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Förord
Rikard Hedvall

Allt sedan undersökningen, av stadsdelen Sanden i 
Vadstena, inleddes sommaren 1995 har ett oändligt 
antal idéer och infallsvinklar kring materialet disku
terats i projektet. Några av dessa tas upp i denna pub
likation men många idéer och möjligheter kvarstår. 
Till publikationen ”Människors platser - 13 arkeo
logiska studier från UV” skrevs de fyra artik
larna ”Vadstena före staden”, ”Ett bygg
nadsverk till 'värn och tröst' - Vad
stenas medeltida stadsbefästning”,
”Tomtgränsens dynamik” och 
”Alkemi i stadsdelen Sanden”.
Artiklarna, som tillkom under 
året 1998, har inte uppdate
rats med t ex nytillkommen 
referenslitteratur under den tid 
som de har blivit liggande. I ett 
senare skede valde vi att istället 
publicera dem tillsammans med ett 
par andra artiklar som med utgångs
punkt i Sandenmaterialet behandlar sta
den Vadstena. Ytterligare en artikel som berör 
Vadstena har i ett senare skede tillkommit till denna 
volym. Det är; ”Staden vid klostret - det senmedel
tida Vadstena i ljuset av några moderna arkeologiska 
undersökningar” som har skrivits inom ett projekt 
på Kunskapsavdelningen, Riksantikvarieämbetet. Ut

gångspunkten i denna artikel är, förutom undersök
ningsresultaten från Sanden, även några nyligen rap
porterade äldre undersökningar från andra delar av 
staden. Flera av artiklarna baseras på stora material
genomgångar. Dessa presenteras här eftersom vi anser 

att de är av vikt för det fortsatta arkeologiska 
arbetet, inte bara för Vadstenas del utan för

hoppningsvis även för arbetet med andra 
städer.

Jag vill passa på att tacka Birgitta 
Fritz som genom sitt tidigare arbete 
med stadens försvarsverk kunnat 
bidra med intressanta synpunkter 
och givande diskussioner samt för 
att ha språkligt granskat artikeln 
”Ett byggnadsverk till 'värn och 
tröst'. Birgitta sammanställde också 

kompendierna ” Sammanställning av 
topografiska notiser ur brevmaterialet 

rörande Vadstena under medeltiden” och 
Sanden - notiser” inför projektstarten, 

något som har varit till stor hjälp. Ett inte mind
re arbete har Lena Lindgren-Hertz lagt ner på språk
lig och faktamässig granskning av resterande artik
lar. Tack också alla Ni som bidragit till att detta fan
tastiska material kan presenteras - ingen nämnd, ingen 
glömd!

Fig 1 och 2. Vadstena gård. Fasaden visar spår av århundradens brukande som palats, 
kloster och krigsmanshus. Vadstena stadssigill med den heliga Birgitta från år 1417. 
Foto Pål-Nils Nilsson och Riksarkivet.
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Medeltid i klosterstaden Vadstena
Undersökningen i 

stadsdelen Sanden 1995 - 1998

Rikard Hedvall

Denna artikel skall ses som en introduktion till föl
jande artiklar. Utgångspunkten är en arkeologisk un
dersökning i utkanten av den senmedeltida staden. 
Undersökningen, som är en av de största som gjorts i 
landet, berörde tio senmedeltida stadsgårdar, bebyg
gelse från tiden före stadsbildandet samt grundmurar 
till olika delar av Vadstena slott.

Förutom den stora undersökningsytan på 4000 m2 
är undersökningen också unik genom att vi vet exakt 
vilket år som stadsbebyggelsen avhystes samt att om
rådet legat skyddat och därmed i mycket liten grad 
utsatts för senare tiders ingrepp. Stadsbebyggelsen 
dateras till en dryg 100-årsperiod och avhystes året 
1544 då området exproprieras inför Gustav Vasas 
planerade slottsbyggnation. Resultaten från undersök
ningen är redovisade i RAÄ UV Östs rapportserie 
under titeln ”Stadsgårdar i den senmedeltida stads
delen Sanden, Vadstena” (Hedvall 2000).

Rapporten föreligger också i denna volym, längst 
bak på en CD.

Vadstena 
- en kort historik

Vadstena stad ligger i Aska härad, nära gränsen till 
Dals härad i Östergötlands västra del.

Staden, som är den yngsta av landskapets sex medel
tida städer, fick sina stadsprivilegier år 1400. Stads- 
bildningen var ett resultat av birgittinerklostrets etab
lering. De båda konventen invigdes år 1384 (Fritz 
2000:74).

Fig 1. Det 4000 m2 stora undersökningsområdet vid 
Vadstena slotts södra och västra vallar. Flygfoto från 
väster av Jan Norrman.
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Vadstena ligger i en av de största fullåkersbygderna 
i landet. Landskapet utgörs av små socknar med flera 
tidiga stenkyrkor. Dessa har i flera fall föregåtts av 
träkyrkor uppförda under 1000-talet. Samtida kristna 
gravmonument förekommer som rikligast i vårt land 
vid dessa kyrkor. Den bördiga bygden har givetvis 
varit av stor betydelse för bebyggelsens framväxt. Det 
strategiska läget mellan den östgötska bergslagen och 
slättbygden medförde att orten fick stor betydelse i 
handeln med spannmål och järnmalm. Att Vadstena 
dessutom låg vid Vättern utgjorde en god förutsättning 
för distribuering av varor mellan Östergötland, Väster
götland, Närke och Småland. Staden Vadstena kom 
dock framför allt att bli ett mäktigt andligt centrum.

Arkeologiska undersökningar i staden har visat en 
tidig närvaro av såväl kyrka som kungamakt. Vid ut
grävningar intill S:t Pers kyrka (Rödtornet) har flera 
murrester och äldre gravar påträffats. Dessa härrör 
från en romansk kyrka som omnämns första gången 
i det skriftliga materialet år 1346 (Hasselmo 1982:13). 
Byn, som föregick staden, verkar ha varit den största 
byn i S:t Pers socken med minst 12 attungar.

Från år 1268 finns ett brev utfärdat av Birger Jarls 
bror Elof på Vadstena gård. Ytterligare uppgifter i 
det skriftliga materialet vittnar om att folkungaätten 
hade en kungsgård i Vadstena. Var denna gård hade 
legat var länge okänt. Under 1950- och 60-talen utför
des murverksundersökningar av birgittinklostret av 
Iwar Anderson. Under putsen på den norra längan fram
kom en palatsliknande byggnad, vilken han tolkade som 
den förutvarande kungsgårdens huvudbyggnad. Ytter
ligare fem stenhus, som ingått i kungsgården, upp
täcktes i andra byggnader intill. I sitt testamente från 
år 1346 skänkte kung Magnus Eriksson och drott
ning Blanka bl a denna Vadstena gård i avsikt att 
inrätta ett kloster (Norborg 1958:21).

År 1370 fick heliga Birgitta stadsfästelse av birgit
tinerordens klosterregel (Norborg 1958:6). I och med

Fig 2. Sverige med Östergötland och dess medeltida städer. 
Grafik Lars Östlin.

klostrets etablering började också en stadsbebyggelse 
växa fram. Vid mitten av 1400-talet var ytan innan
för den kringgärdande vallgraven, på ca 17 hektar, 
sannolikt fullt bebyggd. En ny vallgrav som grävdes 
på 1460 eller 1470-talet utvidgade stadsområdet till 
ungefär det dubbla. Även om inte hela området var 
bebyggt, utan även utgjorde en del odlingsmark, visar 
detta på bebyggelsens kraftiga expansion under knappt 
100 år. Ett 20-tal stenhus från den medeltida bebyg
gelsen är bevarade än idag. Dessa utgörs bl a av råd
hus, biskopshus, kungsgård, kloster och klosterkyrka 
och ett flertal handelsbodar.

Kort efter det att Vadstena fick sina stadsprivile- 
gier år 1400 förlänades klostret kronans intäkter från 
staden. Klostret, som ägde den mark där staden anla- 
des, kom att få en mycket stor betydelse för dess exis
tens. Klostret arrenderade ut tomterna i staden med 
ärftlig besittningsrätt, medan husen ägdes privat. Stads
fogden utsågs av abbedissan och konventen, som hade 
stort inflytande över stadens styrelse (Fritz 2000:85, 
126 -128). Detta präglade förstås staden vilket gjorde 
den till något alldeles speciellt i dåtidens Sverige.

Tre större bränder har drabbat staden av vilka åt
minstone två ofta hänvisas till i artiklarna. Bränderna 
drabbade staden åren 1423, 1487 och 1567.

År 1544 beslutades vid riksdagen i Västerås att en 
av de nya riksborgarna skulle uppföras i Vadstena. 
Detta kom att innebära ett nytt uppsving för staden 
efter reformationens förödande konsekvenser för klost
ret och därmed också staden, även om systrakonventet 
blev kvar fram till år 1595. För de personer som levde 
i stadsdelen Sanden (nuvarande kv Asylen, Slottspar
ken, Slottsområdet och området sydväst om vallgravar
na) kom beslutet att innebära en enorm förändring. 
Uppskattningsvis ett hundratal stadsgårdar exproprie
rades mellan år 1544 och 1580. Konsekvensen av detta 
bör ha blivit en kraftig förtätning av bebyggelsen i 
den övriga staden.

Vasaborgen, som började byggas år 1545, var tänkt 
som en ren befästning men kom under Gustav Vasas 
tid att förändras till residens (Unnerbäck 1966:11). I
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mitten av 1800-talet hade slottet förfallit och slotts
vallarna rasade in över borggården. I samband med 
att staden behövde byggnadsmaterial till en hamnan
läggning revs jordvallarna. Parken mellan slottet och 
Vättern anlades samtidigt med jord från de forna val
larna. Den medeltida strandlinjen löpte vid själva slot
tet, i nära anslutning till stadens sjögata. Stora utfyll
nader i Vättern har också gjorts alltsedan medeltid och 
fram till idag, vilket bidragit till en förändrad strand
linje (Hedvall 1994). Detta är viktigt att känna till då 
man diskuterar stadsbildens struktur och framväxt.

Stadsdelen Sanden i de skriftliga källorna 
Det skriftliga material som berör Vadstena är unikt* 
Detta beror givetvis på stadens ställning som utpräg
lad klosterstad och inte minst indragningen av klost
rets arkiv till kronan efter reformationen. Stadsdelen 
Sanden möter vi första gången i det skriftliga källmate
rialet år 1493, då riddaren Erik Nilsson (Oxenstierna) 
lät bygga den stora gården i stadsdelen Sanden lig

gandes nordan näst före Lars Ulfssons gård' (Fritz 
1995). Flera notiser från åren 1544 - 45 berör områ
det där slottet kom att uppföras.

I landskapshandlingarna för Östergötland och i 
Gustav Vasas räkenskaper för dessa år, framgår det 
att befolkningen i Sanden avhystes år 1544 och att 
uppförandet av slottet påbörjades nästföljande år. I 
uppbördslängden för Vadstena stad år 1545 finns en 
förteckning över de tomter som indrogs till kronan 
för att ge plats för slottsbygget. Tomterna benämns i 
regel efter ägaren eller den där boende och listan upp
tar sammanlagt 27 namn och 30 tomter. Genom dessa 
och andra samtida notiser får man fram att gårdarna 
ägdes eller beboddes av herremän, kungen, klostret, 
hantverkare, en änka m fl. Vissa gårdar, eller snarare 
tomter, anges bara som 'kålgård' eller 'ladugård' 
(Unnerbäck 1963:116). Sammantaget verkar ägarna/ 
brukarna ha utgjort en mycket heterogen grupp.

Ytterligare stadsgårdar i stadsdelen Sanden kom 
senare att få lämna plats för en utvidgning av slotts- 
området. Gårdarna sydost om slottet exproprierades

då slottsträdgården anlades år 1550. Bebyggelsen 
nordost om slottet ödelädes på 1580-talet när en stall
hage skulle anläggas där. Den här gången rörde det sig 
om 16 tomter (Eriksson 1948). Med stor sannolikhet 
kom hela stadsdelen Sanden att utplånas i samband 
med att slottet undan för undan utvidgades under 
1500-talet. I det relativt rika skriftliga material som be
rör dessa avflyttningar kan man se att flera personer 
ägt två eller flera stadsgårdar. Totalt bör det ha rört 
sig om ett hundratal stadsgårdar, som succesivt togs i 
anspråk för slottsanläggningen från år 1545 och fram 
till 1580-talet.

Den äldsta kända stadskartan över Vadstena är från 
år 1642 (fig 8 i artikeln Ett byggnadsverk till 'värn och 
tröst'. Vid den tiden hade alla spår av den medeltida 
bebyggelsen i stadsdelen Sanden försvunnit. För den 
övriga staden är den medeltida gatu- och kvarters
strukturen till mycket stora delar ännu idag intakt.

Den arkeologiska 
undersökningen 1995 - 98 

Stadsbebyggelsen i Sanden dateras från 1400-talets 
första hälft och fram till avhysningen år 1544. En 
äldre bebyggelse från 11/1200-tal, dvs äldre än själva 
stadsbebyggelsen, påträffades i området för det västra 
vallområdet. Lämningarna utgör därmed den äldsta 
kända bebyggelsen i Vadstena vid sidan av folkunga- 
ättens kungsgård och kyrkan.

Före det att stadsbebyggelsen expanderade ut till 
denna del av staden, fanns här ett drygt fyra meter 
brett dike, vilket tolkas som stadens vallgrav. Diket 
har grävts någon gång mellan slutet av 1300-talet och 
1400-talets början och utgör sannolikt en del av sta
dens äldsta försvarsverk, det som kringgärdade sta
den. Ett stort antal kraftiga ekstolpar tolkas som res
terna efter ett yngre försvarsverk runt staden. Stolp
raden som är över 100 m lång har ingått i ett kraftigt 
plank från början av 1480-talet. I ett brev från staden 
till klosterledningen år 1467 begär man att få uppföra 
ett försvarsverk runt staden (se Hedvall i denna vo
lym). Planket kan vara ett resultat av beslutet.
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Fig 3. Karta över Vadstena stad med undersökningsområdet vid slottet, stadsdelen Sanden, sockenkyrkan (Rödtornet) 
och klosterområdet utmärkt. Arkeologiskt undersökta, arkivaliskt kända och bevarade byggnader från medeltiden är också 
markerade. Kartmaterial från projektet Medeltidsstaden, Vadstena. Grafik Lars Östlin.
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Fig 4. Plan över undersökningsområdet vid Vadstena slott Bebyggelselämningarna i det västra och södra slottsvallsområdena 
är från perioden 1510/20 - 1544. Bebyggelsen på borggårdsområdet, som undersöktes på 1950- och 1960-talet, dateras till 
perioden slutet av 1400-talet och fram till år 1544. Siffrorna på planen visar på de olika tomterna.
Bearbetning av ritningsmaterialet Kristina Persson. Grafik Lars Östlin.
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Totalt har tio senmedeltida gårdar undersökts. Tre 
av dessa är totalundersökta medan de övriga endast 
berörts partiellt. Bebyggelselämningarna utgjordes av 
syllstensgrunder till ett 40-tal hus med trä-, ler-, sten- 
och tegelgolv. Flera stenlagda gårdsytor, gator och 
gränder undersöktes. Dessutom fanns här en brunn 
och ett stort antal olika hägnader.

De långsmala tomterna i stadsdelen Sanden sträck
te sig ner mot Vättern. Tomterna, som utvidgades inåt 
land genom utfyllnader av sankmark, kom slutligen 
att mäta upp mot 60 - 70 meter. Bredden var bara cirka 
10 meter. Att bebyggelsen här inte expanderade genom 
utfyllnader i sjön, liksom i de andra sjökvarteren i sta
den, berodde på att Sjögatan begränsade bebyggelsen 
mot sjön (Hedvall 1994:14ff). Parallellt med Sjögatan 
men 60 - 70 m längre inåt land begränsades så småning
om bebyggelsen av en annan gata. Denna gata, som 
tidigare var okänd, undersöktes till en längd av drygt 
100 meter. Stadsgårdarna var bebyggda med en rad 
av hus utmed en gränd som fortsatte fram till Sjö
gatan, s k enkelgårdar. Bostadshuset låg längst in på 
gården i denna husrad, ungefär mitt på tomten. Bakom 
bostadshuset låg kålgården som fortsatte fram till en 
ekonomibebyggelse av skiftande slag utmed den bak
re gatan. Husraden från bostaden och ut till Sjögatan 
bestod framför allt av enklare byggnader och olika 
hantverkshus med enklare eldstäder eller ugnar. Som 
gränsmarkering mellan tomterna fanns grävda diken,

flätverksgärden, störar och grova stolpar. Detta ver
kar vara en generell bild av den yngre bebyggelsen i 
området. Den äldre gårdsbebyggelsen var glesare.

Fyndmaterialet består av ca 12 000 fynd. De största 
materialgrupperna utgörs av järnföremål och djurben. 
Hantverksindikerande fynd pekar framför allt på smide 
och grytgjutning men även på keramiktillverkning.
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Bebyggelse i staden

Rikard Hedvall

Syftet med den här artikeln är att belysa de senme
deltida stadsgårdar i stadsdelen Sanden som under
söktes 1995 - 98. Den skiljer sig bland annat från 
grävningsrapporten genom att fyndmaterialet från 
byggnaderna har använts för att tolka byggnadernas 
funktion. Dessutom används material från andra ar
keologiska undersökningar i Vadstena i jämförande 
syfte. Beträffande dokumentation av lager, konstruk
tioner och föremål hänvisas till rapporten ”Stadsgår
dar i den senmedeltida stadsdelen Sanden, Vadstena” 
(Hedvall 2000). Materialet är speciellt så till vida att 
det är väl avgränsat i tid, att två hela tomter och i stort 
sett ytterligare en tomt undersökts i sin helhet. Dess
utom har undersökningsresultat från delar av ytter
ligare fem granntomter samt resultat från undersök
ningarna i borggårdsområdet under 1960-talet använts. 
Kvaliteten på dokumentationen från de äldre under
sökningarna innebär en viss begränsning och osäker
het vid användandet av detta material. Detta gäller 
framför allt avsaknaden av en sammanhängande stra
tigrafisk koppling över undersökningsområdet. Vid 
undersökningen frilädes endast de översta lämningar
na, varför man i stort sett inte vet något om den äldre 
bebyggelsen i borggårdsområdet (se vidare Hedvall 
2000:8). Den östra vallens bebyggelse har inte kunnat 
användas för denna genomgång eftersom den inte är 
publicerad. En enklare rapport av detta material är 
dock i stort sett färdig för publicering.

I den här artikeln har jag gjort en ansats att föra 
fram ett rikt material från det senmedeltida Vadstena 
- bebyggelsen på stadsgårdarna i Sanden. Artikeln 
ska ses som en introduktion till ett mycket rikt och 
till stora delar outforskat material. För Östergötlands

del har äldre befintlig bebyggelse studerats utifrån 
etnologisk synvinkel. Det är framför allt Sigurd Erixon 
och Erik Lundberg som i flera verk publicerat ett rikt 
forskningsmaterial. Det finns numera också ett stort 
stadsarkeologiskt material som skulle kunna komplet
tera och visa en till stora delar okänd bild av den äldre 
bebyggelsen i Östergötland. Materialet har framför 
allt tillkommit i samband med det ökade antalet ar
keologiska undersökningar i städerna från 1970-talet 
och fram till idag. I slutet av 1990-talet har dessutom 
arkeologiska undersökningar av medeltida lands- 
bygdsbebyggelse kommit igång på allvar.

