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Utsikt mot Alvastraområdet. Foto Marie Holmström.

Förord

I samband med Alvastra klosters 750- 
årsjubileum den 6 juni 1993, invigdes 
en ”medeltida kulturstig” med infor- 
mationsskyltar som berättar om Alvas
traområdet och sätter in klostret i ett 
större sammanhang.

Stigen passerar olika medeltida läm
ningar med anknytning både till klos
tret och till den i Östergötland förank
rade kungadynastin, Sverkerätten (se 
karta!). Alvastratrakten är ett centralt

och inflytelserikt område under denna 
period, inte minst när det gäller förstå
elsen av det svenska rikets framväxt.

Denna skrift är ett komplement till 
kulturstigens informationsskyltar. Den 
berättar också om cisterciensordens 
framväxt och betydelse i Europa samt 
om dess ekonomiska organisation och 
utveckling i både ett kontinentalt och 
ett östgötskt perspektiv.
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Cisterciensmunk från klostret i Citeaux. Foto Marie Holmström.

Klosterorden cistercienserna

Bakgrund
Alvastra kloster tillhörde klosterorden 
cistercienserna. Denna orden uppstod i 
Frankrike år 1098 i ett försök att åter
upprätta den helige Benedikts regel i ur
sprunglig form. Benedikts regel före
språkade bl.a. måttlighet i allt, kropps
arbete i kombination med andlig verk
samhet samt eget brukande av jorden.

Under ledning av klostret i Citeaux, 
söder om Dijon, grundlades i snabb

följd dotterklostren La Ferté, Pontigny, 
Morimond och Clairvaux.

Clairvauxklostrets etablering år 1115 
bidrog starkt till cisterciensordens snab
ba och omfattande spridning i Europa.

Klostrets abbot, Bernard av Clair
vaux, blev en centralgestalt med stor 
betydelse för ordens inflytande i både 
religiösa och politiska sammanhang. 
Under hans tid tillkom ett stort antal
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Spridnings karta över de främsta cisterciensklostren i Europa under 1100-talet och 1200- 
talet.
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kloster. Samtliga svenska cisterciens- 
kloster hade Clairvaux som ursprungs- 
kloster.

Organisation och betydelse i 
Europa
Abboten i Citeaux var ordens ledare 
tillsammans med abbotarna i de fyra 
äldsta dotterklostren. Han hade upp- 
siktsrätt över alla kloster men kontrol
lerades av de fyra abbotarna samt av 
generalkapitlet i Citeaux, som fungera
de som ordens parlament och lagstif
tande institution. Generalkapitlets sta
tuter är en viktig, om än partisk, källa 
vid studier av cisterciensernas medelti
da förhållanden och innehåller även in
formation om ordens ekonomiska ut
veckling. De äldsta statuterna är samla
de i en ordenssamling som sträcker sig 
till år 1134 och innehåller de ursprung
liga reglerna. Här står bl.a. att klostren 
skulle placeras i ödemarken och vara 
självförsörjande genom egendrift av 
donerade nyodlingar. Generalkapitlet 
strävade även efter att skapa enighet in
om orden och höra abbotarnas åsikter i 
olika frågor. Abbotarna från de olika 
klostren samlades i början varje år, där
efter vart tredje och senare vart femte 
år.

Cisterciensorden kännetecknas alltså 
av en mycket välorganiserad uppbygg
nad men även av välutvecklade kontak
ter med kungamakten, biskopar och 
andra inflytelserika grupper i det me
deltida samhället. Detta förhållande, i 
kombination med ordens funktion som

påvemaktens förlängda arm i Europa 
samt ordens välutvecklade ekonomiska 
organisation, gjorde att den snabbt fick 
en framträdande plats som övergripan
de institution i Europa, både i religiös, 
politisk och ekonomisk bemärkelse. 
Mycket talar för att cisterciensorden 
också var en maktfaktor i kampen mel
lan olika rivaliserande grupper, genom 
munkarnas aktiva kontakter med loka
la förespråkare för påvemaktens intres
sen.

Cistercienserna påverkade starkt de 
områden där de slog sig ned och de 
frångick tidigt de ursprungliga bestäm
melserna om klostrens placering i öde
marken. Klosterkomplexen placerades 
istället ofta på centrala platser i land
skapet med goda förutsättningar för ex
empelvis skogs- och jordbruk, fiske, 
järn- och kopparhantering samt kom
munikation och handel. De mottog sto
ra markdonationer och blev snabbt 
mycket konkurrenskraftiga i förhållan
de till andra grupper, genom att klos
tren fick olika privilegier i form av skat
te- och tullfrihet samt befriades från ti
onde.

Grangier och lekbröder
Utmärkande för de kontinentala klos
trens tidiga ekonomiska organisation 
var en institution med lekbröder, eller 
s.k. konverser, som utgjorde klostrens 
arbetskraft samt s.k. grangier, som fun
gerade som välorganiserade och funk
tionella produktionsenheter under klos
tren. Lekbrödraorganisationen känne-
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tecknades av en stor yrkesskicklighet 
och klostren bidrog med ny kunskap 
och blev mycket framgångsrika inom ett 
flertal områden. Storleken på grangier- 
na varierade beroende på produktions
inriktning och områdets karaktär. Ex
empelvis hade grangierna under klostret 
i Eberbach i Tyskland en genomsnittlig 
storlek på 200-250 hektar, medan 
grangier öster om Elbe kunde vara på 
upp till 12 000 hektar.

Det har gjorts ytterst få och endast 
begränsade utgrävningar av grangie- 
komplex. Undersökningarna visar att 
de kunde bestå av alltifrån enkla trähus 
till avancerade stenhus med specialise
rade funktioner. Vissa grangier var även 
muromgärdade och befästa. Många 
grangier var inriktade på jordbruk men 
det var också vanligt med andra aktivi
teter som fiske, skogsbruk, fårskötsel,

Lekbroder i skördearbete. Bokmålning från 
början av 1100-talet, utförd i klostret i Cite- 
aux. Centre Regional de Recherche et de 
Documentation Pedagogiques de Dijon.
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Två lekbröder klyver en stock. Bokmålning 
från början av 1100-talet, utförd i klostret i 
Citeaux. Centre Regional de Recherche et 
de Documentation Pedagogiques de Dijon.

järn- och kopparhantering, tegelbrän
ning och vinodling. Från början fick 
grangierna inte ligga mer än en dags
marsch från klostret och de skulle en
dast ha lekbröder som arbetskraft. Ef
terhand placerades dock grangierna 
långt från själva klostret och lades ut på 
arrende. Orsaken till detta var bl.a. en 
allt aktivare köp- och bytespolitik samt 
tilltagande svårigheter att rekrytera lek
bröder.

Det ursprungliga systemet förändra
des omkring mitten av 1200-talet i takt 
med förändringar i det omgivande sam
hället. Cisterciensernas konkurrens
kraft och inflytande avtog vid samma 
tidpunkt. De mer stadsorienterade tig- 
garordnarna, som uppstod under 1200- 
talet, kom att få allt större betydelse, 
samtidigt som staden som kommersiell 
företeelse stärktes.



Alvastra kloster. I förgrunden en av ruddammarna. Foto Tom Malmberg.

Östergötland vid tiden för 
munkarnas ankomst

Östergötland tillhör nyckelregionerna 
vid studier av det svenska rikets fram
växt. I och med Alvastra klosters till
komst år 1143 - tillsammans med Ny
dala kloster det första cisterciensklost- 
ret i Norden - kopplades Sverige och 
Östergötland till denna mycket inflytel
serika klosterorden. Sannolikt spelade 
de framgångsrika cistercienserna även

en roll för framväxten av det svenska ri
ket genom sitt geografiskt utbredda 
kontaktnät, sitt omfattande territoriella 
ägoinnehav och kopplingen till påve
maktens intressen.

Mycket tyder på att det var den i Ös
tergötland förankrade Sverkerätten, 
som låg bakom etableringen av Alvas
tra kloster och gav munkarna den ur
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sprungliga donationen. Denna dona
tion omfattade sannolikt hela Västra 
Tollstads socken och bör ha varit Sver- 
kerättens kärnområde. Sverkerätten ha
de omfattande ägoinnehav i Östergöt
land, Småland och på Öland, dvs. i Ös
tergötlands lagsaga. Enligt traditionen 
grundades Alvastra kloster av kung 
Sverker den äldre och hans gemål drott
ning Ulvhild.

Berättelsen om munkarnas resa till 
Sverige
En berättelse om munkarnas resa till 
Sverige finns nedtecknad i den s.k. ”Ex
ordium magnum Cisterciense”, som 
var ordens hjältebok och handlar om 
den första tidens män och händelser. 
Författare var Konrad av Eberbach, 
som var munk i Clairvaux från 1160- 
talet och in på 1190- talet. Han flyttade 
därefter till det tyska klostret Eberbach 
där han dog år 1221. Följande berättel
se är troligtvis nedtecknad på 1190-ta- 
let:

”Sedan den väldige örnen med de vida 
vingarna och de många fjädrarna, den 
store fader Bernhard, stor genom sina 
förtjänster, stigande i höjden på den heli
ga kontemplationens vingar, prydd med 
en mångfald av dygder, hade planterat 
cederns märg, d.ä. munklivets (religio) 
fullkomning, som han erhållit från Liba
nons topp, d.ä. från den gudomliga nå
dens höjd, i Malörtdalens öken, på det 
att samma dal genom hotens bitterhet 
måtte förvandlas till en härlig dal (Clara 
Vallis), - så började snart detta munkeliv

utplanteras över många vatten, d.ä. böja 
skilda nationers nackstyva och stolta vil
jor, likasom svallande blåa böljor, till 
den sanna fromhetens övning. Då alltså 
samme vördade fader ville hava någon 
frukt bland de nordliga trakternas folk 
liksom bland övriga nationer, så sände 
han på anhållan av en from kvinna, 
drottningen av Sverige, ett brödrakon- 
vent till dessa trakter.”

