stämmas, inte heller hur de förhåller 
sig till varandra. Antydningar om 
Kungsgården Stångs bakgrund har 
framskymtat i de skriftliga källorna. 
Lämningarna efter själva Kungsgården 
har dock inte kunnat påvisas arkeolo
giskt. Flur ska vi tolka resterna efter 
den stora skeppssättningen? Var Stång 
och Linköping en central plats i Öst
ergötland redan trehundra år innan 
den blev biskopssäte?

Det medeltida och förindustriella 
landskapet runt Linköping var öppet 
och jordbruket inriktades tidigt mot 
spannmålsodling. Även lerjordar och 
relativt lågt liggande marker utnyttja
des till åker. Detta var sannolikt möj
ligt tack vare ett omfattande dränerings
arbete med tätt liggande öppna diken. 
Bebyggelsen utgjordes till största de
len av relativt små byar. Byarna var 
uppdelade på gårdar som drevs som 
familjejordbruk. Några storgårdar eller 
sätesgårdar har inte kunnat beläggas, 
möjligen med undantag från den kung
liga forvaltningsgården Stång. Stång 
försvann dock redan under medeltidens
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slut och delades upp på flera mindre 
gårdar. Närmast staden finns indika
tioner på flera avhysta bebyggelseen
heter.

Under medeltiden växte domkyrkan 
fram som den ledande j ordägaren i trak
ten. Möjligen var det domkyrkans do
minerande ställning som gjorde att det 
inte fanns plats för det världsliga fräl- 
set. Någon medeltida sätesgård har 
sålunda inte kunnat beläggas och fräl- 
sets roll som markägare var begränsad. 
Inte ens 1600-talet och den väldiga 
överföring av jordegendom till adelns 
händer som då skedde, fick något be
stående genomslag i området. Däremot 
kom militärer och statliga administra
törer att överta en stor del av kyrkans 
tidigare egendomar. Under 1700-talets 
slut och 1800-talets första hälft blev 
skatteköpen allt vanligare och vid 1800- 
talets slut hade de flesta hemmanen 
övergått till självägande bönder.

Den stora anhopningen av domkyr
kogods verkar inte ha påverkat själva 
j ordbrukets produktion eller inriktning. 
Oberoende av ägare, drevs jordbru
ket med bondehushållet som bas inom 
byalagets ramar. Åkern var indelad i 
ett regelbundet tegskifte, så kallat sol
skifte på samma sätt som i övriga Öst
ergötland. Odlingssystemet var tvåsäde 
och produktionen var inriktad på 
spannmål.

En påtaglig men delvis oförklarad 
företeelse var skillnaden mellan de 
områden som tillhörde stadens jordar 
och resten av S:t Lars socken. Trots 
likartade naturförutsättningar var 
stadsägorna åtminstone från 1600- 
talet, men troligen långt tidigare, in
delade i hundratals tegar och särhäg- 
nade lyckor, medan byarnas inägor 
bildade kedjor av hägnadslag med ett 
minimum av hägnader. Här fanns på 
1600-talet också exempel på tresäde

vilket är mycket ovanligt för Öster
götlands centralbygder.

Många företeelser i dagens Linkö
ping har dock visat sig, direkt eller 
indirekt, hänga samman med struktu
rer och företeelser som har sitt ursprung 
långt tillbaka i tiden. Agrarbebyggel
sens läge och bydomänernas gränser 
bestämdes t ex redan under medeltiden. 
Detsamma gäller huvudvägarnas 
sträckning och centralorternas place
ring. Olika markägare hade också be
tydelse för vilka områden som kunde 
stå emot ett bebyggelsetryck. Därige
nom är historien hela tiden närvaran
de på olika sätt i dagens fysiska miljö, 
i form av avgränsning av stadsdelar 
och exploateringsområden, vägsträck- 
ningar och obebyggda restområden. 
Äldre namn lever dessutom också vi
dare genom namn på vägar, gator, 
kvarter och stadsdelar.
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Ortnamnsbelägg

Barbäll Ballahell, 1307 (DS 1558)
1337 (DS 3292)

Glyttinge: Glyttinge 1303 (DS 1386)
Hunneberg Hunddabierg, 1309 (DS 1609)