Den äldsta stadsbebyggelsen i Sanden dateras till 
början av 1400-talet. Invånarna i stadsgårdarna av
hystes år 1544 inför den då planerade slottsbygg- 
nationen. Stadsbebyggelsens livslängd var därmed 
endast drygt 100 år i denna del av stadsdelen Sanden. 
Jag har i detta sammanhang valt att dela in bebyggel
sen i två perioder, motsvarande fas 3-5 och fas 6-7 
i undersökningsrapporten, dvs före respektive efter 
stadsbranden år 1487. Anledningen till detta är att 
skildra den förändrade bebyggelsedispositionen efter 
branden. De bäst bevarade huslämningarna tillhör 
perioden 1487 - 1544, varför denna period främst 
kommer att belysas. Ytterligare två undersökningar 
har använts som jämförelsematerial. Dels gäller det 
den från Sanden avhysta bebyggelsen som återupp- 
fördes på den andra sidan av staden. Det rör sig om 
två stadsgårdar som antas ha fått flytta till nuvarande 
kvarteret Prelaten. Det bör ha skett någon gång mel
lan år 1544 och 1550-talet. Det äldsta materialet där
ifrån är väl avgränsat i tid eftersom gårdarna brän
des vid det nordiska sjuårskriget år 1567. Undersök-
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ningen genomfördes år 2001 och grävningsrapporten 
föreligger i manus (Hedvall i manus). Det andra mate
rialet är hämtat från kvarteret Handelsmannen, cent
ralt placerat i staden utmed huvudgatan Storgatan. 
Undersökningen, som genomfördes under 1970-talet, 
har nyligen sammanställts i en enklare rapport. En
dast en mindre del av detta material har studerats i 
jämförande syfte.

I detta sammanhang har jag valt att fokusera på 
frågor kring stadsgårdarnas storlek, hur de använts 
samt disponerats. Tomtstorlekarna är högst skiftande 
i det skriftliga materialet och verkar inte alls följa de 
mått som av Vadstena kloster angavs som standard
mått på en full byggningstomt (Fritz 2000:182). Det 
arkeologiska materialet uppvisade ytterligare en va
riant på tomtstorleken. Intressant har också varit att 
kunna följa stadsgårdarna över tid för att se föränd
ringarna under den dryga 100-års period de existe
rade. En annan målsättning har varit att se om bebyg
gelsemönstret skilt sig från gård till gård och om 
disponeringen av dessa stadsgårdar var allmängiltigt 
för staden.

En förhoppning med genomgången av materialet 
har också varit att kunna spåra så kallade typhus. 
Flera forskare har menat att långt ifrån alla hus kan 
passas in i olika standardtyper under medeltiden. 
”Tvärtom finns det många exempel på atypiska hus, 
som ger intryck av att vara improvisationer, experi
ment eller bara ett resultat av byggarens bristande 
erfarenheter” (Augustsson 1992:66). Augustsson skri
ver vidare att man inte bör använda begreppet ”typ” 
om byggnader eftersom man inte vet i ”hur hög grad 
det medeltida byggnadsskicket hade utvecklat tradi
tioner som hade stelnat i standardiserade hustyper” 
(Augustsson 1992:64). Förhistoriska byggnader de
las ofta in kronologiskt utifrån typologier där avstån
den mellan de takbärande stolparna kan vara ett kri
terium (se t ex Borna-Ahlkvist 2002:28). Under efter- 
reformatorisk tid fanns hus med likartade grund
planer, som enkel- och parstugor, men hur såg t ex 
bostadshusen ut under senmedeltid? Var på gården

låg fähuset? Hur många byggnader hade man etc? Va
rierar dispositionen av tomten från tomt till tomt och 
över tid? Det är dessa frågor jag vill söka svaren på.

I artikeln ges inledningsvis en kort beskrivning av 
bebyggelsen före staden samt den medeltida stadsbe
byggelsen. Därefter presenteras invånare och deras 
verksamheter i Sanden samt tomterna i Sanden och 
den övriga staden utifrån skriftligt och arkeologiskt 
källmaterial. Nästföljande kapitel är en material
genomgång av byggnader i Sanden där det görs ett 
försök att tolka byggnadernas funktion. Först pre
senteras den äldsta stadsbebyggelsen i Sanden tomt
vis och därefter den yngre stadsbebyggelsen. Denna 
bebyggelse är betydligt mer omfattande och har där
för delats upp i grupper utifrån placeringen på tom
ten enligt följande; bebyggelse närmast Sjögatan, be
byggelse innanför husen vid Sjögatan, hus på tomtens 
mitt, den bakre delen av gården och byggnader ut
med den bakre gatan. Bebyggelsen från varje delom
råde presenteras samlat från samtliga stadsgårdar. 
Som kompletterande och jämförande material presen
teras därefter först de äldsta stadsgårdarna och där
efter de yngre stadsgårdarna i kv Prelaten. Som av
slutning i materialgenomgången lyfts några byggna
der fram från undersökningen i kv Handelsmannen. 
Som avslutning ges en sammanfattande analys av re
sultaten.

Bebyggelse före staden 
Den äldsta bebyggelsen i det nuvarande slottsområdet 
är daterad till perioden ca 1080 - 1280 (se ”Vad
stena före staden” i denna volym). Den delvis ålder
domliga bebyggelsen med jordgrävda stolpar har ett 
förhistoriskt drag. Stolparna har inte bara burit ta
ket, som i äldre byggnader, utan även ingått i väg
garna. I slutet av förhistorisk tid skedde en övergång 
från byggnader med inre takbärande stolpar till bygg
nader med takbärande väggar. Byggnadsskicket är 
mindre vanligt förekommande under medeltiden. Istäl
let är de flesta byggnaderna syllburna. Hus med en 
konstruktion av jordgrävda väggstolpar förekommer
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dock. Exempel på detta finns i Linköping åtminstone 
fram till mitten av 1300-talet (Tagesson 1997:38 - 39). 
En kombination av de båda byggnadsskicken har do
kumenterats i Linköping under 1300-talets andra hälft 
(Tagesson 1996:23ff). Undersökningar vid Borgs sä
teri i Borgs socken utanför Norrköping påvisade vi
kingatida bebyggelse på stensyllar i anslutning till sam
tida byggnader med takbärande stolpar i väggliven 
(Lindeblad 1997:3Iff). De här exemplen visar att 
byggnadsskicket inte är helt tillförlitligt då det gäller 
att datera en byggnad även om det ofta ger en god 
indikation. I stället speglar det sannolikt tradition, 
funktion och tillgång på byggnadsmaterial i olika hög 
grad.

Lörutom den konstruktiva förändringen i bygg
nadsskicket från förhistorisk tid till medeltid skedde 
också en samtida förändring från den flerfunktionella 
byggnaden till förmån för enfunktionella byggnader 
som fähus, kokhus, bostad m m. Llerfunktionella lång
hus har dock förekommit parallellt med det nya bygg
nadsskicket med enfunktionella hus (Augustsson 
1992:64).

En stadsbebyggelse 
växer fram i skuggan av klostret

I slutet av 1360-talet hade ombyggnadsarbetena av 
Vadstena gård börjat. Gården, som kung Magnus 
Erikson och drottning Blanca testamenterat för ett 
instiftande av en klosterorden, omdanades till det förs
ta birgitinerklostret. Birgittas popularitet och ortens 
lukrativa förutsättningar i och med tillresande besö
kare resulterade i en stor bebyggelseetablering. I sam
band med att Vadstena kloster inrättades och alltfler 
människor sökte sig till klostret, ökade befolkningen 
och bebyggelsen expanderade i byn Vadstena (Lritz 
2000:84). Redan under 1400-talets första hälft hade 
stadsbebyggelsen expanderat till dagens slottsområde, 
stadsdelen Sanden. Därmed hade en ca 1000 m lång 
sträcka utmed Vättern bebyggts (Hedvall 2000). I det 
skriftliga materialet omnämns en person i Vadstena 
som borgare redan år 1382 (Hasselmo 1982:11).

Detta bör betyda att Vadstena vid den tiden hade en 
stadsliknande bebyggelse. Ar 1400 fick Vadstena stads- 
privilegier.

I stadsdelen Sanden kan de äldsta lämningarna från 
staden dateras till sekelskiftet 1400. I slottets västra 
vallområde påträffades ett knappt fem meter brett 
dike (se vidare i artikeln ”Ett byggnadsverk till värn 
och tröst'” i denna volym). Anläggningen tolkades 
som stadens grop - en vallgrav som kringgärdat stads
bebyggelsen i ett tidigt skede. Vallgraven kan dateras 
till perioden efter den äldsta bebyggelsen som före
gick staden men före den äldsta stadbebyggelsen i 
detta område. Med stor sannolikhet härrör den från 
något årtionde före eller efter år 1400. Uttalande i 
1447-års jordebok om ”gamla gropen”, kan tolkas 
som att det funnits en vallgrav i anslutning till stads- 
området långt före mitten av 1400-talet (Fritz 1984:13 
och Hasselmo 1982:17). Den påträffade vallgraven 
är förmodligen en del av denna äldsta ”grop”.

Arsringsdateringar av trä från den äldsta stadsbe
byggelsen samt myntfynd i samma vallområdet pe
kar mot en etablering under cirka 1420-40-tal (Hed
vall 2000:30).

Invånare och verksamheter i Sanden
Stadsdelen Sanden nämns endast ett fåtal gånger. Det 
äldsta belägget är daterat 2 juni 1493.1 samband med 
exproprieringarna inför slottets anläggande finns där
emot ett rikare skriftligt material. Vid den första ut
flyttningen år 1544, som berörde 30 stadsgårdar, om
nämns 27 personer i Gustav Vasas räkenskaper. I om
nämnandet anges inte om de äger eller bara bebor 
stadsgårdarna. Av de namn eller gårdar som omnämns 
kan följande knytas till ett yrke eller ett speciellt an
vändande; kålgårdar, Antonius Smed, Jon Beltare, 
Lars Koppslagare, ladugård och Ka...? Pungmakare. 
I samtida notiser anges också att gårdarna ägdes eller 
brukades av Gustav Vasa, adelsmän, klostret, hant
verkare och en änka (Unnerbäck, 1963:116). Ingen 
av dessa kan med säkerhet knytas till det arkeolo
giska materialet. Det finns dock arkeologiska indika-
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tioner på att Jon Beltare kan ha varit verksam på tomt 
9 och att Antonius Smeds gård var nummer 2.1 skrift
ligt material från år 1541 anges att en krukmakare 
bodde på herr Stens gård. I en annan notis från 28/5 
1509 anges att herr Stens gård ligger vid Sjögatan. 
Samma gård anges år 1543 ligga i Sanden bredvid en 
tomt tillhörande kungen. En krukmakare har lämnat 
spår efter sig i det arkeologiska materialet. Vid under
sökningarna av borggården under 1960-talet tolka
des en ugn och ett stort keramikmaterial i anslutning 
till denna som spåren från en krukmakarverkstad. 
Ugnen låg i området för tomt 8. Därmed är det möj
ligt att tomt 9, som innehades av en grytgjutare, eller 
tomt 7 tillhörde Gustav Vasa. Tomt 7 var den stads
gård som avvek från de andra gårdarna genom att den 
var fullt bebyggd och dessutom med områdets enda 
stenhus. Herr Stens gård revs år 1544 och flyttades till 
grannbyn Starby (Fritz 1994, Unnerbäck 1963:114ff). 
De nämnda tomterna kan därmed med stor säkerhet 
sägas ha legat i det område där slottet (slottsbyggna
den, slottsvallarna eller vallgravarna) anlades.

På flertalet av stadsgårdarna bör man också ha 
hållit djur, sannolikt mest för egen föda. Resultat från 
den osteologiska analys, som Barbro Hårding genom
fört, visar att nöt var den vanligaste arten på stadsgår
darna i Sanden. Framför allt har man haft äldre kor 
vilket visar på en ekonomi baserad på mjölkprodukter. 
Bilden är densamma för får och get som är den näst 
största ”bengruppen”. Sett till slaktavfall är annars 
svin den vanligast förekommande djurarten. Detta ger 
sannolikt en bild av djurbesättningen på en stadsgård. 
Det bör därmed ha funnits byggnader på gårdarna 
som kunnat rymma dessa djur (Hedvall 2000:11 Iff).

Tomter i staden
Vadstena stad var byggd på mark som ägdes av Vad
stena kloster. Tomterna arrenderades från klostret 
medan arrendatorerna själva ägde byggnaderna på 
dessa. Vadstenabrodern Peder Månsson menade un
der en utredning av de rättsliga förhållandena år 1513 
att grundläggarna av konventet hade en önskan att

utvidga och lägga grunden till staden. En annan upp
gift anger, i mitten av 1400-talet, att ”klostret redan 
från början kunnat tillgodogöra sig tomtöre och dags
verken av stadsborna” (Fritz 2000:85). Vadstena klos
ter angav, i 1447 års jordebok, som standardmått på 
en full tomt, en s k byggningstomt, att den skulle vara 
40 alnar lång och 30 alnar bred med dropprum, mot
svarande 21,6x16,2 m. Arrendet för en sådan tomt var 
ett tomtöre på en halv mark svenska penningar och 
tolv dagsverken om året (Fritz 2000:182). Innanför 
stadens grop och vall fanns inte bara bebyggda tom
ter utan även trädgårdar, kålgårdar, stall- och ladu
gårdar. I den äldsta förteckningen över Vadstenas 
skattskyldiga från år 1560 anges antalet skattskyldiga 
hushåll till 237, gårdstomter till 190, stall- och ladu
gårdar på egen tomt till 12, träd- och kålgårdar 140 
inklusive kålgårdar utanför stadsområdet. Antalet 
självständiga tomter var 342 (Söderström 2000:320). 
I det skriftliga materialet omnämns en tomt som ladu
gård och tre som kålgårdar bland de som exproprie
rades år 1544. Av de undersökta tomterna i Sanden 
verkar alla ha varit bebyggda stadsgårdar. Ett undan
tag är nog de allra första årtiondena efter det att sta
dens vallgrav anlades i det västra vallområdet. Spår 
efter årder indikerar ett jordbruksanvändande i detta 
initialskede.

En snabb genomgång av medeltida skriftligt mate
rial visar inte på någon enhetlighet beträffande tom
ternas storlekar och utseende. Några exempel på detta 
är följande; en gård anges år 1442 vara 53x25 alnar. 
År 1456 omnämns en tomt vid Kyrkgatan som mäter 
28 alnar utmed gatan och är 20 alnar bred. Vid samma 
gata anges en tomt år 1469 vara 12x15 alnar. En gård 
väster om bykyrkan var 30x40 alnar osv. En tomt 
som anges som kålgård mätte 22x15 alnar år 1482 
(Fritz 1994).

De berörda tomterna i stadsdelen Sanden har haft 
en långsmal form med ena kortsidan mot Sjögatan och 
den andra mot en bakre gata. Längden har varit drygt 
60 m medan bredden varierat mellan 10 och 15 m. 
Undersökningsresultat från tomt 9, där ett slagg- och
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gjutformsmaterial påträffats över i stort sett hela tom
ten, stärker tolkningen av att tomterna sträcker sig 
från Sjögatan och ända fram till bakgatan.

Tomt 5:s bredd, som kan mätas på två olika stäl
len, var 10,3 och 10,8 m motsvarande 19 och 20 alnar. 
Tomt 6 kunde uppmätas till 10,9 och 11,4 m (20 res
pektive 21,1 alnar) medan tomt 9 mätte 14,8 m dvs 
27,4 alnar. Även tomterna i kvarteren Handelsmannen

och Prelaten verkar ha haft samma långsmala form, 
vilken brukar benämnas enkelgård. Det arkeologiska 
materialet uppvisar en samstämmighet beträffande 
tomternas form och bredderna är oftast likstora 
medan tomterna i de skriftliga källorna är högst va
rierande. Måttuppgiften från 1447 års jordebok sak
nar paralleller i såväl det arkeologiska som i det skrift
liga materialet.

Stadsgård Datering Tomtlängd Tomtbredd

1 Sanden 1420/40- 1487 50 m?
2 Sanden 1420/40 - 1487 50 m? P
3/4 Sanden 1420/40 - 1487 Ca 52 m 15 m?
5 Sanden 1420/40 - 1487 Minst 55 m 10,5 m
6 Sanden 1420/40 - 1487 Minst 53 m -

Handelsmannen, västra Efter 1487? Minst 40 m? 8 eller mer än 10 m?
Prelaten 19, östra 1545/1550-tal - 1567 Minst 25 m 11,2 m?
Prelaten 19, västra 1545/1550-tal - 1567 Minst 25 m 10,8 m?
Prelaten 19, östra 1568 - 1600-tal Minst 25 m 11,2 m?
Prelaten 19, västra 1568 - 1600-tal Minst 10,8 m?
7 Sanden 1420/40 - 1487 Ca 63 m 14,5 m?
8 Sanden 1420/40 - 1487 Ca 65 m 10 m?
9 Sanden 1420/40 - 1487 Ca 68 m 14 m
10 Sanden 1420/40 - 1487 Ca 68 m P
1 Sanden 1487- 1544 Ca 53 m p

2 Sanden 1487- 1544 Ca 53 m 10 m
3 Sanden 1487- 1544 Ca 54 m Ca 9,5 m
4 Sanden 1487- 1544 Ca 54 m Ca 15 m
5 Sanden 1487- 1544 Minst 56 m Ca 10,5 m
6 Sanden 1487- 1544 Ca 56 m Ca 11 m

7 Sanden 1487- 1544 Minst 59 m Ca 13 m?
8 Sanden 1487- 1544 Ca 65 m Ca 11 m?

9 Sanden 1487- 1544 66 m Ca 14 m

10 Sanden 1487- 1544 Minst 66 m Ca 14,5 m

Handelsmannen, östra sl. 1300-tal - 1487? P Ca 15 - 16 m

Handelsmannen, västra bö. 1400-tal - 1487? Minst 40? 10 m eller mer

Fig 3. De i undersökningen presenterade stadsgårdarna. Stadsgårdarna 5 - 10 i Sanden och samtliga berörda gårdar 
i kvarteren Prelaten och Handelsmannen är inte grävda i sin helhet varför vissa måttuppgifter är osäkra.
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Fig 4. Den bakre delen av tomt 9 vid den bakre gatan - den gula sanden i bildens vänstra kant. Längs med de gula rörens högra 
sida har tomtgränsstaketets stolpar markerats med gula rektanglar. Tomten sträckte sig fram till huset i bildens övre vänstra 
hörn. Den enda påträffade anläggningen på tomten, en stensatt brunn, är i bildens övre högra hörn. Foto UV Öst.

Tomtmarkeringar
På flera håll i Vadstena har man vid arkeologiska un
dersökningar påträffat diken, flätverksgärden eller 
plank. De har utifrån läget i förhållande till bebyg
gelse och äldre kartmaterial tolkats som tomtgräns
markeringar. Vid en arkeologisk undersökning vid 
Rådhustorget påträffades kraftiga diken vilka skulle 
kunna kopplas till en ursprunglig reglering (Tagesson 
2000:12). De är omgrävda i flera omgångar och ett 
av dikena har i ett senare skede ersatts med en stolpe.

I ett schakt i Hovslagaregatan - Kråkegatan - Gräs
gatan - Motalagatan tolkades tydliga lagerskiljen, 
rännor, tvärgränder etc som spår av tomtskiljen. Loka
liseringen av gränserna var klart jämförbar med de 
tomtgränser som visas i 1700-talets kartmaterial (Linde
blad 1994:22). Några av de iakttagna gränserna/gräns

markeringarna kan tolkas som ursprungliga. Vid flera 
längre sträckor kunde detta inte avgöras pga schaktets 
begränsade djup.

