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Carin Claréus, Ragnhild Fernholm, Anders Hedman

Vår vän och kollega Bengt Elfstrand fyller 60 år den 
27 februari 2003. Bengt har varit verksam som ar
keolog alltsedan 1960-talet. Bengt är känd som ett 
levande uppslagsverk och många av oss arkeologer 
som är verksamma idag har haft mycket glädje och 
nytta av hans stora kunnande. Få har en så bred fält
erfarenhet och en sådan kännedom om källmaterialet 
som Bengt. Till honom kommer också alla nya och 
unga arkeologer med sina frågor.

I en dagstidning skrevs en gång att ”för Bengt 
Elfstrand är tusen år som en sekund”, med syfte på 
Bengts förmåga att ta oss med på resor i tid och rum. 
Han var med i en tid då mycket hände inom arkeo
login. Under 1970-talet introducerades nya under
sökningsmetoder, såsom provschaktningar och total- 
avbaning och Bengt var en av de arkeologer som anam

made dessa metoder. Bl a undersökte han en av de 
första bytomterna med hjälp av totalavbaning.

Bengts specialintresse för agrararkeologi började för 
drygt 20 år sedan. En av de första undersökningarna 
med den inriktningen skedde utanför Järna i Söder
manland i början av 1980-talet. Här undersökte Bengt 
bl a ett åkerområde på en terrass intill en boplats. De 
agrara lämningarna i form av årderspår, härdar på rad, 
rostade sädeskorn, m m kunde dateras till förromersk 
järnålder. Bengts intresse och kunskap inom det agrar
arkeologiska området har sedemera utvecklats i sam
band med de stora undersökningarna som skedde in
för utbyggnaden av E4:an mellan Mjölby och Väder
stad i Östergötland under mitten av 1990-talet.

Bengts förmåga att berätta har inspirerat många 
kollegor som arbetat tillsammans med honom ge
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nom åren. Vi gamla kollegor minns speciellt ”grav
gruppen” som träffades regelbundet efter arbetstid 
och där gravnomenklaturen avhandlades. Efter den 
sedvanliga middagen med Casata-glass till efterrätt 
på restaurang Caesar, ett stenkast från UV-kontoret 
på Narva vägen i Stockholm, vidtog livliga men intres
santa diskussioner där Bengts kännetecknande envis
het var framträdande. Som parentes kan nämnas att 
stora delar av den nomenklatur, som utarbetades un
der dessa angenäma kvällar, fortfarande används idag.

Bengts entusiasm för fornlämningar har inga grän
ser. Han kan alla undersökta fornlämningars RAÄ-

nummer som ett rinnande vatten och alla som åker bil 
med Bengt får ta del av detta. Som ett ’gott’ exempel 
på hur en sådan färd kan sluta, kan nämnas när han 
åkte på ”eriksgata” genom Östergötland med förre 
detta UV-chefen Ola Kyhlberg. Bengt berättade entu
siastiskt och pekade på alla undersökningsplatser ut
med vägen, när färden plötsligt slutade i diket - som 
tur var utan personskador.

Förutom allt detta är Bengt också en god vän och 
vi vill alla, vänner och kollegor, hylla honom på hans 
60-års dag med denna bok, som visar att även mindre 
kända platser har en intressant historia att berätta.
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Tom Carlsson

Hinmrelstahmds hällristningar, Alvastra kloster, pål- 
>r.: ... . byggnaden vid Dags mosse och Ledbergs kulle; i Oster-

götland finns många välkända fornlämningar. Fler
talet är till sin karaktär unika och tillhör de mest om
skrivna i hela Sverige.

Denna bok handlar också om betydelsefulla plat
ser, dock inte om de mest kända. Likväl berättar forn- 
lämningarna och byggnaderna om händelser och ske
enden i vår historia. Vår tanke har varit att lyfta fram 
okända eller till hälften glömda platser med den ge
mensam nämnaren att de döljer spännande historier. 
Berättelser som vi tycker är värda att förtälja. Det är 
inte nödvändigtvis elitens boningar vi funnit vara de 
mest spännande. Slott, borgar och andra monumen
tala anläggningar är enbart en del av värt kulturella 
arv. Vardagens händelser, speglade genom vardagliga

platser belyser mänga gånger helt andra aspekter än 
maktens. Mänga händelser är, likt fossiler, fortfarande 
idag synliga i skog och mark. Stensatta gravar, hål
vägar, åkerytor, flintavslag i en åker, stensträngar etc, 
idag enbart fornminnen men för samtidens männis
korna ytterst betydelsefulla och aktiva.

Boken innehåller berättelser från nitton betydelse
fulla platser i Östergötland. Det är berättelser frän 
tidsperioder med helt olika förutsättningar, frän äldsta 
stenålderns jägare/samlare fram till medeltidens kyrko-
byggen.

Samtliga platser i boken går att besöka. Delvis är 
boken tänkt att fungera som vägvisare, en färdhjälp 
att hitta till dessa okända pärlor. Med texterna som 
guide vill vi förmedla vad som en gång utspelat sig 
på dessa platser. Vad som har gjort dem minnesvärda.
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Alf Ericsson

När man färdas på den gamla landsvägen mellan 
Mjölby och Väderstad passerar man en vägskylt med 
namnet Lundby. I ett vitrappat hus alldeles norr om 
vägen bor Bengt Elfstrand. Det har han gjort sedan 
1989. Huset tillhör Norrgården och uppfördes 1868 
i samband med att laga skifte genomfördes i byn. 
Tidigare låg all bebyggelse i Lundby samlad på den 
höjd som skymtar 1 km söderut. Än idag ligger några 
gårdar kvar på höjden.

Lundbys förste kände inbyggare heter Ragnvald. 
År 1357 bevittnade han ett fastebrev, utfärdat i Hog- 
stad, tingsplats i Göstrings härad. Enligt den då helt 
nya Landslagen skulle alla fastighetstransaktioner kun
göras genom ett sådant brev, utfärdat av häradshöv
dingen och bevittnat av 12 inom häradet bofasta män, 
kallade fastar. Sigurd från Lundby fick också förtroen

det att 1399 bevittna ett fastebrev. Samma år var han 
också faste på ett räfsteting i Vadstena.

De spridda medeltida notiserna ger ingen heltäckan
de bild av hur stort Lundby var eller vilka som ägde 
jord i byn. Lörst i kronans jordebok från 1544 får vi 
veta hur många gårdar som fanns i Lundby och vil
ken jordnatur de hade. I jordeboken redovisas ett skat
te-, ett frälse-, ett kyrko- och ett klosterhemman. Den 
senare gården hade 1389 skänkts till Skänninge klos
ter av Cecilia Ödgersdotter. Lörutom skattegården 
brukades alltså Lundbys hemman av landbor som 
betalade arrende till antingen kyrkliga institutioner 
eller det världsliga frälset. Landbons och jordägarens 
ömsesidiga rättigheter och skyldigheter reglerades i 
den mot slutet av 1200-talet färdigställda Östgöta- 
lagen.



I donationen sägs att egendomen var värderad 
till 2 attungar. Attungen är vårt äldsta fastighetsmått. 
En stående fastighetsindelning med denna enhet som 
bas var genomförd senast under 1100-talet. Attungen 
har fyllt flera funktioner. Förutom som jordmått (man
tal) har den tjänat som beräkningsgrund för avrad 
(arrende) och skatt. Även om attungsindelningen pri
märt infördes för att möjliggöra en rättvis fördel
ning av ledungsbördan på den odlade jorden - led
ungen var den tidigmedeltida sjökrigsorganisationen 
- är det som byamål, dvs delningsgrund vid andels
skifte, vi främst känner attungen. En fast jordatals- 
räkning i attungar var grunden för det tegskiftes- 
system som kännetecknade Östergötlands medeltida 
byar. Mättekniska stång- och alntal var knutna till 
byamålets attungstal.

Tegskiftessystemet bestod av två skilda principer. 
Den ena, och grundläggande, var att åker och äng 
skulle indelas i serier av tegar där varje gård eller 
delägare i byn fick sin tillbörliga, efter byamål pro
portionellt till bredden utmätta, andel. Den andra 
principen gällde den en gång för alla fastställda ord
ningsföljden mellan de enskilda tegarna i byns gärden. 
När tegarna lades ut i en efter solens gång räknad 
ordningsföljd kallades det solskifte. Trots att solskif
tet endast avsåg ordningsföljden används termen ofta 
felaktigt i litteraturen för hela systemet. I de fall by
tomten också inbegreps i skiftet inrättades den i form 
av en geometrisk modell över jordskiftet där tomt
bredderna var utmätta efter byamålet, medan tomter
nas lägesföljd utvisade byns solordning. Geometriskt 
reglerade bytomter förekommer troligen först under 
högmedeltid och långt ifrån alla byar i Östergötland 
fick en sådan anordning.

Ännu under 1600-talet präglades odlingsland
skapet i Östergötland av medeltida principer. Något 
av åren 1638 eller 1639 upprättade lantmätaren Jo
han Larsson Grot den första kända kartan med till

hörande beskrivning över Lundby. Av denna fram
går att åkermarken var indelad i två skilda gärden, 
vilket var det vanliga i Östergötland där tvåsädes- 
bruk tillämpades med växelvis sådd och träda vart
annat år. Som vanligen är fallet med de äldsta lant
mäterikartorna har tegskiftet i åkern tyvärr inte ri
tats ut. Byn bestod av fyra gårdar som låg samlade 
på en inhägnad tomt. Inte heller tomtgränserna har 
ritats ut med undantag för två utj ordar, vilka är mar
kerade som två angränsande grästomter. Troligen rör 
det sig om en gård som lades öde i samband med 
senmedeltidens pestepidemier. Därefter styckades den 
upp som två obebyggda fastigheter för att brukas 
under andra gårdar. Att inte bygden gick obemärkt 
genom den senmedeltida krisen framgår också av att 
den till Lundby gränsande byn Varnäs ödelädes och 
därefter skiftades ut som äng till grannarna.

Vi känner igen de fyra gårdarna från 1544 års 
jordebok med den skillnaden att kloster- och kyrko- 
jorden har blivit kronogods i samband med refor
mationen. Vi får också veta fastigheternas attungs
tal och det geometriska byamålets alntal. Därutöver 
framgår hur stor åkerareal, uttryckt i tunnland, varje 
gård hade samt hur många lass hö varje gård bär
gade. Lundby var med sina åtta attungar en för västra 
Östergötland normalstor by. Att det gick drygt 12 
tunnland på varje attung ligger också nära genom
snittet för regionen. I Lundby motsvarades varje att
ung av 12 alnar. Men hur lång var den mätstång som 
kom till praktisk användning i byn?

I Östgötalagen sägs i samband med byggnads
tomternas bredd att lagen tidigare påbjöd att man 
skulle ta en femalnarsstång och lägga två stängers 
bredd på varje attung. Tydligen hade bestämmelsen 
vållat problem eftersom lagen nu i stället stadgade 
att man fick lägga så många mått på varje attung 
som man kommer överens om. Det finns uppgifter 
om att det kunde gå såväl 6, 7, 8 som 9 alnar på





stången. För bönderna i Lundby skulle en sexalnars- 
stång vara mest praktisk eftersom två sådana stänger 
gör en attung. Det viktiga var att alla attungar i byn 
var lika stora. Östgötalagen säger kärnfullt att ”att
ung äger attungs broder vara”.

I det medeltida Sverige varierade alnens längd 
regionalt. På olika grunder har Östergötlands aln 
kunnat bestämmas till omkring 53,9 cm. ”Lundby- 
stången” skulle i så fall ha varit 3,234 m. För att vi 
ska kunna testa om en sådan mätstång har funnits 
krävs att tegskiftet eller tomterna är utritade. Att 
bebyggelsen var geometriskt reglerad är troligt efter
som de båda utjordarna har varsin obebyggd tomt 
markerad i kartbilden. Deras sammanlagda bredd 
är 38 - 39 m. En ”aln” i byamålet motsvarar alltså 
omkring 3,2 m. Måttet känns igen som den antagna 
Lundbystången. En ”aln” i Lundbys geometriska 
byamål motsvarades i verkligheten av en sexalnars- 
stång om 3,234 m.

Mätstången var ett viktigt instrument i våra gamla 
byar. I Östgötalagen stadgas böter för den som hug
ger sönder en sådan. När den s k Rydaholmsalnen 
om 59,38 cm genom ett riksdagsbeslut 1605 upp
höjdes till rikslikare uppmanades däremot alla att

inlämna gamla mått till kronans befallningsmän, 
vilka skulle sönderhugga och förbränna dem. Där
med var också dagarna räknade för den medeltida 
mätstången i Lundby.
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Anders Kaliff

Fornminnen som finns i vår nära omgivning är ofta 
de som vi har svårast att se. De har också en personlig 
historia för oss, en historia som är starkare än deras 
roll som fornlämningar. På platser där vi känner oss 
hemma blir varje sten och gräsplätt full av minnen 
och tankar, alldeles oavsett deras betydelse för andra 
människor.

I min barn- och ungdom bodde jag på det som en 
gång var Husby ägor i Vist socken, vid Stångån söder 
om Linköping. I själva Husby, som numera är rivet 
och borta, växte min mor upp. Mitt barndomshem 
ligger något hundratal meter därifrån, invid en plats 
som vi alltid kallat Midsommarkullen. I folktradi
tionen har den kallats så åtminstone sedan 1700- 
talet och troligen mycket längre tillbaka i tiden. På 
den kullen lekte jag som barn och i mina föräldrars

barndom hade man fortfarande Valborgsmässoeldar 
där. För ännu längre sedan firades sannolikt även mid
sommar där.

Vist är ”hemma” för mig och kommer så att förbli, 
även om jag inte längre bor där. Där finns min egen 
historia sammanvävd med landskapet, med träd och 
stenar som har namn och berättelser: ”Mormors
stenen”, ”Eskils ek”, ”Kanberget”, ”Tomteberget”, 
”Spökstenen” och så ”Midsommarkullen”, för att 
nämna några. Alla dessa namn och platser innehåller 
små arkeologiska pusselbitar och är samtidigt en del 
av det som gör en bygd till just hembygd. Men Vist 
har också del i en större historisk berättelse, som 
ligger utanför det personliga och den ”lilla” världen. 
Även min barndoms platser framträder efter hand 
som delar av denna historia. Platser fyllda av egna
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minnen kan annars vara svåra att se ur ett arkeo
logiskt perspektiv. Gravar och husgrunder, liksom 
kulturlager som skymtar i höstens plogfåror, blir till 
något annat om platserna från början fyllts av le
vande berättelser. Och egentligen finns det ju alltid 
flera sätt att se och tolka. Den personliga berättel
sen finns med, också i arkeologin. Det jag skriver 
här är därför en historia om Vist, Husby och Mid
sommarkullen, men också i viss mån en historia om 
mig själv.

Vist benämndes under medeltiden Vist-Husby och 
var en av sammanlagt fyra Husabyar i Östergötland. 
Dessa ligger spridda i landskapet i ett öst - västligt 
stråk; Östra Husby på Vikbolandet och Västra Husby 
i området innanför Slätbaken. De två andra husabyar
na, Vist-Husby och Husby-Fjöl, dagens Borensberg, 
ligger invid de viktiga vattenvägarna Stångån respek
tive Motala ström. Här i Vist invid Stångån ligger 
också Tegneby, en by som försvann på 1800-talet 
men vars namn lever vidare. Idag syns de fysiska 
spåren i form av låga husgrunder invid åkanten och 
som svart jord, ben och krukskärvor i åkermarken

intill. Såväl Husabyar som Tegnebyar har varit vik
tiga platser för kungamakten under äldre tid. Under 
medeltid men också tidigare, innan kristendomen 
gjorde sitt intåg, färdades kungen mellan sina olika 
husa byar och stannade där under längre eller kortare 
tid. På dessa gårdar uppbar han förmodligen skatt 
från den omgivande bygden. Tegnebyarna var, menar 
en del forskare, platser där höga befattningsmän i 
kungens tjänst hade sin hemvist, kanske sådana med 
hög militär rang. Tillsammans visar dessa namn att 
Vist var en betydelsefull plats i det medeltida riket 
och även längre tillbaka. Vad namnet Vist i sig själv 
betyder är omtvistat. Kanske syftar det på kungens 
vistesplats men troligare är det Vi som avses, en be
nämning på en förkristen kultplats.