Hundabierg, 1309 (DS 1610)
Kareby Karaby, 1303 (DS 1386)
Köpetorp Kiopodorp, 1337 (DS 3303)
Mörtlösa Murtulöso, 1328 (DS 2681)
Patastad Patastadh, 1303 (DS 1386)
Skäggetorp Skeggiathorpe, 1325 (DS 2500)
Säby Seby, 1319 (DS 2209)
Sättuna Setunir, 1251 (DS 388)
Tannefors Tannaefors, 1311 (DS 1777)
Torvinge Tyrwingi, 1319 (DS 2189)
Tornby Thornby, 1350 (DS 4606)
Ullevi Vllawi, 1300 (DS 1328)
Åby Aby, 1300 (DS 1305)



Domkyrkans godsinnehav
PRELATUREN PRELATUREN CANTO RIAN KANIKEPREBENDEN

PREPOSITUREN ARCHIDIAKONATET KANTORERNA st Lars socken

DOMPROSTEN ÄRKEDJÄKNARNA

ENHET

Vidingsjö 1 landbogods
Smestad 2 landbogods
Torvinge 3 landbogods

Kallerstad 1 utjord
Brismåla 1 landbogods

Åby 1 utjord 2 landbogods 2 landbogods
Tannefors 2 kvarnar 2 kvarn 5 kvarnar
Skortelösa 1 smågods

Råberga 1 landbogods
Tornby 1 landbogods 1 landbogods 2 utjord, l landbogods

Tinnerö/Tindra 1 landbogods
Bökestad 1 utjord

Ullevi 2 landbogods, 2 ödegods
Mörtlösa 1 landbogods

Valla 2 landbogods
Siggantorp 1 landbogods
Ravalstorp 1 landbogods

Karby 2 landbogods
Ryd 1 landbogods

Ånestad 2 landbogods
Berga 1 landbogods, 2 ödegods

“Ålada ” 2 landbogods
Säby

Hunneberg
Skäggetorp
Rosenkälla

Bråstorp
Blästad

Sunatorp

Summa 6 landbogods, 3 landbogods, 2 landbogods 16 landbogods
2 utjordar, 1 kvarn 2 utjordar
2 kvarnar, 3 ödegods
1 smågods 5 kvarnar



Sammanställning av godsinnehavet vid medeltidens slut, fördelat pä byar och förvaltningar. 
(Efter Schiick opublicerade arbeten och JB 1543)

lägre Preisenden SJÄLAGODSEN SUMMA

SYSSLOMANNEN M FL. F.D FABRICAN

st Lars Socken

2 landbogods

3 landbogods
2 landbogods, 1 ödegods
3 landbogods
2 landbogods, 2 utjord

1 landbogods 1 ödegods 1 landbogods

1 landbogods 1 landbogods
4 landbogods, 1 utjord
2 0 kvarnar

1 landbogods
1 smågods
1 landbogods, 1 utjord

2 kvarnar 3 landbogods, 1 utjord, 1 rumpjord
1 rumpjord 4 landbogods, 1 utjord

1 utjord 2 landbogods, 2 utjord

3 landbogods, 1 utjord
5 landbogods, 2 ödegods
5 landbogods, 2 rumpjord

2 rumpjord 2 landbogods 3 landbogods
1 landbogods 3 landbogods 1 landbogods

4 landbogods 1 landbogods

1 landbogods
2 landbogods
1 landbogods

1 bol
1 landbogods
1 landbogods, 1 bol, 1 ödegods

2 landbogods

2 landbogods
2 landbogods
1 residensgård

1 residensgård 1 landbogods
1 landbogods 1 landbogods
1 landbogods 1 landbogods 1 landbogods

3 landbogods 3 landbogods
1 rumpjord 1 rumpjord

8 landbogods 
2 rumpjordar 
1 residensgård

19 landbogods 
2 utjordar
1 rumpjord
2 kvarnar

54 landbogods 
6 utjordar
9 småjordar
10 kvarnar

ENHET

Vidingsjö
Smestad
Torvinge
Kallerstad
Brismåla
Åby
Tannefors
Skortelösa
Råberga
Tornby
Tinnerö/Tindra
Bökestad
Ullevi
Mörtlösa
Valla
Siggantorp
Ravalstorp
Karby
Ryd
Ånestad
Berga
“Ålada”
Säby
Hunneberg
Skäggetorp
Rosenkälla
Bråstorp
Blastad
Sunatorp



Lantmäteriakter 
och medeltida diplom

Material och storskaliga lantmäteri- Viktiga medeltida diplom som berör Linkö- 
kartor från lantmäteriverkets pingstrakten. Listan gör inte anspråk på att
forskningsarkiv i Gävle. vara komplett.