(Översättning efter Knut Westmans 
bok från år 1915).

Helige Bernhard av Clairvaux (1090 -1153). 
Foto Marie Holmström.
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Kyrkomötet i Lund år 1139
Orsaken till att cistercienserna kallades 
till Sverige anses av vissa forskare höra 
samman med ett kyrkomöte i Lund år 
1139. Sverker den äldres biskop Gisle i 
Linköping var närvarande vid mötet 
tillsammans med danska och norska 
biskopar samt en påvlig delegat. Gisles 
närvaro var av kyrkopolitisk betydelse 
för Sverker och vänskapsförbindelser 
knöts med ärkebiskop Eskil i Lund. Es
kil var vänligt sinnad till cistercienserna 
och slutade själv sitt liv som cisterciens- 
munk i Clairvaux. Det var dock inte ge
nom Eskil som munkarna kom till Sve
rige utan de kallades direkt från klos
tret i Clairvaux.

Kontakterna med påvemakten
Sverker och biskop Gisle i Linköping 
utvecklade tidigt Sveriges kontakter 
med påvemakten. Det goda förhållan
det till påvemakten avspeglade sig i ett 
besök av det påvliga sändebudet Nico
laus Breakspear (senare påven Hadria- 
nus IV) kring år 1152/1153. Mötet 
hölls i Linköping och sannolikt var bå
de Sverker den äldre, biskop Gisle och 
cisterciensrepresentanter närvarande. 
Avsikten med mötet var bl.a. att försö
ka inrätta ett självständigt svenskt ärke- 
säte. Detta misslyckades dock och Sve
rige tillhörde Lunds ärkestift ända fram 
till år 1164, då ett eget svenskt ärkestift 
inrättades i Gamla Uppsala. Den förste 
svenske ärkebiskopen Stefan var tidiga
re munk i Alvastra kloster, vilket tydligt 
visar på cisterciensernas inflytande vid

Ärkebiskop Stefans sigill från 1160-talet.

denna tid. Han vigdes till sitt ämbete av 
ärkebiskop Eskil i katedralen i Sens i 
Frankrike. Vid kardinal Breakspears 
besök infördes dock den s.k. Peterspen- 
ningen och Sverige blev därmed skatt- 
skyldigt under påvemakten.
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Karl Sverkerssons sigill från 1160-talet. Han var son till Sverker den äldre.

Sverkerätten och kampen om makten i riket

Sverker den äldre (1130-1156) omtalas 
först som östgötarnas konung och se
nare även som svearnas konung. Sver
ker var först gift med kung Inge den 
yngres änka drottning Ulvhild och för
de därmed i viss mån vidare den ut
slocknade stenkilska kungaätten. Efter 
Ulvhilds död gifte sig Sverker med den 
polska prinsessan Rikissä som var änka 
efter den danske kungasonen Magnus 
Nilsson. Magnus hade tidigare gjort 
anspråk på den svenska tronen genom

att åberopa sitt släktskap med kung In
ge den äldre som var hans morfar.

Kung Sverker mördades år 1156. Det 
finns olika versioner av hur Sverker 
mördades och under vilka omständig
heter. Västgötalagens konungalängd, 
före 1250, nämner att: ”Hans häste- 
sven mördade honom om julottan, då 
han skulle fara till kyrkan.” Här uppges 
vidare att Sverker är jordad i Alvastra 
och att han grundade och byggde detta 
kloster. Uppgiften om att han mördades
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av sin stallare på väg till julottan har 
förts vidare i bl.a. Olavus Petris ”Sven
ska krönika” från 1530-talet. Den dan
ske historieskrivaren Saxo, som var 
verksam i början av 1200-talet, hävdar 
att konungen mördats om natten under 
sömnen och i ett brev från påven Inno- 
centius III från 1208 nämns endast att 
han mördats av en tjänare. Anstiftaren 
till dådet var sannolikt den danske prin
sen Magnus Henriksson som via släkt
skap med stenkilska ätten gjorde an
språk på de svenska kronan.

Det fanns ytterligare en stormanna- 
ätt som gjorde anspråk på kronan vid 
denna tid, nämligen den i Västergöt
land baserade erikska ätten. De följan
de hundra åren stred framförallt de er
ikska och sverkerska ätterna om mak
ten i riket, stödda på olika regionala 
stormannapartier. Ätterna var befryn- 
dade med varandra och med de danska 
och norska kungahusen.

Ar 1210 stupade Sverker den yngre i 
slaget vid Gestrilen mot Erik Knutsson. 
Erik avled dock redan år 1216 varvid 
Sverkerätten erhöll den svenska kronan 
en sista gång genom Johan Sverkersson. 
I och med att den ogifta kung Johan 
Sverkersson hastigt avled på Visingsö 
år 1222 dog den sverkerska ätten ut på 
manssidan.

Genom Helena Sverkersdotter levde 
dock släkten vidare på kvinnosidan.

Helena var dotter till kung Sverker 
den yngre och hans gemål Benedikta. 
Helena bör ha varit född i slutet av 
1100-talet och var halvsyster till kung

Johan Sverkersson och gift med Sune 
som var son till Folke Jarl (Bjälbo ätt). 
Dottern Katarina giftes bort med kung 
Erik Eriksson. Detta äktenskap var 
tänkt som den slutliga försoningen och 
sammansmältningen av de rivaliseran
de kungaätterna. Äktenskapet blev 
dock barnlöst och makten gick över till 
de s.k. folkungarna (Bjälboätten). Hele
nas andra dotter, som också hette Bene
dikta, äktade stormannen Svantepolk 
Knutsson som var sonson till kung Val
demar Seir av Danmark.

Strider, sjukdom och ond bråd död 
ledde således till att en tredje ätt, den så 
kallade Folkungaätten, tog makten ef
ter den barnlöse Erik (läspe och halte) 
Erikssons död. Med Birger Jarl, som på 
mödernet var släkt med Sverkerätten, 
försköts rikets politiska centrum till 
Mälardalen trots att även Folkungaät
ten hade östgötskt ursprung.
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Alvastra klosters hemman vid medeltidens slut, fördelade på rättardömen.

Alvastra klosters godsinnehav

Det är en utbredd uppfattning att de 
svenska stormännen under äldre medel
tid i hög grad bedrev sina jordbruk i 
form av egendrift på stora geografiskt 
samlade godsenheter.

Ett tidigmedeltida storjordbruk bil
dade en funktionell enhet med speciella 
driftsformer. Centrum utgjordes av en

huvudgård (curia eller mansio) med till
hörande åker- och ängsmark. Åkern 
var ofta särhägnad och brukningen 
skedde med hjälp av trälar, lantarbetare 
eller dagsverksskyldiga land bor. Drif
ten av huvudgården leddes av jordäga
rens bryte eller förvaltare (villicus). 
Runt huvudgården kunde det finnas ett
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antal mindre landbogårdar eller torp 
med egen åkermark.

Ofta låg dessa landbogårdars åkrar i 
ägoblandning i olika former av tegskif
ten. Detta system upphörde gradvis un
der 1300-talet. Huvudgårdarna stycka
des upp på avradspliktiga landbönder 
och skyldigheten att utföra dagsverken 
ersattes med fasta arrenden i varor och 
pengar. Jordägaren övergick mer och 
mer till att bli räntetagare.

Fenomenet är allmäneuropeiskt och 
samma utveckling kan iakttas på flera 
håll på kontinenten och i England, för
loppet verkar dock ha kommit igång ti
digare där. Möjligen ska vi se de cister- 
ciensiska grangierna och deras upplös
ning som en del i denna process, vid 
övergången från stordrift till familje
jordbruk.

Klostergods av olika slag
Den första heltäckande bilden av Alvas
tra klosters jordinnehav är från 1540- 
talet. Klostret var vid denna tid upplöst 
som religiös institution men dess gods
massa hölls fortfarande samman.

Klostret var sedan mitten av 1100-ta- 
let en betydande jordägare, men hur 
ska 1540-talets situation tolkas? Det 
finns åtminstone tre olika ursprung till 
klosteregendomarna:

* Gårdar som stammar från de tidiga 
kungliga fundationsdonationerna. I 
detta fall rör det sig om egendom 
som Alvastra kloster innehade i när
mare fyrahundra år.

* Av klostret initierade nyodlingar på 
tidigare obebodda eller glest befolka
de områden.

* Gårdar som kommit i klostrets ägo 
genom testamentsgåvor och panter 
under hög- och senmedeltid eller ge
nom köp och byten till följd av en ak
tiv godspolitik från klostrets sida.

År 1540 fanns det 224 hemman som 
räknades som landbogårdar under Al
vastra. Gårdarna var indelade i tolv rät- 
tardömen med en huvudgård för varje. 
Cirka hälften av gårdarna låg i Öster
götland, främst i Tåkernbygden. I (Väs
tra) Tollstads rättardöme fanns mer än 
en femtedel av klostrets underlydande 
hemman. Tollstads rättardöme var ock
så det i särklass största.

Klostret ägde nästan 60 hemman i 
Småland vilket motsvarar en fjärdedel 
av godsmassan. Nästan alla låg i de 
nordliga häraderna, Norra och Södra 
Vedbo, Vista och Tveta - det fanns t.ex. 
ett rättardöme för såväl Visingsö som 
Gränna.

En femtedel av klostrets gårdar låg 
på västra Vatterstranden, i rättardöme- 
na Gräsås och Fågelås. Dessutom fanns 
några gårdar i centrala Västergötland 
och Värmland.

Östgötagodsen
Den attungsindelade jorden i Östergöt
land var förkristen bygd, ett förhållan
de som även kan beläggas genom ana
lys av fördelning av fornlämningar och 
ortnamn.
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Klostergodsen kan delas in i tre hu
vudgrupper:
* Klosteregendom i form av enstaka 

hemman, ensamgårdar, nyodlingar 
och avgärda enheter med namnfor
mer som är typiska för den medeltida 
kolonisationen.