Husabyarna tror man var centrala för den kung
liga förvaltningen och stommen i det godsinnehav som 
kallades Uppsala öd, vilket följde med det medeltida 
kungaämbetet. De ligger oftast vid kommunikations
leder, som Stångån. Några forskare menar att de har 
anlagts under tiden 600 - 800 e Kr, men både tidi
gare och senare dateringar har också framförts. För-
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hållandevis många husabyar ligger invid monumen
tala gravar - storhögar. Kanske har de anlagts på 
centralplatser i ett äldre maktsystem, baserat på höv
dingar och småkungar. Sådana gravar kan också ha 
anlagts för kungar eller höga ämbetsmän som avli
dit under sin vistelse på kungsgården. Flest husabyar 
finns det i Mälardalen och möjligen etablerades de 
av kungarna där. Kanske var det dock tvärtom, att 
kungar från Götalandskapen befäst sin makt i folk- 
landen kring Mälaren, genom att där systematiskt 
anlägga kungliga förvaltningsgårdar. Att de medel
tida kungaätterna hade sitt ursprung i just Öster- 
och Västergötland är välkänt. Husabyarna kan spegla 
det skede i historien då östra Mellansverige började 
växa samman till ett rike.

Ingen storhög som tillhört Husby i Vist är känd 
som fornlämning. Kanske är den sedan länge bort
odlad, kanske har den aldrig funnits. Eller finns den 
där egentligen framför våra ögon, fast vi inte riktigt 
vill se den? Nära Husby ruvar Midsommarkullen, med 
vid utsikt över Stångåns dalgång. Den är till synes en 
naturlig moränkulle, men vem vet egentligen. Det har

aldrig gjorts någon undersökning av själva kullen och 
att sökschakt i den omgivande åkern varit tomma 
motsäger inte att kullen kan vara en storhög. Kullar 
med märkliga namn, där man firat Valborg och mid
sommar, är ofta gravhögar. På en av Östergötlands 
största högar, Ledbergs kulle, har midsommar firats i 
sen tid. Också den största av alla kända gravhögar i 
landskapet, Askahögen, är omtvistad huruvida den 
utgör en naturlig moränbacke eller ej. Det är inte ovan
ligt att naturliga backar utnyttjades för att anlägga 
gravhögar. Så gjordes i Gamla Uppsala, där högarnas 
nedre del egentligen utgörs av den naturliga åsen.

Kanske är Midsommarkullen en plats där en av 
de kungar som en gång vistats i Husby fått sin sista 
viloplats. Möjligen är den en ”försvunnen” storhög 
eller kanske endast en märkligt formad naturbildning. 
Kanske hade den ändå en motsvarande betydelse som 
andra högar. Högar och andra gravar var viktiga 
samlingsplatser i äldre tid, liksom kyrkbacken blev 
det senare. Midsommarkullen passar väl in i det 
mönstret. I alla händelser är det en fantasieggande 
plats som levt kvar i människors tankar fram till idag.
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Carin Claréus

Centralt i Vreta Klosters socken ligger vad som borde 
kallas Hedaområdet (tidigare felaktigt kallat Brunne- 
by), men är benämnt Brunnbyområdet med hänsyft
ning till Brunnby gård vid Göta Kanal. Det aktuella 
området ligger i huvudsak inom nuvarande Heda 
Östergård och delar av Heda Västergård. På stor- 
skifteskartan från 1773 - 1774 omfattade Heda by 
två gårdar, Östergården och Västergården. Deras åk
rar, gärden och odlingsrösen syns ännu idag inne i 
hagen. I öster begränsas området av Göta kanal, som 
går i nord - sydlig riktning. I nordost och väster finns 
bostadsområden med radhus och villor och någon 
kilometer sydost om området ligger Brunnby gård 
samt Vreta Klosters kyrka.

Ursprungligen har området tillhört Vreta Kloster 
sockens allmänning och tidigare fanns också ett stort

antal torp i området. Dessa finns markerade på kar
tor från 1709 och 1775. Många husgrunder syns fort
farande och minner om dessa torp.

I den idylliska hagen, där slånbärsbuskarna och 
nyponrosorna står täta och där näktergalen hörs i 
den ljusa sommarnatten ligger ett stort fornlämnings- 
område med lämningar från såväl bronsålder, järn
ålder och medeltid. Hagen betas under sommarmå
naderna av en flock nötkreatur. Långt i fjärran hörs 
på dagen ett svagt trafikbrus, på kvällen är det tyst, 
endast vindens sus hörs i träden. När det är fuktigt 
ligger en tunn dimslöja över området och det är lätt 
att i tanken förflytta sig till forntiden och föreställa 
sig hur de forntida människorna hade det.

Inne i hagen, strax öster om en stenmur som uppför
des i samband med laga skiftet på 1800-talet, ligger
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en ca 100 m lång stenskodd åker- eller boplatsterrass. 
Mycket talar för att det är en boplats, då det också på 
samma terrass finns två skärvstenshögar, Ilmi dia
meter respektive 7 m i diameter (RAA 57 och 129). 
Skärvstenshögarna ligger i norr och i söder på terras
sen. RAÄ 57 är registrerad som en hög eller ett jord- 
blandat röse. Vid närmare granskning framgår det 
dock klart att det är ett röse med skärvig och skarp- 
kantad sten, dvs en typ av avfallshög, som brukar 
förekomma intill boplatser från bronsålder. Även den 
andra skärvstenshögen, RAÄ 129, är uppbyggd på 
samma sätt.

Boplatsterrassen och skärvstensrösena dateras till 
bronsåldern (ca 1800 - 500 f Kr). Några hundra me
ter från boplatsen åt nordost ligger en stensättning, 
som är 11 m i diameter, samt rester av en domarring. 
Tittar man lite närmare bland de taggiga slånbärs- 
snåren visar det sig att ytterligare stensättningar finns 
bland buskarna (RAA 56). Gravarna kan troligen da
teras till övergången äldre - yngre järnåldern (ca 400 
e Kr -550e Kr).

Ytterligare gravar finns söder om boplatsterrassen. 
En är kvadratisk och två är runda stensättningar (RAA 
131). Formerna på gravarna antyder att de anlagts 
under äldre järnåldern (ca 400 f Kr - 400 e Kr).

Söder om boplatsterrassen syns ytterligare en ter
rass i nord - sydlig riktning. Väster om denna finns 
ett stort område med odlingsrösen och röjda ytor 
(RAÄ 130). Många av dessa odlingsrösen verkar vara 
mycket gamla och hör troligen ihop med tiden för 
gravarna, dvs äldre och yngre järnåldern. Man kan

inte heller utesluta att det bland dessa odlingsrösen 
även finns äldre järnåldersgravar. En del av odlings- 
rösena verkar dock yngre och hör troligen ihop med 
Eleda bys brukande av marken.

Ytterligare ett område med odlingsrösen och od- 
lingsspår (RAA 132) finns sydost om boplatsterras
sen. Detta område är idag uppdelat av den ovan 
nämnda stengärdesgården, liksom en hålväg (RAÄ 
190). Elålvägen är ca 100 m lång och går mellan bo
platsterrassen och det sistnämnda odlingsområdet. Vid 
en jämförelse med storskifteskartan visar det sig att 
hålvägen är identisk med den väg som löper i nordost
lig - sydvästlig riktning fram till det dåvarande byläget 
och den användes så sent som på 1770-talet. Vart hål
vägen tog vägen mot nordost går inte att avgöra, efter
som Göta Kanal har skurit av dess fortsättning.

På storskifteskartan 1773 - 74 syns Hedas ur
sprungliga byläge markerat på åkern strax söder om 
beteshagen och öster om dagens Heda Västergård. 
Både Heda Västergård och Östergård har på kartan 
utsatta mangårds- och ekonomibyggnader. I dag finns 
de markerade på ekonomiska kartan som Heda gamla 
tomt (RAÄ 189).

Idag är hela hagen omgärdad av eltrådsstängsel, 
men både i norr, öster och väster finns ett flertal öpp
ningar i form av bl a stättor. Bästa tiden för besök är 
på våren och försommaren då växtligheten ännu inte 
är så tät. På högsommaren står slånen, nyponrosorna, 
hagtornen och enarna på sina håll så tätt att det kan 
vara svårt att se fornlämningarna, men stämningen 
i detta ålderdomliga landskap finns året runt.

VITTERHETSAKADEMIENS
BIBLIOTEK



För 4000 år sedan bragtes en man om livet nära 
Gottorp i skogsbygden norr om Ljungsbro.

Offrad och nedsänkt i en mosse, Helveteskärr, 
korsade han porten till en annan värld. Fylld av gudar 
och anfäder.

I jätteland ligger det, Kärret. Under slutet av sten
åldern bottenlöst med det mörkaste vatten. Kring
gärdad med tät lövskog. Idag utdikat och uppodlat.

Platsen är trolsk, dramatiskt beläget mitt i en trång 
dalgång kantad av branta höjder. Här vilar en säregen 
stämning av forntid. I kanten av mossen, högt över 
kärrmarken, reser sig en uråldrig kallmurad forn- 
borg, i folkmun kallad ”Slottet”, med upp till 3 meter 
breda murar. Stora flyttblock syns som av jättehand 
utspridda runt borgområdet. Landskapet kan med 
rätta kallas för vildromantiskt.

Under hösten 1955 uppdagades här spåren av en 
offerhandling från yngre stenålder. Ett människooffer 
med rituella förtecken. Ett våroffer krävt av gudarna 
för att säkra god fruktbarhet för boskap och grödor. I 
gropen för en ny ledningsstolpe lyste en gulvit män
niskoskalle i torven. Vid dess sida halskotor och rev
ben. Kraniet hade ett djupt huggmärke i hjässbenet.

Ett mord hade uppenbart begåtts. Fyndet över
lämnades därför till polismyndigheten i Ljungsbro. 
Eftersom brottet emellertid var preskriberat vidarebe
fordrades skallen till museet i Linköping. Fyndet i Hel
veteskärr blev livligt uppmärksammat i ortspressen. 
Bland folket friskades gamla sägner och historier 
upp. Om människor som gått en ond, bråd död till 
mötes. Att det rådde ”trolldom” vid ”Slottet” var se
dan tidigare allmänt känt.
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dersökningen hade det sänts till Gejvall vilken omgåen
de per telefon meddelat sina iakttagelser. ”Huvud
formen är synnerligen låg i förhållande såväl till största 
längd som bredd, ögonbrynsbägarna kraftiga och 
vulstiga, pannan låg och sluttande vilket ger skallen 
ett primitivt utseende.” Skallen hade tillhört en man i 
40 års åldern. Det befanns troligt att den skada som 
fanns i högra delen av hjässbenet, ett ca 5 centimeter 
långt hugg, var åstadkommet av en stenyxa. Hugget 
måste ha tillfogats strax före dödens inträffande. Hug
get i sig behövde emellertid inte ha varit dödande. Det 
är alltså möjligt att mannen fortfarande levde när han 
sänktes i kärrets mörka vatten ...

Den osteologiska bedömningen tidsbestämde kra
niet till slutet av yngre stenålder, runt 2000 f Kr. Detta 
anslöt förbluffande väl till den pollenanalytiska date-

Anders Lindahl från museet i Linköping insåg 
snabbt fyndplatsens höga vetenskapliga värde. Lager
följden i torvmossen var intakt och därmed fanns 
goda möjligheter till flera viktiga naturvetenskapliga 
analyser. Den arkeologiska undersökningen företogs 
av Riksantikvarieämbetets Margareta Biömstad, se
nare utnämnd till riksantikvarie. Vid undersökningen 
deltog även osteolog Nils-Gustav Gejvall, sedermera 
professor vid Stockholms universitet, samt kvartärgeo- 
logen Ragnar Sandegren verksam vid Statens geolo
giska undersökning (SGU). Den senare utförde en 
pollenanalytisk undersökning av fyndplatsen.

Ytterligare en halskota påträffades. Kroppen be
fanns vara upplöst på platsen sedan den nedsänkts i 
kärrets vatten varefter skelettdelarna flutit isär. Kra
niet tilldrog sig det största intresset. Redan före un



ring som Sandegren i efterhand kunde presentera. i östgötska våtmarker. Mänga är påträffade vid
Ett analyserat HC-prov fastställde tidpunkten. Dö- dikningsarbeten och efterföljande odling. Yxorna
den hade inträffat för 3750 år sedan, varvid man tolkas allmänt som spår efter den yngre stenålderns
räknar med en felmarginal på ± 100 år. De tre date- kultutövning, där våtmarker uppenbart var av stor
ringsmetoderna var således samstämmiga. Mannen betydelse. Mahända sags djupen i kärr och mossar
hade bragts om livet för omkring 4000 år sedan. som gudars och andars boning. Vattnet blev både
Under slutet av yngre stenålder. metafor och länk till en aktiv gudavärld. Fynd av

Yxan återfanns aldrig på platsen. Tidigare fynd människor nedlagda i mossar under yngre stenålder
från mossen vittnar emellertid om flera offerhand- är inte helt ovanliga. Mannen i Helveteskärr är hel
lingar. Såväl färdiga yxor som halvfabrikat och äm- ler inte det enda från Östergötland. Vid under-
nen till dylika är påträffade. Den närmaste funnen sökandet av den kända pålbyggnaden och kultplatsen
nedanför ”Slottet”. Yxfynd är vanligt förekommande i Dags mosse vid Alvastra stöttes det på en väl beva-



svar; Vem var han? Varför? Rådfrågade man genom 
kärret anfädernas andar? Genom kulthandlingama 
skönjer man ett bondesamhälle med en fast social or
ganisation, hierarkiskt uppbyggt. Årstidernas väx
lingar, solens himlabana. Död, befruktning och på
nyttfödelse, alla är beståndsdelar i en fruktbarhetskult. 
Sannolikt för att säkra god avkastning ur åkerbruk 
och boskapsskötsel. En forntida värld av rituellt tän
kande. Öppen genom fyndet i mossen för den nutida 
betraktaren. Länkat till den mest definitiva av alla 
mänskliga yttringar, under forntid såväl som i nutid - 
döden, och frågan om livet efter detta.

rad människoskalle i kalkgyttjan, ensam, utan and
ra skelettdelar. Huvudet hade tillhört en man i 20 
års åldern. Runt kraniet löpte flera skärspär. Spåren 
efter en skalpering. Utförd strax efter det att man
nen dött, kanhända sedan huvudet frånskilts - eller 
med mannen medvetslös, men levande. Ett samtida 
kraniefynd med spår av skalpering finns från Ran
ders i Danmark. Flera ben var dessutom kluvna, i 
syfte att komma åt benmärgen - vilket inneburit att 
man ätit delar av den döde ...

Helveteskärr. Nuförtiden stilla. Tämjt men ruvande. 
Forntida händelser, mörka hemligheter. Frågor utan
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Göran Gruber

Tysta ligger de där, fem flacka gravhögar och sten- 
sättningar på en svag åsrygg vid Bårstad intill Vät
terns strand. Fram till 1900-talets början var de sju 
men två av gravarna togs bort då stenmaterialet i 
dem behövdes till annat. I några av gravhögarna, 
kanske alla, finns det hällkistor. Det är stenkistor 
uppbyggda av tunna kalkstenshällar. De är ofta ett 
par tre meter långa och någon meter breda. För 4000 
år sedan begravde slättens bönder sina döda familje
medlemmar i hällkistorna.

Ljus får vårt sinne att reagera. Det förenar dig och 
mig med de som anlade gravhögarna i Rogslösa på 
ett lika banalt som självklart sätt. Vadstenaslättens 
öppna landskap bjuder på både skarpa ljuskontraster 
och dramatiska molnformationer. Bertil Almlöf är 
en av många konstnärer som försökt fånga detta ljus.