D16:5 (1692) 
D17:21 (1692) 
D64-l:l (1639) 
D64-l:2 (1639) 
D64-l:3 (1651-52) 
D64-l:6 (1670) 
D64-1:18 (1732) 
D64-l:19 (1732-33) 
D90-17:1 (1773) 
D90-20:l (1774) 
D90-23:l (1761-64) 
D90-32-.1 (1776) 
D90-55:2 (1768) 
D90-58:l (1697) 
D90-58:2 (1728) 
D90-60:2 (1779) 
D90-62:l (1751) 
D90-62:2 (1791) 
D90-63:l (1812) 
D90-64:l (1723) 
D90-64:2 (1764) 
D90-64:3 (1766-67) 
D90-68:l (1710) 
D90-68:2 (1778-80)

Laga skiftes kartor från 
Överlantmätarrnyndighetens 
arkiv i Gävle.

Akt 242 (1848-49)
Akt 239 (1846-48)
Akt 277(1861-66)
Akt 249 (1851)
Akt 254 (1854-56)

Ekonomiska kartan öfver Åkerbo 
härad 1874, inklusive beskrivning.

DS 282 (1233-47) 
DS 388 (1251)
DS 526 (1267)
DS 557(1272)
DS 742 (1282)
DS 957 (1288)
DS 1305 (1300) 
DS 1328 (1300) 
DS 1386 (1303) 
DS 1506 (1306) 
DS 1558 (1307) 
DS 1609 (1309) 
DS 1610 (1309) 
DS 1777 (1311) 
DS 1907(1313) 
DS 2101 (1317) 
DS 2143 (1318) 
DS 2188 (1319) 
DS 2189 (1319) 
DS 2209 (1319) 
DS 2210 (1319) 
DS 2211 (1319) 
DS 2500 (1325) 
DS 2512 (1325) 
DS 2614 (1327) 
DS 2615 (1327) 
DS 2681 (1328) 
DS 3065 (1334) 
DS 3292 (1337) 
DS 3303 (1337) 
DS 3411 (1339) 
DS 3504 (1340) 
DS 3531 (1340) 
DS 3648 (1342) 
DS 3650(1342) 
DS 3679 (1343) 
DS 3738 (1343)

DS 3762 (1344)
DS 3847 (1344)
DS 3909 (1345)
DS 3982 (1345)
DS 3996 (1345)
DS 3997 (1345)
DS 4013 (1345)
DS 4025 (1346)
DS 4087(1346)
DS 4131 (1347)
DS 4133 (1347)
DS 4279(1348)
DS 4312 (1348)
DS 4501 (1349)
DS 4507 (1349)
DS 4557(1350)
DS 4585 (1350)
DS 4591 (1350)
DS 4597 (1350)
DS 4606 (1350)
DS 4607 (1350)
DS 4679(1351)
DS 4712 (1351)
DS 4713 (1351)
DS 4731 (1351)
DS 4852 (1351)
DS 4854 (1352)
DS 6332a (1360)
DS 6368 (1360)
SD 216 (1402)
SD 737 (1406)
SD 967 (1408)
SD 1824 (1413)
SD 2462(1418) 
SMR 162 (9/7-1435) 
SMR 1009 (1439) 
RAp (23/11 1448)



Noter

1 I samband med förändringar av mark
användning berörs ofta kulturhisto
riska värden, eftersom landskapet i sig 
utgör ett rikt arkiv och en viktig källa 
till kunskap om gångna tider. Vid ex
ploateringar som berör fasta fornläm- 
ningar måste därför bl a tillstånd er
hållas från länsstyrelsen.
Enligt kulturminneslagen måste en ex
ploatör som har erhållit tillstånd att 
ta bort en fornlämning också bekosta 
en dokumentation av denna, vanligen 
i form av en arkeologisk undersök
ning.

2 Jordartskartan Linköping NO, SGU 
Ser. Ae nr 19.

3 RAÄ 154 och 178 Linköpings stad.
4 RAÄ 22 och RAÄ 36 Rystad socken.
5 RAÄ 128, RAÄ 140 och RAÄ 142 

Linköpings stad, Ög 113.
6 RAÄ 105 och RAÄ 101 Linköpings 

stad.
7 RAÄ 160 Linköpings stad.
8 RAÄ 143 och 142 Linköpings stad.
9 Nerman B. 1956-57. s. 162 f.

10 PalmR. 1992 s. 94.
11 RAÄ 142 Linköpings stad, Ög 113. 

RAÄ 267 Linköpings stad. Stenen är 
numera placerad vid Länsmuseet.