* Större eller mindre byar där alla 
hemman tillhör klostret.

* Byar där Alvastra kloster ägde ett el
ler flera hemman men där det även 
förekom andra jordägare.

Omberg, omedelbart norr om Alvastra, 
var ursprungligen allmänningsmark. 
För slättgårdarna var det skogklädda 
och obebyggda berget viktigt för bete, 
vedtäkt, gärdselfångst och andra ut- 
marksnyttigheter. Genom sin ringa 
storlek var det dock av begränsad bety
delse för agrara kolonisationsforetag. 
Det kan knappast vara Omberg som 
avgjorde klostrets lokalisering till den
na bygd. En viss betydelse hade dess ka
raktär av häradsjord med kungstre- 
ding. Det finns t.ex. ett odaterat brev 
från 1200-talets slut i vilket den avsatte 
kung Valdemar Birgersson stadfäste en 
av brodern Magnus (Ladulås) gjord 
skötning av kungstredingen vid Om
berg till biskop Anund i Strängnäs.

När det gäller de förmodade nybyg
gena och avgärdahemmanen återfinns 
sex stycken på Omberg där de bildade 
isolerade intag i skogen. Namnen Stock- 
lycke, Portbol och Elstorp är typiska 
för den medeltida kolonisationen, men 
även Älvrum och Höje ska med stor

sannolikhet räknas hit. Enheten Höje 
var bevisligen i munkarnas ägo redan 
före digerdöden.

Viktigare som nyodlingsområden var 
emellertid de stora, sparsamt bebyggda 
skogsmarkerna norr om Motala och sö
der om Ödeshög där en omfattande ko
lonisation pågick under äldre medeltid. 
Av ett diplom från år 1343 framgår att 
Alvastra kloster långt tidigare hade an
lagt nybyggen på allmänningsskogen 
vid Fläskoryd i Holaveden.

Byar som helt ägdes av Alvastra 
kloster
I åtminstone tio fall var Alvastra klos
ter, vid medeltidens slut, ensamt ägare 
till byar, dvs. samtliga landbor i byn till
hörde klostret. I några av byarna hade 
det dock även förekommit andra jord
ägare.

Till byarna Uckleby, Nävstad, Toll
stad, Forsby, Lund, Broby, alla i Västra 
Tollstads socken, var klostret ensamt 
ägare. För dessa saknas uppgifter om 
proveniens, dvs. om hur de kommit i 
klostrets ägo. Dessa byars ägor bildade 
en sammanhållen domän som gränsade 
direkt till Alvastra bys ägor i nordost, 
öster och sydost. Det geografiska läget, 
domänernas utformning och avsakna
den av åtkomsthandlingar, gör det tro
ligt att de ingick i en ursprunglig funda- 
tionsdonation.

Även byarna Hästholmen och Tegna
by i Västra Tollstads socken och Svä- 
linge i Herrestads och Strå socknar till
hörde i sin helhet klostret vid medelti-
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dens slut. För dessa finns dock uppgif
ter om att några hemman, åtminstone 
under vissa perioder, hade ägts av fräl
semän.

Svälinge ligger i Dals härad, vid nor
ra stranden av sjön Tåkern. Vid slutet 
av 1200-talet tvistade munkarna om 
gränsen mellan klostrets ägor med en 
viss Dan Johansson. Dan var bosatt i 
Svälinge (Sverdinge ö) och hade uppfört 
några byggnader på ett område som 
munkarna ansåg tillhörde klostret. 
Tvisten bilades år 1294 varvid bestäm
da gränser och säkra råmärken upprät
tades mellan egendomarna. Samtidigt 
erhöll Dan Johansson rätt att behålla si
na hus i befintligt läge, inte genom nå
gon rättighet, ”utan på grund av nämn
da munkars ynnest”.

Överenskommelsen bevittnades av 
en rad klosterfolk och andra i trakten. 
Från klostret deltog bl.a. abboten herr 
A, priorn herr Johan, förrådsmästaren 
herr Nils, sakristanen herr Anders och 
dessutom kyrkoherdarna i Rogslösa, 
Heda och Källstad. Vittnade gjorde 
också landbon Holmsten i Svälinge lik
som b ryten Gunne i Broby. Förekom
sten av en bryte i Broby antyder att den
na ännu vid 1200-talets slut utgjordes 
av en slags storgård.

Ar 1342 testamenterade Lars Ulvs- 
son och hans hustru Ingrid Anundsdot- 
ter en attung i Svälinge till Alvastra 
kloster. Det är alltså först vid denna tid
punkt som Svälinge i sin helhet kan ha 
blivit klosteregendom.

Byar med delat ägande
I flera byar ägde Alvastra kloster ett el
ler flera hemman. I många fall finns då 
även åtkomstuppgifter. Dessa förvärv 
hade ofta sitt ursprung i testamentsgå- 
vor som var kopplade till villkor om 
gravplats i klostret och/eller försörjning 
av donatorn under hans eller hennes 
livstid.

Vid medeltidens slut ägde Alvastra 
kloster nio gårdar på Visingsö som bil
dade ett eget rättardöme med Säby som 
huvudgård. Före mitten av 1200-talet 
hade klostrets jordinnehav på ön emel
lertid varit betydligt större. Både Linkö- 
pingsbiskopen och Birger Jarls söner 
hade tidigare förvärvat klosteregendom 
på ön.

I ett testamente som upprättades 
1240 av Helena Sverkersdotter uppräk
nas flera egendomar som skänktes till 
klostret: gården (mansionen nostram) 
Guum, möjligen avses Gumby i Ödes
högs socken, och egendomen Torp på 
Visingsö samt ”på samma ö övrigt som 
varit i vår besittning och som vi äger 
med arvsrätt”. Formuleringen bör bety
da att Sverkerätten hade odaljord på 
Visingsö och att byn/gården Torp var en 
sådan egendom. Vidare donerades en 
kvarn i en ström som hette Hornå och 
en skog vid namn Hornahult.

Helenas och Sunes dotter Benedikta 
donerade år 1261 ytterligare egendo
mar till Alvastra kloster. Gåvan gällde 
fyra egendomar i Adelövs socken i Nor
ra Vedbo härad, inklusive kyrkbyn 
Adelöv. Godsen var geografiskt samla-
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de till dalgången vid ån och sjön Nom
men. Egendomarna bildar en geogra
fiskt sammatihållen domän och kan 
från början ha utgjort en större enhet 
med Adelöv som centrum och -ryd och 
-torpenheterna som avgärda nyodlings- 
enheter. Egendomarna har ursprungli
gen troligen varit äldre Sverkergods.

På 1260- och 1270-talet gjordes flera 
jordtransaktioner mellan klostret och 
Folkungaätten. Ar 1268 bytte kung 
Valdemar Birgersson till sig 3 1/2 at- 
tungar i Näs på södra Visingsö mot 
fäderneärvd jord i Öggestorp och Ulvs- 
näs i Öggestorps socken i Tveta härad. 
Brevet upprättades på Visingsö vid lu- 
ciatid och ägoutbytet skedde i närvaro 
av flera av rikets högsta ämbetsmän. 
Bland vittnena fanns kungens bröder 
Magnus (senare Magnus Ladulås) och 
Erik, dessutom Svantepolk Knutsson, 
marsken herr Magnus samt kungens 
fogde på Visingsö, riddaren herr Mar
tin.

Visingsöegendomarna kommer alltså 
bevisligen till en del från Sverkerätten, 
men inte nödvändigtvis från en enda 
donation. Möjligen ingick en del av 
klostrets egendomar på ön i själva fun- 
dationsdonationen. Det skulle i så fall 
röra sig om gods som under 1100-talet 
disponerades eller ägdes av Sverkerät
ten.

I tre testamenten mellan 1276 och 
1285 testamenterade Birger Jarls dotter 
Kristina och hennes make, den östgöt- 
ske stormannen Sigge Guttormsson, 
gods till Alvastra kloster. Gåvan gällde

Kristina och Sigge Guttormssons gravhäll. 
Texten lyder: ”Här ligger ett ryktbart äkta 
par, som levat tillsammans i kärlek, nämli
gen Sigge och Kristina, och de äro här be
gravna på grund av sina allmosor. Henne 
födde den segerrike och högättade jarlen vid 
namn Birger, honom den förnäme storman
nen Guttorm.” Sigge f 1283, Kristina f 
1285. ATA.
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bland annat egendomen Västra Ljuna i 
Hogstads socken. Som villkor för dona
tionen gällde att makarna skulle få 
gravplats i klostret.

Det äldsta säkra belägget på en dona
tion av egendom till klostret från en en
skild person, är från 1262. Detta år in
tygade Birger Jarl att änkan Ulvhild i 
Bärstad hade skänkt all sin fasta och lö
sa egendom till klostret, ”för sin fräls
nings skull”, mot att herr abboten D 
och samtliga efterträdare skulle förse 
Ulvhild ”med allt hon behöver i fråga 
om livsmedel och kläder så länge hon 
lever.”

Bärstad i Rogslösa socken räknade 
vid medeltidens slut sju hemman varav 
tre tillhörde Alvastra kloster. Sannolikt 
hade ett eller flera av dessa hemman sitt 
ursprung i Ulvhilds donation.

Västgötagodsen
Västra Vätterstranden är ett av de forn- 
lämningsfattigaste områdena i södra 
Sverige. Någon fast bosättning från 
yngre järnålder har inte kunnat påvisas 
någonstans i detta område. Det rörde 
sig alltså om kolonisationsmark som 
väl passade in på cisterciensordens ur
sprungliga regler om uppodling av öde
mark.

I två tidiga brev omtalas att Alvastra 
kloster hade ett omfattande jordinne
hav på västra Vätterstranden. Vid me
deltidens slut fanns fortfarande två rät- 
tardömen med 25, respektive 23 hem
man.