I Slätten vid Rogslösa, från 1993, ställer han en blän
dande guldgul himmel och åker i kontrast mot en 
stickande grön horisont. I Almlöfs målning är solen 
allestädes närvarande. För människan är solen och dess 
återkommande vandring över himlen en evig kons
tant. Under forntiden var detta en viktig del i den reli
giösa föreställningsvärlden.

Omberg reser sig likt en ö upp ur slättens böljande 
sädesfält. Ett 263 meter högt landmärke i väster, allt 
som oftast inhöljt i dimma. Berget har i alla tider lockat 
till sig människor vilka skapat historia. Flera platser 
på Omberg har fått sina namn efter olika berättelser 
och myter. I dessa sägner figurerar också jättar och 
troll men framförallt Ama eller Omma - dimmornas 
drottning. Hon var Odens fru och hälften människa, 
hälften berguv med ett silverglänsande hår.
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Ljuset, berget, historien och myterna är självklara 
inslag i västra Östergötlands kulturlandskap. Men här 
finns också bönderna. Idag driver de sina skördetröskor 
över fälten. För mellan 3000 och 4000 år sedan val
lade man boskap från vattenhål till betesmarker och 
tillbaka. På de sandblandade lerjordarna odlades en
korn, emmer- och speltvete. Jordbruket var små- 
skaligt och uppbyggt kring ensamt liggande gårdar.

Tillsammans med kollegan Bengt Elfstrand hit
tade jag spår efter en sådan gård vid Bårstad. Den 
låg strax nedanför de fem gravarna, ett stenkast från 
Vätterns strand. Under det bruna ploglagret fanns 
husets stolphål fortfarande kvar. I hushållshärdarna 
låg det skarpkantade stenar. De var söndersprängda 
av eldens hetta. Genom 14C-analys på kol från en av 
härdarna kunde vi datera gården till cirka 1300 f Kr, 
dvs äldre bronsålder.

I trakten kring Bårstad och Borghamn i Rogslösa 
socken finns en rik förhistorisk miljö från tidsperio
den yngsta stenåldern - tidigaste bronsåldern. Läm
ningarna anses spegla hur västra Östergötland vid 
den här tiden växer fram till en av landskapets central
bygder.

Runt Bårstadsmossen har man hittat ett stort antal 
lösfynd. De flesta är enkla skafthålsyxor som följt 
med potatisplockmaskinen upp ur jorden. Yxtypen 
var ett bruksföremål. Ibland gick de sönder vid själva 
skafthålet. Yxorna omformades då och fick på så sätt 
ett nytt liv. När det till slut inte gick att ta upp fler 
hål gravlades de.

I Borghamn fanns tidigare ett stort antal grav
högar och hällkistor. Vid Västerlösa gård undersökte 
Oscar Montelius en av dessa 1882. Kistan var 9 fot 
(knappt 2,7 meter) lång och i den låg det bland an
nat ”Två nästan hela skallar, en ofullständig skalle 
och bitar af flera sådana; samt en mängd obrända 
människoben (tillsammans minst 17 fullvuxna och 
några barn).” En annan grav undersöktes av Bengt

Cnattingius 1927. Den låg på tomten till Grenadjär- 
torpet intill kalkstensbrottet i Borghamn. Han skri
ver att det fanns ”18 skelett liggande utströdda i 
graven” och betecknade den som en ”massgrav”\ 

Varje tidsepok gör sitt avtryck i landskapet. Mo
nument skapas som sänder tydliga signaler till sin 
omgivning. För stenålderns människor hade gravarna 
kring Bårstad och Borghamn både konkreta och sym
boliska värden - en plats att sörja en avliden livs
kamrat, ett monument där släkten samlades för reli-
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giösa ceremonier, en manifestation av ättens ställ
ning i samhället. Det senare knöt kommande gene
rationer gärna an till. Hällkistorna förblev ofta grav
platser även under äldre bronsålder. De täcktes då 
av sten, jord men också av nya idéer.

Idag har gravarna mist sin betydelse. De är forn- 
lämningar! Skyddade av lagen! Något traktens jord
brukare måste köra runt när de plöjer, sår och skör
dar. Vår tid bygger sina egna monument. Vindkraft
verk är t ex ett nytt inslag i landskapsbilden. Vissa

iiaäBääsLsälLs iéfc

anser att de 50 me
ter höga vita snur- 
rorna förfular na
turen. Man störs av skuggorna och det vinande ljudet 
som rotorbladen ger upphov till. För andra repre
senterar de ren och förnyelsebar energi. En symbol 
för ett ökat miljömedvetande. Oavsett åsikt är vind
kraftverken numera en del av vårt kulturlandskap. 
De berättar för oss om sin samtid precis som de fem 
gravarna på den svaga åsryggen vid Bårstad.
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Hanna Menander

Vid mitten av 1270-talet uppehöll sig Ingrid Elovs- 
dotter tillsammans med sin syster Kristina i en bygg
nad intill S:t Martins kyrka i Skänninge. Ingrid och 
Kristina var högättade stormannadöttrar, systrar till 
stormannen Johan Elovsson. De båda systrarna, ikläd
da dominikandräkten, väntar på att kung Valdemar 
skall godkänna brodern Johans donation av en del jor
dagods. Villkoret för donationen är att det under 
Ingrids levnadstid skall etableras ett nunnekonvent vid 
S:t Martins kyrka i Skänninge.

Ingrid blev förmodligen inspirerad av dominikan- 
brodern Petrus de Dacia. Gotlänningen Petrus som 
var på studieresa i Paris blev år 1270 hemkallad till 
Sverige för att bli lektor vid dominikankoventet S:t 
Olof i Skänninge. Petrus, som kom att verka vid kon
ventet i 10 år, utövade troligen ett stort religiöst in

flytande i Skänninge. Elans resor till bland annat 
Köln, Paris och Köpenhamn jämte hans religiösa 
kontakter bör ha spelat en stor roll för hans popula
ritet i högadliga kretsar. Utifrån skriftliga källor ter 
det sig sannolikt att stormannadottern Ingrid redan 
kort efter Petrus ankomst till Skänninge anslöt sig 
till dominikanernas ideal.

Dominikanorden är uppkallad efter dess grundare 
Dominicus som föddes i Kastilien i början av 1170- 
talet. Orden som inrättades år 1216 hade som främs
ta mål att predika den rätta kristna läran. Därav kom 
dominikanerna även att kallas predikarbröderna. 
Skillnaden mellan de kloster som etablerades i Öster
götland redan under 1100-talet och dominikaneror
den är stor. Cisterciensernas kloster (i Östergötland 
Alvastra sedermera även Vreta och Askeby) låg utan
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för städerna och tätorterna och var slutna miljöer. 
Munkar och nunnor höll sig för sig själva och levde 
i helig gemenskap. Dominikaner, i likhet med fran
ciskaner, hade en mer utåtriktad inställning och grun
dade gärna sina konvent i städerna. Där kunde de 
möta folk och utföra sina predikningar. Fattigdoms
idealet var av största vikt både för dominikaner och 
franciskaner, därav det gemensamma benämningen 
tiggarbröder.

När dominikankonventet S:t Olof inrättades i Skän- 
ninge år 1237 var orten i början av sin storhetstid. 
Vid Skänninge möttes flera viktig landsvägar som 
knöt ihop det stora slättområdet. Det är sannolikt 
det goda läget mitt i Östergötlands rikaste jordbruks
bygd och de välutvecklade vägarna som bidrog till 
att Skänninge tidigt kom att bli en viktig knutpunkt. 
Skänninges betydelse redan under yngre järnålder 
visar sig i det stora antalet runstenar som finns i sta
den och dess nära omland. Under 1100-talet fanns 
det i Skänninge två romanska kyrkor på ömse sidor 
om Skenaån, Allhelgona samt S:t Martin, vilket är 
ett tecken på ortens centrala karaktär under 1100- 
talet. Under tidigt 1200-tal uppförs i Skänninge flera 
kyrkliga institutioner. Hospitalet, troligen från före 
1208, är exempelvis Sveriges äldsta. Vidare hålls det 
i Skänninge flera viktiga politiska och kyrkliga möten 
varav det mest kända är ”Skeningemöte” 1248. Med 
detta som bakgrund är det alltså ingen slump att domi- 
nikanerna väljer att förlägga sitt konvent dit. De väl
jer en plats där människor möts och där deras pre
dikningar och föreläsningar kan få många åhörare.

När så Ingrid via sin brors donation och med ins
piration från Petrus de Dacias kan inrätta Sveriges 
första kvinnliga dominikanerkonvent görs det vid 
S:t Martins kyrka i Skänninge. Ingrid själv kom en
dast att leva en kort tid i konventet då hon gick bort 
redan 1282. Men vi kan följa flera av konventets före
havanden bland annat genom bevarade medeltida

brev. I ett brev daterat 1298 kungör exempelvis Beng
ta Holmstansdotter i Berga att hon skänkte hela sitt 
gods till konventet då hon på jungfru Maria födel
sedag 1291 inträdde i systerkonventet. Vidare berät
tar ett brev från 1336 att en annan Bengta ger sin gård 
i närheten av sjön Tåkern till konventet i Skänninge 
eftersom hon där väljer att få leva och dö. En anmärk
ningsvärd donation sker 1353 då kung Magnus Eriks
son skänker Bjälbo kungsgård till konventet. Ett an
nat brev förtäljer oss att Birger Magnusson, borgare 
i Skänninge på 1340-talet, upplåter åt systrakonven- 
tet flera av sina gods för 610 mark penningar efter
som han var skyldig konventet den summan. Flera 
brev beskriver just hur personer har skänkt egendom 
till konventet för att därigenom få bo och leva där. 
Andra brev beskriver rena transaktioner mellan kon
ventet och olika privatpersoner, där konventet sna
rast fungerat som ett kreditinstitut. Dominikanernas 
uttalade fattigdomsideal, vilket bland annat innebar 
att kvinnokonventen inte fick äga mer fast egendom 
är de behövde för sitt nödtorft och inte heller ta ut 
ränta på lån, efterlevdes således inte riktigt. Konven
ten levde och anpassade sig snarare till den lokala 
sedvanan.

Systrakonventet i Skänninge, som först mot slutet 
av medeltiden kom att få namnet S:ta Ingrid, finns 
med oss i källorna fram till 1547. Gustav Vasa ger 
då order om att bryta tegel ur konventsbyggnaderna. 
Men redan i slutet av 1300-talet möts konventet av 
en tillbakagång. Det bland högfrälsefolket tidigare 
så populära konventet får då stå tillbaka för det nyin
rättade klostret i Vadstena.

Resterna efter S:ta Ingrids konvent ligger inom 
nuvarande kvarteret Nunnan, nordväst om Skenaån. 
Flera arkeologiska undersökningar har gjorts på plat
sen vilka bland annat visar att det på 1000-talet med 
största sannolikhet har legat en stavkyrka i områ
det. På 1930-talet grävdes det fram runristade grav-
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monument söder om klostergården. Gravmonumen
ten som dateras till 1000-talet har legat på stav
kyrkans kyrkogård och genom sina runinskrifter 
berättar de att Kufe här begravt sin son Vile och att 
Harane begravt sin fader Kufe. Stavkyrkan har tro
ligen uppförts av en storman och varit en så kallad 
privatkyrka. Kyrkan har under 1100-talet byggts om 
i sten och blivit helgad åt S:t Martin. Exakt var S:t 
Martins kyrka har legat är ännu idag osäkert. Arkeo
logiska undersökningar av murrester och gravar som 
är äldre än konventet indikerar att kyrkan kan ha 
legat vid konventets södra korsarm.

Det som syns av Ingrids konvent idag grävdes 
fram av arkeologer på 1920 - 30 och 40-talen. De 
knappt en decimeter höga murresterna visar att kon
ventanläggningen bestod av en klostergård med kors
gångar omgivna av olika byggnader. Söder om klos
tergården låg klosterkyrkan som troligen var byggd 
av kalksten och tegel. Mitt på klostergården finns 
en delvis rekonstruerad brunn. I den södra delen av 
konventet finns en källare bevarad. Den rymmer idag 
ett antal runristade gravmonument som en påmin
nelse om att Ingrid med sitt konvent ingalunda var 
först på platsen.



Karin Lindeblad

Varje vår blommar klosterliljorna i tusental i Vad
stena klosters trädgård. Människor vallfärdar för att 
se de vita liljorna blomma under de knotiga frukt
träden. Klosterliljorna har förvildats från den medel
tida klosterträdgården. Ännu i början av 1800-talet 
hade trädgården mycket kvar av sin medeltida karak
tär. En planskiss över Munkträdgården visar att det 
närmast kyrkan fanns ett ’Jord Qwarter’ och söder 
om detta en större fruktträdgård. Närmast sjön fanns 
en örtagård som då innehöll medicinalväxter bland 
annat klosterliljor, ramslök, pepparrot, vallört och 
skörbjuggört. När Svenska medicinalväxtföreningen 
1918 tog över skötseln av trädgården, var den helt 
förfallen. Den var uppdelad i två delar, en köksträd
gård närmast kyrkan och en fruktträdgård i söder. 
Föreningen gjorde en inventering av vilka äldre arter

som fanns i munkarnas trädgård. I fruktträdgårdens 
gräsmatta växte förvildad akleja, pärlhyacint, "mun
kar och nunnor”, trädgårds- och vildtulpan, pingst
liljor, krolliljor och luktviol.

De medeltida klosterträdgårdarna var inspirerade 
av de arabiska trädgårdarna på Iberiska halvön. Man 
övertog de arabiska trädgårdarnas korsform med 
vattenspel i mitten och gav dem ett kristet innehåll. 
Klosterträdgårdarna symboliserade Paradiset med 
dofter, ljud och färger och var, näst efter kyrkan, klost
rets heligaste plats. Trädgårdarna var slutna rum, om
givna av häckar eller murar. De korsformade gångar
na symboliserade den kristna vägen. I mitten fanns 
ofta en fontän eller en brunn och det kunde också fin
nas kanaler som samlade upp regnvatten. Vattnet och 
brunnen är båda centrala i den kristna föreställnings-
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världen som symboler för födelsen och dopet. Gräset 
vårdades ömt. Den gröna färgen uppfattades som 
symbol för evigt liv och ansågs ha en rogivande och 
uppfriskande påverkan på människor. Växterna var 
fyllda med symbolik, många av dem knutna till Ma
ria. Den vita madonnaliljan symboliserade Marias 
renhet, den blå svärdsliljan hennes lidande vid korset. 
Förgätmigej var Marias ögon, guckoskon hennes skor 
och blåklockan hennes fingerborg.

I birgittinerklostret i Vadstena hade nunnorna sin 
trädgård norr om kyrkan och munkarna sin trädgård 
söder därom. Munkarnas och nunnornas kost skulle 
till stora delar bestå av grönsaker och frukt. Med 
klostren kom nya kryddväxter, medicinalväxter och 
grönsaker till Sverige. Purjolök, selleri, koriander, dill, 
morötter, mangold, persilja och sallad är några av 
de arter som introducerades av klostren.

Birgitta nämner nunnornas trädgård i sina bestäm
melser för klostret och enligt dessa skulle två systrar 
ansvara för och vakta trädgården. För dess skötsel 
fanns även en trädgårdsmästare och trädgårdsdrängar. 
Nunnornas trädgård bestod av tre delar, en apelgård, 
en örtagård och en lustgård mellan kyrkan och nun
nornas bostäder. Lustgården, eller gräsgården, var 
en blomsteräng främst avsedd för nunnornas rekrea
tion och meditation. Här odlades vita liljor och ro
sor som användes för att pryda kyrkan.

Munkarnas trädgård var från början en frukträd- 
gård anlagd av Johan Päterson, för övrigt den förste 
svenske trädgårdsmästaren som vi vet namnet på. I 
fruktträdgården odlades bland annat valnöts - och 
mullbärsträd, bergamotter och möjligen också kastan
jeträd. Munkarnas trädgård utvidgades åtminstone ett 
par gånger under 1500-talet och omgavs slutligen av 
den tegelmur som än idag omger trädgården.