Mellan de tolkade tomterna 4 - 11 i det södra vall
området var det endast gränsmarkeringen mellan tomt 
7 och 8 som inte påträffades vid undersökningen. Det 
kan bero på att dessa spår förstörts i samband med 
anläggandet av 1500-talets stora privetanläggning i 
detta parti. Gränsmarkeringarna har primärt utgjorts 
av diken, 20 - 30 cm djupa och breda. Dikena har 
endast kunnat beläggas vid tomternas södra del, ner 
mot den bakre gatan. Längre fram på tomterna har 
byggnader och gränder istället markerat gränserna. I 
något fall var gränsen också markerad i gatubelägg- 
ningen med en rad av större stenar. Beläggningen kunde 
också skifta från en tomt till en annan. Anledningen
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Fig 5. Schematiserad bild av bebyggelsen under fas 3 - motsvarande ca 1430 - 50. Skala 1:750. Grafik Lars Östlin.

till att det inte påträffades avgränsande diken mellan 
tomterna 1-4 beror sannolikt på att dessa tomter 
låg utanför vallgraven och därmed kan vara något 
yngre än de innanför. Tidigare tolkning att den äldsta 
stadsbebyggelsen på dessa tomter skulle vara sam
tida med den innanför vallgraven kan därmed ifråga
sättas (Hedvall 2000:30ff).

I efterföljande faser avlöses dikena av flätverksgär- 
den eller hankgärdesgårdar för att slutligen i några fall 
ersättas med kraftiga stolpar, tolkade som stolparna i 
ett plank (se Karlsson i denna volym). Denna föränd
ringsprocess var svår att följa och det är därmed inte

lätt att säga till vilken fas de olika hägnadstyperna 
hör. Klart är i alla fall att rännorna tillhör det äldsta 
skedet och att stolparna tillhör de yngsta. Stolpen till 
planket mellan tomt 8 och 9 är årsringsdaterad till 
1498 e Kr. Mellan tomt 2 och 3 fanns en stolpe som 
kan ha ingått i ett plank vid tomtskiljet. Den är också 
daterad till år 1498 e Kr.

Bebyggelse i Sanden ca 1420/40 - 1487
Inför etableringen har stora utfyllnadsarbeten gjorts 
inåt land för att utöka tomtmarken. På de långsmala 
tomterna anlades redan tidigt gränder som löpte in
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Fig 6. Schematiserad bild av bebyggelsen under fas 4 - motsvarande ca 1450 - 80. Skala 1:750. Grafik Lars Östlin.

på tomten från Sjögatan. I mitten av 1400-talet har 
dessutom en bakgata tillkommit som begränsade tom
terna inåt land. Endast två hela gårdar har under
sökts - tomterna 2 och 3/4 (för tolkningen av benäm
ningen tomt 3/4 se Hedvall 2000:49). Bebyggelse
mönstret varierar. På den ena tomten fanns en rad 
med byggnader från Sjögatan och in på tomten. Går
den verkar inte ha varit bebodd utan har enbart bru
kats som en smedja med tillhörande byggnader. På 
den andra tomten 3/4 låg bebyggelsen, som ursprung
ligen utgjordes av en större byggnad, ungefär mitt på 
tomten. Längst in på tomterna låg förmodligen kål

gårdarna redan under den här perioden. Nedan pre
senteras denna äldsta bebyggelse tomtvis. För de två 
tomterna i det västra vallområdet, 2 och 3/4, berörs 
hela tomten medan det för följande tomter endast är 
ca 25% av deras yta som undersökts och då framför 
allt det bakre partiet. Övriga partier av dessa stads
gårdar ligger inom borggårdsområdet vilket inte in
gick i det exploateringsområde som undersöktes 1995 
-96. Vid undersökningen av borggårdsområdet un
der 1960-talet frilädes inte de understa lämningarna 
och därmed vet vi väldigt lite om denna äldsta be
byggelse i området.
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Fig 7. Schematiserad bild av bebyggelsen under fas 5 - motsvarande 1480-tal. Skala 1:750. Grafik Lars Östlin.

Tomt 2
Utmed Sjögatan låg ett hus (20025/20064) som tol
kades tillhöra fas 3 vilket representerar 1400-talets 
första hälft. Huset, som var ca 8,5x4,4 m och låg 
med gaveln mot gatan, bestod av två rum - senare 
tre. Mellan syllstenarna, som var 0,15 - 0,5 m stora, 
fanns ett 0,5 m stort stenskott stolphål. I rummet 
närmast Sjögatan fanns spår av två eldstäder vilka

förmodligen inte varit i bruk samtidigt. Lergolvet i 
rummets östra del var kraftigt eldpåverkat liksom flera 
skörbrända och spruckna stenar. Huset bör inte ha 
brunnit utan spåren är från en eldfängd verksamhet i 
huset. Eldstädernas placering, inne i rummet, var av
vikande i förhållande till annan bebyggelse i områ
det. Storleken på de båda eldstäderna uppskattas till 
ca lxl m. I nästa rum som ursprungligen hade ett
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Sjögatan

Fig 8. Bebyggelse på stadsgården 2 under fas 3 dvs fram 
till 1400-talets mitt. Anläggning 20052, utgör en gränd in 
på tomt 3/4. Tidigare löpte här den äldre vallgraven. 
Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

Sjögatan

Fig 9. Bebyggelsen på tomt 2 under 1400-talets mitt fram 
till 1480-tal - fas 4. Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

stengolv (av bl a återanvända handkvarnstenar) låg 
sex råämnen i järn, ett flintavslag, några spikar, en 
hästskosöm och en pilgrimsmussla. Huset tolkas ha 
fungerat som smedja. I ett asklager mellan huset och 
Sjögatan påträffades ett bryne i kvartsfyllit.

Nästa hus i raden in på tomten var (20062/20072) 
4,5x5,5 m stort. Trärester i detta tolkades som ett golv. 
Det fanns också stora kalkstenshällar i en del av huset 
samt ett gråstensparti vilka utgjort golvbeläggning. I 
det lager som syllstenarna låg i påträffades två skiffer-
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brynen, en skänkel till en sporre, en bottenskålla, en 
märla och en kniv. Syllstenarna, som utgjordes av kalk- 
och gråsten, var 0,1 - 0,5 m stora. Någon av byggna
derna/rummen kan t ex ha använts till vedförråd.

Längre in på tomten innanför den förra byggna
den syntes i en stenläggning en utsparning efter en 
huskropp. Endast två syllrader var bevarade av själva 
byggnaden. Längden kan uppskattas till ca 6 m och 
bredden ca 4,7 m. Den ligger i liv med föregående 
hus. Inga fynd kunde knytas till byggnaden.

Efterföljande (fas 4:s) bebyggelse uppfördes på 
kraftiga utfyllnadslager av sand. Tomtens norra parti 
innehöll inga spår av bebyggelse utan har troligen 
utgjort gårdsplan. På denna låg bl a två ämnesjärn, 
ett tiotal bitar av ässjefoder, ca 3 kg slagg och två 
flintavslag som kan kopplas till aktiviteterna i något 
av husen. Materialet kommer förmodligen från ak-

Sjögatan

Fig 10. Bebyggelsen på tomt 2 under 1480-talet - fas 5. 
Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

tiviteter på gården under fas 4. Ytterligare ca 40 kg 
metallslagg kommer från lager tillhörande fas 4 eller 5. 
Den norra byggnaden (20053), som var 3,5x5,5 m stor, 
hade haft ett trägolv i den norra halvan av rummet 
eller möjligen i hela. Huset skulle också kunna ha varit 
uppdelat i två rum med trägolv i det ena (se även i fas 5 
angående detta hus). Syllstensmaterialet var blandat 
med kalk- och gråsten. Stenstorleken var mellan 0,2 - 
0,3 m, medan den enda bevarade hörnstenen mätte ca 
0,5 m. Söder därom fanns fragmentariska rester av yt
terligare en byggnad (20095). Inga begränsande syllar 
var bevarade. I en del av byggnaden fanns ett golv av 
stora kalkstenshällar. I springorna mellan stenarna och 
vidare ett stycke väster om stengolvet fanns ett lager 
med sot och kol som innehöll knappt 11 kg smides- 
slagg. Lagret indikerar husets utbredning och funktion. 
Byggnaden har använts som en smedja.

Två byggnader tolkades tillhöra fas 5 - motsvarande 
ca 1480-tal. Dessa låg mitt på tomten, drygt 10 m från 
Sjögatan. Det södra huset (20096) hade haft två rum 
varav det ena hade ett golv av kalk- och gråsten - 
4,5x5,3 m stort. Syllstenarna av kalk- och gråsten var 
upp mot 0,5 m stora. Fyndmaterialet bestod av 1,2 kg 
slagg, två brynen varav det ena var ett hängbryne, en 
glattsten, ett tiotal spik, en skälla, en eventuell puns 
och tio poster med oidentifierat bly-, kopparlegering- 
och järnmaterial.

I huset norr därom från föregående fas (20053) 
påträffades 1,7 kg slagg koncentrerat till den sydös
tra delen av huset samt två brynen, en toffel hästsko 
och ett oidentifierat järnföremål - kanske ett beslag. 
Ungefär 1,5 m nordost om huset låg ytterligare knappt 
1 kg slagg i ett lager med sot och kol. Byggnaderna 
hade förstörts i en brand - med stor sannolikhet stads- 
branden år 1487. Fyndmaterialet liknar det från fas 
4 vilket indikerar en kontinuitet av smidesverksamhet 
på tomten. Anmärkningsvärt är att det endast finns 
tre fragment av kärl i fyndmaterialet. Sammantaget 
med övrigt fyndmaterial tyder detta på att här inte 
funnits någon bostad. Tomten kan ha använts uteslu
tande för smidesverksamhet.
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Tomt 3/4
Resterna av en större byggnad, minst 6x10 m, fanns 
långt in på tomten 20100/20030. Ett större parti mitt i 
huset var söndergrävt i samband med slottsetableringen. 
Enstaka syllstenar av kalk- och gråsten, 0,2 - 0,4 m 
stora, påträffades. Byggnaden var förmodligen indelad 
i minst två rum även om inte någon mellanvägg påträf
fades. Det ena rummets trägolv mätte 4,5x2,1 m och 
det andra 6x minst 2,3 m eller 6x minst 8 m, beroen
de på om det funnits ytterligare någon avdelande vägg 
i det parti som var söndergrävt i samband med slot
tets uppförande. Det kunde därmed inte heller kons
tateras om det funnits en eldstad i byggnaden. Det 
större golvet var uppbyggt med golvreglar i gran och 
golvplank i tall (Björdal 2000, kap 24:2). Utmed bygg
nadens norra sida eller som en del av denna fanns ett 
1,5x12 m stort utrymme med trägol v/-broläggning. 
Kanske har det utgjort en passage mellan huset och 
det hus som låg omedelbart norr därom, 20110. Av 
detta hus fanns bara fragment av syllstensrader kvar. 
Enstaka keramikskärvor, en lädersko, en spik, 100 g 
slagg och bränd lera kunde knytas till denna bebyg
gelse. I ett utjämningslager, som hade lagts ut ovan 
huset i samband med en ombyggnation, fanns ett 
större fyndmaterial. Det representerar mer en bebodd 
stadsgård än föregående tomt. Här fanns keramik av 
typerna BII:4 och CII, söljor, fönsterglas, knivar, mynt, 
brynen, flintavslag, en nål m m. Troligen har den stora 
byggnaden utgjort ett bostadshus. Från Sjögatan och 
fram till bebyggelsen har en stenlagd gränd lett. I ett 
senare skede har bebyggelsen förnyats men denna var 
mycket fragmentariskt bevarad.

Tomt 5
Endast ca 25% av följande stadsgårdar är som tidi
gare nämnts undersökta och det rör sig främst om de 
bakre delarna. Det enda spåret efter bebyggelse på 
tomten var en stenlagd gränd utmed den östra tomt
gränsen som ledde in från Sjögatan. Fyndmaterialet 
som med säkerhet kan knytas till tiden före 1487 ut
görs av 200 g slagg.

Fig 11. Byggnaden 20100 och 20110 på tomt 4 - fas 3.
Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

Tomt 6
Långt in på tomten fanns fragmentariska rester av ett 
hus på stensyll, 114a och b. Syllstenarna var mellan 0,1 
och 0,3 m stora. Några sandstenshällar utgjorde golvet 
vilket indikerar att det inte rör sig om ett bostadshus. 
Fyndmaterialet på tomten bestod av några vantar och 
skor i läder, en sporre, keramik av typen BII:4, en bly
plomb, en pilspets, hästskor och hästskosömmar, ett 
bryne, järnbeslag och flera flint- och kvartsavslag.

Tomt 7
Utmed den bakre gatan fanns en byggnad, 20055. 
Den har haft ett speciellt golv som saknar paralleller 
i materialet. Det rör sig om ett utlagt rutnät av raka 
slanor/reglar med ett täckande lerlager. Avståndet mel-
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Fig 12. Avtryck från grenar i husets lergolv, 20055. Foto UV Öst.

lan slanorna/reglarna, eller rättare sagt avtrycken, var 
konsekvent ca 0,5 m. Storleken på byggnaden kan ha 
varit 7x3,5 m varav det speciella golvets yta varit 
4,7x3,5 m. Resterande del av byggnaden i norr ver
kar ha varit ett 3,5x1,5 m smalt rum/passage med 
trägolv, som kan ha varit ett förvaringsutrymme för 
säd. Ett par stenar, 0,2 och 0,35 m stora tolkades som 
hörande från en syli. I husets mitt fanns två halvmeter
stora stolphål som ingått i huskonstruktionen eller 
inredningen av huset. Med tanke på lergolvet skulle 
byggnaden kunna tolkas som en trösklada med ett 
förvaringsutrymme för säd dvs en enkelloge (Myrdal 
1985:48).

Inga föremål fanns inne i huset under dess äldsta 
fas men på gårdsplanen, väster om byggnaden, på
träffades keramikskärvor av typerna BII:4 och CII,

fyra hästskosömmar, ett bryne, fyra knivar, fyra spi
kar, ett järnbeslag och en spillbit från hornhantverk.

Huset kom efter stadsbranden, år 1487, att byg
gas om. Lager av gödsel i detta tolkades som om dess 
funktion då varit stall eller fähus. Placeringen utmed 
en bakgata eller gränd har sina paralleller med stall 
och fähus i Uppsala (Syse 1986:21)

Direkt norr om byggnaden fanns, en ca 6x3 m stor, 
förmultnad träyta vilken sannolikt utgör spåren av 
en enkel byggnad - hus 141 (ej med på bild).

Tomt 8
Parallellt med huset på den förra tomten uppfördes 
ett 6,8x7,3 m stort hus på ett kraftigt fundamente- 
ringslager av sand, 20017. Syllstenarna var 0,1 - 0,6 m 
stora medan själva hörnstenarna mätte upp mot 1



Fig 13. Bebyggelsen utmed den bakre gatan på tomterna 7-10 från 1400-talets mitt fram till 1480-talet - fas 4.
Skala 1:300. Grafik Lars Östlin.
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Fig 14. Byggnaden på tomt 8 - ett bageri? Fig 15. Det norra rummet med ugnen och den försänkta sylien, 20017.
Fig 16. Ugnen med eldningskanalen. Fig 17. Byggnaden utan det södra rummets trägolv. Fem av de ursprungliga underliggarna 
till golvreglarna framträder. Fig 18. Detalj av en golvregel som vilar på en underliggare. I golvplankan i höger bildkant kan 
man se ett av urtagen för den mellanvägg som delade av rummet med trägolv. Fig 19. Bageriets sydöstra hörn. Mellan de 
stora syllstenarna har mindre stenar kilats in. Samtliga foton UV Öst.



meter. Byggnaden var i bruk från mitten av 1400- 
talet och fram till år 1544. Den var indelad i ett rum 
med stengolv och ett rum med trägolv. I trägolvet fanns 
urtag och spikar som indikerar en avdelning/mel
lanvägg. I rummet med stengolv fanns en 3,1x2,7 m 
stor ugn uppmurad av murstenstegel varav två skift 
återstod. Ugnen var uppbyggd på ett fundament av 
stenar som vilade på en rustbädd av 16 mindre stockan 
Ugnsgolvets yta var ca 3,5 m2.1 ugnen låg stora mäng
der brända frön av skalkorn, vanligt vete och havre. 
Detta visar att ugnen använts vid cerealiehantering. 
Byggnaden kan ha utgjort ett bageri.

På byggnadens norra sida fanns en liten utbyggnad, 
1,5x1,25 m stor, med 0,3 - 0,5 m stora syllstenar. 
Funktionen är okänd men den kan ha haft något med 
en ingång till byggnaden att göra.

Till huset kan följande föremål knytas; ett träkärl, 
fyra spik, tre hästskosömmar, en järnring, en kniv, en 
korvpinne, en kopparlegerad sölja, och tre gjutfrag- 
ment i lera.

Tomt 9
I borggårdsområdet fanns rester av en fragmentarisk 
syllstensgrund, ett trägolv och ett eventuellt eldstads- 
fundament, som undersöktes på 1960-talet. Något 
vidare går inte att säga om detta. I det södra vallom
rådet påträffades endast en stensatt brunn. Den är 
för övrigt en av de två brunnar som påträffats i slotts- 
området vid samtliga undersökningar. Den andra 
brunnen påträffades vid undersökningarna på 1980- 
talet i området för den östra vallen.

På tomten undersöktes år 1995 ett rikligt fyndma
terial av gjutformar i bränd lera, slagg, ässjefodring 
men även en pincett, flera flint- och kvartsavslag, två 
punsar, en nål, flera saxar, nycklar och pilspetsar, åtta 
knivar, något tiotal hästskosömmar, en stor mängd 
keramikskärvor uteslutande av typen BII:4. Fynd
materialet, som kan knytas till metallhantering, före
kommer redan från fas 3 och fram till år 1544 då 
området exproprierades. Gjutformar och slagger visar 
att man gjutit trefotsgrytor i brons (Anund 2000:114).

Det analyserade slaggmaterialet innehåller också ett fler
tal märkliga grundämnen som gör att detta kan kopp
las ihop med alkemiska experiment (se vidare Ternström 
i denna volym). Slagg- och gjutformsmaterialet påträf
fades dels i de södra delarna av tomten men även 50 m 
norrut på tomten där ett ledningsschakt grävdes år 
1998. Lagret begränsades av de tolkade tomtgränserna.

Tomt 10
En 6x4 m stor byggnad med en eldstad på 1,5x1,5 m 
låg med gaveln i anslutning till den bakre gatan, 
20041. Den har bestått av ett flertal rum vilket olika 
golvbeläggningar vittnar om. Eldstaden var belägen 
på den bakre långsidans mitt. Mittemot eldstaden, 
och med samma bredd som denna, utgjordes golvet 
av kalkstenshällar. Ett 4x2,3 m stort utrymme på den 
ena sidan eldstaden hade haft ett trägolv. På den andra 
sidan fanns tegelsten och kalkstenshällar men även 
trärester som skulle kunna ha utgjort ett golv. Sten
golvet i anslutning till eldstaden indikerar att det rör 
sig en ekonomibyggnad av något slag.

Sammanfattning
Ett fyndmaterial på drygt 900 fyndposter påträffades 
på tomt 2. Endast tre keramikskärvor påträffades i la
ger från faserna 3 - 5. En tolkning är att gården varit 
obebodd och att den endast använts som hantverks
gård - en smedja. Eldstäder, sten- och lergolv och fynd
materialet indikerar att smidesverksamhet kan ha 
förekommit redan under fas 3 även om endast ytterst 
lite metallslagg påträffades just i fas 3. I de följande 
faserna påträffades över 40 kg järnslagg. Smides- 
verksamheten verkar ha fortsatt ända fram till avhys- 
ningen år 1544 vilket innebär att det funnits en smides
kontinuitet på gården i 100 år.

På stadsgård nr 3/4 fanns inga spår av bebyggelse 
närmast Sjögatan vilket inte heller kunnat konstateras 
på de övriga stadsgårdarna. De har dock, som tidigare 
nämnts, inte undersökts på samma sätt som tomt 2 
och 3/4. På tomt 3/4 var bebyggelsen koncentrerad 
mitt på tomten och utgjordes bl a av ett större hus
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Byggnad Tomt Datering Längd x bredd Yta Rum Golvbeläggning

20025/20064 2 Ca 1430 - 50 8,5x4,4 m 37,4 2-3 Lera, sten, trä

20062/20072 2 Ca 1430 - 50 4,75x4,7 m 22,3 1 Trä och sten?