Den norra klosteregendomen utgjor

des av den stora Kråkdomänen.
Tack vare en tvist vid 1200-talets 

början får vi unik information om den 
tidigmedeltida kolonisationen av Göta
lands allmänningsmarker:

I det berömda ”Kråkbrevet” bilägges 
en tvist mellan Alvastra kloster och 
kungens stallare Bryniolf Mus om var 
gränsen skulle gå mellan Alvastra klos
ters egendom Kråk i Vadsbo härad och 
den söder därom liggande egendomen 
Brevik. Båda godsen var belägna på 
Västergötlands landsallmänning. All- 
männingen ägdes till 2/3 av landskapets 
invånare och till 1/3 av kungen, s.k. 
kungstreding. Av brevet framgår att det 
hade rått en långvarig tvist om gränsen 
mellan domänerna och att striden hade 
sin upprinnelse i att den år 1216 döde 
kung Erik Knutsson av misstag donerat 
en del av munkarnas egendom till sin 
stallare Bryniolf. Detta innebär att 
Kråk bör ha kommit under Alvastra re
dan på 1100-talet.

I brevet finns en detaljerad beskriv
ning av gränsmärkena och rågångarna 
kring Kråk, vilket gör det möjligt att 
med stor noggrannhet bestämma egen
domens tidigmedeltida geografiska om
fattning.

Klosteregendomen bildade ett sam
manhängande område som huvudsakli
gen omfattade den halvö där Kråks 
pansarskjutfält och Karlsborgs samhäl
le är belägna idag. Området är cirka 10 
km långt och omfattar cirka 3 000 hek
tar. Halvön utgörs av en flack platå som 
ligger mellan fem och femton meter
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Klosterkyrkan, nr 1, verkar vara intakt. Till vänster ligger kungsgården, nr 2. På ängsmar
ken norr om kungsgården finns tre ruddammar. Landsvägen har i stort sett samma sträck
ning som idag. LMV D10:85-86. Detalj. 1640.

över Vätterns yta. De relativa höjdskill
naderna är små och området står i 
skarp kontrast till den bergiga och brut
na terrängen i norr och väster.

Efter det utförliga Kråkbrevet blir det 
sparsamt med skriftliga uppgifter från 
området kring Kråk. Först i och med 
1540-talets jorde böcker finns åter upp

gifter om bebyggelsen. Det visar sig då 
att Alvastra kloster fortfarande är den 
dominerande jordägaren. De enda be
byggelseenheter som hade avvikande 
jordnatur var kyrkotorpen (nybyggena) 
Arnekärr och Lerbo.

Alvastra kloster bör alltså ha varit 
enda ägare till området i sin helhet från
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äldre medeltid fram till klostrets upp
lösning under Gustav Vasas tid.

Reformationen
I och med reformationen, fr.o.m. 1527, 
övergick klostrens egendomar gradvis 
till kronan. Hösten 1529 lade den siste 
Alvastraabboten ned sitt ämbete. Gus
tav Vasa tillsatte därefter världsliga fö
reståndare eller gårdsfogdar för klos
tret och dess egendomar. Ar 1540 om
talas Olof Bror som fogde på ”Alvastra 
gård”, ett uttryck med vilket man avsåg

en större förvaltningsgård. Det framgår 
dock inte att det vid denna tid också 
existerade en landboby Alvastra.

Åren 1627-29 lämnades bl.a. Alvas- 
trahemmanen i pant till en Henrik Mat
tias von Thurn. År 1651 förlänades Al
vastra tillsammans med flera hemman i 
trakten till Mattias Palbitzki som upp
rättade ett säteri på platsen. Säteripe
rioden blev emellertid kort och 1681 in
drogs Alvastra som f.d. kungsgård till 
kronan. Under Palbitzkis tid fanns ett 
äldre säteshus, ”Den stora herrebygg-

Kartan från 1691 namnger flera företeelser kring klostret. Nr 2 Lilla Ladugården, nr 3 träd
gården, nr 4 klosterkyrkan, nr 6 Kungalyckan, nr 9 Staverlyckan, nr 11 Dammhagen, nr 14 
Kalvhagen. LMV D13-.14-15. Detalj.
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nåden”, som dock inte kunde brukas 
p.g.a. långt framskridet förfall. Möjli
gen kan någon av de ruiner som finns i 
anslutning till klosteranläggningen va
ra rester av detta hus.

Sammanfattning
Fram till 1200-talets andra hälft stöd
des Alvastra kloster främst av donato
rer med anknytning till kungahusen. 
Detta gällde särskilt den sverkerska ät
ten, men även den erikska ätten och 
Bjälboätten gynnade klostret.

Från och med 1260-talet ökar ande
len enskilda frälsepersoner bland dona
torerna. Ofta förbands gåvorna med 
villkor om gravplats och garantier för 
livstidsuppehälle. Dessutom bedrev 
klostret självt en aktiv jordpolitik ge
nom förvärv och byten.

Av det studerade källmaterialet att 
döma tycks Alvastra klosters jordinne
hav kunna indelas i tre olika grupper:

1. Områden på slätten söder om klos
teranläggningen. Här ägde klostret 
samtliga hemman i flera byar så att 
en geografiskt sammanhållen do
män bildades, helt fri från andra 
jordägare. Området var uppodlat 
och bebyggt redan under järnåldern 
och vid munkarnas ankomst fanns 
här en etablerad bosättning. Ytterst 
få åtkomsthandlingar förekommer 
och inget tyder på att klostrets do
minans i området var resultat av en 
aktiv jordpolitik under hög- och 
senmedeltid. Troligen erhöll klostret

huvuddelen av området redan vid 
grundläggningen eller strax efter. 
Möjligen gäller detta även en del av 
Visingsögodsen. På denna ö har 
dock en hel del egendomar gått ifrån 
klostret.

2. Strögårdar i framför allt i västra de
len av Östergötland. Området ut
görs av förhistorisk bygd. En hel del 
av gårdarna är resultat av högme
deltida donationer. Många har dock 
förvärvats av klostret genom köp 
och byten. Bebyggelsen har präglats 
av ett splittrat jordägande, där Al
vastra var en bland flera större jord
ägare, och där det inte fanns några 
stora sammanhängande klosterdo
mäner.

3. Ensamgårdar i kolonisationsbygder. 
Västgötagodsen i Kråk och Fågelås 
karakteriseras av ett flertal ensam
gårdar inom en geografiskt sam
manhållen domän. På östgötasidan 
utgör södra Omberg en parallell, om 
än i betydligt mindre skala. Liknan
de egendomar finns sannolikt även i 
folklanden Vedbo och Tveta i Små
land.

Spår efter cisterciensiska (grangier) 
storgods torde framför allt kunna sökas 
i Västra Tollstads socken, på Visingsö, 
eller vid västra Vätterstranden. Vissa av 
de donerade egendomarna i såväl 
Östergötland som Småland kan ha ut
gjort medeltida storgårdar. Detta gäller 
t.ex. Adelöv i Norra Vedbo härad och 
Ljuna i Hogstads socken.
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Otto Frödin i fototornet som introducerades vid Alv astr aunder sökningarna.

Otto Frödin och Verner von Heidenstam

Det medeltida Alvastra blev föremål för 
tämligen omfattande arkeologiska un
dersökningar redan i början av seklet, 
genom insatser av den för sin tid fram
stående arkeologen Otto Frödin (1881— 
1953). Frödin började som förhistorisk 
arkeolog och undersökte bl.a. en stenål- 
dersboplats i Alvastraområdet, den s.k 
pålbyggnaden.

Han blev dock tidigt intresserad av 
det medeltida Alvastra och undersökte 
ett flertal medeltida lämningar i trakten 
och genomförde där en omfattande ut
grävning av själva klostret.

Frödin var en skicklig fältarkeolog 
med stor betydelse för arkeologins 
grävningstekniska och metodiska ut
veckling. Ett flertal framstående arkeo

23



loger deltog i hans Alvastraundersök- 
ningar. Undersökningarna blev mycket 
uppmärksammade och besökare kom 
från när och fjärran. Frödin tog emot 
besökarna i sin lilla sommarstuga i Al
vastra, Gråtorp, belägen vid Vättern, 
strax norr om ”Sverkerskapellet”.

En bidragande orsak till Otto Frö
dins ökade intresse för medeltidsforsk
ning kan ha varit hans kontakter med 
författaren och Nobelpristagaren (år 
1916) Verner von Heidenstam. Heiden-

Otto Frödin och Verner von Heidenstam på 
Ombergs hjässa.

stam vistades ofta i trakten och um
gicks med författarinnan Ellen Key på 
Strand vid Alvastra. Ellen Key samlade 
kring sig en skara av den tidens mest 
kända kulturpersonligheter, bland dem 
konstnären prins Eugen.

Heidenstam visade i sitt författar
skap ett stort intresse för Sveriges me
deltida historia och skrev bl.a. ”Sven
skarna och deras hövdingar”, 1908- 
1910 (Historiska berättelser för sko
lan). Heidenstam följde Frödins utgräv
ningar i Alvastra med stort intresse. 
Följande rader som Heidenstam skrev 
på Naddö julaftonen 1917, till Frödin, 
några dagar efter Oscar Montelius in
träde i Svenska Akademien, visar på det 
vänskapliga förhållande som rådde 
mellan Frödin och Heidenstam:

”Nyss sattes på gyllne stol Montelin 
allt framför aderton ljus.
Nu spisa götarna rökta svin 
och taga sitt julerus.
Nu ligger det snö på Sverkers ruin, 
men en gång börja humlor och bin. 
Välkommen då till Vätterns brus, 
du sommarens son, till ditt låga hus!
Och gräf och sök och lys och skin 
och glänta med spaden på sagans skrin! 
Du son af Frö, hell dig, Frödin!”