Peder Månsson, en av munkarna i klostret, var 
en flitig författare som skrev flera böcker. I sitt verk 
”Om Bondakonst” ger han praktiska råd hur man 
ska plantera träd, hur fruktträd ympas, hur ohyra 
bekämpas och hur en kål- och örtagård ska anläggas. 
Viktigt att tänka på vid anläggandet var att odlings- 
bäddarna i kål- och örtagården inte fick vara större 
än att man kom åt att rensa ogräs från alla håll. Ge
nom arkeologiska undersökningar i Vadstena vet vi 
också att odlingsbäddarna var rektangulära med 
smala gångar emellan. Innan kålen eller örterna plan
teras är det viktigt att gödsla jorden. Peder rekom
menderar särskilt fårgödsel, eftersom det innehåller 
minst ogräs. Vi kan också läsa om skilda föreställ
ningar som omgav odlandet på medeltiden. Som 
exempel kan nämnas att man ansåg att lök bör skör
das när månen är i nedan. Löken får då inte alltför 
stark smak och lukt. ’Gräskar’, det vill säga gurka, 
bör först drivas i korgar inomhus på våren, annars 
hinner de inte bli färdiga för skörd. Peder påpekar att 
kvinnor inte får komma i närheten av gurkodlingen, 
särskilt inte när de har ’månadssjuka’, om gurkodlan- 
det ska lyckas. Detta, och mycket annan klokskap, 
kan man lära sig av Peder.

Det var inte bara klostren som hade trädgårdar 
på medeltiden. Stadsborna hade kålgårdar på sina 
tomter och det finns även uppgifter om särskilda 
apelgårdar i städerna. Vid landsbygdens borgar och 
byar fanns lustgårdar, trädgårdar och stora humle
gårdar, de senare en absolut nödvändighet för öltill
verkning. För närvarande vet vi inte lika mycket om 
dessa trädgårdar men de senaste åren har nya resul
tat från utgrävningar visat att arkeologi kan vara en 
väg att nå ny kunskap om den medeltida trädgårds
odlingen.
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Lars Lundqvist

År 1875 beskrev fornforskaren C F Nordenskjöld 
fornlämningarna i Siaka. Han konstaterade att bön
derna brydde sig noll och intet om bygdens ”herrliga 
fornminnen”. Gravstenar och ättehögar åkte all värl
dens väg. Och än värre, folk hade inte ens vett att 
samla in och förmedla kunskap om minnena efter 
förfäderna! Nordenskjöld noterar torrt att ”Fortplant
ning medelst tradition tyckes ej öfverensstämma med 
lynnet hos Östgöta allmogen”. Trots Slakabornas för
störelselusta gladde sig ändå Nordenskjöld över att 
socknen utmärkte sig ”för en underbar mångfald av 
forntida minnesmärken”.

En hel del av Slakas fornminnen har under senare 
årtionden grävts ut. Tack och lov har dessa nutida 
”grav-förstörare” ett mer utvecklat sinnelag för att 
tradera sina upptäckter.

Bland arkeologer finns de som menar att Siaka 
en gång var en ”viktig plats”. Och då undrar man 
förstås på vilket sätt som platsen haft en särskild 
betydelse. Antagligen menar man att mäktiga per
soner bott i Siaka. Man brukar tala om stormän, 
stormansfamiljer, tidig aristokrati, järnålderselit - 
kärt barn har många namn.

Stormansfamiljerna i Skandinavien började an
lägga stora gårdar under perioden 200 - 400 e Kr. 
De utövade inflytande och kontroll över det sociala 
livet, religionsutövningen, varuutbytet och rättskip
ningen. De tillhörde ett krigarkast och beväpning 
var ett sätt att upprätthålla statusen.

Framväxten av det styrande skiktet pågick under 
lång tid, under åren mellan 200 till 1200 e Kr. I dessa 
familjer och ätter fostrades de som med tiden kom
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att tillhöra den medeltida adeln. En del av dessa blev 
med tiden kungar i Sverige.

De arkeologiska spåren efter stormansfamiljernas 
gårdar och maktcentra är lämningar efter stora och 
representativa byggnader, rika gravar med vapen, 
ädelmetall- och importföremål. Aristokratin grävde 
ibland ner sina förmögenheter och ledde offerritualer 
som bland annat avsatt spår i mossar, och ibland 
även i ortnamn som exempelvis Mjärdevi. Stormans- 
familjerna kom till uttryck i stora eller särpräglade 
gravmonument. Senare, under vikingatid och tidig 
medeltid, markerar inflytelserika familjer sin ställ
ning med runstenar.

Till storgårdarna eller huvudgårdarna knöts män
niskor som var starkt avhängiga den lokale styres
mannen. Dessa mer eller mindre ofria skötte jord
bruk, byggnation och dagliga sysslor. Många hade 
trälstatus, någon allmoge fanns inte. På gårdarna 
fanns även beväpnade följen, yrkeskrigare, knutna 
till stormannens hushåll. Periodvis bedrevs olika 
hantverk som resulterade i smycken, glaspärlor, tex
tilier och järnredskap. En gård kunde vara ett stort 
samhälle, med flera hushåll. Inom storgårdens do
mäner fanns, förutom åker och äng samt hagar för 
nötkreatur och hästar, även platser för begravning, 
ting och kult. En storgårds mark kunde under yngre
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järnålder antagligen omfatta ytor motsvarande flera 
byar - eller rent av en hel socken.

Stormansfamiljerna behöll sin ställning in i medel
tid. Under den äldsta kristna tiden bygger aristokratin 
kyrkor, först i trä, senare i sten. I grunden fanns all
tid stora gods som med tiden sannolikt blev mer om
fattande och spridda. Godsägaren hade då en huvud
gård, som ibland kallades för bosgård.

Frågan är nu om det funnits en storgård/huvud
gård i Siaka? Och var kan den i så fall legat? Visst 
finns det mycket som talar för att en stor befolkning 
levt på rullstensåsen Åsdymlingens nordspets, nära 
Siaka kyrka, under yngre järnålder. Ett exempel på 
det är att det troligen funnits ett osedvanligt stort 
gravfält, kanske 600 meter långt och 350 meter brett, 
söder om kyrkan. Idag finns inte mycket kvar. Mest 
iögonfallande är en stor domarring. På båda sidor 
om Gamla Kalmarvägen ligger fler järnåldersgravar. 
Men det har funnits betydligt fler. På slutet av 1800- 
talet räknade Nordenskjöld in ett 70-tal. Tittar vi på 
en karta från 1795 finns minst ett 20-tal gravar där 
domarringen ligger. En utgrävning väster om Gamla 
Kalmarvägen pekar i samma riktning; man fann ett 
20-tal överplöjda gravar på det så kallade Snusgärdet. 
Namnet hade platsen fått efter Snusen, en gubbe som 
snusade ”ovåligt mycke”. En del gravgömmor i 
Snusgärdet innehöll lyxföremål i form av glasbägare 
från folkvandringstid (400 - 550 e Kr). Sådana bru
kar man hitta på storgårdar från yngre järnålder.

Gravfältet har varit exponerat och väl synligt från 
flera håll. Och det är på sådana platser som stor
männen etablerade sina storgårdar. En viktig faktor 
vid valet var också att man kunde kontrollera de 
viktigaste kommunikationslederna. Och utmed åsen 
löpte just en av dessa viktiga landsvägar i äldre tider 
(Gamla Kalmarvägen).

Vikingatidens stormän i Siaka är väl represente
rade genom de osedvanligt många runstenarna. De
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verkar ha rests på två ställen. Bäst belagt är den så 
kallade Bosgårds backe strax norr om Lambohovs 
säteri (även benämnt Siaka bosgård, numera ett 
skogsparti i stadsdelen Lambohov). Möjligen har två 
av stenarna stått vid kyrkan. Anmärkningsvärt med 
Bosgårds backe är att man rest hela sex runstenar 
på platsen. Gunnar, Hemming, Sigdan, Grimulf, As
mund, Anund, Tore och Ottar var de första namn
givna Slakaborna. Under 900- och 1000-talet reste 
de stenar över sina fäder, bröder och söner; Berg
sven, Oväte, Torbjörn, Svarte, Hardine, Torne och 
Kättil. Runstensresarna var stormän, brytar och hird- 
medlemmar som kanske representerar 7-8 genera
tioners storgårdsinnehavare.

En av dessa runstens-personer kan vara den förs
te som bygger en träkyrka i Siaka. Som under 1100- 
talet ersätts av en stenkyrka. Det mäktiga västtornet 
och även de två runstenarna pekar mot att det just 
är en stormanskyrka.

Slakas anknytning till ledande släkter finns doku
menterad från 1200-tal. År 1250 lät drottning Kata
rina (änka efter kung Erik Eriksson Läspe och Halte 
och abbedissa på Gudhems kloster), donera mark i 
Siaka till Gudhems kloster i Västergötland. Kata

rina var släkt med både folkungar och Sverkerätten. 
Stenkyrkans byggherre hörde sannolikt till dessa ätter 
eller till en annan närstående stormansätt. Tyvärr 
vet vi inte exakt vad drottning Katarinas donationen 
omfattade. Kanske en huvudgård (Bosgården vid 
Lambohov?) eller rent av hela Siaka socken.

Det finns ännu fler tecken på att det funnits en 
tidig storgård i närheten av Lambohov. Det rör sig 
om gravar, gravfält och gravfynd. Hit hör en skelett- 
grav med glasbägare och spelbrickor från 300-talet 
och vapenfynd från folkvandringstid. Ett gravfält 
mellan Lambohovs säteri och kyrkan kan rymma 
påkostade kammargravar från yngre järnålder. Mer 
än så är det inte, men tillräckligt för att se platsen 
runt Siaka kyrka och området vid säteriet som en 
geografisk bas för en eller fler stormansfamiljer un
der yngre järnålder och äldre medeltid.

Vi vet naturligtvis inte om Snusen och hans sam
tida ägnade några tankar åt Slakas forna betydelse. 
Däremot kan vi vara ganska säkra på att Snusens 
funderingar var riktade på betydligt viktigare saker, 
som exempelvis på att ta bort ättehögar för att klara 
livhanken.
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Lars Z Larsson

Ifrån Väderstads ödekyrkogård löper en gammal 
landsväg mot platsen för Harstads ödekyrkogård. 
Den är något av en okänd pärla om man är intresse
rad av att förstå hur en äldre landsväg tar sig fram 
genom landskapet och varför den går just där. Som 
betydande landsväg västerut upphörde den redan 
under 1600-talets senare del. Därefter har den levt 
vidare som brukningsväg och är idag ett utmärkt 
exempel på hur landsvägar tog sig fram i landskapet 
under medeltiden och fram till bilismens dagar.

Bland de mer namnkunniga äldre kända vägarna i 
området med anspråk på att vara riks- eller landsväg 
är bl a västra och östra Holavedsvägarna samt den s k 
eriksgatan, som omnämns redan i medeltida källor. 
Man vet egentligen inte hur den gick i detalj men an
tar att den genom Östergötland passerat vissa orter,

däribland Norrköping, Linköping, Skänninge och Al
vastra. Fortsättningen söderut från Alvastra anslöt sä
kert till den västra Holavedsvägen. Båda dessa vägar 
har sina sentida efterträdare i riksväg 32 och 50.

I och med att den senaste delen av motorvägen 
genom Östergötland invigdes i slutet av 1990-talet 
finns det förbi Väderstad minst tre äldre sträckningar 
som alla kan kallas den gamla landsvägen.

Motorvägen, E4:an, föregicks av den väg som 
ledde trafiken förbi Väderstads samhälle och som 
idag degraderats från europaväg till lokalväg. Men 
den har även gjorts om till turistväg som fortsätter 
västerut förbi Rök, Alvastra och ner till Gränna. 
Österut mot Mjölby gick vägen uppdragen från den 
öppna, odlade bygden till området mellan fullåker 
och skog, den s k mellan-Zeller brytbygden.
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En generation tidigare drogs vägen rakt igenom 
samhället och följde en närmast snörrät dragning 
mitt ute i fullåkerbygden mellan Väderstad och öster
ut mot Mjölby. Denna sträckning har sina rötter i 
det sena 1600-talets satsning på bättre vägstandard, 
underhåll och skjutsväsende. Under denna period 
sattes de första milstolparna upp vilka är ett så karak
teristiskt inslag vid äldre landsvägar. De kom att sät
tas upp på varje kvarts-, halv- och helmil utmed den 
gamla svenska milen som mätte cirka 10 688 m. 
Mellan Mjölby och Väderstad finns flera olika gene
rationers milstolpar att se. I Mjöl
by, vid ”Kungsporten” under järn
vägen, finns en av de äldsta beva
rade i Sverige från 1654. Omedel
bart väster om Väderstads sam
hälle finns även en välbevarad mil
stolpe i röd kalksten från 1750-ta- 
let. Mellan Mjölby och Väderstad 
finns en yngre milstolpe som har in
skriptionen 1897 och texten 1 ny
mil för att uppmärksamma över
gången till metersystemet.

”Vår” gamla landsväg som har sin nutida mot
svarighet i E4:an gick under beteckningen riksväg 1 
eller ”riksettan”. Gammal förresten! Hur många år 
krävs för att bli gammal? För en landsväg räcker det 
tydligen med att det byggs en ny för att den ska bli 
gammal. Det säger naturligtvis inget om åldern utan 
är bara ett relativt förhållande.

Vill man försöka datera äldre vägar finns det flera 
olika sätt att gå till väga. Äldre kartor är en källa 
som är ett bra hjälpmedel när man ska försöka kont
rollera ålder och uppkomst av vissa företeelser från 
historisk tid. Studerar man lantmäterikartor över 
området ser man att det sena 1600-talets snörräta 
väg finns utlagd på en karta från 1705, men på en 
lantmäterikarta från 1638 finns den ännu inte. Här

med vet vi att vägen åtminstone förlorat sin status 
som landsväg någon gång efter 1638 men före 1705. 
För att söka sig ännu längre tillbaka ska man ha i 
minnet att dagens Väderstads församling är en sam
manslagning av de två medeltida socknarna Harstad 
och Väderstad. Den nuvarande kyrkan invigdes 1840 
och byggdes på en ny plats mitt emellan de äldre 
som idag ligger kvar som ödekyrkogårdar.

Från Väderstads ödekyrkogård och västerut finns 
en välbevarad sträcka av den riktigt gamla färdvä
gen mellan Harstad och Väderstad. På samma sätt 

som sker idag kom denna att bli 
kvar som lokalväg sedan central
makten beslutat om vägförbättring 
för fjärrtrafiken.

Från Väderstads ödekyrkogård 
och drygt 700 m västerut finns res
ter av landsvägen som den bör ha 
tett sig under medeltiden och fram 
till 1600-talets senare hälft. I östra 
delen har den karaktär av hålväg 
som skär igenom höjdpartier för att 
därefter se ut som vägbank till en 

brukningsväg. Vid en passage syns ännu blankslitna 
partier över berghällar där djur och människor samt 
häst och vagn dragit fram under århundradena. All
deles innan vägen når fram till Vallsbergs gamla by
tomt kan man än idag se rester av den mindre bro 
som funnits över ån som rinner fram i vad som idag 
närmast måste betraktas som ett dike. Sträckningen 
mellan Vallsberg och Harstads ödekyrkogård är oklar.

Hur kan man avgöra åldern på en sådan här väg- 
sträcka utan att gräva och ta prover och vad är det 
man daterar? Det går inte utifrån utseendet på vä
gen att se hur gammal den är utan man får se till 
vilken miljö den hör samt vad som finns i närheten.

På de båda medeltida kyrkoplatserna finns upp
gifter om runstenar. Vanligen restes dessa på utvalda



platser, gärna intill vägar och brolägen. 
Även om fyndplatserna är sekundära 
bör de ursprungligen varit resta med 
avsikt att vara synliga. Ofta stod de 
intill forntida vägar?