12 Ridderstad, A. 1914. s. 90.
13 Ög 128, Ög 129, Ög 130. Brate 1911 

s. 123 ff.
14 RAÄ 14 Kaga socken, Ög 104.
15 Östergötland, 1955. Lagerstedt, T.

red. Malmö.
16Rhyzelius, A.0.1968. Om Linköping 

1733. Linköpings stiftsbiblioteks 
handlingar. Ny serie band 2. Linkö
ping.

17 Broocman, C.E 1760. Beskrifning 
öwfer the i östergöthland befintlige 
städer, slott, sockenkyrkor, socknar 
mm. Norrköping. Även utgiven i 
faksimil 1972. Stockholm Rediviva.

18 Styffe, C.G. 1911. Skandinavien 
under unionstiden, 3. uppl. Stock
holm.; Ridderstad, A. 1917-1918. 
Östergötlands beskrivning. Med dess 
städer, samt landsbygdens socknar 
och alla egendomar. Band 2:1-2:2. 
Stockholm.

19 Wessen, E. 1921-1922. Linköping 
och Lionga ting. Namn och Bygd. 
Band 9-10.

20 Franzén, G. 1982. Ortnamn i 
Östergötland. Stockholm.; Strid, J.P. 
1987. Linköpings bygdens ortnamn. 
Linköping.

21 Dovring, F. 1947. Artungen och 
marklandet. Studier över agrara 
förhållanden i Medeltidens Sverige. 
Lund.; Helmfrid, S. 1962:1-2. 
Östergötland -Västanstång-, 
Geografiska annaler vol. XLIV. 
Stockholm.

22 Rosén, J. 1949. Kronoavsöndringar 
under äldre medeltid. Skrifter utg. av
K. Hum. Vet.-samf. i Lund 46. Lund.

23 Cnattingius, B. 1944. Drag ur 
vägarnas historia i Östergötland. 
Östergötlands vägbok. Linköping. 
Kraft. S. 1975 Linköpings historia. 
Band I. Äldsta tid - 1567. Linköping. 
Eriksson,}. 1987Linköping 700 år. 
Östergötland. Uddevalla.

24 Schiick, H. 1959. Ecclesia 
Lincopensis. Studier om Linköpings- 
kyrkan under medeltiden och Gustav 
Vasa. Acta Universitatis 
Stockholmiensis. Stockholm.

25 Linköpings domkyrka del I och II. 
1986-1987. Cnattingius B., Eden- 
heim R., Ljungstedt S., Ulien M. SvK 
vol. 200 och 201. Stockholm.

26 Kraft, S. 1975. Linköpings historia. 
Band 1 Äldsta tid - 1567. Linköping.

27 Eriksson, J. 1987. Stora Torget 
Linköpings historiska kärna. 
Linköping 700 år. Östergötland. 
Uddevalla.

28 Johan Larsson Groth eller Grotte var 
bördig från Östergötland och blev 
lantmätare redan år 1632. Groth 
arbetade i Östergötland, Småland 
och Södermanland. Omkring år 1640 
karterade Groth åtskilliga socknar i 
västra Östergötland. Groth var 
verksam ännu år 1648 och levererade 
flera geometriska jordeböcker, bland 
annat D 10, till Räkningekammaren 
på Stockholms slott som senare 
utvecklades till Kammarkollegiet
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Ekstrand 1896-1903. s. 81 f.
29 DS 388, DS 526, DS 557. Rosén, J. 

1949 s. 140 f.
30 Toliin, C. 1991. s. 51 ff.
31 Avritningen har skett på en genom

skinlig plastfilm, som därefter har 
förminskats till ekonomiska kartans 
skala i 1:10 000. Genom att rektifiera 
bilden mot den äldre tryckta ekono
miska kartan korrigeras eventuella 
felmätningar och misstämningar i 
excerpten. I samband med 
rektifieringen renritas kartöverlägget 
i tusch. Den historiska kartbilden är 
sedan anpassad till den moderna 
projektionen, dvs. efter rikets nät och 
de allmänna kartornas bladindelning.

32 Holmbäck/Wessén 1979 inl xxvii; 
Wessen 1921. s. 27 ff.

33 Schiick 1959 s. 43.
34 Strid 1987 S.17.

35 Rosén, J. 1949 s. 140; Schiick, H. 
1959 s. 44, Eriksson, J. 1987 s 11 ff.

36 Kraft, S. 1975 s. 120 ff. Med s.k. 
kungstreding menas att kungen 
senast under 1100-talets slut inne
hade, alternativt gjorde anspråk på 
en tredjedel av de marker som ingick i 
häradsallmänningarna, detta 
förhållande gällde åtminstone 
götalandskapen. För Svealand är 
källäget sämre, möjligen hade 
kungen där endast rätt till en tredje
del av den från häradsallmänningen 
utgående avraden (Dovring 1947 s. 
140 ff; Rosén 1949 s. 36; Toliin 1987 
s. 129).