Frödin visade motsvarande intresse för 
Heidenstams författarskap och fick av 
Heidenstam uppdraget att vara leda
mot av styrelsen för Stiftelsen Övralid, 
som skulle bildas efter författarens död. 
Frödin var mycket aktiv i denna stiftel
se efter Heidenstams bortgång 1940.
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Arbetsbild från utgrävningarna av ”Sverkerskapellet” år 1917. AT A.

Otto Frödins och senare tiders utgrävningar

Otto Frödin påbörjade sina arkeologis
ka undersökningar av olika medeltida 
lämningar i Alvastra bygden år 1916 
och grävde på ett flertal platser fram till 
början av 1920-talet, då han började 
undersökningarna av själva klostret vil
ka pågick in på 1950-talet.

Otto Frödin försökte påvisa att de 
påträffade lämningarna hade en kopp

ling till Sverkerätten. Han gick t.o.m. så 
långt att han ansåg sig ha funnit den 
väg som Sverker den äldre färdats på 
när han blev mördad år 1156 (se sid. 
42) samt den plats där mördaren enligt 
traditionen avrättades genom att bli 
nedsänkt i kokande bly.

Frödin kritiserades dock tidigt för sin 
tolkning av avrättningsplatsen. Senare
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utgrävningar har visat att det rör sig om 
en megalitgrav från stenåldern, i sig en 
ovanlig fornlämningstyp i Östergöt
land. Det är anmärkningsvärt att sten- 
åldersforskaren Frödin gjorde denna 
felaktiga tolkning, trots förekomsten av 
fynd av stenålderskaraktär.

Frödin tolkade dock även andra på
träffade lämningar på ett tämligen ten
dentiöst sätt, vilket tydligt visar hans 
ambition att hitta de sägenomspunna 
platserna med koppling till kung Sver
ker den äldre och dennes död. Han var 
därför framförallt intresserad av enskil
da objekt och monument. Frödins be
nämningar på de två platser som han 
främst undersökte, d.v.s. ”Sverkerska- 
pellet” och ”Sverkersgården”, är också 
ett tydligt uttryck för hans tolkningar. 
Dessa namn lever kvar än idag och det 
är först på senare år, som området har 
blivit föremål för nya undersökningar 
med delvis nya tolkningar som följd.

Sommaren 1992 påbörjades det tvär
vetenskapliga forskningsprojektet ”Det 
medeltida Alvastra”. Projektes målsätt
ning är att studera Alvastra kloster i ett 
större sammanhang, som en del av kul
turlandskapet, och anknyta till frågor 
kring ekonomisk och social organisa
tion i området före och efter munkar
nas ankomst samt kring problemen 
som rör klostret och dess roll i den me
deltida statsbildningsprocessen. Projek
tet har bl.a. påbörjat en systematisk 
kartläggning av den medeltida bebyg
gelsen i området med hjälp av både 
skriftligt källmaterial och olika fältin-

Utgrävning söder om ”Sverkerskapellet” år 
1993. Foto A. C. Bonnier.

satser. Ambitionen är att studera Alvas
tra kloster i ett kontinentalt perspektiv, 
och projektarbetet sker därför i kontakt 
med internationella cisterciensforskare. 
De nya resultat som presenteras i denna 
skrift har framkommit i samband med 
detta projekt.
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Alvastra by saknade helt skog och utmark, för bete fick man utnyttja Ombergs Djurgård. 
Tre av byns fyra gårdar låg samlade på en reglerad bytomt vid Ålebäcken. Norr om Äle- 
bäcken ligger Sandgärdet, Ängagärdet och Huslyckan. Söder om bäcken ligger Hästholms- 
gärdet. LMVD13-.14-15.1691.

Landskapet kring Alvastra kloster
Hur såg det ut kring Alvastra under 
klostertiden? Med hjälp av storskaliga 
geometriska kartor går det att ge en de
taljerad bild av bebyggelse och markan
vändning i området för cirka 400 år se
dan. Genom att jämföra kronans jor- 
deböcker med det medeltida diplom
materialet kan vi följa vissa detaljer och 
enskildheter ännu längre bakåt i tiden.

Så är t.ex. antalet hemman och för
modligen också byarnas ägogränser 
delvis av medeltida ursprung. Sanno
likt överensstämmer också 1630-talets 
markanvändning i huvudsak med sen
medeltidens. Vissa enskildheter och 
företeelser har dock förändrats.

Genom att sätta samman ett stort an
tal geometriska kartor får man en bild
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av hur bebyggelse, åker och äng såg ut 
år 1640 i området mellan Svartån och 
Vättern. Landskapet runt Omberg och 
Tåkern var redan på 1630-talet öppet, 
med en ovanligt stor andel odlad jord. 
De sankare partierna bildade vidsträck
ta sidvallsängar, medan skog och ut
marker till stor del saknades.

Kunskapen är sämre om landskapets 
utseende under äldre medeltid och tiden 
för cisterciensmunkarnas ankomst till 
trakten. Vi vet alltså inte när de karak
teristiska bebyggelselägena med sina 
geometriskt reglerade bytomter kom 
till eller när byarna fick de områden 
som anges på de äldsta kartorna. Inte 
heller har gärdeshägnadernas eller fred
ningssystemets ålder och ursprung kun
nat bestämmas. För detta skulle bl.a. 
krävas arkeologiska undersökningar.

Socknens slättdel omfattade vid me
deltidens slut tolv enheter inklusive Al
vastra by/gård. På Omberg fanns åt
minstone fem enstaka hemman. Byarna 
var relativt små; Hästholmen och Fors
by räknade kameralt (enligt kronans 
skatteregister) fem hemman men den 
verkliga storleken behövde inte direkt 
överensstämma med de kamerala för
hållandena.

Vid 1600-talets mitt varierade byar
nas åkerareal från 43 tunnland i Västra 
Tollstad till 126 tunnland i Broby. Ha
ninge och Haningetorp låg i ägobland
ning och hade tillsammans 136 tunn
land åker. Alvastra hade 117 tunnland 
åker. Eftersom åkern brukades i tvåsäde 
var den årligt besådda åkern ungefär

hälften av ovan angivna arealer.
Ängens avkastning varierade från 

Haningetorps 10 lass hö per år till Täg- 
nebys 55 lass.

Ett särdrag för Alvastrabygden är att 
byarna helt saknade skog och utmark. I 
några fall förekom beteshagar; så hade 
t.ex. Nävsta tre särskilda beteshagar, en 
för varje hemman. Tollstad hade en 
häst- och en kalvhage, och även Tägne- 
by hade en hästhage. I flera fall påpekas 
att bönderna använde Ombergs Djur
gård som utmark och mulbete.

Själva Alvastradomänen var ingen 
särskilt stor enhet. Byn räknade kame
ralt fyra hemman (gårdar). Detta var 
snarare något under än över medeltalet 
för området runt Tåkern. Någon kyrk
by var Alvastra inte heller. Det förekom 
annars flera stora kyrkbyar i både Dals 
och Lysings härader, t.ex. Väversunda, 
Herrestad, Appuna och Hogstad samt 
den i särklass största, Hov, med 17 
kronohemman samt den intilliggande 
Hovgårdens kungsgård som räknades 
för 7 hemman.

Alvastra by
Alvastra karterades första gången 1640 
av lantmätaren Johan Larsson Groth. 
År 1691 karterades byn på nytt. Kar
torna är i skala 1:5 000 och gör det 
möjligt att rekonstruera 1600-talets 
markanvändning.

Alvastra by bestod 1640 av fyra lika 
stora kronohemman. Därutöver räkna
des enheten Ålebäcken som ett fjärdeis 
kronohemman.
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För att öka fallhöjden till 
kvarnhjulet byggdes sten- 
skodda rännor och funda
ment. Dammen i bakgrun
den finns med på kartan 
från 1700-talet.
Foto Clas Toliin.

Bydomänen avgränsades i norr av 
Ombergs Djurgård, i väster av Vättern, 
i söder av Hästholmens, Prästgårdens 
och Nävstads ägor, i sydöst av Ucklebys 
samt i öster av Brobys ägor. Den på det
ta sätt avgränsade domänen saknade 
helt utmark.

Bebyggelsen
Både klosterkyrkan och kungsgården 
finns angivna på de geometriska kartor
na; särskilt 1691 års karta är detaljrik i 
detta avseende. Av kartan framgår att 
ett av Alvastra bys hemman låg strax 
sydväst om klostret, ungefär på platsen 
för den nuvarande kungsgården. 
Omedelbart söder därom låg den s.k. 
Lilla Ladugården. De övriga tre hem
manen hade däremot ett annat läge. 
Cirka 850 meter sydsydväst om kloster
anläggningen och 200 meter öster om 
landsvägen fanns en reglerad bytomt

med tre gårdar. Tomterna var utlagda 
från Alebäcken i nordnordvästlig rikt
ning. De var cirka 40 meter breda och 
100 meter långa. I tomternas norra än
de finns hussymboler utritade. Såväl 
1640 som 1691 års karta visar samma 
prydliga bytomt, som av allt att döma 
låg i laga läge (reglerad enligt bestäm
melser i den medeltida Östgötalagen). 
Norr om bytomten fanns 1691 en stör
re byggnad som kallades Stora Ladu
gården.

På 1690-talet fanns dessutom ett tju
gotal torp på ägorna. Alebäcken räkna
des vid denna tid endast som ett torp 
bland de andra.

Alvastra by visar alltså en splittrad 
och ovanlig bebygggelsebild. För det 
första är inte alla hemman samlade till 
samma bytomt trots att de är egalisera- 
de (medvetet tillskapade lika stora en
heter) och alla av krononatur. För det
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Åkrarna är brunfärgade och markerade med stiliserade fåror. I öster ligger den 
stora särhägnade ängen, markerad med stiliserad grässvål. Hägnaderna är 
återgivna som hankgärdesgårdar. LMV D10:85-86.1640.

andra är relationen mellan (kungs-) 
ladugårdarna och hemmanen oklar.

Den reglerade bytomten med sina tre 
hemman liknar det vanliga mönstret i 
trakten men åldern känner vi inte. Flera 
alternativ kan tänkas.