På ett avstånd inom 100 meter från 
vägen finns fornlämningar som repre
senterar allt från brons- till järnålder 
och medeltid. De äldsta synliga läm
ningarna är troligen de skålgropar som 
finns på några hällar intill vägen. Ome
delbart söder därom finns ett hägnads- 
system och flera gravfält från äldre 
järnålder. Bland annat ett med en tyd
lig hög och flera mycket flacka sten- 
sättningar. Från yngre järnålder hör, 
förutom runstenarna, även de spridda 
högar som finns kvar i området. De lig
ger intill odlad mark och kan vara de 
enda resterna av de bygravfält som Vä
derstadsborna bör ha haft före krist
nandet.

En mer svårbedömd lämning är den 
terrass som finns knappt 10 meter sö
der om vägen. På terrassen har det tro
ligen stått en byggnad som placerats 
där pga närheten till den gamla lands
vägen. Kanske ett gammalt värdshus 
eller gästgivargård?

Eftersom vägen hänsynsfullt sling
rar sig mellan t ex gravar från både äld
re och yngre järnåldern finns det all 
anledning att misstänka att den har 
förhistoriska anor. Under alla omstän
digheter bör vägsträckningen ses som 
en del av en samlad fornlämningsmiljö 
med den gamla vägen som den sam
manhållande länken.
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Lisa K Larsson

Under den äldre järnålderns mitt började man hägna 
in sina akraą betesmarker, slåtterängar och fägator med 
stengärdesgårdar. Om man skulle infinna sig i västra 
Östergötland, i övergångsbygden mellan slätt och skog, 
under denna tid skulle landskapet delvis se ganska an
norlunda ut än vad det gör idag. I det område som nu 
kallas Ryckelsby levde verkligen trakten, och den var 
tättbebyggd. Landskapet var skiftande och vackert 
kuperat och Lillån slingrade sig fram i dalgången. Om 
man hade betraktat platsen ovanifrån såg det ut som 
ett flätverk av slingriga stensträngar som knöt sam
man många gårdar i varierande storlekar. Alla gårdar 
sammanbands via fägator som ledde rakt ut till ut
marken. Invid stensträngarna och där fägatorna öpp
nade upp låg släkt, vänner och förfäder begravda i 
runda och kvadratiska stensättningar.

En liten rundvandring i Ryckelsby kan ha tett sig 
såhär. På en av traktens små kvadratiska åkerytor går 
en människa efter en oxe och bryter träda. Förutom 
oxen är årdern det främsta redskapet för flera syss
lor. På en annan åker skördas korn med järnskäror. 
En bit därifrån slår man äng med en kortlie. Några 
av dessa personer brukar oftast tillbringa sina arbets
dagar i textilhus och spinna garn med slända eller 
väva i upprättstående vävstolar.

Invid en av gårdarna vallar två barn kor till betet i 
en fägata. På gården ligger ett 15 meter långt hus med 
lerklinade flätverksväggar. Interiört är huset treskeppigt 
och indelat i en bostadsdel, en förrådsdel samt i ett 
fähus. I bostadsdelen består golvet av torkad lera och 
jordbänkar är uppsatta längs vissa väggar. En eldstad 
brinner centralt i rummet. På nätter och hela vintern



står boskapen stallade i fähusdelen. Gården äger tio 
nötkreatur i form av kor, kvigor, kalvar, en oxe och 
en tjur. Gårdens häst är liten och liknar en fjording. 
Andra djur utgörs av får, getter och grisar. Man sam
lar in gödsel i fähusdelen och mjölkar en ko på gårds
planen, där även höns går och pickar. En liten slank 
katt stryker omkring bland utsädet i förrådet och 
letar smågnagare.

På granngården finns en särskild plats ämnad för 
matberedning. Ett flertal personer är fullt upptagna 
med olika sysslor. Vid en kokgrop packas det in fisk i 
stora gröna blad som skall läggas ned på de glödheta 
stenarna i gropen. Vid sidan ligger jord och torv som 
skall täcka kokgropen. Det skall även bakas bröd på 
stekhäll, man försöker med hjälp av en järnpryl och 
en eldslagningssten få upp eld. En människa svettas, 
hon maler säd på en gnidkvarn. Arbetet är tungt men 
bröd och gröt kräver nästan dagligt malningsarbete. 
Två barn blandar till blod, kronmjöl och gryn till kams- 
bullar som skall torkas i förrådet för att kunna konsu
meras vid ett senare tillfälle.

Stensträngssystemen härrör från tiden mellan Kristi 
födelse till 600-talet e Kr. Tidsperioderna kallas ro
mersk järnålder och folkvandringstid. Det var ett jord- 
brukarsamhälle och stensträngarnas primära uppgift 
var att hindra boskap tillträde till inägomarken. Detta 
är den första indelningen av inägor och utmark som 
vi har i Sverige. Hägnadssystemen ingick i ett effektivt 
och specialiserat odlingslandskap där det lades stor 
vikt vid avgränsande markytor och ett definierande 
av äganderätten. De olika stora gårdarna kunde vara 
i beroendeställning till varann men de bildade ett häg- 
nadslag där gemensamma beslut togs och de kan ha 
samordnat sitt bete. Även mellan de olika hägnads- 
lagen bedrevs handel och utbyte. Jordbruket basera
des på en kombination av åkerbruk och boskapssköt
sel där betesdriften förmodligen stod i centrum. Öster
götlands första fähus byggs under denna tid. I och med 
dem kunde man gödsla sina åkrar permanent och 
mjölkhushållningen börjar spela en central roll. Inom 
jordbruket börjar man använda redskap av järn. Jär
net kunde utvinnas lokalt från myrmalmen, till en bör-



jan i småskalig produktion på någon av gårdarna. Järn
redskap börjar även läggas ned som gravgåvor, t ex 
skäror och andra skörderedskap, knivar och nålar. 
Gravfälten och gravgrupperna motsvarade ungefär 
gårdarnas fördelning och storlek.

Stensträngar har under många tider uppmärksam
mats och förbryllat. I äldre litteratur benämns de 
ibland som ”jättestigar”. Man har även tyckt att de 
omotiverat slingrat sig fram i terrängen och tolkat detta 
som vägar i den religiösa kultens tjänst. Att de anlagts 
för de dödas bruk. När stensträngar förband två gra
var menade man att de döda på så sätt kunde hitta till 
varandra. En annan hypotes har utgjorts av att de i 
vissa fall var offerstigar som heliga processioner följt, 
speciellt om stensträngarna gick mellan boplats och 
grav- eller offerplats. Fornforskare i olika tider har 
även velat se lämningarna som försvarsanläggningar 
eller som vittnesbörd om stridigheter mellan svear och 
götar. På den betade hagmarken i Ryckelsby syns i 
dag hägnadssystemet som raserade, delvis övertorvade 
murar. Det omfattar närmare 7 km stensträngar. Gra

varna finns också kvar och består mestadels av ren 
stenfyllning. Det vackra systemet gör att vi kan läsa 
av järnålderslandskapet väl, vi ser fortfarande fäga
torna, platsen för husen, åkrarnas och andra hägnaders 
nätmönster. De är viktiga för tolkningen av hur dåti
dens människor organiserade näringslivet och hur de 
sociala funktionerna fungerade. Östergötland intar en 
särställning i landet med sina stensträngskomplex. 
Mellan Ryckelsby och Rinnaslätten vittnar en hålväg 
även om att kommunikationsleder bundit samman 
vissa av systemen. Ryckelsbysystemet ligger i Ekeby 
socken och sträcker sig på båda sidor om vägen mot 
Rinna. Namnet Ekeby hänger ihop med den rikliga 
förekomsten av ekar i denna trakt. In på 1800-talet 
fanns en stor stensättning eller hög i Ryckelsby som 
utnämnts till Göstrings härads äldsta tingsplats. Den 
har sagts vara ”uråldrig” och att tingsplatsen redan 
på 1300-talet förlädes till Hogstad. Ryckelsbysystemet 
är ett av västra Östergötlands mest välbevarade och 
sevärda hägnadssystem. Platsen är ett ovanligt exem
pel på en nästan 2000 år gammal järnåldersbygd.



Maria Petersson

I Vist sockens dödsbok för år 1811 står skrivet; ”död 
den 24 juni 1811 Samuel Danielsson, hemmans bru
kare i Seljesätter. Föddes därstädes 11-12-1789. Fad- 
ren bonden därsammastädes Daniel... Modren Stina 
Johansdotter. Gifte sig 1803 med pigan Maja Stina 
Persdotter från Ringsnäs sin nu efterleverska med 
hvilken han haft 5 barn, 4 lefa. Fick det olyckliga 
infallet att midsommars afton skulle i sällskap med 
stalldrängen på Stafsätter Sven Svenberg och fiska
ren därstädes Anders Skoglund gå ut och gräfa ägo
delar ur jorden. När de som bäst hålla på med sitt 
onödiga och olyckliga arbete ramlar en stor sten och 
krossar honom straxt till döds”.

Det är prästen i Vist socken som fört in anteck
ningen i dödsboken. Att prästen verkar påtagligt irri
terad över tilltaget kan kanske förklaras med att idén

att gräva skatter har haft sin grund i folkliga tradi
tioner där såväl de underjordiska som andra över
naturliga väsen figurerat.

Exakt vid vilken sten Samuel Danielsson grävde 
efter skatter vet vi inte. Alla tre männen kom från sam
ma del av socknen - kanske kan man anta att de inte 
begav sig alltför långt hemifrån i sin skattjakt. Det 
finns emellertid många uppteckningar från senare tid 
som kan kasta ljus över den sorgliga historien. Folk
liga traditioner berättar om platser där skatter grävts 
ner. Ibland finns också berättelser om att man i mörk
ret kan se ljussken som visar var skatterna finns. Om 
Landamäre i Vist socken berättades t ex att det brann 
ljus över ett ställe där guld, silver eller pengar grävts 
ner. Ingen vågade sig dock dit. Om någon kom nära 
slocknade ljuset. De som hittade något lät ingen veta.





Enligt folktron fanns vissa dagar när en människa 
kunde tillskansa sig skatterna. Söndagar och tors
dagar var sådana dagar och särskilt gynnsamt var 
det på skärtorsdagen och midsommarafton (24 juni). 
Man skulle i fullständig tystnad bege sig till platser 
där ljusskenet synts och förfarande i fullständig tyst
nad gräva upp skatten samt hemföra den.

Ofta berättas om skattjakter där skatterna gått 
förlorade eftersom man inte förmått hålla tyst. I en 
spridd tradition berättas att när man grävt upp skat
ten får man se sin gård brinna. I en annan tradition 
kommer i det kritiska ögonblicket en höna dragande 
på ett halmlass - då går det inte att vara tyst längre 
och skatten försvinner ner i marken igen. På platsen 
där Torpa by (i Vist socken) tidigare låg berättas att 
det fanns ägodelar nedgrävda. Ibland syntes här lyse. 
Ett par drängar skulle gräva upp dem men kunde inte 
vara tysta. Då sjönk ägodelarna ner i marken igen.

I vår tid återstår oftast endast fragment av de tradi
tioner som tidigare funnits kring dessa speciella plat
ser i landskapet. Ibland kan man ännu idag peka ut 
platser där skatter sägs vara nedgrävda. Ibland finns 
fortfarande berättelser om att ljussken har synts på 
vissa platser. Ofta har dessa platser ett namn, an
tingen det rör sig om forntida gravar, ett stenblock 
eller någon annan naturfomation.

I Östergötland finns ett 50-tal stenblock med 
namn registrerade och till en del av dem finns också 
traditioner knutna. Vissa omtalas som offerstenar. 
Offerstenarna ligger ofta på berghällar och är upp
pallade på berget med mindre underliggande stenar. 
Sådana finns i Östra Hargs socken, Skällviks socken, 
Vist socken, Norra Vi socken och Borgs socken.

Till många stenblock knyts historier om jättar. 
En del är s k jättekast och traditionerna kring dessa 
är snarlika. En jätte förargades över kyrkklockornas



klang och försökte kasta ett stenblock på Vist kyrka 
för att tysta dem. Blocket missade. Det ligger nu på 
ett backkrön alldeles intill vägen mellan Sturefors 
och Bjärka Säby och kallas Skogbosten (uttal; Sko- 
bosten).

Gemensamt för offerstenarna och de andra sten
blocken i Östergötland är att inga arkeologiska un
dersökningar utförts i anslutning till dem. Stenblock 
med ännu levande traditioner har undersökts i and
ra landsändar, liksom i våra nordiska grannländer. 
Dessa kan ge oss en fingervisning om den ursrungliga 
innebörden hos en del stenblock i Östergötland. Un
dersökningar kring block som saknar levande munt
liga traditioner kan också ge oss en uppfattning om 
blockens ursprungliga innebörd. Strax söder om Vä
derstad by undersöktes två sådana stenblock. Kring 
blocken har man offrat såväl keramik som glasskär
vor och pärlor under perioden 200 - 600 e Kr. En

parallell finns från Arlöv i Skåne. Vid en plats kallad 
”Offerstenen” visade arkeologiska undersökningar 
att man ställt ett 20-tal keramikkrukor intill ett stort 
block som offer. Offren företogs för ungefär 1700 
år sedan (ca 200 - 400 e Kr). Utanför Stavanger i 
Norge undersöktes området kring ett stort, kluvet 
block kallat Lonaren. Enligt traditionen var det far
ligt att gå intill blocket när det var mörkt, man kunde 
dras ner i underjorden. På sidan, i en skreva under 
blocket, hittades flera föremål från yngre stenåldern 
(ca 2000 f Kr).

Traditionen kring det heliga, som kanske också 
uppfattats som farligt, har varit så stark att den förts 
vidare från generation till generation i flera tusen år. 
I många bygder känner man fortfarande till de he
liga platserna från förkristen tid, även om den ur
sprungliga innebörden oftast gått förlorad.
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Per Nilsson

På de höga höjder som omger dagens Valdemarsvik 
finns ett stort antal gravrösen. De flesta uppfördes 
under bronsåldern, 1800 - 500 f Kr. När man passe
rat Shellmacken och skolan i Valdemarsvik finns på 
vänster sida av vägen en skylt som pekar mot Kum
melberget. Vägen leder brant upp mot bergets topp. 
Väl uppe möts besökaren inte bara av tretusen år 
gamla gravar utan även av en fantastisk utsikt över 
Valdemarsviken, eller som den också kallas - Vam- 
mar fjorden.

Kummelberget gör skäl för sitt namn. Kummel 
är ett äldre svenskt ord för stenröse och kan betyda 
såväl gravröse som andra ansamlingar av sten. På 
Kummelberget och de omgivande höjderna finns ett 
30-tal gravrösen från bronsåldern bevarade. Utsikten 
över den långsträckta viken leder tankarna till en

norsk fjord och det är svårt att tänka sig en mer dra
matisk plats att begrava de döda på.

Tre områden lyfts ofta fram som centrala under 
östgötsk bronsålder. De tre är Tåkernbygden, Linkö- 
pingstrakten och Norrköping med omnejd. Ett om
råde som sällan nämns men som säkerligen också haft 
stor betydelse är de inre delarna av Valdemarsviken. 
Platsen ligger i ett strategiskt viktigt läge för kontakter 
med såväl inlandet som andra kustbosättningar.

Trakten kring Valdemarsvik är rik på stenålders- 
fynd och flera boplatser har konstaterats i direkt an
slutning till vikens tidigare strandlinjer. Gravar från 
samma tid har inte påträffats. Under yngre delen av 
stenåldern uppfördes många stora stenkammargra- 
var, främst längs södra Skandinaviens kuster och i 
området mellan Vänern och Vättern. Av någon an



ledning valde stenålderns människor i trakten kring 
Valdemarsviken att inte uppföra bestående minnes
monument över sina döda. Frågorna hopar sig; var
för uppfördes monument först under bronsåldern i 
denna trakt? Varför valde man att gravlägga de döda 
högt uppe på berg?