37 Lagerstedt 1973 s. 32 f; Améen 1964

s. 60 ff.
38 Kraft 1975 s. 127 f.
39 Schuck 1959 s. 212 ff.
40 D90-17:l, D90-32:l.
41 Borna, H. och Lindgren-Hertz, L. 

RAÄ rapport och Nilsson, C. RAÄ 
rapport; Helander, A. Muntlig 
uppgift.

42 RAÄ 179 Linköpings stad, RAÄ 144 
Linköpings stad, RAÄ 156 
Linköpings stad.

43 Cnattingius 1944 s 16 ff, s 43
44 RAp 23/11 1448,064-1:6.
45 Kraft, S. 1975 s. 129.
46 Toliin, C. 1989 s. 86.
47 De latinska orden curia och mansio i 

de medeltida diplomen har av vissa 
forskare ansetts ha betydelsen större 
gård eller huvudgård.

48 Lindkvist 1979 s. 39 ff.
49 Landskapshandlingarna, Kammar

arkivet.
50 DS 4712 och 4713. Rörik Bonde 

tillhörde högfrälset och han var 
farfarsfar till kung Karl Knutsson 
(Bonde), Elgenstierna 1 1925 sp. 512.

51 SD 216.
52 DS 2188, DS 2500, DS 2512.
53 DS 4606; Nygren 1941 s. 249.
54 Schiick opublicerade förarbeten, 

Svenska diplomatariekommittén.
55 Sporrong 1985 s. 90 ff; Toliin 1989 s. 

88 f.
56 Åqvist, C. 1992. s 310 ff.
57 Liebgott, N-K. 1989. s. 17 ff.
58 Ståhle 1977 s 50 ff. Göransson 1985 

s. 71 f.
59 Holmbäck och Wessen 1979

s. 198 ff. och s. 228 ff.
60 Byamålet var grunden för de olika 

gårdarnas andel i byns åker och 
ängsmark. Jansson 1950. s. 85. 
Holmbäck och Wessen 1979
s. 198 ff., och 228 ff.

61 Strid 1987 s. 34 ff.
62 RAÄ 161 Linköpings stad; Karlenby,

L. Muntlig uppgift.
63 Karlenby, L.; Knape, A.; Klockhoff,

M. 1990-91 s. 14 ff.
64 Borna, H. 1993 Ett gravfält från 

yngre bronsålder och äldre järnålder. 
Kv. Glasrutan 2 SV del, RAÄ 321 
Linköping stad.

65 RAÄ 162 Linköpings stad; Borna, H. 
Nielsen, A. L. och Nordin, R Muntlig 
uppgift.

66 RAÄ 160 Linköpings stad.
67 RAÄ 325 Linköpings stad; Stålbom, 

1992. RAÄ rapport. Wickman- 
Nydolf, G. RAÄ rapport 1988 och 
slutredovisning 1989.

68 090-63:1.
69 DS 2143, DS 3411, DS 1386
70 Attung, egentligen en åttondedel, ofta 

brukad som en teknisk term för mått 
och indelning. Innebörden har skiftat 
över landet och över olika tids
perioder. Attung har på vissa håll 
spelat rollen av jordmått eller 
fastighetsbeteckning. Den östgötska 
jordvärderingen i attungar motsvarar 
svealandskapens marklandstaxering. 
Artungen kan både ha varit en 
byamålsenhet och ett räntemantal. 
(KL 1980. Band 1. s. 275, Dovring 
1947 s. 85ff.).
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71 D90-64:2, D90-64:3.
72 Dovring 1947 s. 178 f.; Erixon 1944 

s. 6; Hannerberg 1950 s 155-176; 
Helmfrid 1962 s. 154 ff.

73 D90-60:2.
74 D90-68:l; Schiick opublicerade 

förarbeten.
75 DS 1305; SMP sp 445.
76D90-20:1;DS 1907.
77 RAÄ 267 Linköpings stad, RAÄ 140 

Linköpings stad.
78 D16:5, DS 2681. Knut Jonsson var 

lagman över Östergötland, och ledde 
från år 1322 förmyndarregeringen 
för Magnus Eriksson. Bönderna gick 
således till den dåvarande högsta 
världsliga myndigheten.