Enligt en uppfattning tillkom Alvas
tra med sina fyra egaliserade landbo- 
gårdar först vid mitten av 1500-talet 
vid en uppdelning av kungsgården, som 
i sin tur hade föregåtts av klostertidens

medeltida storgård, ”curia”. Förkla
ringen till den splittrade gårdsbilden är 
att den fjärde landbogården, den som 
var belägen vid själva klosteranlägg
ningen, var en efterföljare till den sön
derdelade kungsgården. De tre gårdar
na på den geometriskt reglerade bytom
ten vid Alebäcken var däremot nybygg
da.

Förekomsten av en större kungsgård 
på platsen har stöd i textbeskrivningen
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till den geometriska kartan från 1640, 
där det sägs att Alvastra by består av fy
ra lika stora kronohemman som var 
”fördelte av Kungsgården”. Alvastra 
by räknade 80 alnar i byamål, vilket in
nebär att varje gård hade 20 alnar i bya
mål, dvs. hade en 20 alnar bred åker i 
tegarna (en aln var cirka 60 cm).

Ursprunget till Alvastra by kan dock 
vara äldre, dvs. byn kan ha existerat re
dan under klostertiden. Detta utesluter 
inte att byn har sitt ursprung i en sön- 
derdelning av en tidigare storgård 
(grangie) i samband med överföring av 
jordbruksdriften på bondehushåll och 
avrad. Orsaken till att det fjärde krono- 
hemmanet inte följde de övriga är dock 
inte klarlagd.

Markanvändning
Ar 1640 räknade Alvastra by, inklusive 
Alebäcken, totalt 117 tunnland åker. 
Det var dock endast halva arealen, eller 
knappt 60 tunnland, som årligen besåd
des eftersom odlingssystemet var tvåsä- 
de. Ängen avkastade 72 lass hö vid me
delmåttiga år. Förhållandet mellan åker 
och äng antyder att det rådde balans 
mellan spannmålsodlingen och bo- 
skapsaveln. Utmark och skog saknades 
men byn kunde disponera Ombergs 
Djurgård för bete. Därutöver omnämns 
särskilt fiskevatten i Vättern.

Åkermarken var indelad i fyra större 
gärden. I söder låg Hästholmsgärdet 
som låg i gärdeslag med Hästholmens 
norra gärde, i nordväst låg det särhäg- 
nade Såndgärdet (Sandgärdet); gärdes-

gränsen utgjordes av landsvägen. Öster 
om landsvägen låg Ängegärdet vars sö
dra del kallades Skulten. I nordöst 
fanns ytterligare ett gärde. Därutöver 
fanns några vretar vid klosteranlägg
ningen och vretar i anslutning till tor
pen. Åkern brukades i tvåsäde, där 
Såndgärdet och det nordöstra gärdet 
utgjorde första utsädesårgång och de 
andra gärdena andra utsädesårgång.

Ängsmarken bestod till största delen 
av Stora Hästängen som omfattade hela 
det sanka området österut ner mot Åle- 
bäcken. Det fanns också mindre ängs
marker i anslutning till Ålebäckens ne
dre lopp.

Genom inägomarken gick stora 
landsvägen mellan Gränna och Vadste
na. Vägen har kvar sin 1600-talssträck- 
ning och milstolpen från 1837 visar 
dess status som allmän landsväg. Det 
fanns även en mindre, västligare väg 
som gick över Omberg till Vadstena. 
Denna väg sammanfaller med den dju
pa nerskurna delen av ”kulturstigen”. 
Vägsträckningen kan följas norrut som 
hålvägar på Omberg.

Det verkar alltså som om byn Alvas
tra var en relativt sen företeelse och att 
den uppkommit genom att den tidigare 
kungsgården delades upp på fyra land- 
bor. Möjligen övertog kungsgården 
klostrets brukningsform som utgjordes 
av ett (sen)medeltida storjordbruk, där 
produktionen inte byggde på landbor 
och avrad utan på godsdrift med mer el
ler mindre ofria lantarbetare eller lek
bröder.
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”Sverkersgården” ar 1923. Foto D. Samuelsson. ATA.

” Sverkersgården ”

”Sverkersgården” upptäcktes av Otto 
Frödin år 1916 och undersöktes mellan 
åren 1916 och 1921. Frödin ansåg att 
den påträffade byggnaden ingått i kung 
Sverker den äldres gårds- och borgan
läggning. Den kraftiga ovala murkon
struktion som Frödin undersökte tolka
des som ett borgtorn med kapell i bot
tenvåningen. Han daterade anläggning
en till 1100-talets början och hävdade 
att den uppförts innan munkarna an
lände till Alvastra år 1143. Dateringen

baserade sig bl.a. på förekomsten av äl
dre murningsteknik, s.k. opus spicatum 
(”fiskbensmurning”), inuti byggnaden 
samt på avsaknaden av cisterciensisk 
byggnadsteknik och tegel.

Ett flertal forskare vände sig mot 
Frödins tolkning av byggnadens funk
tion. Sten Anjou, som var väl insatt i 
1100-talets europeiska domkyrko- och 
kryptarkitektur, hävdade år 1933 att 
det rörde sig om en liten romansk kyrka 
med krypta som troligtvis varit cisterci-
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Plan över ” S verk ers gå r den" (efter Frödin) 
och schematisk rekonstruktion av "Sver- 
kersgården" som kryptkyrka (efter Anjou).

ensernas första provisoriska kyrka. 
Erik Lundberg anslöt sig till kryptkyr- 
kotolkningen år 1934 men föreslog 
istället att kryptan var en del av en pla
nerad stor kyrkoanläggning, möjligen 
kung Sverker den äldres gravkyrka, 
som av någon anledning aldrig blev 
fullbordad. Ingrid Swartling framförde 
på 1960-talet hypotesen att byggnaden 
fungerat som en precisterciensisk klos
terkyrka med koppling till ett benedik- 
tinkonvent. Denna tolkning har dock 
inte fått något större gehör.

Dagens forskare är ense om att bygg
naden är en kryptkyrka. Det finns en
dast ytterligare en säkert belagd krypt
kyrka i Sverige från denna tid, nämligen 
Skara domkyrka. För övrigt får man sö
ka sig till Lunds domkyrka i dåvarande 
Danmark för att hitta en liknande kon
struktion. Eventuellt har ”Sverkersgår- 
dens” kryptanläggning uppförts med 
denna krypta (invigd år 1123) som fö
rebild. Kontakterna med ärkestiftet i 
Lund utvecklades under denna tid och 
Linköpingsbiskopen Gisle var bl.a. när
varande vid invigningen av kyrkans hu
vudaltare år 1145.

De få kryptkyrkor som undersökts i 
Norden har en koppling till helgonkult 
och har främst fungerat som grav- eller 
minneskyrkor för biskopar och kungli
ga martyrer.

” Sverkersgården ” är således en för 
Sverige mycket ovanlig byggnad som 
bör ha haft anknytning till en betydelse
full person eller grupp, med förankring 
i Östergötland. Mycket talar för att
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kryptkyrkan ingått i ett större gårds- 
komplex som tillhört Sverkerätten och 
varit avsedd att fungera som kung Sver
ker den äldres grav- eller minneskyrka.

Vid Frödins utgrävningar påträffades 
även delar av äldre ornerade gravmo
nument, s.k. Eskilstunakistor, storman- 
nagravar från 1000-talet. Dessa hade 
använts som byggnadsmaterial i kyr
kan, bl.a. som underlag till kryptans pe
lare.

Delar av Eskilstunakistor fanns även 
på den kristna kyrkogård som påträffa
des vid och under själva kryptkyrkan 
samt väster om denna: ett fyrtiotal gra
var fanns under och i anslutning till 
byggnaden och i schakt väster om den
na påträffades ett nittiotal gravar. Gra
varna fortsatte alltså in under byggna
den, vilket tyder på att de är äldre än 
kryptanläggningen. Därför bör det ha 
funnits en äldre kyrka på platsen som 
hört ihop med gravarna. Frödin under
sökte även ett mäktigt kulturlager utan
för kryptkyrkan. Lagret innehöll bl.a. 
enklare byggnadsrester, keramik, slagg, 
gjutformsfragment, järnföremål, två 
bronsspännen samt ett fragment av ett 
förgyllt bronsbleck.

Frödin daterade fyndmaterialet till 
600-talet och framåt. En mindre prov
undersökning år 1992 har ytterligare 
bekräftat Frödins resultat.

På en mindre terrass cirka 200 meter 
söder om ”Sverkersgården” påträffade 
Frödin även de sönderplöjda resterna 
efter en brandgrav från yngre järnål
dern.

Pelarunderlag i ”Sverkersgårdens” krypta 
samt rekonstruerad gravkista från Eskilstu
na (efter S. Lindquist).

Viktiga framtida forskningsuppgifter 
i detta område är att undersöka om det 
funnits någon samtida profan bebyggel
se i närheten av kryptkyrkan och att 
fastställa karaktären på denna förmoda
de bebyggelse. Först därefter är det möj
ligt att gå vidare i diskussionen om kryp
tan som en del i ett större gårdskomplex 
med anknytning till Sverkerätten.
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Flygfoto över ”Sv erker skap ellet” år 1993. Foto Jan Norrman, RAÄ.

”Sverkerskapellet”

”Sverkerskapellet” grävdes ut av Otto 
Frödin under åren 1916-1919. Mur
bruk och medeltida tegel påträffades 
direkt vid undersökningen samt en 
kalkstensmur påverkad av cistercien- 
sisk byggnadsteknik. Byggnadens mu
rar visade stora likheter med själva 
klosteranläggningens byggnader, bl.a. 
klosterkyrkan, och hade för cistercien- 
serna karaktäristiska kalkstenskvadrar 
med skråkantssockel. Frödin ansåg att 
han funnit lämningarna efter Sverkerät- 
tens grav- eller minneskapell. Kapellet 
skulle ha uppförts på den plats där 
Sverker den äldre enligt traditionen bli

vit mördad (år 1156) på väg till julot- 
tan.