Södra huset 2 Ca 1430 - 50 Ca 6x4,7 m 28,2 P Trä? eller jord

20053 2 Ca 1450 - 80 5,5x3,5 m 19,2 1-2 Trä

20095 2 Ca 1450 - 80 P - P Stora kalkhällar

20096 2 1480-tal 8,2x6,2 m 50,8 2 Trä?, sten

20100/20030 3/4 Ca 1430 - 50 11,9x6,5 m 77,3 Minst 2 2 trägolv

114a+b 6 Ca 1430-50 Ca 6x? - - Sandsten

20055 7 Ca 1450 - 80 7x3,5 m 24,5 2? Lera

20017 8 Ca 1430 - 50 7,3x6,8 m 49,6 3 Sten, trä

20041 10 Ca 1430 - 50 6x4 24 2-3? Kalk-, tegelsten, trä

Fig 20. Byggnader i Sanden från perioden före stadsbranden, ca 1430 - 1480.

med trägolv som kan ha varit ett bostadshus. Från 
Sjögatan ledde en gränd fram till bebyggelsen. Även in 
på tomt 5 ledde en stenlagd gränd. Övriga tomter var 
bebyggda mot den bakre gatan utom tomt 9. Husen 
har troligen inte varit bostäder utan snarare ekonomi
byggnader. Storleken varierar från 22 m2 till knappt 
80 m2. På en av tomterna rör det sig om ett bageri. På 
tomt 9, där ett tjockt lager innehållande slagg och gjut
formar verkar täcka hela tomten, har det funnits en 
byggnad närmre Sjögatan. I det bakre partiet fanns 
ingen bebyggelse men däremot undersökningens enda 
vattenbrunn.

Efter stadsbranden
- bebyggelsen i Sanden år 1487 - 1544

I följande kapitel presenteras bebyggelsen i Sanden 
mellan åren 1487 - 1544. För den här perioden finns 
ett större material eftersom det i högre grad än för 
det äldre materialet varit möjligt att använda under

sökningsresultaten från 1960-talet. Dateringsmässigt 
är materialet osäkert men det bör ha tillkommit efter 
stadsbranden. För en redovisning av materialet hän
visas till grävningsredovisningar på ATA (Unnerbäck 
samt Cnattingius). I borggårdens norra del gjordes 
dessutom arkeologiska undersökningar i samband 
med att ett VA-schakt grävdes år 1998. Schaktet som 
sträckte sig i öst - västlig riktning berörde bebyggelse 
på tomterna 4-9. Även om området till stora delar 
var söndergrävt sedan tidigare har en del av den be
rörda bebyggelsen kunnat tolkas samman med under
sökningsresultaten från 1995 - 96. Det ska dock no
teras att det därmed endast är de norra byggnads- 
lämningarna från borggårdsområdet som berörs i re
dovisningen nedan. Det kan påpekas att ytterligare 
några tomter undersöktes under 1960-talet men att 
detta material bearbetas vid skrivandets gång och har 
inte varit tillgängligt.



Eldstad Antal skift sten/höjd Eldstad anm Sylisten Teknik Funktion

Ca lxl m 2 med diam 0,15 - 0,35 m Två lika stora 0,15-0,5 m ? Smedja?

- - - 0,15 - 0,45 m -
- - - 0,15-0,3 m - -
- - - 0,1 - 0,6 m Knuttimring? -
- - - - - Smedja?

- - - 0,4 - 0,5 m - Smedja?

- - - 0,3 - 0,5 m? - -

- - - 0,1 - 0,3 m - Stall?

- - - 0,2 - 0,35 m - -

3,1x2,7 m Stockar, sten + tegel Ugn 0,3 - 0,6 m Knuttimring? Bageri?

1,5x1,5 m ?

I förhoppning om att det ska bli mer överskådligt 
har jag valt att, till skillnad från föregående kapitel, 
dela upp stadsgården i olika områden. Bebyggelsen i 
vart och ett av dessa områden presenteras tomtvis. 
Bebyggelsens totala disposition över tomten följs där
med inte tomtvis. Denna presenteras från Sjögatan 
och fram till bebyggelsen utmed den bakre gatan. 
Under rubriken ”Byggnader närmast Sjögatan - verk
städer och bodar” behandlas dels de byggnader som 
verkligen låg utmed Sjögatan men även de som låg 
direkt innanför dessa. Hus i anslutning till Sjögatan 
förekommer endast på ett par tomter. I övrigt sakna
des tydliga byggnadslämningar i detta parti.

I det västra vallområdet täcktes de äldre brända 
byggnadslämningarna av stora utjämnande jordlager. 
På dessa uppfördes den nya bebyggelsen, kraftigt för
tätad i jämförelse med den äldre bebyggelsen. Endast 
ett par byggnader från den äldre bebyggelsen beva
rades till denna period - husen på tomt 8 och 10. På

tomterna 1 och 2 hade samtliga tre byggnader brunnit. 
Ytterligare brandspår påträffades vid tomt 10 där för
modligen delar av huset 20041 och en kraftig ekstolpe 
brunnit ner samtidigt. Stolpen hade ingått i ett plank 
som kringgärdat bebyggelsen. Den daterades dendro- 
kronologiskt till 1482 +/- 5 år, och hade ersatts med en 
annan stolpe som var fälld vintern 1497 - 98. Hela 
staden härjades år 1487 av en brand. Med stor sanno
likhet är det denna vi ser spåren av i de brända husen 
och planket. Även byggnaden 114 på tomt 6 förstör
des av en brand. Relationen till övrig bebyggelse är svår 
att avgöra. Huset påträffades vid grävningen av ett drä- 
neringsschakt på borggården och därmed fanns ingen 
stratigrafisk koppling till lager och bebyggelse i det södra 
vallområdet. Byggnaden är ursprungligen tolkad som 
tillhörande fas 4 (fram till ca 1480) men brandspåren 
kan härröra från stadsbranden år 1487. Det samma 
gäller flera byggnader på tomterna 5 och 6 som under
söktes i början av 1960-talet.
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Hus

Hus,
osäker begränsning

Eldstad

□ Gata/gränd/gårdsplan O

Gata/gränd/gårdsplan, 
osäker begränsning 
Slottet

Annan anläggning 

Tomtgränsmarkering

• Tomtgräns, tolkad

Fig 21. Bebyggelsen efter 1487 års brand - fas 6. Skala 1:750. Grafik Lars Östlin.
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Sjögatan
120006- 

20009

1 I Hus 

Hus,
i.••••2 osäker begränsning

Eldstad

L ■ 1 Gata/gränd/gårdsplan O

Gata/gränd/gårdsplan, • Annan anläggning
osäker begränsning
Slottet — Tomtgränsmarkering

Brunn ....7...... Tomtgräns, tolkad

Fig 22, Bebyggelsen under 1500-talets första del - fas 7. Skala 1:750. Grafik Lars Östlin.
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Fig 23. Bebyggelsen närmast Sjögatan på tomt 4. 
Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

Byggnader närmast Sjögatan 
- verkstäder och bodar?

Tomt 4
Spåren av en enkel eldstad (2453), som har varit rund 
i formen, undersöktes vid grävningen för ett VA-schakt 
på borggården år 1998. Stenavtryck i utkanten kan 
tolkas som att den kringgärdats av stenar som en en
kel härd. Runt eldstaden fanns ett mycket humöst 
lager vilket kan ha utgjort ett trägolv. Inga fynd på
träffades. I huset har någon eldfängd verksamhet be
drivits som inte avsatt några synliga spår.

Ytterligare två fragmentariska byggnader hade 
lämnat spår efter sig i form av stensyllar och trävirke. 
I den ena byggnaden (20009) var det största trästycket 
av tall - sannolikt ett syllträ eller en golvregel. Huset 
kan tolkas ha varit 2x4 m. Kalk- och gråstenarna i de 
fragmentariska syllarna var mellan 0,1 och 0,35 m. 
En eventuell hörnsten var 0,3 m stor. I huset påträffa
des två spik, tre hästskosömmar och ett fönsterglas. I 
utjämningslagret under huset fanns även en hästsko- 
söm, en vridlåsnyckel, en spik, en liten slaggbit och 
två skärvor från glaskärl.

I den andra byggnaden (20006), som bestod av en 
syllstensrad med 0,2 - 0,3 m stora stenar och ett bränt 
trägolv påträffades 12 spik, en bit slagg, två flint
avslag, ett järnbeslag, fyra hästskosömmar och sex 
skärvor BII:4 keramik. Förutom kalk- och gråsten 
fanns några halva tegelstenar i sylien. De två byggna
derna tolkades som enklare ekonomibyggnader vilka 
legat vägg i vägg. Den norra har sträckt sig ända fram 
till Sjögatan.

Tomterna 5 och 6
Spår av bebyggelse påträffades ett stycke in på dessa 
tomter men de var av mer fragmentarisk karaktär.

Tomt 7
En byggnad, 12,6x6,2 m stor, med långsidan mot ga
tan utgjordes av två rum eller ett enrums hus med en 
utbyggnad (ca 5x5 m, hus 21 och 7,6x6,2 m, hus 20). I 
det västra stora rummet fanns ett stort parti av ett 
stengolv med 0,05 - 0,3 m stora gråstenar. Syllste- 
narna mätte mellan 0,4 och 0,8 m. Det östra rum
met/huset kan ha haft ett kalkstensgolv - enstaka häl
lar talar för detta. Detta rum tolkades, på 1960-talet, 
också kunna ha haft invändiga pilastrar i de fyra hör
nen. På syllstenarna, som låg i bruk och var 0,3 - 0,5 m 
stora, fanns en halvstens tegelmur. Byggnaden, lik
som övrig bebyggelse på gården, utmärker sig i för
hållande till all annan bebyggelse i området. Frånsett 
denna byggnad fanns också områdets enda stenhus 
på denna fullt bebyggda stadsgård. Det ska dock påpe
kas, som tidigare nämnts, att tomten möjligen varit i 
kung Gustav Vasas ägor.

Tomt 8
Med gaveln mot Sjögatan låg en 6x7 m stor byggnad - 
hus 22. Syllstenarna, som var 0,3 - 0,5 m stora, var 
delvis sammanfogade med kalkbruk innehållande 
”tegelskrot”. Den norra väggen hade ett tydligt inner- 
liv av bruk medan den västra väggen delvis hade en 
yttre skoning av 0,4 m stora kalkhällar. I husets nord
västra hörn fanns en rund ugn (innerdiameter 1,2 m)
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tomt 6 tomt 7 tomt 8 tomt 9

Fig 24. Bebyggelsen närmast Sjögatan utmed tomterna 7-9. Planritning upprättad efter 1960-talets undersökningar. De två 
stora stenlagda ytorna i det obebyggda stråket närmast Sjögatan tillhör slottet. Grafik Lars Östlin.

med en krans av 0,3 - 0,4 m stora stenar. Insidan av 
stenarna, som var sammanfogade med lera, var skör
brända. Även ugnens botten var av lera. Stenkransens 
utsida var däremot sammanfogad av kalkbruk. Ug
nens öppning har varit mot söder där också det största 
bevarade partiet av kalkstensgolvet fanns. Vid ugns
öppningen var golvet sönderbränt och sotsvärtat. Tro
ligen har något hantverk varit knutet till ugnen.

Efterföljare till den förra byggnaden var en större 
byggnad med ett 1 m djupt stenfundament (3,6x5,8 m) 
av upp mot 0,7 m stora stenar vilande på en bädd av 
kluvna stockar - hus 23. Fundamentet indikerar att 
byggnaden kan ha haft en stor ugn och en skorsten. 
Fundamenteringen påminner om den under ugnen på 
tomt 8:s bageri men är betydligt kraftigare och större. 
Byggnadens norra väggliv (utgörs av en stenläggnings 
begränsning) verkar vara förskjutet 1 m åt söder i för
hållande till övriga byggnader. En samtida ”tegelmu- 
rad plint” (2,2x3 m), återfanns 3 m söder om denna 
byggnad. Den tolkades, vid 1960-talets undersök
ningar, som en möjlig keramikugn. En ”mängd kera
mikskärvor” av typen BII:4 påträffades nämligen ome
delbart väster om plinten. I området förekommer också 
en hel del ”felbrända” keramikskärvor vilket också 
påträffades vid undersökningen år 1995 - 96 (se Karls

son i denna volym). Förmodligen utgör de redovisade 
spåren resterna efter en krukmakares verkstad med 
bl a fundamentet till en stor brännugn för keramik - 
den tidigare nämnda krukmakaren på herr Stens gård.

Tomt 9
På tomten fanns fragmentariska lämningar av en, 
möjligen två, byggnader med långsidan parallell med 
Sjögatan. I det ena rummet/byggnaden fanns en ugns- 
botten av tegel - hus 10. Att det rör sig om bottnen 
visas av att den täcktes av ett 1 - 2 cm tjockt lager 
med vitbränd lera samt ett 15 - 20 cm tjockt lager 
med askblandad lera. Eldstaden var avskärmad från 
en mellanvägg med ett 0,5 m brett utrymme och av 
en tegelvägg intill ugnen bevarad i två skift. Mot hu
sets norra vägg fanns en stenrad direkt innanför syl
ien, med 0,3 - 0,6 m stora stenar, avsedd att bära 
ugnsväggen. De skörbrända 0,2 - 0,5 m stora stenar
na i söder indikerar var ugnsöppningen har varit. Sam
manbyggd med detta ugnshus var en byggnad alter
nativt ett rum åt väster - hus 24. Ytterligare en bygg
nad (hus 15), sammanbyggd med ett förmodat bo
stadshus, fanns på den östra sidan av tomten. Två 
eventuella syllstenar kan tolkas som om huset varit 
indelat i två rum.
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Fig 25. Bebyggelsen närmast Sjögatan. Samtliga byggnader utom 20006 låg något indragna från gatan.

Sammanfattning
Generellt sett påträffades få bebyggelselämningar när
mast Sjögatan. Med ett avstånd på 4 — 5 m från Sjö
gatan och vidare in på tomterna fanns annars flera 
nivåer med byggnadslämningar dokumenterade vid 
undersökningarna i borggårdsområdet på 1960-talet. 
Byggnadernas syllstensrader närmast Sjögatan bildade 
en sammanhängande begränsningslinje (Cnattingius 
1962:1). Den enhetliga begränsningslinjen på tomterna 
6-11 indikerat att det rör sig om en reglerad bebyg
gelse. Det ”obebyggda” partiet mellan dessa byggna
der och Sjögatan kan ha hyrts ut separat och rymt salu
bodar och sjöbodar. Ett 30-tal gatubodar i klostrets ägo 
är kända från skriftligt material. De flesta av dessa har 
legat utmed Storgatan. Bodutrymmet mellan gatan och 
tomterna var ca 3,2x4,3 m (Fritz 2000:182). Flera 
stenlagda ytor i detta parti kan tolkas som att stadsgår
darnas gränder fortsatte fram till Sjögatan. Utspar- 
ningar i stenläggningarna och begränsningskanter av 
dessa indikerar flera byggnaders lägen i detta ”tom-

ma”område även om inga fysiska spår av byggna
derna dokumenterades. Påpekas bör att vid de äldre 
undersökningarna av borggården togs inte alltid notis 
om mindre påtagliga lämningar som träplankor etc. 
På fotografier från undersökningen kan man se att 
det förekom lämningar av detta slag och som inte 
dokumenterades på annat sätt. Kanske indikerar detta 
en enklare bebyggelse av till exempel bodar. Den enkla 
byggnadslämningen på tomt 4, som påträffades år 
1995, är den enda lämningen efter stadsbranden år 
1487 som dokumenterats utmed Sjögatan. Frånsett 
denna byggnad är de beskrivna byggnaderna påträf
fade närmast bakom detta ”obebyggda” område.

Sammanlänkande för flera byggnader är eldstä
derna och stengolven, som knappast kan kopplas sam
man med bostäder, utan pekar mot att det rör sig om 
ekonomibyggnader med eldfängd verksamhet. I flera 
fall rör det sig om enkla ugnar sannolikt för något 
hantverk. På en av dessa tomter, nummer 8, har det 
förekommit flera ugnar. Ett kraftigt fundament och
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Eldstad anm Sylisten Anmärkning Funktion

- 0,2 - 0,3 m Kalk-, grå-, tegelsten Bod?
- 0,1 - 0,35 m Kalk-, gråsten -
Rund, ca 0,8 m P - Hantverk?
- 0,3 - 0,8 m Med kalkbruk -

- 0,3 - 0,5 m 1/2-stens tegelmur, kalkbruk, pilasterfund -

Rund, 1,2 m inre 0,3 - 0,5 m Innerliv av kalkbruk Hantverk
3,6x5,8 - 1 m djupt 0,3 - 0,7 m Ugnsfund av stockar och stora stenar Keramik verkstad ?
Tegelugn 1,4x1,4 m 0,4 - 0,6 m I kalkbruk och med tegel- och gråsten Hantverk?
- 0,3 - 0,4 m - -

stora mängder keramikskärvor, däribland ”felbrän
da” sådana, indikerar att det rör sig om en krukma
keriverkstad. Ett mönster bland byggnaderna verkar 
också vara de kraftiga syllstenarna till skillnad från 
de som låg närmre Sjögatan.

Speciella är också byggnaderna på tomt 7. En för
klaring kan vara att det inte rör sig om en ”normal” 
stadsgård utan att denna ägts av Gustav Vasa. Vissa 
skriftliga uppgifter kan tolkas som att detta är fallet.

Bebyggelse innanför 
husen närmast Sjögatan 

Följande del berör bebyggelsen innanför föregående 
beskrivna hus utmed Sjögatan och fram till bostads
husen mitt på tomten.

Tomt 2
Elva meter in på tomten, från Sjögatan, låg en 
11,5x3,8 m stor byggnad (20021). Den verkar ha varit 
indelad i fyra rum. I det som låg längst in på tomten

fanns ett tegelgolv. Rummet, 1,45x5 m, var bredare 
än den övriga byggnaden. Det begränsades mestadels 
av flata kalkstenar i sylien men även av några tegel
stenar. Utrymmet kan också tolkas som ett vagnsli
der. I ett lager på golvet påträffades två hästskosöm- 
mar, två spikar, ett oidentifierat järnföremål och en 
skärva från ett passglas. Teglet låg i sättsand som inne
höll tre eventuella ämnesjärn, 46 gr slagg, ett oidenti
fierat järnföremål - sannolikt ett bleck, en spik och 
en skärva BII:4-keramik.

En syllstensrad med ett syllträ avskilde rummet 
från nästa rum som hade ett fragmentariskt kalkstens
golv, som hade varit minst 3,5x5,75 m. I rummet fanns 
ett eldstadsfundament i två skift med ett lerlager överst. 
Fundamentet var 1,2x1,4 m med 0,2 - 0,4 m stora 
stenar. Ett varvigt sot-, kalk- och asklager nordnord
väst om eldstaden innehöll fyra oidentifierade järnföre
mål, 58 g slagg, fyra hästskosömmar och fyra spikar. 
I ett kalklager, som täckte hela golvet, och som till
kommit under husets användande eller vid raseringen
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Fig 27. Del av bebyggelsen på tomt 2 sedd från Sjögatan och 
mot bostadshuset - 20021. Foto från norr. Längst bort ett 
rum med tegelstensgolv. Därefter ett rum med kalkstens- 
hällar och en ugn till vänster. Närmast ett rum som har 
haft ett trägolv. Foto UV Öst

av detsamma, påträffades 14 spik, 91 g slagg, fyra 
oidentifierade järnföremål, ett beslag i kopparlegering, 
två sporrar, tre hästskosömmar, en keramikskärva av 
typen BII:4, en bit eldslagningsflinta och ett äggskal. 
Rummet hade haft en mindre avdelning avskild med 
en vägg på en syllstensrad med 0,1 - 0,2 m stora grå, 
kalk- och tegelstenar. Det avdelade partiet, som var 
1,05x2,4 m stort, hade ett trägolv.