Under äldre bronsålder uppfördes rösen längs 
stora delar av Östersjökusten liksom på Öland och 
Gotland. Över vidsträckta geografiska områden fanns 
ett starkt behov av att markera vissa platser med 
monumentala gravar. Många teorier har genom åren 
förts fram om varför gravrösen placerats väl synliga 
på höjdsträckningar och bergskrön. Teorierna har 
omfattat allt från att placeringen avspeglar brons
ålderns föreställningar om kosmos till att de funge
rat som landmärken för sjöfarare. På senare år har 
diskussionen ofta handlat om hur människors sätt 
att tänka påverkas när det omgivande landskapet 
förändras, t ex genom att stora gravar anläggs. Fram
för allt har uppkomsten av de stora stenåldersgra- 
varna diskuterats, de så kallade megaliterna. Mega
litgravarnas tillkomst sammanfaller på många platser 
i norra Europa med introduktionen av jordbruket. En 
jordbrukande befolkning blir automatiskt mer plats- 
bunden vilket skapar ett behov att markera släkten 
eller ättens rätt att utnyttja ett visst markområde. 
Megalitgravarna kan ses som just sådana markörer.

När de stora rösena började byggas på krönen kring 
Valdemarsviken var det första gången människorna i 
området förändrade landskapets yttre former. Om vi 
resonerar på samma sätt som med megalitgravarna är 
det tydligt att det är först under bronsåldern det upp
kommer ett behov av att visa släktens ursprung med 
hjälp av stora stengravar. En möjlig slutsats av resone
manget blir att det är först under bronsåldern som 
jordbruket får sitt egentliga genomslag i trakten.

Vi kan utgå från att de höga bergen och öarna var 
laddade med symbolik och föreställningar redan

innan rösena byggdes. Det som är nytt är att platsen 
i och med rösets tillkomst fått en ny eller förstärkt 
innebörd. Tanken med att anlägga ett rose var säker
ligen att det skulle bestå i evig tid. Ett nytt landskaps
element hade tillkommit - ett berg för de döda. Röset 
blev en plats där man samlades för att minnas den 
döde. Fler begravningar tillkom och med tiden min
des ingen längre den första personen som begravdes. 
Rösets innebörd förändrades över tid från att först 
ha varit en grav till att bli den plats där en viss släkt 
eller ätt räknade sitt ursprung från. Förfädernas ur
gamla gravar visade att släkten hade rätt att utnyttja 
platsen.



Inget av Kummelbergets rösen har undersökts. På 
platsen för vattentornet i Valdemarsvik låg dock tidi
gare ett stort rose på ett av de högre bergskrönen i 
området. Röset var 13 meter i diameter och hade varit 
åtminstone en meter högt. När röset grävdes ut kunde 
det konstateras att man utnyttjat bergets naturliga 
profil genom att fylla ut sprickor och klyftor med 
eldsprängd sten. Där förhöjningar fanns hade en
dast ett tunt lager med sten lagts på berget. Det vik
tiga var med andra ord att graven fick det rätta ut
seendet, inte att en viss mängd sten skulle täcka den 
döde. Den eldsprängda stenen kom från en boplats 
som antingen legat på platsen för röset eller så hade 
de som byggde graven flyttat dit stenen från en intill- 
liggande boplats. I röset fanns två begravningar. Den 
ena innehöll sot, kol, keramik och brända ben och 
den andra endast brända ben.

Fler gravrösen i omgivningen är väl värda ett be
sök. Vid Mossebo Haga finns förutom flera vanliga 
rösen även ett välbevarat brätteröse. En lämplig av
slutning på en utflykt till bronsålderns Valdemars
vik är att via kyrkan och pastorsexpeditionen fort
sätta den branta stigen upp mot Lejonbergets krön. 
Inga rösen finns där att beskåda men däremot en 
hänförande utsikt över Valdemarsviken. Svaret på 
frågan om varför bronsålderns människor lät begra
va sina döda på toppen av höga berg får här åtmins
tone ett svar; det är en vacker plats att vila ut på.



63





er-t^sd
Tänk ”Omberg” och bilder av storslagen natur, stor 
artrikedom, fornborgar och lika talrika som fantasi
eggande berättelser om den mytiska drottning Omma 
dyker säkert upp. Ett intensivt utnyttjat odlingsland
skap är förmodligen inte det första man tänker på. 
Den bilden håller på att ändras nu.

Bergets dragningskraft är stor på oss idag, och har 
inte varit mindre under förhistorien. Från stenåldern 
finns fortfarande ett par mycket betydelsefulla anlägg
ningar kvar, dels pålbyggnaden i Dagsmosse, dels 
megalitgraven vid Alvastra. Även bronsåldern och järn
åldern har lämnat spår vid bergets fot.

På 1100-talet blev trakten vid Ombergs fot ett cent
rum för den sverkerska kungaätten samtidigt som 
Östergötland kom att spela en avgörande roll i Sve
riges historia. På 1130-talet valde svearna den öst- 
götske stormannen Sverker till kung. Under Sverkers 
tid grundade franska cisterciensermunkar Sveriges 
första säkert kända kloster i Alvastra på mark som 
Sverkers gemål, drottning Ulfhild, fått i morgongåva. 
Detta skall ha skett år 1143. Uppe på Omberg ägde 
klostret gårdarna Höje, Stocklycke, Portbola, Kåls
torp, Elvarum och Elstorp.

När Gustav Vasa 1527 drog in alla kyrkans egen
domar till kronan ingick Alvastra klosters ägor bland 
dem. Idén om en kunglig djurgård på Omberg väcktes 
av Gustav Vasas son, Johan Hl. Planerna på en kunglig 
jaktpark förverkligades omkring år 1605 av Karl IX, 
och år 1618 fick ståthållare Ribbing på Vadstena slott 
i uppdrag att se till att ett område med både Omberg 
och en god del av Dagsmosse inhägnades. I samband 
med bildandet av djurgården avhystes klosterhem
manen. Höje och Stocklycke fick stå kvar och reser
verades för djurgårdens inspektor och djurvaktare, 
övriga hemman revs ner, men de öppna markerna

kring dem bibehölls för att ge foder åt det kungliga 
viltet. Ellstorp och Portbola fungerade som saltställen 
för hjortarna. Fyra stora lador byggdes för hjortarnas 
vinterfoder. Särskilda grindtorp för ledvaktarna upp
fördes vid de fem öppningarna i hägnet; Västra, 
Södra, Norra jämte Dagsholms och Brottsledet.

Arbetet med att hålla stängslet i gott skick, och 
att mota rovdjur vintertid blev mycket betungande 
för den kringboende befolkningen. De fick också se 
sin traditionella rätt att släppa sina djur på bete på 
Omberg alltmer begränsad. Straffen på tjuvjakt var 
oerhört stränga. Enligt en kungörelse från kung Fred
rik år 1745 var straffet första gången man ertappa- 
des 20 par spö eller 16 dagars fängelse på vatten och 
bröd. Andra gången tillkom förutom ovanstående 
ett år på fästning. Tredje gången gällde tre års arbete 
på fästning förutom kroppsstraffet. Protesterna växte 
sig allt starkare. År 1805 såldes de sista hjortarna, och 
den 200-åriga epoken var slut.

'Wcła/mćbn ræn

Övergiven odlingsmark finns i stort sett över hela ber
get. En del är förstås de tidigare klosterhemmanens 
inägomark, men detta är inte hela sanningen. Många 
områden med gammal åkermark ligger norrut på 
berget, långt från någon känd gård. De äldre kartorna 
kan inte heller hjälpa till med antydan om ödelagda 
gårdar. Avsaknaden av kartuppgifter och att säkra 
järnåldersgravar ännu saknas uppe på berget gör ock
så att lämningarna är svåra eller omöjliga att datera. 
Många områden ger ett riktigt gammalt intryck, medel
tid eller järnålder. Andra är till synes yngre. Kanske 
har den järnåldersbefolkning som byggt de prakt
fulla gravarna vid bergets södra fot odlat här? Ett 
röjningsröseområde innehåller vad som sannolikt är 
en stensättning från järnåldern. Hur gamla är egent
ligen de rivna klosterhemmanen, och hur omfattande 
har deras odlingar varit under tidig medeltid? Kanske
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har de torpare som under 1800-talet bodde längs 
Ombergs östra fot haft möjlighet att ta upp åkrar på 
berget? Den intensiva skogsskoleepoken (mellan år 
1859 - 1934) har satt talrika spår i skogen. Flera 
skogsplantskolor finns kvar (de ser ut som små vallin
hägnade åkrar) och säkert hör en del av de nu regist
rerade röjningsrösena och fossila åkerformerna till 
denna period.

Trots all modernt skött produktionsskog på Om
berg är de äldre lämningarna ofta välbevarade och 
tydliga. Det gör att det säkert kommer att bli möj
ligt att genom karteringar och fortsatta arkivstudier

komma sanningen ganska nära på spåren. Man blir ju 
så nyfiken - vilka har brutit och odlat all denna mark 
högt uppe på Omberg? När då? Hur länge? Det känns 
som att befinna sig i ett myllrande nyodlingslandskap 
när man går bland alla rösen, man nästan hör ljudet 
av dragdjur, kärror, röster, människor...

All odlingsmark är också spännande med tanke på 
de idag så rika djur- och naturvärdena. Kanske det 
rent av är så att det är människans kulturpåverkan av 
marken som givit förutsättningarna för dagens vär
den? Såväl bokurskogen vid Ellen Keys Strand som 
granurskogen i Storpissans naturreservat (Mickelstorps 
inägomark på 1700-talet) ligger på kulturmark med 
tydliga odlingslämningar som terrasser och röjnings- 
rösen.
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De gamla lantmäterikartorna har förstås hedersplat
sen när kulturinventeringar skall ske. Ett exempel är 
ovanstående karta som visar Elvarums utsträckning. 
Det är en geometrisk avmätning från åren 1639 - 
1641. Förutom gårdsläget syns det norra (A) och 
det södra (B) åkergärdet. Littera C anger gärdesgårds- 
inhägnade ängar, och längs Vätterns strand är häst
hagen (G). Kring själva namnet Elvarum finns en sä
gen enligt P E Fredriksson (1946). Gården lär förr

ha varit ett ”ställe som var större än vanligt. Det var 
Alvastra klosters egendom och hade elva rum. Den 
var så stor för att kunna hysa västgötafiskarna, som 
gärna utnyttjade grundet utanför Omberg. Längre 
fram blev Elvarum en beryktad krog, där det brändes 
brännvin i smyg, och där man dansade, söp och slogs. 
Särskilt den 3:e söndagen i juli, då det var sed bland 
ortsbefolkningen att i samlad tropp gå dit för att äta 
körsbär”.
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Tom Carlsson

Om man går längs Borens norra strand passerar man 
Brånshult. Ett tjugotal meter från stranden, ute i åkern, 
syns en liten förhöjning, knappt värt namnet kulle. 
På markytan ligger avslag av flinta och bearbetad 
kvarts - spår från människor. En stenåldersboplats. 
Platsen var hem för människor som levde i en avläg
sen tid

I ”alla tider” har valet av hem varit betydelsefullt 
för människor. Vad får oss moderna människor att 
bosätta oss på en plats — i vissa fall hela livet ut; 
arbete, social tillhörighet, närheten till släkt och vän
ner? Valen för forntidens människor av sina boplatser 
gjordes inte av en slump. Många faktorer påverkade. 
Vad fick människorna att stanna upp och stanna kvar 
vid Borens strand i Brånshult? Av vilka skäl valde man 
just denna plats till sitt hem?

De första människorna som kom till Östergöt
land valde medvetet sina hem. Pionjärerna hade inte 
bara redskap och färdkost med sig i kanoterna utan 
man bar också på en mental ryggsäck, en kulturell 
bakgrund. Man visste vad man letade efter. Land
skapet skapades sakta genom berättelser, historier 
och händelser. Platser fick namn. Nu är namn och de 
historier som berättades glömda. Redskap av sten och 
platsen i sig själv är allt som återstår. Med hjälp av 
dessa fragment försöker vi ändå återskapa hur män
niskor levde sitt liv. Andra platser, arkeologiska erfa
renheter, får hjälpa till att skapa bilder.

En viktig orsak till valet av hem, då som nu, var 
kommunikationsmöjligheter. För 10 000 år sedan var 
landskapet ett helt annat. Boren var en sötvattensvik, 
en del av den stora Ancylussjön i öster. Tusentals år
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senare sammanlänkades samma sjö via Motala ström 
med det salta Littorinahavet. En vik av det salta havet 
skar in till nutidens Vreta kloster. Utanför kusten 
bredde en glesnade skärgård ut sig. Östersjöns strän
der var aldrig avlägsna. Via Motala ström nådde man 
med lätthet ut till skärgårdens landskap, med säl- 
jakt som mål. Samma vattenled förde kanoterna 
västerut till Vättern. När den stora sjön vid ett lämp
ligt tillfälle passerats och man nått stranden öpp
nade sig nya vattenvägar allt längre västerut.

Q/vLävvtvosÅxw (pr<7/mir ićna 7i/u
När valet föll på den lilla kullen i Brånshult var lan
det och landskapet välkänt sedan årtusenden tillbaka. 
Precis när man bodde på kullen vid Brånshult är osä
kert. Sannolikt var det under äldre stenåldern, kanske 
8000 år sedan. Mesolitikum; jägar/samlarstenåldern, 
en tid präglad av istidens påverkan på landskapet och 
naturen. En tid av långsam förändring. Landskapet 
ändrades från att vara karg tundra mot allt djupare 
skogar och till ett milt klimat. I öster höjdes sakta 
landet ur havet, förfädernas fiskevatten förvandlades 
till våtmarker. Människornas syn på sin närvaro, sin 
roll i naturen och i världen förändrades i samma lång
samma men ständigt pågående takt. Människorna 
ordnade sina liv. Boendet planerades efter årstiderna. 
Sommartid vistades man i familjegrupper längs strän
derna av en sjö eller våtmark. Man samlade, fiskade 
och jagade. Hyddorna flyttades ofta under denna sä
song. Vintertid slöt sig samhället samman. Man sam
lades i större grupper. Individer, familjegrupper, stam
mar och klaner möttes på samma plats. Varje vinter 
återkom man till samma plats, ett område med möj
lighet att försörja hela stammen. Sommarens händel
ser berättades, återskapades. Erfarenheter utbyttes. 
Det var ett sätt att leva. Rörligt - men återkomman
de. Samma platser besöktes i ett livsmönster som var 
lika präglat av kultur som av ekonomiskt tänkande.

Sannolikt var det därför under sommaren som 
man hade mött människorna på den lilla kullen vid 
Brånshult. Sanden på kullen gjorde marken torr; här 
slapp man fukt och väta. En enklare byggnad låg på 
sluttningen av kullen, området var röjt på större träd, 
vegetationen, naturen hölls undan. Hyddan var for
mad som en öppen hästsko med öppningen mot öster 
- mot den uppåtstigande solen. Solen värmde. Solen 
gav också ljus i hyddan till dem som arbetade med 
att forma flinta till jaktens pilspetsar, till dem som 
slog kvarts till de skrapor som skulle bearbeta skinnen
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på det fällda bytet. Grannskapet erbjöd jakt på kron
hjort och vildsvin i de täta ädellövsskogarna. Fisket 
var rikt och sjöfåglarna häckade längs Borens strän
der. Hyddan var synlig från långt håll men domine
rade knappast platsen. Platsen var väl vald. Man hade 
god uppsikt över Boren. Man såg och man syntes. 
Här bor vi. Detta är vårt. På kvällarna såg man röken 
från flera eldar, från liknande hem. Ensam var man 
inte, vännerna var aldrig långt borta.

Människor tänkte tankar om hur världen var upp
byggd. Efter samhällets världsbild och människornas

plats i universum organiserade man sina liv. Tankarna 
styrde hur hyddan byggdes, vem och var härden tän
des, vem som jagade vad, vem som fiskade osv. Ett 
komplext nätverk ordnade och styrde händelser i män
niskornas liv. Ekonomi och kultur - hand i hand.

Vad var ett hem för människorna under sten
åldern? I vilka berättelser ingick den lilla boplatsen i 
Brånshult? Det får vi aldrig veta. Hemmet på stran
den av Boren erbjöd skydd mot vädrets nycker, värme 
om natten. En plats runt lägerelden, nära familjen. 
Trygghet. En plats på jorden.