Vid utgrävningen av kapellet påträf
fades en väl bibehållen stenkista samt 
rester efter ytterligare kistor. I botten på 
den välbevarade kistan hittades en bly- 
rulle med inristade runor. Enligt texten 
skulle den hjälpa en kvinna vid namn 
Benedikta, som lidit av en svår sjuk
dom, till en ostörd vila i graven. Frödin 
ansåg att texten syftade på Sverker den 
yngres maka, drottning Benedikta, och 
använde detta som bevis på att kapellet 
varit Sverkerättens gravkapell.

Denna tolkning kan dock kritiseras.
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Stenkistan med blyrullen har haft en 
skiljevägg i mitten och kan därför 
knappast ha fungerat som gravkista. 
Den står heller inte orienterad i öst
västlig riktning som är regel för kristna 
gravar. Vid undersökningarna i ”kapel
let” påträffades inte heller något altare, 
vilket borde ha funnits om byggnaden 
fungerat som kapell. Övrigt fyndmate
rial är av profan karaktär och förutom 
själva byggnadens utseende och orien
tering i öst-västlig riktning samt sten
kistans blyrulle finns det inget som be
kräftar att det rör sig om ett gravkapell.

Vid såväl Frödins som senare års ut
grävningar påträffades även andra 
byggnadsrester och konstruktioner i 
anslutning till ”kapellet” samt i områ
det mellan Alebäcken och ”kapellet”. 
Mycket talar för att dessa är samtida 
med ”kapellet”. Frödin nämner rester 
efter husgrunder både norr, väster och 
söder om ”kapellet” samt en ugn och en 
välbyggd dräneringskanal väster om 
”kapellet”.

”Sverkerskapellets” skråkantssockel och 
stenkista. Foto Marie Holmström.

Därtill nämner han rester efter en 
eldstad eller ugn samt en askgrop inne i 
”kapellet”, men avfärdar dessa kon
struktioner med att de tillkommit sena
re. Vid en provundersökning år 1992 
ute i åkern mellan ”Sverkerskapellet” 
och Alebäcksområdet påträffades ock
så rester efter medeltida lämningar.

Fyndmaterialet består mestadels av 
nätsänken av sten samt djurben men 
också av bl.a. slagg, järnbleck, hästsko- 
sömmar, spikar, en fiskkrok, en ham
mare, en mejsel, en sax, sländtrissor, en 
ljushållare av järn, nycklar, nålar samt 
ett tiotal mynt. Myntdateringarna 
spänner mellan tidigt 1300-tal och mit
ten av 1500-talet. 1500-talsmyntet har 
troligtvis tappats vid rivningen av ”ka
pellet”. I samband med en utgrävning 
strax söder om ”kapellet” år 1993 på
träffades även ett gotländskt silvermynt 
från början av 1200-talet.

Vid 1992 års provgrävning i åkerom
rådet påträffades bl.a. nätsänken av 
samma typ som framkommit vid tidiga
re undersökningar samt ett viktlod.

Den starka dominansen av nätsän
ken visar att det förekommit fiske i om
rådet och övrigt fyndmaterial antyder 
även ett flertal andra ekonomiska akti
viteter.

” Sverkerskapellet ”
- en klostergrangie?
En alternativ tolkning av ”Sverkerska
pellet” är att detta ingått i en produk
tionsenhet eller grangie (se presentatio
nen av grangier sid. 7) som tillhört Al-
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vastra kloster. ” Sverkerskapellet” kan 
ha varit en del i en s.k. hemgrangie som 
omfattat området vid Alebäcken. Hem- 
grangierna hade ofta flera funktioner, 
medan de avlägset placerade grangier- 
na var mer specialiserade. ”Alvastra- 
grangien” skulle i så fall troligtvis ha 
bedrivit verksamhet som varit kopplad 
till fiske, boskapsskötsel, tegelbrän
ning, kvarndrift m.m.

Denna tolkning skulle kunna förkla
ra förekomsten av olika anläggningar i 
anslutning till själva byggnaden samt 
fyndmaterialets sammansättning. Det 
förekom ofta avancerade stenbyggna
der med olika funktioner på de konti
nentala grangierna och ”Sverkerskapel
let” kan ha varit en sådan ekonomi
byggnad. Byggnadstekniken har en klar 
anknytning till cistercienserna och det 
skulle vara anmärkningsvärt om det 
närbelägna klostret inte utnyttjat de re
surser som fanns inom området.

Det finns skriftligt källmaterial med 
uppgifter om kapell för lekbröderna på 
grangierna. I generalkapitlets statuter 
finns exempelvis föreskrifter angående 
kapellens utseende. Troligtvis fanns ka
pell på grangierna redan år 1152, att 
döma av statuterna. Generalkapitlet 
gav senare order om att kapellen skulle 
förstöras men uttalade i en statut från 
år 1204, att de altare som redan var väl
signade skulle undgå förstörelse. Even
tuellt kan ”Sverkerskapellet” först ha 
fungerat som kapell, men fått ändrad 
funktion alltefter förändringar i cister- 
ciensernas föreskrifter och organisa

' /Gröshult

OMBERG

. Alvastra' 
Häst-V^ 

holmen rFågelås

Karta över Vättern med förmodade grangi- 
er markerade.

tion. Mycket talar dock för att denna 
medeltida anläggning fungerat som 
ekonomibyggnad, åtminstone under en 
period.

Vid utgrävningar av en grangie i Eng
land har man funnit en stenkista, lik
nande den i ”Sverkerskapellet”. Denna 
kista har preliminärt tolkats som en 
tank, där fiskar förvarades innan de 
skulle kokas.

Det finns indikationer på att det även 
funnits grangier på Alvastra klosters 
ägor på västra Vatterstranden i områ
det Fågelås och Kråk (se sid. 19).

37



Alvastra kvarnar

De svenska cistercienserna var som 
framgått inte endast agrart intressera
de, de bedrev handel, var inblandade i 
järnframställning, hade stationer för 
havsfiske och fasta fiskeverk i särskilt 
värdefulla strömmar. Alvastra kloster 
hade t.ex. både ett ål- och ett laxfiske i 
Motala ström som år 1543 rantade 140 
ålar respektive ett skeppund salt grön 
lax. Klostret hade länge innehaft fiske
rätt i Motala, vilket framgår av ett brev 
från år 1409 där det omtalas ett fiske
verk i strömmen ”...som ligga emoot 
norra landet näst Alwastra closters fis
ke och är mitt för skattegården...”

Den viktigaste binäringen var kanske 
ändå kvarnverksamheten. Vid medelti
dens slut ägde klostret sex kvarnar eller 
kvarnströmmar enbart i Östergötland. 
Av de medeltida breven framgår att 
klostret hade kvarnar långt tidigare. 
Redan på 1220-talet hade munkarna en 
kvarn i ån mellan Kyrksjön och sjön 
Botten (in quo est molendinum claustri) 
i Kråkdomänen på västra Vätterstran- 
den. Det finns även flera brev där en
skilda personer donerade kvarnar till 
klostret. Ar 1240 testamenterade Hele
na Sverkersdotter en kvarn i västliga 
delen av Hornån. Alvastramunkarna

Pä 1 700-talskartan finns Ålebäckens två ar
mar, dammen och kvarnen återgivna. LMV 
D143-2:!.

hade tidigt kvarnar i Mjölby och i bör
jan av 1300-talet erhöll man ytterligare 
en kvarn vid detta kvarnställe av en 
Torgils Dyaank. Ar 1282 donerade In
geborg i Glänås bl.a. gården Nodeby 
med kvarn till Alvastra kloster.

Klostret hade således redan i början 
av 1200-talet flera kvarnar som låg på 
betydande avstånd från själva kloster
anläggningen. Det fanns dock ett 
vattendrag på själva Alvastradomänen 
som låg mycket centralt i förhållande 
till klostrets jordinnehav, nämligen Ale- 
bäcken. Alebäcken var dock ett ganska 
litet vattendrag och kunde inte mäta sig 
med forsarna i Mjölby eller Horn.
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Ålebäcken. Foto Marie Flolmström.

Älebäcksområdet

Ålebäcken nämns inte i 1540 års ge
nomgång av klosteregendom, men det 
gör inte heller Alvastra i egenskap av 
kungsgård, så förmodligen räknas Äle- 
bäcken under Alvastra. Under senare 
delen av medeltiden och början av nya 
tiden var Ålebäcken en egen kameral 
enhet som omfattade 1/4 hemman.

Ålebäcksdomänen låg helt inneslu
ten i Alvastras ägor och orsaken till att 
den särredovisades på detta sätt måste 
ha speciella orsaker. Anledningen är

förmodligen att här redan vid denna tid 
fanns en kvarn som var så viktig att den 
räknades som en egen kameral enhet. 
För att öka fallhöjden och hålla en jäm
nare vattenföring krävdes emellertid 
anläggningar i form av vallar, rännor 
och andra anordningar.

På 1780-talet planerades ett storsla
get projekt för att öka kapaciteten på 
Ålebäckskvarnen. Sedan länge hade 
man misstänkt att Tåkern hade två ut
lopp, ett norrut över Broby och ett min-
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Karta över Ålebäcksområdet.

dre söderut vid Dags mosse och Åle- 
bäcken. Tanken var nu att dränera 
Dags mosse och att eventuellt sänka 
Tåkern. Härigenom skulle ”Alvastra 
kungsgårds i senare tider anlagde men i 
våta år onyttige, sidlänte åkrar till full

komlig bördighet förvandlade, att 
Kungsgårdens höglänte sandåkrar kun
na umbäras och hällre besås med tall el
ler björkskog.” Dessutom att man med 
ökat vattenflöde skulle kunna ersätta 
skvaltkvarnarna i ”Alvastra välbelägna
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qvarnställe” med fyra par kvarnstenar. 
Ett viktigt arbetsmomemt i detta pro
jekt var att fördjupa och räta Alebäck- 
en. För att få ett grepp om läget upprät
tades år 1787 en karta över Dags mosse 
och vattendragen till Vättern och Tå- 
kern. Projektet blev aldrig genomfört 
och först på 1840-talet genomfördes 
den stora sjösänkningen av Tåkern men 
då genom att utloppet vid Broby sänk
tes.