I det nordligaste rummet fanns spår av ett förmult
nat trägolv. Rummets storlek kan tolkas till 4x3,5 m 
stort med ca 0,3 m stora kalk- och gråstenar i sylien. 
En spik, ett oidentifierat järnföremål, 1092 g slagg 
varav en bottenskålla som vägde 1015 g och ett valv- 
ribbtegel låg på detta golv. Eldstadsfundamentet till
sammans med fyndmaterialen i de olika rummen indi- 
kerar smidesverksamhet i huset.

Söder om denna byggnad fanns en mindre byggnad 
(20106). Den hade två bevarade syllstensrader, inne
hållande halva eller mindre delar av tegelstenar som ej 
var sammanfogade. Huset har innehållit ett rum med

Fig 28. Detalj av föregående bild med tegel-, kalkstensgolv 
och eldstad. Foto UV Öst.

Fig 29. Sot och asklager utanför eldstaden i hus 20021. 
Foto UV Öst.



ett, 3,2x uppskattningsvis 4,2 m stort, trägolv. Golv
plankorna täcktes av ett brandlager innehållande fyra 
hästskosömmar, två skärvor BIL4, tre spikar och åtta 
oidentifierade järnföremål, varav ett kan vara ett lie
blad. Med tanke på liebladet kan möjligen byggnaden 
tolkas som en redskapsbod.

Tomt 3
På tomten tio meter in från Sjögatan påträffades bygg- 
nadslämningar (20007). De var tyvärr alltför fragmen
tariska för att kunna säga oss något om husets stor
lek, indelning osv. Inga fynd kunde heller knytas till 
anläggningen. Byggnaden har legat utmed den enda 
ej stenlagda gränden i området. Vaga spår av trä kan 
indikera att denna istället varit träbrolagd.

Tomt 4
Omgärdad av två stenlagda gårdsytor och en sten- 
lagd gränd, vilken fortsatte ut till Sjögatan låg en upp
skattningsvis 8x5 m stor byggnad (20011). Den bör 
ha bestått av minst två rum varav det ena verkar ha 
haft ett trägolv. Fyndmaterialet i golvlagren utgjordes 
av 17 oidentifierade järnföremål och tre kopparlege- 
rade föremål, två eventuella ämnesjärn, ett bleck eller 
beslag, en 36 g slaggklump, en hästskosöm, 11 spikar

och en kniv. Två av syllarna var gjorda av tall, en av 
gran samt ett annat trästycke av gran. Utifrån den västra 
sylien uppfattades byggnadstekniken som knuttimring. 
Syllstenarna, som var ca 0,5 m stora, låg med upp mot 
2,5 m mellanrum. Utmed den västra långsidan fanns 
byggnadslämningar som tolkades kunna ha ingått i en 
loftgångskonstruktion. Den eventuellt tvåvåniga bygg
naden skulle kunna ha haft funktionen som magasin. 
På gårdsplanen påträffade ett speciellt fyndmaterial med 
över 50 pärlor av framför allt gagat och bärnsten. För
modligen utgör de resterna av ett radband.

Tomterna 5-10
De bebyggelselämningar som påträffades i borggårds
området vid undersökningarna i början av 1960-talet 
tas ej upp här pga deras fragmentariska bevarande och 
den knapphändiga dokumentationen med undantag 
av en. Som tidigare nämnts påträffades på 1960-talet 
en kraftig stengrund på tomt 7. Endast fragment av 
grunden fanns kvar då VA-schaktet grävdes år 1998. 
Förmodligen har huset rymt en bostad på andra vå
ningen. En halvtrappa ner från den stenlagda grän
den fanns en källarvåning. På tomterna 5-7 fanns 
stenlagda gränder från Sjögatan och in på tomten längs 
med byggnaderna.

Fig 30. Bebyggelse innanför husen närmast Sjögatan.

Byggnad Tomt Datering Längd x bredd Yta Rum Golvbeläggning

20021 2 1488 - 11,5x3,8 m 43,7 4? Tegel, trä, kalkhällar

20106 2 1488 - 4,2?x3,2 m 13,4? 1 Trä

20011 4 1488 - 8 x minst 4 m Minst 32 Minst 2? Trä +?

Stenhus 7 Ca 1500- 10x9 m 90 Minst 2 Trä + ?
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Sammanfattning
Byggnaderna i den här delen av stadsgårdarna ut
gjorde en heterogen grupp. Funktionen varierade mel
lan verkstad, magasin och bostad. Grunderna varie
rade också kraftigt från syllar av småsten och tegel- 
stenshalvor, halvmeterstora glest liggande gråsten till 
en enmeters stengrund. De indikerar sannolikt tre 
olika byggnadstekniker res- eller skiftesverk, knuttim
ring samt murad stenmur. Även storleks- och rums- 
mässigt varierar de stort.

Eldstad Sylisten Funktion

1,2x1,4 m Kalk-, grå och tegelsten Smedja?

Tegelstensbitar Förråd?
— Kalksten ca 0,5 m Magasin?
}

Stenmur ca 1 m Bostad? m m

Fig 31. Tomterna 2-4 sedda från slottet i norr.
De två fyrkantiga stensamlingarna utgör fundamenten 
till eldstäderna i bostadshusen på tomterna 2 och 3. 
Bakom de båda bostadshusen låg kålgårdarna 
(den mörka jorden). Till vänster syns ett mindre parti 
av tomt 4:s bostadshus (syllarna). Eldstaden låg utanför 
schaktet, på andra sidan den kraftiga muren till slottsvallen. 
Tomt 3:s västra långsida låg i den profilbänk som löper 
tvärs igenom bilden, uppifrån och ner. Tröskelstenen, en 
stor flat sten, till huset sticker ut ur profilens högra sida. 
Foto UV Öst.

Fig 32. Bostadshuset 20059 på tomt 2. På bilden kan man 
se spår av stugans förändring från fas 6 till 7. De fyra stora 
syllstenarna i hörnen tillhör den yngsta perioden. Längst 
bort vid trägolvets slut syns den östra syllstensraden 
tillhörande den äldre stugan. Foto UV Öst.



En byggnad mitt på stadsgården 
- bostadshuset

Mest i ögonfallande är de enhetliga bostäderna med 
eldstaden placerad mitt på den ena långsidan. Husen 
består av ett större rum innehållande en eldstad - stu
gan. Vägg i vägg med eldstaden fanns två mindre rum 
- förstuga och förslagsvis ett förrådsrum eller en kam
mare. Byggnadstypen kallas för enkel- eller Morastuga.

Tomt 2
Bostadshuset, 20059, var orienterat i östvästlig rikt
ning, tvärs emot övrig bebyggelse, och delade därmed 
av tomten i två delar. Storleken var ursprungligen ca 
9,2x5,05 m och senare då stugdelen byggdes om 9,85/ 
10,7x6,75 m. Kanske har hörnstenarna återanvänts 
vid ombyggnaden. Åtminstone den del som rymmer 
stugan bör i det andra, men kanske redan i det första, 
skedet ha varit en timmerkonstruktion med tanke på 
de drygt 0,5 m stora hörnstenarna och avsaknaden 
av mellanliggande syllstenar. Den äldre stugans be
varade syli i öster består av små sten, 5-10 cm, inba
kade i kalkbruk. Huset är uppdelat i tre rum där eld
staden legat i det stora rummet med trägolv - stugan. 
En vedartsanalyserad planka i golvet visade att den 
var av fur. Eldstaden utgjordes av 0,1 - 0,3 m stora 
stenar i dess mitt medan kantstenarna var 0,4 - 0,5 m 
stora. Murstocken/eldstaden, har utgjort vägg mot ett 
annat rum som delvis haft ett lergolv - vidare kallat 
kammaren. Eldstaden/murstocken var i de nedersta 
skiften fogad med breda släta kalkbruksfogar. Det tredje 
rummet var förstugan som haft ett tegelstensgolv. För
modligen har ingången till stugan varit från förstu
gan vilket en eventuell tröskelsten på trägolvet indi
kerade. Utanför förstugan fanns en stenpackning som 
förmodligen visar var ingången till huset var.

Ett stort antal föremål fanns i och vid huset. Samt
liga lager förutom raseringslagren tolkades som pla
nerings- eller utjämningslager. Inget lager tolkades som 
avsatt på t ex golvytorna. Två ej bestämbara mynt 
påträffades mitt i stugan i planeringslagret under trä
golvet. I ett ombyggnadslager i stugan låg en keramik-

Fig 33 och 34. Detalj av den äldre östra syllraden 
sammanbäddad i kalkbruk. Från öster. Foto UV Öst, RAÄ. 
Fig 35. Eldstadens fasad mot stugan i bostadshuset. 
Stenarna döljs i de breda kalkbruksfogama.
Foto UV Öst.



skärva av typen BII:4, en spik och två oidentifierade 
metallföremål. Då stugan byggdes om har ett lager, 
som täcker stugans yta, lagts ut innan det nya golvet 
kommit på plats. Lagret innehåller ett stort antal fynd 
varav en del kan härröra från den yngre golvnivån. 
Det går dock inte att utesluta att en del av materialet 
också härrör från den äldsta golvnivån. Förutom alla 
oidentifierade föremål påträffades; två knivar, elva 
hästskosömmar, 120 g slagg, 28 spikar, en hästsko, 
en hyska, ett kopparbleck, 14 keramikskärvor av ty
pen BII:4, två obestämbara mynt, två söljor, en skärva 
fönsterglas, en eldslagningsflinta, sju flintavslag, en 
sländtrissa, en pärla, två glättstenar, en nål, ett lås, en 
nit och ett handtag i kopparlegering och ett järnhand
tag. Hästskosömmarna, slaggen och hästskon visar 
att detta utlagda lager sannolikt är återanvänt från 
gårdsplanen. Därmed kan man fråga sig vad de and
ra fynden representerar. Fyndmaterialet, som är rik
ligt, visar tillsammans med husets planform att det 
rör sig om en bostad.

På gårdsplanen mellan bostadshuset och det fram
förvarande huset (där hus 20106 tidigare låg) påträf
fades ett halvt kg slagg, ett flintavslag, tolv spikar, en 
hyska, en järnnål och en bennål, två oidentifierade 
järnföremål, sju hästskosömmar och en kniv.

Tomt 3
Bostadshuset var 11,1x5,55 m stort (20026). Måtten 
på eldstaden var 2,1x2,3 m och den var uppbygd av 
fyra skift med 0,15 - 0,4 m stora sten. Det understa 
skiftet var nedgrävt. Byggnadens två södra hörn hade 
tydliga bevarade knutskallar. Det södra rummet, som 
utgjort själva stugan, hade haft ett trägolv. En golv
planka var av gran medan den andra analyserade plan
kan, liksom den södra sylien, var av furu. Mellan eld
staden och husets södra gavel saknades golvbräder i 
ett ca 0,9 m brett parti utmed den östra långhusväggen. 
I detta parti påträffades kalkstenar, de flesta ställda 
på högkant. En tolkning är att denna del utgjort en 
mullbänk. Här låg också fyra knackstenar eller värme
stenar. Värmestenar var stenar som lades intill eldsta

den och under vintertid användes till att värma hän
derna med (Werne 1993:61). Den norra delen av huset 
var till största delen bortgrävd i samband med under
sökningen i början av 1960-talet. Dokumentationen 
från den undersökningen visar att det funnits ett golv 
av tegel- och kalkstenar, begränsat av en träplanka/ 
regel (av gran 0,2x1,8 m), i husets nordvästra hörn. 
Träregeln och avsaknaden av tegel i nordost visar att 
husets norra del varit delat i två rum - förstuga och 
kammare. Skiljet mellan stugan och dessa två rum 
har troligen varit utmed eldstadens norra liv, vilket 
därmed delat av huset i två lika stora delar. Detta 
parti var tyvärr ödelagt i samband med den förra un
dersökningen. Utmed husets västra långsida, utanför 
tegelgolvet, fanns en 0,5x0,6 m flat sten. Stenen är 
tolkad som tröskelsten och visar därmed var husets 
ingång fanns.

4

Fig 36. Bostadshuset på tomt 3 - 20026. En tröskelsten 
i gränden utanför husets långsida i nordväst visar var 
ingången funnits. Det norra partiet av huset undersöktes 
i början av 1960-talet. Saknas på denna plan gör ett antal 
tegelstenar från denna del av huset som utgjort golv
beläggningen i förstugan. Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.
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Fig 37. Bostadshuset på tomt 4 - 20013, västra delen.
Bilden visar stugans västra del och de skiftande syllraderna 
i väst och norr. Foto UV Öst.

Ett stort antal fynd påträffades i byggnaden och i 
de lager som den uppförts på - s k planerings-Zutjäm- 
ningslager. På trägolvet låg fyra fönsterglasskärvor, 
två keramikskärvor av typen BII:4, fem äggskal, två 
spik och ett oidentifierat föremål i kopparlegering. 
Vid mullbänken låg sju skärvor BII:4, två eldslag- 
ningsflintor och en obestämbar flinta, ett fönsterglas, 
en liten slaggbit, sju spik, ett bleck, en hästskosöm 
och fyra oidentifierade järnföremål. I mullbänksom- 
rådet låg, förutom nämnda stenar; ett oidentifierat 
järnföremål, tre skärvor BII:4, en spik och ett mynt.

Myntet är från kung Hans regeringstid 1481-1513. 
Förutom dessa påträffades ett stort antal fynd i 
planeringslagren bl a ett obestämbart mynt.

Tomt 4
Bostadshuset var 10,3 m långt och 5,85 m brett (20013). 
Den östra halvan av huset, som låg i borggårdsområdet, 
undersöktes under 1960-talets början. Vid under
sökningen dokumenterades en mellanvägg i liv med eld
stadens östra sida. Någon ytterligare indelning av hu
set är inte dokumenterad. Enstaka trärester kan indi
kera att det funnits ett plankgolv i husets nordöstra 
del. Utanför detta parti av huset anslöt en stenlagd gränd 
vilket kan tolkas som att ingången till huset har varit i 
denna del. Ytterligare ett parti av husets mitt var sönder- 
grävt i samband med anläggandet av stödmuren till 
slottsvallen på 1540-talet. Eldstadsfundamentet var 
uppbyggt av fyra - fem skift med 0,15 - 0,5 m stora 
stenar lagda i sand med enstaka tegelbrockor emellan. 
Det enormt kraftiga fundamentet var 0,75 m högt och 
ca 2,8 m i norsydlig riktning. I husets västra del som 
undersöktes år 1995 fanns inga spår av golvbeläggning. 
Ett 0,1 - 0,2 m tjockt lager av humus och tegelflis tol
kades som fundamentering för golvet. Ovan detta la
ger fanns ett decimetertjockt sättsandlager och tegel
kross. Lagret tolkades som underlag för ett trägolv.

Sylisten

I Sandig humus, grågul, enstaka
tegelflis, djurben, träkol, slagg, 1937?

4 Humus sandig, enstaka tegel
i toppen, träkol, ben ngn slaggbit.

5 Ren sand.

6 Fett humöst lager.
7 Humusblandad sand.

16 Sandig humus, lite träkol, 
tegelflis.

17 Torv.

18 Grå sand, strimmig.

19 Humös sand.

21 Gul sand.

25 Sandig humus, ställvis 
mkt träkol, tegelflis.

26 Rasering med tegel 
och bruk, sand.

28 Svämmig lera, ren, golv.

29 Grön/blå lera över 
denna ett tunt lager sand.

Fig 38. Sektionsritning genom eldstadsfundamentet i hus 20013/106. Ritat mot NNV. Skala 1:30. Grafik Lars Östlin.
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Syllstensraderna hade ett skiftande utseende med 
olikstora stenar i de olika raderna. I den västra sylien 
syntes dessutom tydligt att man medvetet försökt skapa 
en vacker utsida genom att vända stenarnas godsida 
utåt. Indelningen av huset kan tolkas som att det fun
nits en stuga med eldstad i väster. Den andra delen 
har utgjorts av en förstuga. Kanske har denna del av 
huset haft ytterligare en indelning i en kammare bred
vid eldstaden.

Ett golvlager i stugan innehöll en bärnstenspärla, 
en keramikskärva av typen BII:4, en ringsölja i kop
parlegering, en 12 g slaggbit, en koppartråd, en spik 
och ett oidentifierat järn- respektive lerföremål. I den 
västra delen av stugan påträffades i ett sättsandlager 
(som var 10 cm tjockt) förutom nio oidentifierade 
föremål, en ringsölja i koppar, keramikskärvor av 
typerna BII:4 (2 st), CII (3 st), A (1 st), en bennål, tre 
knivar, 6 spikar, en bottenskålla och 69 g slagg.

Tomt 6
På tomten undersöktes under 1960-talet en byggnad 
ungefär mitt på tomten som kan ha utgjort en bostad 
av samma typ som de ovan presenterade. I dokumen
tationen beskrivs två på varandra liggande grunder 
med samma utbredning i den södra delen. Det är 
denna del av byggnaden som är tydlig men det kon
stateras också att det finns grundrester norrut som 
bör ha tillhört någon av grunderna. Stenarna till den 
äldre grunden var 0,3 - 0,4 m stora. Spår av kalk
bruk påträffades på eldstaden. I den yngre grunden 
bestod materialet av mindre granit- och kalkstenar. 
Mellan de båda grunderna fanns trärester kvar. Om 
det rör sig om syllträ eller golvrester går inte att av
göra. Byggnadslämningarna norrut bestod förutom 
av fragmentariska syllrader av en ”tegelplint”. Enligt 
ritningsmaterialet ska nog konstruktionen tolkas som 
tegel lagt i sand eller kalkbruk. Rörde det sig möjli
gen om golvet i husets förstuga? Någon datering av 
byggnaden/erna finns inte men ytterligare ett hus ver
kar vara uppfört på samma plats innan bebyggelsen 
avhystes år 1544.

Tomt 9
Ett förmodat bostadshus påträffades vid borgårdsunder- 
sökningarna på 1960-talet (hus 1, fig 21). Storleken 
var 6,5x10 m. Huset liksom två intilliggande byggna
der var brända - förmodligen vid 1487 års stadsbrand. 
Det utgjordes av en stuga med en eldstad, ca 3x2 m 
stor, i det hörn som låg mot två intilliggande rum. I det 
östra rummet fanns ett stenlagt golv. Ovan detta fanns 
spår av en golvbeläggning av rundade stockar - sanno
likt kluvna stockar med den plana sidan uppåt. Om 
rummet varit husets förstuga borde det ha varit place
rat vid motstående långsida istället. Det är nämligen 
den sidan som vänder sig mot gårdsplanen. Husets norra 
syli hade delvis fogstrykningen i behåll. Endast ett mind
re parti av stenarna var därmed synliga. De utgjordes 
av kalksten, gråsten och tegel, 0,25 - 0,3 m stora. Vid 
ombyggnaden efter branden användes 0,4 - 0,6 m stora 
syllstenar istället. Spår av stockar i bruket och mot eld
staden samt de kraftiga syllstenarna talar för att huset 
varit knuttimrat.

Huset återuppbyggdes efter stadsbranden (hus 5). 
En planmässig förändring verkar vara en förlängning 
av förstuga och kammare med drygt 1 m åt norr. Stor
leken kan ha varit 6,5x11,5 m. Husets norra gavel
vägg verkar dessutom utgöra mellanvägg mot en norr 
därom liggande byggnad. Eivind Unnerbäck, som tol
kade byggnaden, menade att det möjligen kan ha rört 
sig om ett hus med parstugans planform. Tolkning 
kan diskuteras. Troligen har samma eldstadsfunda- 
ment använts även i den nya byggnaden. Inga golv
beläggningar finns dokumenterade.