79 RAÄ 323 Linköpings stad; Wickman 
- Nydolf, N-G. och G. RAÄ rapport; 
RAÄ 128 Linköpings stad; RAÄ 36 
Rystad socken.

80 RAÄ /stensträngssystem, 178, 
hålvägssystem 179, vägbank 144 och 
gravfält 134-136 Linköpings stad.

81 D90-32:l.
82 RAÄ 132,133 i Linköpings stad och 

RAÄ 37 i Rystads socken. Nilsson, C. 
1972 RAÄ rapport.

83 DS 2189.
84 DS 3303.
85 Larsson, L-0,1970 s.34 ff; Sporrong 

1976 s. 111 f.
86 D64-L1, D90-20:l
87 Almquist 1947 s. 316, D90-58:l
88 DS 1777
89Torbrand, D. 1978, Linköpings 

historia band 4 s. 87.
90 D64—1:19; D64-1:1.

91 Priv. f. Sv. städer. 1927-1939. III; 1 s. 
222 ff.

92 Schiick opublicerade förarbeten.
93 DS 2189, DS 1386.
94 RAÄ 101 Linköpings stad.
95 D64-L19, Kraft 1976 s. 182; SMR 

162,9/71435.
96 DS 1609, DS 1610.
97 DS 2188, DS 2500.
98 Schiick opublicerade förarbeten, 

s. 342.
99 DS 4712, DS 4713, DS 1558.
100 DS 3065, DS 4131, DS 4133, ÄSFI 

s. 12, DS 3292, DS 4585. Magnus 
Knutsson var son till den ovan 
nämnde Knut Jonsson.

101 Schiick opublicerade förarbeten.
102 Broocman 1760, s. 295. Schiick 

opublicerade förarbeten. DS 1386.
103 Almquist 1947111:1 s. 315 f. not.
104 DS 4679. Noréen 1983 s. 78; DS 

3762, DS 4507, DS 4852, DS 4731.
105 Nygren 1941. s. 217.
106 VH 1541.
107 Almquist 1947 s. 308, D90-23:l.
108 Kungsladugård, en kronan tillhörig 

storgård. Många s.k. kungliga 
avelsgårdar inrättades under Gustav 
Vasas tid för underhåll av rytteriets 
hästar.

109 D90-17:l.
110 Beskrivning till ekonomiska kartan 

över Åkerbo härad s. 9.
111 Helander, A. Muntlig uppgift.
112 RAÄ 142 i Linköping stad. Hedvall, 

R. Muntlig uppgift.
113 Ög 113, Jansson 1975 s. 59 ff.
114 Schiick. Opublicerade förarbeten.

115 Landbogård lika med arrendegård, 
en landbo är en person som på vissa 
fastställda villkor (erläggande av lega 
eller arrende) innehar nyttjanderätt 
till annans jordegendom. Enligt 
landskapslagarna som ett fritt från 
båda sidor uppsägbart kontrakts
förhållande. KL 1981. Band 10. s. 
202 ff.

116 Helmfrid 1962. s. 140.
117 Prebendegods, gods anslaget till lön 

för en kanik eller annan präst vid 
domkyrka eller till bekostande av 
själamässor (SAOB. 1898 ff. K s.
351. P s. 1681). Kanik, medlem av 
ett domkapitel. Av kanikerna krävdes 
oftast universitetsstudier. De som ej 
utövade sakramentala funktioner 
måste inte vara prästvigda. (Medelti
dens ABC s. 91).

118 Kraft och Lindberg 1946 I s. 78; 
D64-L18; Helmfrid 1962. s. 140.

119 Almquist 1947 s. 298-316.
120 Almquist 1947 s. 291-314.
121 Militiehemman var sådana hemman 

som kronan anslog som löneförmån 
och bostad för militära befattnings
havare. Efter Karl XI:s reduktion vid 
slutet av 1600-talet avlönades en stor 
del av den militära och civila stats
apparaten från avkastningen av 
gamla kronogods eller före detta 
kyrko- och klostergods. Systemet 
med militieboställen upphörde år 
1875.

122 Broocman 1760 s. 289.
123 Almquist 1947. IIL.l s. 293,315,

III:2 s. 842 s. 935 f.
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124 Beskrifning till kartan öfver Åkerbo 
härad s. 10 f. 1874.