Det har säkerligen funnits flera gene
rationer kvarnar i Alebäcken. De två 
kvarnstenarna som är synliga idag, och 
fundamenten till vattenrännor och 
stenskoningar, är rester från senare ti
der. Det nuvarande bostadshuset, som 
finns i områdets västra del, har ur
sprungligen tillhört den sista kvarnan
läggningen. Alebäcken och Alvastra 
kvarn fungerade som vattendriven 
mjölkvarn ännu in på 1930-talet.

Arkeologiska undersökningar
Otto Frödin gjorde en mindre under

sökning av en husgrund i området år 
1918. Anläggningen hade drag av cis- 
terciensisk byggnadsteknik och bestod 
av en skalmur med väl huggna kalk- 
stenskvadrar i ytterlivet och ohuggen 
gråsten i innerlivet. Frödin ansåg att det 
rörde sig om en medeltida stenbyggnad 
med fyrsidig grundplan och med en un
gefärlig storlek av 11 m x 9 m. Byggna
dens södra del var nerrasad i Älebäck- 
en. Vid undersökningarna påträffades 
även rester efter en valvbåge av kalk
sten samt ett slags förrum av kvadratisk 
form, norr om byggnaden. Inget tegel 
påträffades vid undersökningarna och 
Frödin daterade byggnaden till början 
av 1100-talet. Vid en mindre provun
dersökning i anslutning till byggnaden 
år 1992 togs ett C14-prov som pekar i 
samma riktning.

Strax innanför Ålebäckens utlopp 
finns en större jordkulle. Vid Frödins 
utgrävningar år 1918 påträffades olika 
slags trä- och stenkonstruktioner inne i 
kullen samt en vällagd stenmur med

Rester efter medeltida husgrund 
i Ålebäcksområdet.
Foto Marie Holmström.
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Rester efter en stenpir vid Ålebäckens mynning. Foto Marie Holmström.

murbruk i kullens övre del. I östra delen 
fanns kvaderstensliknande stenar. Frö
din ansåg att kullen ursprungligen fun
gerat som vägbank och att han funnit 
resterna efter den väg som Sverker den 
äldre färdats på när han blev mördad 
på väg till julottan. Denna tolkning är 
dock dåligt underbyggd och har inte 
fått gehör i senare tids forskning. Möjli
gen utgör kullen istället resterna efter 
en medeltida försvarsanläggning eller 
en äldre fördämningsvall. På 1870-talet 
skrev resenären Carl Nordenskjold om 
”vallar och grafvar, liknande förskans- 
ningar, genomskurna af ålbäcken ”.

På sluttningen ovanför kvarndam

men finns en mängd bränt tegel och 
bruk, möjligen rester efter en tegelugn. 
Frödin grävde ett par provschakt år 
1918 och fann resterna efter en anlägg
ning med slarvigt uppförda murar, hu
vudsakligen av tegel. Teglet som påträf
fades var av medeltida slag, bl.a. form
tegel till valvribbor och andra speciella 
byggnadsdetaljer. Frödin daterade an
läggningen till senmedeltid och ansåg 
att den bör ha tillhört Alvastra kloster.

Rester efter en byggd stenpir går från 
åmynningen till det lilla skäret utanför. 
Stenpirens ålder är inte känd, men den 
finns med på en karta från omkring 
1640. Stenen har troligtvis tagits från
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Kalkstensbrottet i Borghamn. Foto Marie Holmström.

sjöbotten söder om piren där området 
är helt fritt från sten.

Troligtvis har piren ursprungligen 
anlagts av klostret och fungerat som 
klostrets egen hamn. Sannolikt har 
hamnen använts vid klostrets transpor
ter av kalksten från kalkstensbrottet i 
Borghamn, norr om Omberg.

Hela Ålebäcksområdet kan ha ingått 
i det föreslagna grangiekomplex som 
diskuteras i avsnittet om ”Sverkerska- 
pellet” (sid. 35 ff.).
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Hästholmens fyr står förmodligen på den plats där den medeltida borgen låg. 
Foto Marie Holmström.

Hästholmen - en medeltida köpstad

Hästholmen, några kilometer söder om 
Alvastra, var under medeltiden en vik
tig hamn- och marknadsplats med nära 
koppling till Alvastra kloster. Orten 
etablerades troligtvis på mark som in
gick i en ursprunglig donation till klos
tret. I skriftliga dokument från 1300- 
talet förekommer klostret som mark
ägare i Hästholmen och även som ägare 
av ett skepp.

Hästholmen omtalas som marknads

ort/köpstad, ”villa forensis”, i ett testa
mente år 1327, och i brev från början 
av 1300-talet nämns Hästholmens si
gill. Sigillet som föreställer en båt för 
fulla segel vittnar om sjöfart och om or
tens betydelse för handel och kommu
nikation mellan Östergötland och Väs
tergötland (se sid. 47).

Klostrets starka intressen i Hästhol
men bidrog sannolikt till köpstadens 
uppkomst. Vid hamn- och marknads-
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Karta över Hästholmen från år 1695. Ankaret=hamnen, Ölstånkan=gästgiveri, bokstaven 
P= ” kappellstomten”.

platsen kunde klostret sälja, köpa och 
frakta varor vidare. Cistercienserna ha
de ofta egendomar i städerna och enligt 
uppgifter från kloster på kontinenten 
tog de även aktiv del i vissa stadsetable- 
ringar.

Under 1300-talet nämns även en 
borg, en kyrkobyggnad och en tings
plats i Hästholmen. Borgen låg eventu
ellt där den nuvarande fyren står. ”Kap
pellstomten” på 1695 års karta kan va
ra läget för den medeltida kyrkobygg
naden. Kartans tomtbeskrivning be
tecknar tomten som: ”Een Alfwastra 
Closter tompt, Kappels Tomten Kal- 
ladt, örjord.”

Hästholmen fungerade tillfälligt som 
en administrativ centralort från ca 
1370-1390.1 ett brev från år 1388 kal
lar sig riddaren Gerhard Snakenborg 
för ”hövitsman å Hästholm”, som då 
var riddarens fäste och centrum i ett av 
Albrekt av Mecklenburgs pantlän. Det
ta pantlän omfattande de närmaste hä- 
radena.

Hästholmen förlorade dock sin bety
delse omkring år 1400, samtidigt som 
Vadstena blev en ny och viktig central
ort. Vid slutet av medeltiden hade Häst
holmen reducerats till en by, bestående 
av fem arrendegårdar, som samtliga till
hörde Alvastra kloster.
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Ordförklaringar
attung, egentligen åttondel, bl.a. ett me

deltida jordvärderingssystem, främst 
för Östgötalagsagans område dvs. 
Östergötland, Öland och östra Små
land.

avgärda hemman, gård som var uppta
gen på en befintlig bys (ut)mark.

bryte, ursprungligen den som hade 
uppsikt över trälarna på en gård, se
nare gårdsfogde eller gårdsförvalta- 
re.

diplom, medeltida brev, ofta ett bevis 
med vissa rättsverkningar. De flesta 
svenska d. rör olika jordtransaktio
ner.

fredningssystem, runt åker och äng 
samt mellan olika delar av inägomar- 
ken fanns hägnader för att stänga be
tande djur ute från växande gröda.

fundationsdonation, den jordegendom 
som t.ex. klostren erhöll vid sin 
grundläggning som ekonomisk för- 
sörjningsbas.

häradsjord, allmänningsmark som äg
des gemensamt av häradets bönder 
(jordägare). Sedan tidig medeltid ha
de kronan rätt till en tredjedel av hä- 
radsallmänningarna, s.k. kungstre- 
ding.

jordebok, systematisk förteckning efter 
by, socken och härad. Från 1540 
upprättade kronan j. över samtliga 
hemman i Sverige.

jordnatur, utvisar ägandekategori till 
ett visst hemman. Under medeltiden 
fanns fyra huvudgrupper: Skatte

hemman betalade skatt till kronan; 
kronohemman ägdes av kronan och 
brukaren betalade arrende till kro
nan; frälsehemman, kyrkliga och 
världsliga, var befriade från skatt. 
Brukaren betalade arrende till kyr
kan eller till en adlig ägare, 

landbo, brukare till annans jord, arren- 
dator. Landbon erlade avrad eller ar
rende till jordägaren, 

reglerad bytomt, i östra Mellansverige 
var åkern före de moderna skiftena 
på 1700- och 1800-talet uppdelad i 
ett regelbundet tegskifte, s.k. solskif
te. Ofta utgjorde gårdstomten det 
rättsliga dokumentet för gårdens an
del i byns åker och äng. Detta gjordes 
genom att bytomten lades ut i en geo
metrisk form så att gårdstomternas 
bredd avspeglade åkerinnehavet, 

rättardöme, förvaltningsenhet för land- 
bogårdar tillhöriga ett storgods. R. 
omfattade vanligen ett par socknar. 
R. fick ofta sitt namn efter den hu
vudgård till vilken avraden leverera
des.

sidvallsäng, i äldre tid skilde man mel
lan de sanka sidvallsängarna och de 
torra hårdvallsängarna, 

skeppund, 20 eller 24 lispund, dvs. 
143-195 kg.

skötning, överlåtelse av ägande till 
jord.

ägoblandning, innebär att olika åkerte
gar till gårdarna i en by ligger blan
dade om varandra. Beroende på hur 
ägotegarna var fördelade talas om re
gelbundna respektive oregelbundna 
tegskiften.
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