Tomt 10
Vägg i vägg med det förra bostadshuset undersöktes 
samtidigt ett i stort sett identiskt hus på granntomten 
(hus 2). Endast ett dropprum på en halv meter skiljde 
husen åt vilka var brända. Stugan verkar ha legat i 
norr. Eldstadsfundamentet, som var ca 2,5x2,5 m, låg 
vid långhusväggen närmast föregående hus. Söder om 
eldstaden fanns spår av en förmodad mellanvägg bl a 
bestående av liggande murstenstegel. Övriga syllar
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Byggnad Tomt Datering Längd x bredd Yta Eldstad Höjd/skift

20059 2 1487- 9,2- 10,1x5 m 48,5 1,95x1,9 m 2
20059 2 Början 1500-tal - 9,9 - 10,8x6,7 m 69,7 2,3x2,15 m 2?

20026 3 1487- 11,1x5,55 m 61,6 2,3x2,1 m 4
20013 4 1487- 10,3x5,85 m 60,3 2,75x? m 0,75 m, 4 - 5
1 9 Före 1487? 10x6,5 m 65 Ca 3x2 m P
5 9 Efter 1487? 11,5x6,5? m 74,8 Ca3x2 m P
2 10 Före 1487? 11x7,5 m 82,5 Ca 2,5x2,5 m P
Prelaten - Efter 1540-tal 6,2x3,7 m 22,9 1,4x1,2 m 3
Prelaten - 1568 - 7x4,4 m 30,8 1,5x1,3 m 3

Handelsmannen - Efter 1487? 8x4 m 32 1,3x1,2 m P

Fig 39. Bostadshus av enkelstugans plantyp. Husen från kv Prelaten och Handelsmannen presenteras längre fram.

bestod av 0,3 - 0,6 m stora gråstenar, skolade med 
småsten i kalkbruk. På södra sidan om tegelsyllen på
träffades en stenläggning som följde sträckningen av 
husets västra stensyll och granntomtens bostadshus. 
Med stor sannolikhet är detta husets förstugugolv. 
Ät öster utvidgade sig stenläggningen direkt utanför 
husets väggliv och övergick till att bilda gårdsplanen. 
Vid detta parti bör ingången till huset ha funnits.

Sammanfattning
Ungefär mitt på tomten, i några fall tvärt emot övrig 
bebyggelseriktning, låg bostaden. Den bestod av en 
stuga med trägolv och eldstad samt två mindre rum vid 
sidan av varav förstugan var det ena och kammaren 
kanske det andra. Förstugugolvet utgjordes i flera fall 
av tegel- eller kalksten. Husen, som brukar kallas enkel
stugor, varierade i storlek mellan knappt 50 m2 till 
drygt 80 m2. De verkar ha varit uppförda i knuttim- 
ringsteknik. På tomterna 2-4, förmodligen på tomt 
6 samt på 9 och 10 fanns en enkelstuga.

Utrymmet mellan bostaden och 
byggnaderna utmed den bakre gatan 

- kålgårdar
Ursprungligen avskiljdes denna del av stadsgården, 
mot granntomter och den bakre gatan, med ett enk
lare flätverksstaket. I slutet av 1400-talet ersattes dessa 
av kraftigare plank vilka sannolikt gjorde denna del 
av stadsgården insynsskyddad.

Bakom bostadshusen och fram mot den bakre ga
tan påträffades spår av odling i form av spadavtryck i 
den orörda sandbotten. Dels förekom de glest över större 
ytor men också mer koncentrerat i odlingssängar. Spad
avtrycken, som iakttogs på tomterna 2-6, var svåra 
att knyta till någon speciell period. De har sannolikt 
tillkommit under en lång tids brukande, såväl före som 
efter stadsbranden år 1487. Frön från odlingslagret indi- 
kerar att man odlat lin och palsternacka.

På tomterna 7, 8 och 10 täckte bebyggelsen den 
del av detta bakre parti som kunde undersökas. Stads
gård 9 saknade såväl byggnader som odlingsspår. De



Stuggolv Förstugolv Kammare/förråd Syli

Trä Tegel Jord/lera 5-10 cm, kalkbruk

Trä Tegel Jord/lera Kraftiga hörnstenar

Trä Tegel/kalksten Jord? Blandat?

Trä Troligen trä P Olika per syli

- - Sten Tegel, grå- och kalksten, kalkbruk

- - - Stora i kalkbruk

- Sten? Sten? Stora i kalkbruk

Trä Trä/sandsten - Kalksten i lera

Trä Trä - Kalk- och gråsten i lera
_ Sten i kalkbruk

Fig 40. Spåren av kålgården på tomt 2 när matjorden grävts 
bort bestående av mer koncentrerat grävda odlingssängar 
och glesar områden med "spadstick". Foto UV Öst.

enda konstruktionerna var en stensatt brunn och en 
nedgrävd tunna. På ett stort antal av stadsgårdarna 
fanns i det bakersta partiet nedgrävda trätunnor av
sedda för latrin. Under den äldsta perioden när det 
insynsskyddande planket inte fanns kunde latrintun-

Fig 41. Odlingssängar avbildade år 1580, publicerade i "A 
HISTORY OF GARDENS AND GARDENING" av Edward Hyams 
1971.

nan på stadsgården kringgärdas av en enklare vägg. 
Ibland förekom flera tunnor bredvid varandra. Den 
här gårdsdelen kom att bilda en privat avskild del av 
stadsgården, avskärmad från andras blickar genom 
bostadshuset och planken.
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Byggnader utmed den bakre gatan 
- eldfängd verksamhet och ekonomibebyggelse?
På 1480-talet uppfördes ett kraftigt plank som av- 
gränsning av tomterna mot den bakre gatan. De två 
byggnaderna, som klarade stadsbranden, kom att byg
gas in i planket medan senare uppförd bebyggelse bör 
ha byggts mot planket (se vidare ”Ett byggnadsverk 
till 'värn och tröst' - Vadstenas medeltida stadsbefäst- 
ning” i denna volym). Plankets funktion, förutom att 
det kan ha ingått i stadens försvarsverk, kan säkert 
också ha ansetts som ett skydd mot stöld av grödor 
från kålgårdarna och husen samtidigt som det fungerat 
som insynsskydd.

Tomt 2
Ett par meter in från gatan fanns en fragmentarisk 
huslämning (20032) bestående av enstaka syllstenar, 
ett eventuellt sylittä, ett eldstadsfundament och ett 
lager tolkat som resterna av ett förmultnat trägolv. 
Storleken på huset kan antingen uppfattas som minst 
ca 4x4 m eller minst 4x6 m. Byggnadskroppen fort
satte utanför undersökningsområdet. Eldstadens stor

di/
4

Den bakre gatan

Fig 42. Bebyggelse på tomterna 2 och 3 utmed den bakre 
gatan. Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

lek gick inte att mäta på grund av dess fragmentariska 
skick. Utifrån två möjliga planformer kan huset ha en 
parallell i antingen byggnaden utmed den bakre gatan 
på tomt 5 eller tomt 10 (se vidare nedan). Det enda 
fynd som kunde knytas till huset var en kopparlege- 
rad ring. Med tanke på eldstaden kan husets funktion 
knytas till någon eldfängd syssla utanför bostadshuset.

Ytterligare en byggnad har legat utmed den bakre 
gatan (20120). Storleken kan ha varit 1,6x4,5 m. De 
otydliga spåren, avsaknad av trä- eller stenbelagt golv 
samt dess begränsade utbredning resulterade i en tolk
ning till bod eller byggnad för djur. Golvet utgjordes 
av träflis och bark, vilket sannolikt härrör från bygg
nationen. Fyndmaterialet bestod av 31 g slagg, en spik, 
en hästskosöm, en fönsterglasskärva samt ett kvarts- 
och ett flintavslag.

Tomt 3
Längs med bakgatan hade en mindre byggnad med 3 
m bredd eller längd legat (20029). De sparsamma läm
ningarna utgjordes av en stensyll och en eventuell trä- 
syll samt stolpar. Ett träflis- och barklager hade utgjort

A/

V- voV

Den bakre

Fig 43. Planritning över byggnader utmed den bakre gatan 
på tomt 4 och 5 från fas 7. Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.
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golvytan. Inga fynd kunde direkt knytas till byggnaden 
vilken tolkades som en bod eller en byggnad för djur.

Tomt 4
En minst 3,5x4,5 m stor byggnad undersöktes utmed 
den bakre gatan (20075). En sekundäranvänd hörn
stolpe, ca 0,5 m hög, hade använts, möjligtvis som en 
plint i byggnadens enda bevarade hörn. Därmed bör 
husets golv ha legat i nivå med stolpens topp det vill 
säga 0,5 m ovan markytan. Stolpen är dendrokronolo- 
giskt daterad till efter år 1519. Förutom ett eventuellt 
golvlager med träflis, pinnar och gödsel fanns också 
två träsyllar. Inga fynd kunde knytas till byggnaden. 
Huset kan ha rymt djur.

Tomt 5
Vid den bakre gatan låg ett kvadratiskt hus med sidan 
ca 3,8 m (20070). Trävirke i det ena hörnet tolkades 
härröra från en knut. Vid två av byggnadens hörn fanns 
kraftiga syllstenar. Eftersom det inte fanns några fler

Fig 44. Syllstenar och stenavtryck till byggnaden 20055 på 
tomt 7. Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.

stenar mellan dem bör huset ha varit knuttimrat. Eld
stadens mått var 1,3x1,5 m. Den var fundamenterad 
med ett lager av sand, kalkbruk och 0,15 m stora 
stenar. En större sten fanns också kvar från eldstads- 
fundamentet. Övriga stenar var bortplockade i sam
band med avhysningen av bebyggelsen år 1544. Huset 
har haft ett trägolv. I det lager som huset uppfördes på 
påträffades bottenskållor och slagg till en vikt av minst 
837 g, ässjefodring 390 g, en keramikskärva av typen 
BIL4, två spik, ett kopparlegerat spån, en islägg, en 
hästskosöm och en kopparlegerad ring. I raserings- 
massorna påträffades tre keramikskärvor av typen BII:4, 
en skärva från ett glaskärl, 58 g slagg, en spik och en 
nål. Fynden indikerar att man sysslat med någon form 
av metallhantering. Eftersom huset inte uppfördes 
direkt efter stadsbranden, utan först i början av 1500- 
talet, kan fynden indikera verksamheten på platsen 
före husets tillblivelse.

Tomt 7
En byggnad uppfördes redan i mitten av 1400-talet 
(20055). I ett senare skede av husets användande till
kom en kraftig sylistensgrund i väster. Längden utmed 
den bakre gatan blev 7,3 m och bredden knappt 7 m. 
Syllstenarna var i ett par fall lxl,lm och 0,6x0,6 m 
medan resterande var ca 0,3x0,5 m stora. Ett golv
lager innehöll en kniv, fem keramikskärvor av typen 
BII:4, en skärva fönsterglas, tre hästskosömmar, en 
kopparlegerad sölja, tre oidentifierade järnföremål, två 
bultlåsnycklar, en stor vridlåsnyckel, en skärva från ett 
glaskärl, en spik, en sporre och en knappnål i silver.

Tomt 8
Det förmodade bageriet (se ovan), som klarade bran
den, fick ett nytt trägolv (20017). Fyra analyserade 
golvplankor var tillverkade av tall. I huset, som kom 
att användas i ca 100 år, påträffades tre keramik
skärvor av typen BII:4, två spikar och två hästskosöm
mar. Speciella är de tre kopparlegerade ”bucklor” som 
påträffades under plankorna i det yngre golvet. Häst
utrustningsdetaljer har föreslagits som tolkning men
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de kan kanske ha haft någon funktion i bageriet. I 
ugnens eldningskanal påträffades som tidigare nämnts 
sädeskorn och människotänder.

Tomt 10
Huset som uppfördes före branden, kom på 1500- 
talet, att byggas till i norr med ett smalare utrymme 
innehållande ett trägolv (20041, se tidigare byggnads- 
beskrivning). Brända delar av huset indikerar att detta 
liksom planket mot den bakre gatan påverkades av 
stadsbranden år 1487.1 stort sett hela fyndmaterialet 
från tomten kunde knytas till efter branden. Det ut
gjordes av en bennål och en tillverkad i kopparlege
ring, nio spikar, två keramikskärvor av typen BIL4, 
en kniv och en bit järntråd samt 1,2 kg slagg. Det är 
troligt att man bedrivit någon form av metallhantering 
i huset bl a med tanke på likheterna med byggnaden 
20021 på tomt 2.

Sammanfattning
Hälften av husen utmed den bakre gatan hade en mindre 
eldstad. I ett fall rörde det sig dock om en stor bak
ugn i tegel. Flera av husen var små och enrummiga 
med en yta på knappt 20 m2. Frånsett husen på tomt 
7 och 8 var husens syllar uppbyggda av små stenar 
vilket indikerar att det rört sig om en lättare byggnads- 
konstruktion än knuttimring. Det rör sig sannolikt om 
hus för djurhållning och för hantverk. Förutom bageri 
verkar en byggnad ha använts för metallhantering.

Bebyggelsen i kv Prelaten 19
Vid en mindre undersökning, sommaren 2001, gavs 
tillfälle att studera stadsgårdar nära Vadstena kloster 
(Hedvall i manus). Kvarteret ligger direkt öster om 
sockenkyrkan S:t Per. De arkeologiska undersökningar 
som tidigare utförts i kvarteret har aldrig resulterat i 
att medeltida bebyggelse påträffats. Det verkar istället 
som om den äldsta bebyggelsen kan dateras till 1500- 
talets andra hälft och framåt. Kulturlagren, som var 
40 - 50 cm tjocka bestod underst av ett 10 - 15 cm 
tjockt lager vilket kan tolkas som ett odlings- eller
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Fig 45. Hus 20048 utmed den bakre gatan på 
tomt 10 - fas 7. Skala 1:250. Grafik Lars Östlin.
Fig 46. Bebyggelsen utmed den bakre gatan före och 
efter stadsbranden.

Byggnad Tomt Datering Längd x bredd

20032 2 Början 1500-tal ?x4? m

20120 2 1488 - 4,5?xl,6? m

20029 3 1488 - ?x3 m

20075 4 Början 1500-tal Minst 3,5x4,5 ö1

20070 5 Början 1500-tal 3,8x3,8 m

20055 7 1488 - 7,3x7 m

20017 8 Ca 1450 - 80 7,3x6,8 m

20041 10 Ca 1450 - 80 6x4 m



trädgårdslager. Däröver fanns två bebyggelsenivåer 
åtskilda av en brandhorisont. Vid undersökningen 
berördes delar av, som det tolkades, två tomter. Den 
äldsta bebyggelsen verkar ha uppförts på 1540- eller 
1550-talet. Den utgör förmodligen bebyggelse från 
stadsdelen Sanden som avhystes år 1544 eller vid nästa 
expropriering av Sanden i slutet av 1540- eller under 
1550-talet. Det är högst troligt att speciellt det här 
partiet av staden, som förmodligen tillhört klostret 
före reformationen, var sådan mark som Gustav Vasa 
kunde använda i utbyte mot de inlösta tomterna i 
Sanden. Den äldsta bebyggelsen i kv Prelaten var 
bränd. Med stor sannolikhet kan brandspåren kopp
las till det nordiska sjuårskriget och Daniel Rantzaus 
härjningar av Vadstena sent på året 1567.1 den efter 
branden återuppförda bebyggelsen påträffades på ett 
trägolv ett mynt som är preliminärt daterat till år 1572. 
Ar 1683 anges tomten/tomterna vara obebyggda. I 
beskrivningen till 1705 års karta anges de som träd
gårdstomter (Eekboum 1979:27). Detta verkar ha 
varit fallet fram till idag (Hedvall 1999:6, Hedvall i 
manus).

Stadsgårdarna ca 1540/50 - 1567
Den östra delen av undersökningsområdet tolkas som 
en egen enhet motsvarande en trädgårds-, kålgårds- 
eller ladugårdstomt. Tomtens bredd kan tolkas som 
11,2 m vilket motsvarar 20,7 alnar. Längden har varit 
mer än 25 m. På tomten undersöktes ett friliggande 
hus tolkat som ett uthus, ladugård eller fähus. Måtten 
på huset, som låg med gaveln mot gatan men sju meter 
in på tomten, var ca 8x3,8 m. Syllstenarna var unge
fär 0,2 m i diameter. Endast partier av gavlarnas 
stensyllar var bevarade. Det gick därmed inte att säga 
något om byggnadens inre rumsindelning. Fyndmate
rialet utgjordes av 0,2 kg keramik av typen BIL4, en 
gångjärnsstapel, ett nyckelhålsbeslag, en sisare, två 
haspar, en hästsko, en pilspets, tre fönsterglasskärvor, 
en gjutform av bränd lera, en hästskosöm, spik, två 
knivar, en kedja och en märla.

Den västra tomten var uppskattningsvis 10,8 m 
bred motsvarande 20 alnar. Längden på de båda tom
terna har varit mer än 25 m. Knappt 20 m in på tom
ten, utmed tomtgränsen och med gaveln mot gatan

Yta Rum Golvbeläggning Eldstad Funktion Anm

- - Trä? Ja - -

7,2? - - - - -

>15,7 - - - - -

14,4 1 Trä 1,3x1,5 m - Knuttimrat

51,1 2? - - - -

49,6 3 Trä och sten Ugn, 3,1x2,7 m Bageri -
24 3-4? Trä, kalk-, tegelsten 1,5x1,5 m - Knuttimrat?



Fig 47. Syilraden till vänster har ingått i byggnadens norra 
gavel medan den kraftigare sylien tillhört en yngre byggnad 
med samma funktion på den östra tomten. Foto UV Öst.

låg det som tolkades som bostadshuset. Byggnaden 
mätte 6,2x3,7 m medan eldstadsfundamentet utmed 
den bakre långsidan var 1,4x1,2m stort. Fundamen
tet bestod av tre skift sten som var sammanfogade 
med kalkbruk. Den södra delen av huset har utgjort 
stugan. Syllstenarna var sammanfogade med lera. 
Stugans golvplankor, som var lagda i husets längd
riktning, omslöt eldstaden på två sidor. I den norra 
delen av huset hade ett trägolv legat i den andra rikt
ningen utmed gaveln. I samma del fanns några sand- 
stenshällar som också skulle ha kunnat utgjort golv
beläggning. Fyndmaterialet i huset var rikligt fram
för allt i stugan. Här påträffades ett mynt, tre knivar,

en kil, ett bryne, 0,6 kg keramikskärvor och ett helt 
miniatyrkärl. Även byggnadsdetaljer påträffades som 
två gångjärnsstaplar, ett vridlås, sex skärvor fönster
glas, 25 spik och några hästskosömmar. I raserings
lagret påträffades ett järnbeslag, en fönsterglasskärva, 
en sax, en muskötkula, ett fragment av en grytkvarn, 
en spjutspets, ett ämnesjärn elva spik, två knivar och 
en hästsko.

Utrymmet mellan bostadshuset och några mycket 
fragmentariska spår av en byggnad i norr, kan tolkas 
som ett stensatt vagnslider. I det påträffades förutom 
några keramikskärvor BII:4 och fönsterglas några 
spikar samt ett gångjärnsbeslag. Stenläggningen har 
fortsatt från lidret västerut fram till tomtgränsen och 
därefter rätvinkligt vikt av mot Klosterledsgatan. Denna 
stenlagda gränd har kringgärdat de ovan nämnda frag
mentariska byggnadsspåren. Ytan av denna byggnad 
bör därmed ha varit ca 8x7 m. Endast mindre partier 
av stensyllens, ca 0,15 m stora, stenar var i behåll. 
Enstaka brända plankor inom den tänkta byggnads
kroppen kan härröra från väggar eller tak. Något trä
golv verkar inte ha funnits. Flera brända trästycken i 
den tänkta vägglinjen påträffades. Huset bör ha varit 
uppfört i skiftes- eller resvirkesteknik. Dess funktion 
kan ha varit ladugård eller loge. Fynden från raserings
lagret i denna byggnad bestod av en sporre, ett häng- 
lås, en skärva glaskärl, ett hänge i kopparlegering, ett 
ämnesjärn, en keramikskärva av typen C, några skär
vor BII:4 och några oidentifierade järnföremål. I an
slutning till där gränden vinklade av mot gatan fanns 
en brunn.