Pär Karlsson

Åker du på E4:an förbi Norrköping är det väl värt 
att göra en avstickare till stadens centrum. Stadskär
nan med de raka gatorna, den blandade arkitekturen, 
de stundom branta backarna, den vackra industrihis
toriska miljön kring den vindlande, kraftfulla Motala 
ström. Det finns inte många städer som kan stoltsera 
med en sådan stadskärna!

Väl i centrum är det värt att parkera bilen på en 
parkeringsplats och i stället välja att flanera utmed 
strömmen. Och väl där, varför inte förgylla dagen 
med ett besök på ett av stadens flera förnämliga 
museer - Stadsmuseet? Har Du inte tid att utforska 
utställningarna är åtminstone kaféet en lisa för både 
kropp och själ. Om Du dessutom har riktig tur kan 
Du få avnjuta ditt kaffe i den vackra, tunnvälvda 
stenkällaren.

Sittande i stenkällaren med en rykande kopp 
färskbryggt kaffe på bordet, efter promenaden bland 
de gamla industribyggnaderna utmed Motala ström, 
är det lätt hänt att tankarna och funderingarna vand
rar iväg. Vad är Norrköping för en stad egentligen? 
Varför är alla gator så raka och har de alltid varit det? 
De gamla industrilokalerna, som nu är museer, kon
tor och universitetslokaler - vad var de tidigare? Finns 
det flera lika vackra välvda källare som den jag sitter 
i nu och av vem och varför byggdes sådana?

Vid arkeologiska undersökningar har det visat sig 
att Norrköping till skillnad från de flesta andra stä
der har välvda källare i vart och vartannat kvarter i 
centrum. Gemensamt för många av dem är att de är 
byggda under 1600-talets första hälft. Vissa används 
än i dag, men de allra flesta är mer eller mindre rase-
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rade. Många av dem är, eller har varit byggda i sten 
som den här i stadsmuseet, men några är i tegel. Det 
har också visat sig att de flesta av dem ligger med en 
annan riktning och placering än dagens gator och 
bebyggelse.

Under samma tid som källarna i Norrköping bygg
des, det vill säga 1600-talets första hälft, rasade 30- 
åriga kriget på kontinenten, med Sverige som en av 
huvudaktörerna. Gustav II Adolf, Axel Oxenstierna 
och drottning Kristina såg samtidigt till att det stats- 
bygge som Gustav Vasa så framgångsrikt påbörjat 
ett knappt sekel tidigare blev en realitet. Industriali
seringen av Sverige tog också sin början på allvar, 
bland annat baserad på tekniska och organisatoriska 
landvinningar inom bergsbruket.

Som alla storskaliga och långdragna krig slukade 
det 30-åriga kriget enorma resurser. Armén krävde 
försörjning, både i form av vapen och uniformstyger. 
Till detta kommer också bördan av försörjningen av 
den nya, större statsförvaltningen. Men alla spel har 
sin vinnare och förlorare. Samtidigt som städer och 
byar brändes och plundrades på kontinenten blomst
rade Norrköping!

Den medeltida staden Norrköping, med sin lilla 
befolkning, vindlande gator och glesa bebyggelse, 
sina kvarnar och fasta fiskeanordningar utmed ström
men, skulle från mitten av 1500-talet till mitten av 
1600-talet komma att förändras helt!

Vid mitten av 1500-talet beslöt Gustav Vasa att 
Norrköping skulle utgöra den viktigaste utskepp- 
ningshamnen för produkterna från det allt mer in
tensifierade bergsbruket i norra Östergötland. Likaså 
att det skulle uppföras en kungsgård i staden med 
syftet att fungera som ett mönsterjordbruk och vara 
kronans stödjepunkt i regionen. Den ekonomiska 
resurs Motala ström utgjorde redan under medeltiden 
för kvarndrift och laxfiske kom också att utnyttjas 
allt mer effektivt under denna tid, bland annat för

metallhantering och textilproduktion. Vid början av 
1600-talet byggdes slottet Johannisborg och ett bruk 
grundlades i Norrköping - det som senare blev känt 
under namnet Holmens bruk. Den professionella led
ning av bruket som nederländaren Louis de Geer er
bjöd och den efterfrågan på bland annat vapen och 
tyger som 30-åriga kriget skapade gjorde att Hol
mens bruk snart intog rollen som en av rikets vikti
gaste industrier.

Detta, och mer därtill, skapade en tillväxt i sta
den av sällan skådat slag. Förutom den blomstrande 
ekonomin som följde av Norrköpings utveckling till 
landets viktigaste industriort under stormaktstid 
växte också befolkningen kraftigt. Från 1560-talet 
till 1610-talet tredubblades befolkningen och Norr
köping växte till rikets största stad efter Stockholm.

Under denna tid fanns också gemensamma kon
tinentala och inhemska estetiska ideal om hur en stad 
bör se ut. Den medeltida staden, med sina trånga vind- 
lande gator borde ersättas av breda, raka gator enligt 
en rätvinklig rutnätsplan. Norrköpings framgångsrika 
utveckling gjorde det naturligt för centralmakten un
der Axel Oxenstiernas ledning att rikta intresset mot 
staden och planera för en stadsreglering. En modern 
stad skall se modern ut! År 1640 upprättades därför 
en karta över den då befintliga staden i syfte att ut
göra underlag inför en planerad gatureglering. Stads- 
regleringen genomfördes dock inte omedelbart utan 
med avstamp i den stora stadsbranden 1655 kom åter
uppbyggnaden att genomföras enligt rutnätsplanen. 
Därmed utplånades det mesta av den äldre oregelbund
na stadsplan som avbildas på 1640-års karta. Liknande 
rutnätsplaner fanns för många av de svenska städerna 
under denna tid, men det finns ingen annan där planer
na kom att genomföras i samma omfattning.

Kanske är det i ljuset av Norrköpings framgångs- 
saga under århundradet kring 1600 de välvda käl
larna skall ses? I samma anda som centralmakten



och dess ambitioner idag syns i sta
den genom industriminnen från en 
då toppmodern industri, slottsruinen 
och möjliga lämningar från kungs
gården och den näst intill helt ge
nomförda rutnätsregleringen av sta
den, visar de framgångsrika borgar
na upp sig för oss genom sin vidlyf
tiga konsumtion i form av stenarki
tektur. Under denna tid hade långt 
ifrån alla råd och möjlighet att upp
föra hela eller ens delar av byggna
der i sten. De många källarna kan nog 
därför ses som monument över ovan
ligt många framgångsrika borgare i 
en välmående stad.

När Ditt kaffe är urdrucket och 
det är dags att bege Dig mot den par
kerade bilen leder kanske vägen till
baka via Västgötegatan. Denna gata 
är faktiskt en av mycket få gator i 
Norrköping som har fått behålla sin 
ursprungliga, tidiga 1600-tals sträck
ning. Det har också hittats äldre, 
välvda källare i kvarteren på båda si
dor om gatan. Varför just Västgöte
gatan fick ligga kvar, och vilka de var 
som lät uppföra källarna utmed ga
tan är funderingar Du kanske tar med 
Dig ut på E4:an. ARBETETS
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Anders Persson och Ragnhild Fernholm

Det svaret fick inventeraren på frågan om det fanns 
några icke registrerade fornlämningar på Stavsätters 
ägor. Året var 1980 och revideringen för ekonomiska 
kartan pågick i Vists socken söder om Linköping. 
Enligt markägaren hade man stött på ”husgrunden” 
och platsen där säteriet tidigare låg. Grunden hade 
upptäckts när man utförde en del röjningsarbeten 
för utvidgning av åkermark. Vad man då inte visste 
var att ”husgrunden” i själva verket var något helt 
annat.

Den ambitiösa inventeraren besökte platsen, på en 
svagt kuperad moränrygg invid sjön Rangens strand. 
I den igenväxande hagmarken låg ett stenröse, som på 
många sätt påminde om en husgrund efter en större 
byggnad, fylld med röjningssten. ”Husgrunden” hade 
ett utmärkt läge, men det var något som inte stämde.

Under hösten samma år fick Anders Persson nöjet 
att besöka platsen i samband med granskningsar- 
betet. ”Husgrunden” hade efter avlövningen ändrat 
karaktär. Nu syntes det tydligt att det rörde sig om 
en grav med svagt välvd stenfyllning. Det märkliga 
är inte bara formen utan den väl tilltagna storleken. 
Det är inte underligt att tanken på en husgrund hade 
förts på tal. Den mäktiga graven är närmare 20 me
ter lång och 10 meter bred samt omges av en vällagd 
kantkedja med tre bevarade hörnstenar.

Den stora rektangulära stensättningen är prakt
full och unik i sitt slag, då inget liknande är känt 
inom Östergötlands gränser. Vid en första anblick 
söker man efter två tätt intilliggande kvadratiska 
stensättningar med parallella kantkedjor. Den kom
binationen förekommer på några platser i trakten



runt Linköping. Den kvadratiska formen är långt 
vanligare och återfinns i flera hundratal i länet. Ytter
ligare en märklig detalj är gravens inre stenfyllning, 
som uppvisar en närmast rundoval form. Övriga 
delar av graven är i det närmaste övertorvade ut mot 
kantkedjan och hörnstenarna.

Studerar man äldre handlingar och litteratur om 
Stavsätter är det endast i monografin om Bjärka-Säby 
som man finner en rad, vilken antyder att något spek
takulärt kan finnas i beteshagen. I den del som be
handlar ”Löfängen i Bjärka-Säbys bebyggelsehisto
ria” (1925), skriver botanisten Rutger Senander ”Lik

runda och flacka med till stor del övertorvad fyll
ning. En av de största har tydlig kantkedja och i en 
av stensättningarna finns en gravklotsliknande sten 
i mittpartiet.

Hur kunde Bror Schnittger missa den stora rek
tangulära stensättningen som Rutger Sernander be
skriver? Den troligaste förklaringen är att Schnittger 
fått uppgiften om ”rektangulära rös” från Sernander. 
Vid besök på platsen har Schnittger hittat ”sten- 
flaken” och röset och förmodligen nöjt sig med detta. 
Han sökte inte av området vidare utan uppfattade 
sannolikt att Sernanders uppgifter var felaktiga. Det

som Karnäs Stafsäter i ena änden af ett stort, utmed 
Rengens strand beläget löfängskomplex. Detta hy
ser en del av stensätter, bl a stora rektangulära rös, 
som kan tyda på bebyggelse åtminstone sedan järn
ålder”.

När sedan Bror Schnittger beskriver platsen i 
”Bjärka-Säby under forntiden” (1926) finns inte 
denna rektangulära stensättning upptagen. Däremot 
nämner han tre gravar - ”två stenflak och ett för
stört röse” - i hagen NNÖ om Stavsätter. Dessa till
sammans med ytterligare minst sex stensättningar 
bildar ett gravfält, vilket också framkom vid revider
ingen 1980. Gravarna är här av mer traditionell typ,

kan man ha en viss förståelse för, när man vet hur 
många röjningsrösen och naturliga stenanhopningar 
det finns i vissa områden kring Stavsätter och Bjärka- 
Säby. Självklart kände Schnittger till fornlämnings- 
beståndet i Linköpingstrakten. Här finns inga ”rek
tangulära rös”, eller...?

Vid ett besök på platsen hösten 2002 har den ti
digare beteshagen utökats och området ingår i ett 
naturreservat. Detta innebär att gravfältet och den 
rektangulära stensättningen betas och har öppnats 
upp med fina siktförhållanden. Idag är den stora rek
tangulära stensättningen imponerande och mycket 
sevärd.
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Göran Tagesson

Under medeltiden föddes en allt starkare kungamakt 
och ett med tiden alltmer sammanhållet rike. 1200- 
talet var en omvälvande tid i Sverige, en period som 
såg borgar byggas och städer grundas.

För kyrkans del innebar 1200-talet framför allt 
att stora resurser satsades på de stora kyrkobyggena. 
Vid denna tid stod majoriteten av sockenkyrkorna i 
sten redan färdigbyggda i Linköpings stift.

På slättbygderna i centrala Östergötland hade de 
gamla träkyrkorna ersatts av små stenkyrkor redan 
under föregående sekel och förutom ett antal trä
kyrkor i stiftets utkanter var kyrkolandskapet i stort 
sett redan utbyggt på 1200-talet. Istället kunde en 
allt större del av stiftets överskott kanaliseras ge
nom tiondet och investeras i den stora katedralen i 
Linköping.

På 1230-talet började den gamla romanska dom
kyrkan byggas om till en modern gotisk katedral, 
ett arbete som skulle komma att pågå under hela 
medeltiden. Samtidigt inrättades ett domkapitel, en 
valförsamling av präster knutna till domkyrkan, som 
hade som en av sina viktigaste uppgifter att välja ny 
biskop vid den gamles frånfälle. Domkapitlets med
lemmar, kanikerna och prelaterna, var samtliga knutna 
till olika altaren i domkyrkan. Till varje altare hörde 
en ekonomisk grund, ett prebende, som oftast be
stod av jord och gårdar, för att trygga försörjningen 
av kaniken och mässfirande vid altaret.

Naturligtvis kom Linköping att påverkas av denna 
utveckling. Området kring domkyrkan fungerade 
under lång tid som en formidabel byggarbetsplats. 
Parallellt under 1200-talet genomfördes stora arbeten





på biskopsborgen (nuvarande slottet), en domskola 
byggdes och hela området kom att inramas och till
slutas av en mur. Samtidigt, på 1280-talet, har staden 
Linköping grundlagts med gator och gränder, mark
nadsplats och typiskt urbana företeelser som francis- 
kankonvent och lite senare helgeandshus och gillen.

Hur kom då landsbygden och församlingarna runt
omkring stiftsstaden att påverkas av allt detta? Vi vet 
fortfarande ganska litet om utvecklingen på landsbyg
den under högmedeltiden, men på vissa platser kan vi 
dock ana att en del socknar var indragna i en föränd
ring som hade med kyrkan och domkapitlet att göra.

Västerlösa ligger knappa 2 mil väster om Linkö
ping och består idag av en rik jordbruksbygd med böl
jande fält och där kyrkan fått stark konkurrens av 
Svenskt Foders stora silotorn. Flera av byarna har en 
historia som går långt tillbaka i forntiden. Under 1000- 
talet byggdes med stor sannolikhet en första träkyrka 
mitt i den blivande socknen. Från denna tid finns näm
ligen en fin runristad gravsten (en s k Eskilstunahäll), 
som påträffades redan på 1700-talet på kyrkogården 
och alltjämt finns att beskåda i kyrkans vapenhus.

Av den gamla stenkyrkan återstår endast tornet 
och den västra muren. Kyrkan bestod från början av 
ett långhus samt ett mindre 
kor med en halvrund avslut
ning i öster, en absid. Av ett 
bevarat parti av den gamla kyr
kans västgavel framgår det att 
murverket haft en mönster- 
murning i fiskbensmönster (sk 
opus spiccatum). Den runris- 
tade gravhällen från 1000-ta- 
let och det ovanliga murver
ket från 1100-talet tyder på 
att kyrkan byggts av och för 
någon lokal storbonde eller 
storman.



Under 1200-talet har kyrkan byggts till, med torn 
i väster och korsarmar, utbyggnader norr och söder 
om långhuset. Tornet är byggt i en helt annan stil än 
den gamla kyrkan, av fältstenar och fönsteromfatt
ningar murade med ett helt nytt byggnadsmaterial - 
tegel. Korsarmarna har inrymt altaren, men efter
som den gamla kyrkan revs vid 1700-talets slut för 
att ge plats åt den nuvarande stora och ljusa kyrkan 
finns det inte längre någon möjlighet att studera dess 
murverk. Mycket tyder dock på att såväl tornets 
tegelmurverk som korsarmarna har tillkommit un
der 1200-talets andra hälft.