125 Pernier S.E. 1977 s.64, Kyhlberg 
1991 s 246 ff.

126Bonnier, A.C. 1987. Kyrkorna 
berättar. Upplands kyrkor 1250- 
1350. Upplands fornminnesförenings 
tidskrift. Kap 1 och kap 5.

127 Ecclesia är en latinsk term med 
betydelsen kyrka, kyrkosamfund. 
Ecclesia kunde alltså beteckna såväl 
den enskilda kyrkobyggnaden som 
hela stiftskyrkan.

128 Schück, 1987. Linköpings domkyrka 
1. kyrkobyggnaden, vol. 200 av 
Sveriges kyrkor, konsthistoriskt 
inventarium, s. 280. Uppsala.

129 Klerk har flera olika innebörder. 
Betecknar en studerad man, lärd, 
andlig (i motsats till lekman), samt 
någon som studerar men ännu inte 
prästvigts. Alla klerker var inte 
präster, men de kunde vigas till 
präster. Klerkerna var förpliktade att 
leva i celibat, dock först i samband 
med vigningen till subdiakon. 
(Medeltidens ABC. s. 209). Diakonen 
(tjänare) skötte i äldsta tid ekonomis
ka och sociala uppgifter i kyrkan och 
hade en vigningsgrad närmast 
prästens. Diakonen kunde också 
predika och döpa. Äldre scholarer vid 
domkyrkorna kunde mottaga vigning 
till subdiakoner. Senare började man 
använda den svenska benämningen 
djäkne (Medeltidens ABC s. 85). 
Ärkedjäknen i den senmedeltida 
kyrkan var dock en prästvigd prelat,

andre man i domkapitlet efter 
(dom)prosten. Övriga prelater var 
dekanen och kantorn.

130 Schiick, 1983-84. s. 45 ff.
131 Holmström, M. och Toliin, C. 1990.

I heliga Birgittas trakter s 301 ff. och 
Holmström, M. och Toliin, C. 1994. 
Det medeltida Alvastra s 9 ff.

132 DS 388, DS 526, DS 557, Rosén 
1949, s, 141 ff,

133 Domkapitlet utgjordes av en 
korporation av präster och klerker 
som skötte gudstjänsten och själa
vården vid en domkyrka samt bildade 
biskopens råd och bistod honom vid 
stiftets styrelse. De äldsta dom
kapitlen var regulära, dvs. deras 
medlemmar, kanikerna, levde 
tillsammans under klosterliknande 
förhållanden efter en ordensregel. 
Senare blev domkapitlen sekulära 
och kanikerna hade var sin prebenda 
av gods men kunde även bo på en 
sådan gård eller enskilt ägd gård. 
Domkapitlets prästvigda tjänstemän 
var sakristanen, sysslomannen och 
skolmästaren. Det fanns också 
vikarier och korklerker. Domkapitlet 
förvaltade stiftet vid biskopens död 
eller frånvaro och kanikerna hade att 
välja biskop (Medeltidens ABC s. 91). 
Patronatsrätt var ursprungligen 
rätten för den som låtit bygga en 
kyrka att själv tillsätta kyrkans präst. 
(Medeltidens ABC s. 289).

134 Sysslomannen var tjänsteman under 
ärkedjäknen. Han svarade för 
domkyrkans byggnad och jordar:

åker och äng kring staden samt 130 
landbogods i Östergötland. (Schiick, 
H. 1987. s. 284, s. 295). Sakristanen 
var tjänsteman under ärkedjäknen, 
och ansvarade för domkyrkans 
lösöre som t.ex. heliga kärl och 
skrudar. (Schiick, H. 1987. s. 295).

135 Schiick, 1959. s. 287; Rosén 1949 s. 
27 ff.

136 DS 957, Schiick, H. opublicerade 
förarbeten s. 393. Svenska diploma- 
tariekommittén.

137 Schiick, 1987. s. 264; Schiick, H. 
opublicerade förarbeten, s. 393.

138 DS 1558, DS 3292, DS 3531. Denne 
Ragnvald var också byfogde dels i 
början av 1300-talet, känd från tre 
olika brev från 1305-1309 och dels 
på 1330-talet omnämnd i ett par 
brev. Kraft, 1976. s. 175 ff.

139 Prebenda var en stiftelse knuten till 
ett altare/kapell i en kyrka med 
uppgift att bekosta kulten där och 
underhålla en präst. Dess tillgångar 
bestod i fast egendom samt ofta 
tiondeinkomster. I dessa fall var 
sockenkyrkan knuten till en 
prebenda. Innehavaren kallades 
prebendat, försåvitt han inte var 
kanik eller prelat.