Stadsgårdarna ca 1568 - 1600-tal
Efter branden 1567 återuppfördes bebyggelsen. Ut
bredningen av den östra tomtens hus följer den före
gående byggnaden (fig 47). Planmässigt verkar den 
ha varit trerumsindelad. Det största rummet som följde 
husets bredd var 2,8x2,8 m. Den andra delen av huset 
var avdelad ungefär i husets mittaxel. De båda rum
mens storlek var 3,2x1 respektive 3,2x1,3 m. Huset 
tolkas som en ekonomibyggnad i samband med od-
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Fig 48. Planritning över de båda tomternas bebyggelse i kv Prelaten 19 under perioden ca 1540/50 - 1567. 
Skala 1:125. Grafik Lars Östlin.

lingar på tomten. Fyndmaterialet i raseringslagret ut
gjordes av 0,5 kg keramik av typen BIL4, fyra skär
vor fönsterglas, två fragment av glaskärl, en band
kniv och en lekare. I sättsanden under huset hittades 
ett sänke och en na vare.

På den västra gården återuppfördes bostadshuset 
med en huskropps förskjutning ut mot gatan. Den norra 
gavelsyllen återanvändes som det nya bostadshusets 
södra gavelsyll. Det nya husets längd blev 7 m och bred
den 4,4 m dvs ytmässigt större än föregångaren.
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Fig 49. Den västra stadsgården i kv Prelaten 19 sedd från NNV. Bostadshuset syns som en tydlig rektangel längst bak i 
bilden. Till höger på bilden syns den stenlagda gränden som leder in på gården. Där gränden vinklar av åt vänster syns 
brunnen på baksidan om denna medan grändens insida följer väggliven på en större byggnad. Från bostadshusets 
vänstra långhusvägg löper en stensyll som utgjort begränsning på det stora huset åt vänster. Foto UV Öst.

Eldstadsfundamentet var 1,5x1,3 m stort och gränsade 
till ett liknande fundament av sten och lera som bör ha 
utgjort en del i eldstaden. De var storleksmässigt lika. 
Huset var avdelat utmed eldstaden som låg i det norra 
rummet. Trägolvet i detta rum följde husets längdaxel. 
I det andra rummet låg plankorna åt det andra hållet 
precis som i det förra bostadshuset. På stugans golv låg 
ett mynt från år 1572. Vagnslidret kom att utgöra fun
dament för det södra rummets trägolv. Gränden in pi

tomten fick fortsatt användning då den ledde rakt mot 
bostadshusets förmodade ingång. Spår av någon ytter
ligare bebyggelse påträffades inte. I och i närheten av 
huset påträffades i raseringslagret två järnbeslag, två 
bry nen, två skärvor fönsterglas, en gångjärnsstapel, en 
hästsko respektive hästskosöm, en kil, fyra knivar, ett 
hänglås, ett mynt, en märla, en navare, tre nycklar, två 
saxar, en yxa, några spikar, 1,5 kg keramikskärvor av 
typen BII:4 och en skärva C-gods.



Fig 50. Bostadshuset sett från NV med det stenlagda vagnslidret i förgrunden. Foto UV Öst.

Bebyggelsen i
kvarteret Handelsmannen 4-6

Kvarteret ligger utmed Storgatan som är och var 
Vadstenas paradgata. Under 1400 och 1500-talen var 
det utmed denna gata som de flesta stenhusen upp
fördes. Det aktuella kvarteret är dessutom beläget mitt 
på denna gata. Vid undersökningar som utfördes år 
1973 - 1976 dokumenterades ett stort bebyggt om
råde. Bebyggelsen har delats upp i sju olika kronolo

giska skikt där nummer 1 är det äldsta (Johansson i 
manus). Kulturlagrens tjocklek var ungefär 2 m. I den 
här artikeln har jag endast koncentrerat mig på några 
byggnader med enkelstugans planform och eldstäder 
för metallhantering. Detta för att jag gärna ville få 
med ytterligare någon bostad med denna planform 
och en parallell till den eldfängda verksamheten ut
med Sjögatan i Sanden. Dessutom har tiden inte med
givit vidare bearbetningar av detta material.
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Fig 51. Bebyggelsen på de båda tomterna i kv Prelaten 19 
från ca 1568 - 1600-tal. Skala 1:125. Grafik Lars Östlin.

Nära Storgatan förekom under bebyggelsenivåerna 
2 och 3 ugnar tillsammans med deglar och gjutformar, 
A36 och 39. Detta kan jämföras med flera ugnars 
placering intill Sjögatan i Sanden. I närheten av ugnarna 
låg också en brunn. Ytterligare bebyggelse fanns längre 
in på tomten.

Ett hus från fas 4 låg drygt 20 m in på tomten sett 
från Storgatan. Storleken på huset var knappt 8 m långt 
och ca 4 m brett. Dess grund, som utgjordes av sten- 
rader, var fogade i kalkbruk med putsad utsida. Ställvis 
utgjordes de av en kalkbruksvall. Golvbeläggningar 
fanns i flera nivåer av kalkhällar, trä och kullersten. 
Huset hade två rum med ett mellanliggande eldstads-

fundament, som var ca 1,2x1,3 m stort. Det var upp
byggt av en rektangulär stenpackning som vilade på 
breda plankor. Under plankorna fanns en pilotering av 
tätt nedslagna pålar vilket kan betyda att eldstaden haft 
en skorsten. Fyndmaterialet i huset utgjordes av mynt 
från Kristian I (1448 - 81) och Sten Sture d ä (1470 - 
1503), stylos, kritpipor, två glaskärl, ett täljstenskärl 
och keramikskärvor av typen C. Det ger en sammanta
gen datering till ca 1470 - 1600-talets början och en 
130/150 års livslängd för huset vilket inte är osanno
likt för väl byggda och underhållna hus. Även golvni
våerna i flera skikt talar för en lång tids användning. 
Den föregående bebyggelsen (bebyggelsenivå 3) för-
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stördes vid en omfattande brand, vilket kan vara brand
spåren av stadsbranden år 1487. Med stor sannolikhet 
tillkom bostadshuset efter denna brand (för annan tolk
ning se Ersgård i denna volym).

I nästa bebyggelsenivå, 5, hade stadsgården en lik
artad disponering som den västra tomten i kv Prelaten. 
Bostadshuset ligger långt in på tomten. Mellan detta 
och en eller flera större (ca 7x11 m) byggnader när
mare gatan, löpte en gränd.

Sammanfattning
Avsikten med artikeln har varit att belysa de senmedel
tida stadsgårdarna i stadsdelen Sanden i Vadstena. Det 
presenterade materialet är framför allt resultat från en 
större undersökning i dagens slottsområde som genom
fördes år 1995 - 98. Undersökningsområdet utgör Vad
stena slotts västra och södra vallområden. Material från 
borggårdsundersökningarna, som genomfördes under 
1960-talet, har delvis också använts liksom resultat från 
en undersökning, sommaren 2001, i stadens norra ut
kant - kvarteret Prelaten. Dessutom har en mindre ge
nomgång gjorts av en undersökning från 1970-talet i 
kvarteret Handelsmannen i stadens centrala del. Det 
presenterade materialet från kvarteret Handelsmannen 
tolkas vara från 1400-talets mitt till 1600-talets bör
jan. Bebyggelsen i Sanden dateras till 1400-talets första 
hälft och fram till år 1544 då stadsgårdarna exproprie
rades inför slottets uppförande. Lämningarna i kv Pre
laten dateras från mitten av 1500-talet och in i 1600- 
talet. Kv Prelatens bebyggelse presenteras i två olika 
tidsskikt uppdelade i före och efter danskarnas härj
ningar i staden 1567-68. Stadsgårdarna i Sanden pre
senteras också i två olika tidsskikt, från 1400-talets förs
ta hälft och fram till stadsbranden år 1487 samt efter 
stadsbranden och fram till exproprieringen år 1544. 
Indelning beror på den stora förändring av bebyggelse 
och bebyggelsestruktur som inträffade vid återuppbyg
gandet av stadsdelen efter branden.

Vadstena kloster var under medeltiden ägare av 
stadens mark och arrenderade ut tomter med livstids 
besittning. 11447 års jordebok anges att en full tomt

ska mäta motsvarande 21,6x16,2 m. Ingen av de un
dersökta tomterna har haft dessa mått. Vid under
sökningen i stadsdelen Sanden, där flera tomter be
rördes, var bredden drygt 10 m och i ett fall knappt 
15 m. De två undersökta tomterna i kvarteret Prelaten 
tolkas ha haft en bredd på ca 11 m. Tomternas längd 
var i Sandens fall ca 60 m medan de i Prelaten varit mer 
än 25 m. De sistnämnda är ej undersökta i sin helhet. 
Mönstret med långsmala tomter verkar även ha varit 
rådande i kvarteret Handelsmannen. Från stadsdelen 
Sanden vet vi också att tomterna ursprungligen var 
reglerade. Smala diken avgränsade tomterna i de delar 
där det inte fanns någon bebyggelse som markerade 
gränsen. Senare ersattes dikena med flätverksgärden 
och i slutet av 1400-talet uppfördes, utmed några 
tomter, kraftiga plank i deras ställe.

På tre stadsgårdar i stadsdelen Sanden, som under
sökts i sin helhet, kan man se hur bebyggelsen struk
turerats över hela gårdsytan. På övriga tomter är det 
framför allt de södra delarna, mot en bakre gata, som 
undersökts. Vid de äldre undersökningarna på borg
gården frilädes endast de övre lämningarna, dvs de 
yngsta, varför man inte får någon bild av den äldre 
bebyggelsen i detta område. Tydligast framträder 
därmed de yngre stadsgårdarna.

Den äldsta stadsbebyggelsen i Sanden har varit glest 
anlagd. På stadsgård 3/4 ledde en gränd in till huset 
(något senare två hus) som låg långt in på tomten. 
Granngården, nr 2, uppvisade ett annat mönster med 
en rad av sammanbyggda hus alternativt en byggnad 
med flera rum i fil. Ursprungligen låg huset med ga
veln ända ut mot Sjögatan. Senare omstrukturerades 
bebyggelsen och placerades längre in på tomten. Det 
har bedrivits smidesverksamhet hela tiden gården var 
i bruk, dvs från 1400-talets första hälft och fram till 
avhysningen år 1544. Ett stort slaggmaterial och äm- 
nesjärn visade detta. Ursprungligen bör järnhante
ringen på stadsgård nr 2 ha bedrivits vid någon av 
eldstäderna närmast Sjögatan. Metallhantverk knutet 
till området närmast gatan var också något som kunde 
beläggas i kv Handelsmannen där ugnar och hantverks-
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avfall från gjuteriverksamhet påträffades utmed Stor
gatan. Flera hantverksugnar/eldstäder i Sanden låg i 
detta läge om än i ett senare skede - stadsgårdarna 4, 
8 och 9. Detta indikerar ett mönster med hantverks- 
verksamhet långt fram på tomten i nära anslutning 
till gatorna. På tomt 8 fanns dessutom en byggnad 
med en stor ugn längst in på tomten utmed den bakre 
gatan, tolkad som ett bageri. Detta är ett mönster 
som sannolikt håller i sig medeltiden igenom.

Fyndmaterialet från tomt 2, som knappt innehöll 
någon keramik, leder till tanken om att man inte bott 
på denna stadsgård före stadsbranden. Även eldstads- 
fundament, ler- och stengolv stärker denna teori ge
nom att de knappast ingått i ett bostadshus. Efter stads- 
branden, år 1487, skedde en förändring då ett stort 
keramikmaterial plötsligt dyker upp på gården. Det 
var också samtidigt med detta som vi med säkerhet 
kan säga att det fanns ett bostadshus på gården.

Funktionen för den stora byggnaden på stadsgård 
3/4 är osäker. I ett ombyggnadslager i huset påträffa
des olika fynd som pekar mot ett ordinärt hushåll. 
Ett problem är att inte hela byggnaden undersökts och 
att vi därmed inte vet om det t ex funnits en eldstad 
och hur denna i så fall sett ut. Storleks- och utseende
mässigt skiljer sig byggnaden högst markant i förhål
lande till granntomtens hus liksom dess placering på 
tomten. Även fyndmaterialen visar på olikheter vilket 
också illustrerar skiftande verksamheter på de båda 
stadsgårdarna.

Stora utfyllnadsarbeten gjordes tidigt längst bak 
på tomterna. Det är möjligt att detta kan sättas i sam
band med att kålgårdarna anlades. Kålgårdar fans i 
detta bakre parti av flera stadsgårdar fram till avhys- 
ningen år 1544.

Husen, som förstördes vid 1487 års brand, har inte 
lämnat många fragment av taktegel och fönsterglas 
efter sig vilket betyder att detta material varit säll
synt. Få fynd av dessa material gjordes även från pe
rioden 1487 - 1544 men detta kan bero på att man 
nogsamt tagit med dessa i samband med avhysningen. 
Däremot påträffades mycket munk- och nunnetegel

samt fönsterglas på den västra stadsgården i kv Pre
laten. Troligen visar detta att det sker en allmän ök
ning av användandet av dessa material från 1500- 
talets slut eller 1600-talets början.

En stor förändring skedde vid återuppbyggandet 
av stadsgårdarna i Sanden efter stadsbranden år 1487. 
Endast två hus klarade branden. I det västra vallom
rådet täcktes de äldre brända byggnadslämningarna 
med ytmässigt stora utjämnande jordlager. På dessa 
uppfördes den nya bebyggelsen, kraftigt förtätad i 
jämförelse med den äldre bebyggelsen. Strukturför
ändringen var också markant.

Bebyggelsebilden, som därefter verkar ha varit sta
bil, utgjordes av en husrad längs med en gränd som 
löpte från Sjögatan och in på tomten. Antalet hus på 
stadsgården varierade mellan 4 och 7. Närmast Sjö
gatan påträffades endast spår av bebyggelse på tomt 4. 
En ”tom” yta närmast gatan på de övriga tomterna 
indikerar att det kan ha funnits en enklare bebyg
gelse här som handels- eller sjöbodar. Innanför detta 
parti fanns byggnadslämningar på de flesta gårdarna 
innehållande ett flertal härdar och ugnar. Flera av 
dessa var mindre och runda i formen. I flera fall, lik
som vid flera andra ekonomihus eldstäder, fanns tjocka 
lager av sot och aska. Detta var annars något som 
saknades i bostadshusen. I byggnaderna tolkas olika 
hantverk ha bedrivits. Bakom dessa byggnader fanns 
på någon gård ett magasin eller liknande.

Längst in i denna husrad låg bostadshuset med 
enkelstugans planform. Det avdelade gårdsplanen mot 
kålgården. Orienteringen var antingen längst med 
tomten eller tvärs över den. Lokaliseringen av bostads
huset berodde på hur pass bebyggd tomten var. På 
den glest bebyggda tomt 3 låg bostadshuset långt fram 
på tomten medan det på den tätare bebyggda tomt 2 
låg längre in.

Bostaden delade gården i två ungefär lika stora 
ytor. Några av bostadshusen konstaterades ha varit 
uppförda i knuttimringsteknik vilket förmodligen varit 
genomgående byggnadsteknik för byggnadstypen. 
Bostadshuset bestod av en stuga med trägolv i husets
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längdriktning som omslöt eldstaden på två sidor. Där 
eldstaden slutade var huset avdelat med ytterligare 
ett eller två rum - förmodligen endast det sistnämnda. 
Ett av rummen utgjorde förstugan som i flera fall hade 
ett kalkstens-, tegelstens- eller stengolv. I ett senare 
skede verkar man ha övergått till att ha haft trägolv i 
förstugan. Så var fallet i de något yngre bostadshu
sen i kvarteret Prelaten. Ingången vette mot gränden 
eller mot stadsgårdens framsida beroende på hur huset 
var orienterat på gården. Innanför förstugan låg ett 
mindre rum med jordgolv och i något fall kanske trä
golv, möjligen använt som förråd eller kammare. För
stuga och kammare utgjorde 35-40% av byggnadens 
totala yta.

Eldstaden, som alltid låg vid ingångens motstående 
långsida, var ofta stor och kraftig. I något fall var 
den nästan en meter hög bestående av 4 - 5 skift med 
sten. Frågan är om de inte burit en skorsten. Beträf
fande eldstäderna skilj de sig dessa storleksmässigt från 
de äldsta som var ca 2x3 m till de yngre i kv Prelaten 
som mätte 1,2x1,4 m. Ett undantag utgjorde eldstaden 
i bostadshuset i kv Handelsmannen. Storleken på eld
städerna i bostadshusen följer i stort proportionellt 
på husens storlek. Bostadens eldstad var betydligt större 
och kraftigare än de i ekonomibyggnaderna frånsett 
vissa ugnar. Väggsyllarna varierade kraftigt, även mel
lan byggnader med samma funktion. Ibland användes 
upp mot 0,5 m stora stenar ibland bara 0,1 m stora. 
Ofta var de sammanfogade med kalkbruk. Såväl syll- 
stenarna som eldstadsfundamentet i bostaden kunde 
vara fogstrukna med kalkbruk på de sidor som vände 
sig mot gården respektive stugan. Även stenarna i syl
ien kunde ibland för utseendets skull vändas med den 
släta, vackrare, sidan utåt. Ett begränsat antal vedarts- 
analyser pekar mot att man använde golvreglar av 
gran och golvplank i fur.

Enkelstugans planform verkar ha fått ett kraftigt 
genomslag i staden efter branden. På någon tomt kan 
den ha förekommit redan före branden. Typen som 
är väl representerad i Sanden framträder också i kv 
Handelsmannen vid samma tid. Den exproprierade

bebyggelsen i Sanden verkar bl a ha återuppförts i 
kvarteret Prelaten på den andra sidan av staden. Här 
byggdes också bostadshus efter enkelstugans plan
form. Gårdarna i kvarteret Prelaten, liksom staden i 
övrigt, brändes under nordiska sjuårskriget år 1567. 
När husen byggdes upp igen gjordes det åter med 
enkelstugans planform. En skillnad i förhållande till 
det förra bostadshusets placering var att man nu upp
förde det nya huset en huslängd närmre gatan.

Storleksmässigt var de äldsta enkelstugorna större 
än de yngre - från drygt 80 m2 till 23 m2!

Längre in på tomten, mellan bostadshuset och en 
bakre gata, fanns kålgården. Spåren efter odling visar 
att det rört sig om spadbruk och att man bl a odlat 
lin och palsternacka. Spår från spadbladet förekom
mer dels glest över större ytor och dels mer koncent
rerat i långsmala odlingssängar. För en av stadsgår
darna i Sanden, nr 7, kan vi med säkerhet säga att det 
inte fanns någon kålgård åtminstone inte under 1500- 
talet. Stadsgården var fullt bebyggd så att det inte 
fanns någon yta att odla på. Den här stadsgården ut
märker sig dessutom med den enda påträffade sten
husgrunden och ett rikt fyndmaterial. Kombinationen 
av skriftligt och arkeologiskt material kan tolkas som 
att kungen, Gustav Vasa, ägde denna gård.