Strax söder om kyrkan ligger än idag ett medeltida 
stenhus, ihopbyggt med kyrkogårdsmuren. Huset är 
6x5 meter stort och består av ett enda rum, med ett 
högt kryssvalv. Dörren mot norr och mot kyrkan har 
en enkel men vacker rundbågig portal. Byggnads
materialet är kalksten och portalen har huggits med

en tandad mejsel, vilket skvallrar om att byggnaden 
uppförts av stenhuggare nära knutna till domkyrkan, 
sannolikt under 1200-talets andra hälft eller senare. 
En mycket likartad portal finns i det gamla stenmaga
sinet i Vreta kloster från samma tid.

Det är oklart vad stenhuset använts till, men den 
måste ha haft en tydlig koppling till kyrkan redan 
under medeltiden. Den har tidigare tolkats som tion
debod eller mötesplats för ett sockengille. Vi kan inte 
utesluta att byggnaden använts av kyrkoherden och 
ingått som en del i prästgården, belägen direkt söder 
om kyrkan.

Vad var det som hände i Västerlösa just under 
1200-talets andra hälft? Både kyrkans nya torn och 
korsarmar och det ovanliga och påkostade stenhuset 
söder om kyrkan verkar ha tillkommit samtidigt.

1251 är ett betydelsefullt årtal i Östergötlands 
historia. Då kröntes Valdemar till kung i domkyrkan, 
en betydelsemättad händelse som innebar en manifes
tation av den tidens starka familj, Bjälboätten, med 
djupa rötter i landskapet. I samband med kröningen 
inrättade den nye kungen ett altare i domkyrkan, 
Omnium sanctorum eller Alla helgons altare och till 
dess prebende skänktes bl a gården Egeby i Väster
lösa. Sannolikt har med detta även följt patronatet, 
dvs överhögheten och 
äganderätten, över kyr
kan. Detta innebar bl a 
att kyrkoherden i Väster
lösa upphöjdes till kanik 
med plats i domkapitlet, 
en värdighet som var få 
förunnat. Kaniken har 
med tiden även sett till 
att skaffa sig en vikarie i 
sockenkyrkan, som kom 
att fungera som socknens 
kyrkoherde, medan kani-



ken alltmer engagerades i domkyrkan. Säkert är den 
påkostade ombyggnationen av kyrkan och stenhuset 
på kyrkogården en direkt följd av att kyrkan och 
socknen knöts till ett av de främsta kanonikaten vid 
domkyrkan.

Exemplet Västerlösa visar tydligt att domkapitlet 
byggdes upp av gods och kyrkor på landsbygden, 
gärna i närheten av Linköping, men det visar också 
att kanikerna till en början har fortsatt att bo på 
sina gårdar utanför Linköping.

Under 1300-talets andra hälft och 1400-talets 
början kom detta att ändras på ett drastiskt sätt. 
Lör att stärka domkyrkan och domkapitlet i de oro
liga och osäkra tider som följde på Digerdöden och 
det långa inbördeskriget under Magnus Erikssons 
sista dagar har ett residerande kapitel skapats i stifts
staden. Ett stort antal av prebendena skaffade sig 
residensgårdar i en stor halvcirkel kring domkyrkan, 
en manifestation av kyrkans andliga makt och för
sök att stärka dess identitet inåt och krav på infly
tande utåt. Inflyttningen av de rika prebendenas

huvudgårdar till stiftsstaden påverkade i grunden en 
plats som Linköping, som nu fick sitt verkliga upp
sving som stad.

Lör Västerlösas del innebar detta en fysisk boskill
nad mellan kaniken och hans sockenkyrka. Allhelgo- 
naprebendet byggde en residensgård nordväst om 
domkyrkan och kaniken har sannolikt flyttat till stan 
någon gång på 1370 - 80-talen. Vid denna tid uppför
des ett mindre stenhus på residensgården, den ännu 
bevarade s k Rhyzeliusgården. Senare, vid sekelskiftet 
1500, har huset byggts till med ytterligare en våning 
och flera rum, stenhuset fick trappstegsgavlar och 
blinderade gavelfält samt delvis ännu bevarade föns
terluckor.

På så sätt finns alltså en direkt koppling mellan 
kyrkan och stenhuset i Västerlösa och tillkomsten 
av en av Linköpings fåtal bevarade stenbyggnader. 
Genom de bevarade stenhusen kan vi få en liten glimt 
av hur staden kom att påverka den närliggande lands
bygden under medeltiden och hur människor kom att 
lämna landet för att flytta till staden.
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Rikard Hedvall

En av de märkligaste kyrkorna i landskapet är utan 
tvivel den i Vårdsberg. För de flesta, som passerar 
på Åtvidabergsvägen och blickar upp mot kyrkan, 
framstår den dock som högst ordinär. Den som tar 
sig tid och stannar till upptäcker att det i murverket 
går att avläsa kyrkans ursprungliga, och mycket spe
ciella, cirkulära form.

Vårdsbergs rundkyrka ligger på en liten och 
mycket markant höjd. Från dess krön har man bra 
uppsikt över landskapet med Vårdsbergsån i norr 
och öster. Åt söder överblickar man en av Östergöt
lands huvudvägar. Med dessa förutsättningar är nam
net Vårdsberg lätt att förstå. Omtalade är de vård- 
kaseplatser på bergshöjderna, från Östersjökusten 
och in till Linköpingsområdet, där eldar kunde tän
das när fienden nalkades. Även vårdsbergsberget har

säkerligen fungerat som ”vaktberg” långt innan nå
gon kyrka byggdes här.

Kyrkan har ursprungligen bestått av ett runt lång
hus - rundhuset, och ett halvrunt kor. I mitten av 1700- 
talet och början av 1800-talet skedde stora föränd
ringar med kyrkan. Såväl Carl Fredric Broocman som 
Nils Månsson Mandelgren reste runt i landskapet un
der 1700- respektive 1800-talen för att rita av och be
skriva bland annat äldre byggnader. Ursprungligen 
reste sig ett ”ottakantigt wårdtorn” över rundhustaket 
och tornet bars upp av ”sex ofantligt tjocka stenpela
re” skriver Broocman. De bör därmed ha tagit en stor 
del av rundhusets yta i anspråk och därmed ha omöj
liggjort ögonkontakt mellan prästen och en del av för
samlingen. Enligt de båda herrarna var kyrkogårds
muren liksom kyrkan försedd med skyttegluggar.
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Ingången har legat rakt i söder vilket är mycket 
ovanligt för denna kyrkotyp. Det vanliga är en öpp
ning i sydväst och eventuellt en i nordväst. Den vackra 
portalomfattningen, som förvaras i vapenhuset, kan 
ursprungligen ha ingått i nordportalen. Denna ledde 
upp till en andra våning ovan det speciella tunnvalv 
som löpte runt rundhuset. Valvet 
vilade dels på yttermuren, dels på 
pelarna i rundhusets mitt.

Fasaden var ursprungligen inte 
putsad utan kalksten och orna
mentik var väl synlig. I dag kan 
vi bara beskåda den utsökta ex
teriören på rundhusets norra sida 
som knackats fram under 1700- 
tals putsen. I fälten mellan rund- 
bågsfrisen och halvkolonnerna 
har de runda fönstren suttit. Ovan 
frisen syns en av skyttegluggarna 
medan spåren av de stenreliefer 
från 1100-talet, som ursprungli
gen smyckade kyrkan, kanske 
har utplånats. Bevarad är draken 
medan ett flertal andra varelser 
antingen döljs under den tjocka 
putsen eller har knackats bort.
Invändigt var rundhuset däremot 
redan från början putsat. I putsen syns fortfarande 
de ristningar som gjordes för att murverket skulle 
framstå som om det var uppbyggt av små, väl huggna, 
fyrkantiga stenar.

I Sverige känner vi endast till 13 rundkyrkor från 
medeltiden varav Vårdsbergs är den enda bevarade 
av de tre som funnits i Östergötland. Tjärstad kyrka 
utanför Rimforsa revs år 1778 medan Klåstad rund
kyrka brändes vid det nordiska sjuårskriget år 1567. 
Den runda formen har givetvis redan tidigt haft en 
speciell symbolisk innebörd med kopplingar till både

sol och måne. Den runda byggnadsformen härstam
mar ursprungligen från antika gravar. Konstantin den 
stores moder, kejsarinnan Helena, ska enligt traditio
nen vid ett besök år 326 i Jerusalem ha påträffat det 
heliga korset. I närheten av fyndplatsen av korset mena
de man sig också ha påträffat Jesus grav. Kejsarinnan 

lät på denna plats uppföra en rund
kyrka - Den heliga gravens kyrka.

På kontinenten förändrades ti
digt runda byggnader, som t ex 
Pantheon byggd 120 - 124 e Kr, 
till kristna kyrkor. De äldsta krist
na rundkyrkorna var där grav-, 
minnes- och dopkyrkor. Andra 
kända byggnader som kan antas 
ha koppling till gravkyrkan är bl a 
San Vitale i Ravenna, Hagia Sofia 
i Istanbul (båda från 500-talet) 
och Karl den Stores kapell i Aachen 
från början av 800-talet.

Genom de adliga korsriddar- 
arméernas försorg intogs Jerusa
lem år 1099. Detta blev också 
startskottet för en aldrig sinande 
ström pilgrimer till det heliga lan
det. En viktig uppgift för tem
pelriddarna blev därefter att för

svara Jerusalem och säkra pilgrimsleden dit. Tem
pelriddarna som fanns över stora delar av Europa 
lät på flera platser uppföra rundkyrkor som anspe
lade på Den heliga gravens kyrka, som Temple Church 
i London. Syftet med pilgrimsresorna var att erhålla 
skattelättnader, botgöring och förhoppningar om 
mirakelkurer vid särskilda helgongravar. Det främs
ta målet var Den heliga gravens kyrka. Från Öster
götland känner vi flera pilgrimer som Ingrid av Skän- 
ninge och biskop Kol som dog i Jerusalem i slutet av 
1190-talet. Ett sekel senare var biskop Kols efterträ-
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dare Henrik i det heliga landet. Även riddaren, riks
rådet och lagmannen i Östergötland Bengt Magnus
son bördig från folkungaätten och tillika heliga Bir
gittas morfar reste år 1289 tillsammans med den se
nare utsedda biskopen Lars i Linköping. Magnus La
dulås däremot anslog 400 mark silver för att 4 rid
dare skulle resa dit som pilgrimer i hans ställe.

Förutom kyrkoformen finns i Vårdsbergs kyrka 
ett antal nischer i rundhusmurens insida vilka har 
tydliga paralleller med Jesu gravkyrka i Jerusalem. 
Det är det enda exemplet i norra Europa. Tänkbart 
är att en person som biskop Kol kan ha bekostat 
uppförandet av kyrkan. Det bör ha varit en person 
som med egna ögon och med egna medel kunnat åter
skapa den imponerande syn och symbolik som han 
eller hon mötte i Jerusalem. Vårds bergs kyrka bör 
dessutom ha uppförts ungefär samtidigt som Kol ver
kade. Det var i en tid då många privata kyrkor bygg
des i Östergötland. I Vårds bergs kyrkas västvägg finns 
en nu igenmurad öppning som förmodligen indikerar 
kyrkans ursprungliga status som privat uppförd gårds- 
kyrka. Från denna öppning kan kyrkans patronus 
ha kommit ut på en herrskapsläktare där han och 
hans följe kunde följa mässan. Kanske hade han eller 
hon tidigare gjort en lång och farofylld resa till kris
tendomens hjärta.

Platsens långa kyrkohistoria tar sin början under 
1000-talet. I kyrkan har nämligen påträffats frag
ment av gravmonument i vikingatidsstil daterade till 
1000-talets andra hälft. Denna typ av monument som 
dekorerades med vikingatida dj urornamentik i kom
bination med runristade kristna strofer som Gud hjälpe 
hans själ, indikerar att det funnits en äldre träkyrka 
på platsen. Den bör därmed ha byggts i övergången 
mellan hednisk och kristen tid.

Fantastiska i Vårds bergs kyrka är också väggmål
ningarna från 1600-talets början. Bland de målade 
figurerna finns en äldre person som med sina enorma 
glasögon kan tolkas uppmana oss att studera kyrko
byggnaden noga. När vi gör det växer en 1000-årig 
historia fram om kyrkorna på vårdsberget, en tids
rymd som är imponerande i jämförelse med det mål
ningen egentligen illustrerar nämligen en man som 
nått den aktningsvärda åldern på 60 år.







e nitton berättelserna i boken 
är hämtade från platser som går 

att besöka. Ingen är bortgrävd eller 
gömd i något grustag eller under ett 
industriområde. I detta kapitel finns 
det enkla beskrivningar av platsen och 
hur ni hittar dit.

För dem som vill läsa mer, presen
terar vi några litteraturtips med titlar 
som anknyter till de aktuella ämnena. 
Litteratur som inte heller är gömd i svår
åtkomliga publikationer utan som finns, 
eller borde finnas, på biblioteken.
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1 Lundby och dess mätstång. Alf Ericsson (sid 8)
Lundby ligger söder om den gamla Riksväg nr 1, 
numera landsvägen mellan Väderstad och Hogstad. 
Vi befinner oss mitt i fullåkersbygden. Det medelti
da Lundby ligger endast ca tre kilometer öster om 
Väderstad. Följ skyltarna mot Lundby. Flera gårdar 
från Lundby är utflyttade till nya lägen men den me
deltida bytomten är fortfarande bebyggd med flera 
hus.

Dovring, Folke. 1947. Attungen och marklandet. Stu
dier över agrara förhållanden i medeltidens Sverige. 
Lund.

Göransson, Solve. 1985. De regelbundna strukturer
na i Östsveriges bebyggelsegeografi. I: Aldskogius, 
H. et al. (red). Kulturgeografiska perspektiv. Geo

grafiska regionstudier Nr 15. Kulturgeografiska In
stitutionen. Uppsala Universitet. Uppsala. 

Helmfrid, Staffan. 1962. Östergötland “Västanstäng". 
Studien über die ältere Agrarlandschaft und ihre 
Genese. Geografiska Annaler 44. Stockholm. 

Kartan över Lundby från 1638 - 39 ingår som folio 
154 i den geometriska jordeboken D7, som förva
ras i Lantmäteriets forskningsarkiv i Gävle.

2 Minnen och fornminnen. Anders Kaliff (sid 12)
Någon mil söder om Linköping ligger Vist och Sture- 
fors. Mitt i ett villaområde med 1950 och 1960-tals- 
bebyggelse i Sturefors ligger den s k Midsommarkullen. 
Närmast åt söder finns en idrottsplats. Betydelsefullt 
för Midsommarkullens placering var sannolikt att den 
kunde ses från Stångån som rinner strax intill.
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En bok om Husbyar. 2000. Michael Olausson (red).
Riksantikvarieämbetets skrifter nr 33. Stockholm. 

Wist hembygdsförening 1976-2001 (utkom 2001).

3 Hedaområdet i Ljungsbro. Carin Clareus (sid 16)
Fomlämningskomplexet vid Heda hittar man väster om 
Vreta kloster. Mellan Biåsvädret och Vreta finns en skylt 
mot Heda. Trots områden med radhus och villor finns 
det på de ännu obebyggda ängarna ett flertal synliga forn- 
lämningar. I öster begränsas området av Göta kanal.

Fernholm, R. 1979. Rapport över förundersökningen 
inför planerad utbyggnad av det s k Brunnebyom- 
rådet, Vreta Klosters socken, Östergötland. Riks
antikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, 
rapport 1979. Linköping.

Fernholm, R. 1987. Bronsålders- och järnåldersboplat- 
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och förändring i senneolitikum. Larsson, M. & Ols
son, E. (red). Regionalt och Interregionalt. Stenål- 
dersundersökningar i Syd- ocb Mellansverige. Riks
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museer. Uppdragsverksamheten. Rapport 1979:28.
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Längs sjön Borens norra strand löper väg 36. Utsikten 
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15 Spår av framgång. Pär Karlsson (sid 72)
Mitt i staden, alldeles intill Motala ströms forsande 
vatten ligger Norrköpings stadsmuseum. Strömmen 
vars vatten formade den medeltida stadens utseende 
och som satte prägel på 1600-talets strukturerade 
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Strax öster om biskopsstaden Linköping ligger Vårds
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