140 DS 1777, DS 1907, DS 2143, DS 
3065, DS 3292, DS 3847.

141 Schiick, H. opublicerade förarbeten 
s. 266 ff. Vid denna transaktion var 
Gustav Tunasson, Valdemar Eriks
son, Birger Knutsson samt Cecilia 
Knutsdotter sigillvittnen (DS 3982, 
jämför DS 3996 och DS 3997, de två
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senare breven upprepade gåvan). 
Lagmannen Knut Jonsson var son till 
Johan Filipsson enl. ÄSF 1 s.10 (se 
ÄSF 1:1-2 s. 113 och Ferm, O. och 
Rahmqvist, S. 1985. s. 76).

142 SD 216.
143 DS 4131.
144 SD 291, SD 737, SMR 1009. Det 

yngsta brevet gällde en tvist år 1439.
145 SD 1824, ÄSF I s. 66, SD 2462.
146 Kanonikaten hade som syfte att 

underhålla de högre prästerna vid 
domkapitlet med lön m.m.

147 DS 1305, DS 1907, DS 3909.
148 DS 3411, DS 3650, DS 3648, 

Dovring 1947. s. 116-117; DS 4597.
149 Schück opublicerade förarbeten.
150 D 90-23:1.
151 Myrdal och Söderberg 1991 s. 349.
152 Holmbäck och Wessen s. 215 och s.

241; Myrdal, J. och Söderberg, J. 
1991 s. 347.

153 Myrdal, J. och Söderberg, J. 1991 
s. 346 ff.

154 Beskrivning till ekonomiska kartan 
1874.

155 Beskrivningen till häradskartan över 
Åkerbo och Hanekinds härader 
1874.

156 D 90-68:2.
157 D 90-60:2; DS 2681.
158 Begreppet valdfår, valfar (waldfaar) 

finns endast belagt i ovan relaterade 
brev och Söderwall har med viss 
tvekan tolkat detta uttryck sålunda: 
får som erlades för rättigheten att 
hålla får på bete å främmande 
betesmark (Söderwall, K. F. 11:2 s. 
907).

159 Uttrycket ”hiordwaldae”, senare

stavat hjordvall, hjordavall, hjorde- 
vall har betydelsen betesmark (SAOB 
1932 XI H s. 988.)

160 Helt boskapslösa var dock inte 
gårdarna. För området norr om 
staden väster om Stångån fanns år 
1640 fortfarande fler kor än dragare 
och fler hästar än oxar (Helmfrid 
1962 s. 53).

161 D 64-1:1.
162 Fjäll eller urfjäll, ibland preciserat 

som åkerfjäll, ängsfjäll, skogsfjäll, är 
beteckning på ett markstycke som 
tillhör en annan by än den inom vars 
område det är beläget.

163 Kraft 1975 s. 122.
164 pnv f §v städerna. 1927-1939. III: 1 

s. 229.
i«.' Myrdal och Söderberg 1991 s. 299- 

309.

GENOMGÅENDE FÖRKORTNINGAR

ÖH= Östergötlands handlingar, Kammararkivet
DS= Diplomatarium Suecanum
SD= Svenskt Diplomatarium
SMR= Svenska medeltidsregistret
RAp= Riksarkivets pergamentsbrev
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L
inköping och området vid Stångåns nedre lopp har under 
århundraden utgjort ett politiskt, kyrkligt och administrativt 
maktcentrum. Ännu i början på 1950-talet var Linköping en 
småstad, stadsbebyggelsen låg fortfarande inom gränserna för 1600- 

talets stad.
Hur förändrades kulturlandskapet och markutnyttjandet från 

vikingatid till mitten av 1800-talet och vilka krafter låg bakom?
Vad döljer sig egentligen bakom namn som 

Hunnebergsgatan och Barhäll?
Genom att upprätta s k historiska kartöverlägg, med 

information från äldre lantmäteriakter och medeltida 
diplom, kan staden och den omgivande landsbygden 
rekonstrueras. Den äldre markanvändningen berättar 
också om hur landsbygden påverkades av det 
ekonomiska kraftfältet kring domkyrkan och staden.

Det förhistoriska kulturlandskapet återspeglas också 
genom de senare årens arkeologiska undersökningar.

Hur skall vi tolka resterna efter Östergötlands största 
skeppssättning? Vilken betydelse hade egentligen 
området kring Stång, trehundra år innan Linköping blev 
ett biskopssäte?

Riksantikvarieämbetet