Mellan den bakre gatan och kålgården låg på flera 
gårdar ekonomibyggnader. De var i flera fall av enk
lare slag och mindre frånsett bageriet på tomt 8 och 
huset på tomt 10 vilka båda hade klarat stadsbranden. 
Ungefär hälften av husen var försedda med ett eld- 
stadsfundament som var betydligt mindre än de i 
bostadshusen. De var inte heller så kraftiga. Ett märk
ligt lergolv med grenar lagda i rutmönster fanns i ett 
hus som tolkades som en byggnad avsedd för djur/ 
sädeslada. Flera av de här små husen kan och bör ha 
rymt djur. De som var försedda med en eldstad kan 
ha varit t ex eldhus eller brygghus. Någon byggnad 
kan nog sättas i samband med metallhantering medan 
andra eldstadslösa hus kan ha rymt djur. För djur som 
ofta fördes ut och in på gården bör en ställning av 
dessa ha varit lämplig i husen vid den bakre gatan.
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På 1480-talet uppfördes ett kraftiga plank mot den 
bakre gatan och mot granntomterna. Därmed bilda
des ett insynsskyddat bakre rum som sträckte sig fram 
mot bostadshuset. Tidigare var detta rum bara kring
gärdat av ett lägre flätverksgärde. I det bakre rummet 
fanns, förutom kålgården, de till hälften nedgrävda 
latrintunnorna väl avskärmade från grannarnas ny
fikna blickar. När inte det höga planket fanns om
gärdades tunnorna av enklare väggar på en eller ett 
par sidor som insynsskydd. Endast en brunn påträf
fades vid undersökningen. Den var också placerad i 
detta bakre rum på tomt 9. Avsaknaden av fler brun
nar (ytterligare en påträffades i det östra vallområdet 
vid 1980 års undersökning) kan bero på det strand
nära läget. Planket, som avgränsade stadsgårdarna 
mot den bakre gatan, kan förutom att ha haft en för
svarsfunktion och varit ett insynsskydd även ha funge
rat som skydd mot stölder från de ensamliggande 
husen utmed gatan men även för kålgårdarna. Några 
klara spår från liknande plank mot Sjögatan påträf
fades inte. Själva gården utgjordes därmed av ett bakre 
och ett främre rum avdelat genom bostadshuset. Det 
bakre rummet skulle därmed kunna ha varit av mer 
privat karaktär medan det främre varit mera öppet.

Fyndmaterialen i husen visade sig ofta vara svåra 
att tolka. Detta kan bero på de förflyttningar av jord
massor som kontinuerligt gjordes på tomterna. För
utom stora utfyllnader med planeringslager på går
darna har även mindre sand/jordfundament anlagts 
inför uppförandet av nya hus. Väldigt ofta påträffas 
t ex hästskosömmar inne i husen i de lager som åt
minstone delvis bör ha avsatts under husets använ
dande. Delar av fyndmaterialet härrör i alla fall med 
stor sannolikhet från aktiviteter i husen. En vanligt 
förekommande fyndkategori i bostadens stuga är ett 
mynt eller två.

Ekonomibyggnaderna på tomt 2 och 10 verkar ha 
haft en likartad planform. De båda husen är försedda

med storleksmässigt lika eldstäder. Husen har bestått 
av 3 - 4 rum. Golvet, i det rum där eldstaden fanns, 
utgjordes av kalkstenshällar. De båda byggnadernas 
övriga golvbeläggningar var av trä och tegelstenar. 
Placeringen av husen var däremot olika - mitt på tom
ten i det ena fallet och längst bak i det andra. För huset 
på tomt 2 kan dess användning troligen knytas till 
någon form av metallhantering. Även annan ekonomi
bebyggelse verkar åtminstone storleksmässigt bilda 
olika grupper. Det har funnits en mindre och mycket 
enkel bebyggelse utmed såväl Sjögatan som den bakre 
gatan. Vid sidan av den har en konstruktivt mer rejäl 
och större ekonomibebyggelse legat. Detta visar bl a 
de kraftiga syllstenarna till byggnaderna innanför Sjö
gatans bebyggelse. Annars kan just syllstenarna variera 
kraftigt mellan en och samma byggnadstyp som t ex 
det yngre och det äldre bostadshuset på tomt 2. Sten- 
syllen verkar vara en viktig faktor för om en byggnad 
ska få en lång livslängd. Bageriet på tomt 8 är ett 
bevis för detta. Det bör ha varit upp mot hundra år 
då det revs år 1544. Klart är att byggnader med kraftig 
stensyll har klarat sig bättre än de med mindre stenar. 
Givetvis spelar även byggnadstekniken en stor roll. 
Vid den vedartsanalys som genomförts konstaterades 
att merparten av huskonstruktionerna har haft ett 
kraftigt angrepp av brunröta redan innan området 
övergavs. Flera av byggnaderna, stora som små, kan 
ha haft samma funktioner men storleksmässigt lika 
byggnader har också haft olika funktioner.

Intressant vore vidare att se om bebyggelsemönsret 
gäller för ett större område. Kan man spåra enkelstugans 
inträde i annat östgötskt material. Hur såg det ut på 
landsbygdens gårdar vid den här tiden. Ett stort arkeo
logiskt material väntar på vidare analyser. Med tanke 
på det nyligen avslutade arkitekturåret och att bok
handelns hyllor fylls med litteratur om äldre bebyg
gelse borde det ligga nära till hands att också ge det 
rika arkeologiska materialet en chans.
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Ett byggnadsverk till värn och tröst'
Vadstenas medeltida stadsbefästning

Rikard Hedvall

I Sverige har fyra städer, Stockholm, Visby, Kalmar 
och Viborg haft befästningsverk i sten under medelti
den. Långt fler städer i landet har enligt skriftligt och 
arkeologiskt material varit kringgärdade av vallgravar, 
vallar och 'plank'. Denna typ av konstruktion har 
förekommit under hela medeltiden.

Vadstenas medeltida försvarsverk har berörts mycket 
sparsamt i de artiklar och beskrivningar som finns om 
staden. Skriftliga notiser från medeltiden, samt gatu
namnen Gropgatan och Rännevallsgatorna, utgjorde 
tidigare praktiskt taget de enda beläggen på stadens 
kringgärdande försvarsverk. Ingen hade, förrän på 
1980-talet, riktigt studerat och sammanställt det medel
tida brev och de notiser som omnämner stadens grop 
och plank'. Med grop eller grav, som det står i de medel
tida källorna, avses ett dike eller snarare en vallgrav 
men kanske också ställvis naturliga vattendrag.

Birgitta Fritz skrev år 1984 ”Vadstenas ”grop och 
plankor”- stadens medeltida befästningsverk”. Upp
satsen tar upp medeltida notiser om gropen samt åter
ger också hela det brev från år 1467, vari stadens 
invånare ber klostret att få uppföra ett befästnings
verk runt staden. I brevet anges hur befästningsverket 
ska se ut med broar och stadsportar. Uppsatsens titel 
visar Fritz tolkning av anläggningens funktion. Andra 
forskare har tidigare velat se dikena/vallgravarna som 
någon form av gränsmarkering (se t ex Fritz 1984:3, 
Schück 1926:447 och Andersson 1980:57). När Fritz 
skrev uppsatsen hade stadens grop bara påträffats 
arkeologiskt en enda gång.

Följande resonemang tar sin utgångspunkt i två olika 
konstruktioner, som tolkas som delar av ett äldre och 
ett yngre försvarsverk - stadens 'grop och plankor'.

Fig 1. Ekstolpar från 1480-talets början som har ingått i 
stadens plank utmed tomt 9 i stadsdelen Sanden. Två av 
de stenskodda stolparna syns tydligt i bildens mitt.
Plankets fyllning mellan de 0,5 m tjocka lodräta stolparna 
bör ha varit av typen skiftesverk eller resvirke. Med hänsyn 
till det upp mot 4,5 m långa avståndet mellan stolparna bör 
fyllningsmaterialet ha varit av kraftigt material. I bakgrunden, 
bakom personerna på bilden, syns ett av de hus som varit 
inbyggt i planket. Till vänster på bilden framträder tydligt 
den gula sättsanden till den bakre gatan. Foto UV Öst.



Konstruktionerna undersöktes i stadsdelen Sanden åren 
1995 - 96.1 artikeln kommer jag att sammanställa ar
keologiskt och skriftligt material som berör stadens äldre 
och yngre vallgrav, i den äldre litteraturen ofta benämnd 
gropen. En del äldre lantmäteriakter har dessutom 
studerats, främst i förhoppningen om att kunna loka
lisera de vattendrag som tidigare runnit in genom sta
den från bl a Fylla mosse, öster om staden. Dessa vatten
drag måste ha haft stor betydelse för stadens grop. 
Dessutom är de viktiga för diskussionen om stadens 
framväxt och grundtopografi, något som saknas i tidi
gare beskrivningar om staden.

Målet med sammanställningen av de olika källmate
rialen är att kunna presentera ett rekonstruktionsfor
slag för de båda vallgravarna. Den är också tänkt som 
ett underlag för vidare diskussioner om stadens fram
växt och topografi. Nedan presenteras först några ut
valda belägg som berör just tolkningen av anlägg
ningens funktion. Därefter redovisas de arkeologiska 
beläggen av gropar, plank och vattendrag, med ut
gångspunkt från undersökningen i stadsdelen Sanden. 
Vidare presenteras det skriftliga medeltida källmate
rialet i kronologisk ordning samt några äldre kartor. 
I ett rekonstruktionsforslag försöker jag väva sam
man de olika källorna men också dela upp beläggen 
rörande ett äldre och ett yngre försvarsverk runt sta
den. Avslutningsvis anges också andra eventuella förs
vars- eller begränsningsverk i staden, vilka också åter
finns på rekonstruktionsplanen i fig 10 .

I artikeln återges direkta citat med vanliga dubbla 
citationstecken. Vid översättning av citat från forn- 
svenska används ett enkelt citationstecken, allt efter 
Birgitta Fritz rekommendationer, som också varit mig 
till stor hjälp genom diskussioner om det äldre skrift
liga källmaterialet.

Ett försvarsverk?
Flera forskare (t ex Schiick 1926:447ff) har föreslagit 
att funktionen, för de anlagda dikena runt städerna, 
har varit att markera stadsgränsen. I flera fall, bl a 
Vadstenas, har det dock visat sig att stadens mark,

som låg under stadens rätt, bevisligen har sträckt sig 
långt utanför de påträffade dikena (Fritz 1984:17). I 
brevet från stadsstyrelsen och stadsmenigheten till 
klosterledningen år 1467, ber borgarna i Vadstena 
om att få gräva en grop och uppföra en vall. På baksi
dan av brevet uppges att gropen löper omkring staden 
Vadstena, en samtida anteckning gjord i klostret. Som 
skäl för anläggandet uppges att man lidit mycket ont 
särskilt då krigstillstånd nyligen rått i riket. Stadens 
invånare, som 1467 framförde förslaget om att själva 
bekosta och uppföra en vall och grav 'till värn och tröst', 
ansåg uppenbarligen att anläggningen verkligen skulle 
fungera som försvar. I brevet anges nämligen också 
att man vid behov även skulle försvara vallar och vall
gravar.

Enligt olika uppgifter från 1540-talet ville Gustav 
Vasa åter befästa själva staden Vadstena. Enligt en 
uppgift skulle detta ske med staket med grop och en
ligt en annan källa med vall med grav (Fritz 1984:7). 
Gustav Vasa ansåg att 'öppna städer enbart var till 
glädje för tjuvar, fiender och en hop förrädare'. I ett 
brev från år 1544 påbjuder Gustav Vasa att fler köp
städer skulle befästas till skydd mot yttre och inre fien
der så att man där kunde söka skydd tills dess att or
dentligt motstånd kunde göras. Kungen påminner dess
utom borgarna om hur illa det gick då kung Kristian 
plundrade och brandskattade Uppsala (Fritz 1984:19).

I flera städer i Sverige har större diken påträffats, 
som kan sättas i samband med städernas försvars
verk. Att det fanns försvarsverk runt flera städer fram
kommer också i borgarnas brev från Vadstena år 
1467. Där anges det att övergreppen mot Vadstenas 
borgare kunde ha avvärjts om staden, liksom andra 
städer i landet, varit befäst (Fritz 1984:18). Uppgifter 
om gropar förekommer också för städer som Arboga, 
Enköping, Jönköping, Köping, Söderköping, Uppsala, 
Västerås och kanske också Skara (Fritz 1984:19).

Utifrån vad som här har nämnts kommer jag fort
sättningsvis att ange stadens grop och plank som ett 
försvarsverk, något som också är min egen uppfatt
ning om anläggningens funktion.
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Landets städer kom, fr o m år 1622 då lilla tullen 
infördes, att kringgärdas av tullstaket. Sådana plank 
ska inte förväxlas med den medeltida stadens grop 
och plank. Lägesmässigt överensstämmer ej heller de 
båda anläggningarna för Vadstenas del, vilket både 
1642 års karta och arkeologiska belägg visar. Ett un
dantag utgör troligen ett parti nordost om staden, där 
läget för de båda anläggningarna sammanfaller.

Arkeologiska belägg 
för stadens försvarsverk

Vid ett flertal arkeologiska undersökningar i Vadstena 
har breda diken påträffats. I några fall har dessa satts 
i samband med ett befästnings- eller begränsnings- 
verk runt staden eller speciella delar av staden (Linde
blad 1994:22ff). Med utgångspunkt i undersökningen 
i stadsdelen Sanden presenteras nedan de övriga arkeo
logiska beläggen från sydväst mot ost och nordost. 
Slutligen presenteras tre vattendrag vilka troligen haft 
stor betydelse för staden och inte minst de båda stads- 
dikena. För att lättare kunna följa med i texten hän
visas till fig 10 där beläggen anges med det årtal under
sökningen gjordes eller då notisen skrevs.

Gropar och plank
Vid den arkeologiska undersökningen i Sanden 1995 — 
96 påträffades en rad med kraftiga ekstolpar i området 
för den södra slottsvallen. Stolparna, som tolkas som 
en del av stadens plank, utgjorde gräns mellan bebyg
gelsen (i några fall ingick husen i plankverket) och en 
gata. Flertalet stolpar daterades dendrokronologiskt 
till 1480-talet.

Vid en genomgång av ritningsmaterial, från en äldre 
undersökning i den östra slottsvallen, påträffades flera 
stora stolpar på samma linje som den ovan nämnda 
stolpraden. Stolparna dokumenterades i samband med 
1980 års undersökning av det östra vallområdet, i an
slutning till slottets sydöstra rondell. Den sammanlagda 
sträckan av stolpraden uppgår till över 100 m. Avstån
det mellan de 0,4 - 0,5 m grova stolparna var upp mot 
4,5 m. Vilken byggnadsteknik som använts i partierna
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Fig 2. En av stolparna från planket sågas av för att kunna 
analyseras dendrokronologiskt. Foto UV Öst.

mellan stolparna går ej med säkerhet att avgöra. Det 
troliga är att planket varit uppfört i resvirkes- eller 
skiftesverksteknik av kraftigt material, kanske kluvna 
stockar, eftersom avståndet mellan stolparna är så 
långt. Planket, som fortsatte fram till den västra vall
graven, bör ha fortsatt på andra sidan vallgraven, där 
senmedeltida bebyggelse har påträffats (Hedvall 1996).

I det västra vallområdet undersöktes också år 1995 
ett 45 m långt och ca 4 m brett dike i nord - sydlig 
riktning. Söderut mynnade diket ut i ett vattensjukt 
område. Undersökningar söder om den södra vall
graven visade att det vattensjuka området har upp
hört i detta område. Detta innebär att området för 
den senare södra slottsvallen och vallgraven tidigare 
utgjort en lagun (Hedvall 1998).

Norrut vid slottets borggårdsfasad vek diket, i stort 
sett vinkelrätt, av in mot staden. Diket härrör från 
tiden före stadsbebyggelsen i området, från 1300-ta- 
lets senare del eller 1400-talets början. Från under
sökningen år 1980, i det östra vallområdets norra del, 
finns också spår av troligen samma dike. Det bör



D ©

Nergrävning

1 Svämlera, i toppen träflis och bark.

2 Gul sand.
4 Vattenpåverkad torv och sand, skiktad.

5 Sand och torv, omrört.

6 Humus och sand.

7 Sandig humus.
8 Kompakt torv.

9 Gul omrörd sand = 1900.

10 Sandig humus.
11 Sandig humus, under 88,88 m ö h är lagret vattenavsatt.

12 Sand och humus, ställvis skiktat.

13 Sand och humus.
14 Sandig humus.

15 Gul sand.

Fig 3. Sektionsritning av den nord - sydligt löpande vallgraven i det västra slottsvallsområdet. Skala 1:40. Grafik Lars Östlin.

Fig 4. Vallgraven sedd från söder. Den högre mörka halvan utgör graven. I den vågräta sektionen högst upp i bild syns den
vänstra nedgravningskanten direkt till vänster om den "lodräta" sektionen. Foto UV Öst.



Fig 5. Den öst - västligt löpande vallgraven framträder 
på bilden under och direkt till höger om den stenlagda 
Sjögatan. Gatan är alltså anlagd ovan vallgraven i ett 
senare skede. Foto UV Öst.

därmed ha löpt utmed det senare slottets borggårds- 
fasad (drygt 100 m) in mot staden, parallellt med sjön. 
Huruvida diket varit vattenfyllt eller ej är svårt att 
svara på. Det har funnits vatten i diket, vilket flera 
vattenavsatta lager visar. Om de bildats av permanent 
rinnande vatten eller översvämningar kan vi dock inte 
ge något svar på.

I skriftligt källmaterial, från 1550- och 1580-talet, 
omnämns förutom stadsgårdar på nuvarande slottsön 
även bebyggelse öster och sydost om slottet. Gårdarna 
utgjorde den senmedeltida stadsdelen Sanden. En del 
av denna bebyggelse, i kv Asylens norra del, har under

sökts (Hörfors 1992:5ff). Området sydost om slottet 
och fram till Södra vägen, också det hörande till stads
delen Sanden, exproprierades inför anläggandet av 
Slottsträdgården år 1550.1 ett brev den 5 april 1548 
omnämns bebyggelsen i det tänkta trädgårdsområdet 
som liggande vid 'gravebacken' (Gustav Vasas Räken
skaper). Vid den tidpunkten anlades slottets vallgrav 
och därmed kan namnet gravebacken syfta på denna. 
Stadsdiket bör dock ha kringgärdat bebyggelsen i detta 
område och därmed kan namnet möjligen härledas 
till stadens grop.

Utmed Gropgatans och Backegatans södra sida, 
ca 6 m in i kvarteren, har ett dike påträffats vid tre 
olika arkeologiska undersökningar. Första gången som 
diket undersöktes var år 1974 i kv Köpmannens väst
ligaste del. Dikets bredd uppmättes till 3,5 m (Hassel- 
mo 1982:35, 61). De två senaste undersökningarna 
av diket gjordes sommaren 1998. Den ena undersök
ningen gjordes i kv Båtsmannens västligaste del, medan 
den andra berörde Hovsgatan intill kv Komministern. 
Dikets bredd varierade mellan 5 och 6 m medan dess 
djup mätte 0,5 - 0,7 m. Resultat från undersökningar
na visar att diket grävts från orörd mark. Bottenlagren 
i diket verkar vara vattenavsatta (Lindgren-Hertz 1999, 
Björkhager muntlig uppgift).

I samband med ledningsdragningar i Gräs- och Skän- 
ningegatan observerades diken i tre olika partier. De 
tolkades som ett och samma dike, 0,5 m djupt. Bred
den uppmättes i det ena partiet till minst 4 m, medan 
schaktet i de två andra partierna löpte i och längs 
med diket. Diket ansågs ha kringgärdat själva biskops
gården, alternativt utgjort en del av stadens äldre grop 
(Lindeblad 1994:17ff).

I kv Arbetaren 37 har diken dokumenterats vid tre 
olika tillfällen. Det ena diket, som var 4 - 6 m brett och 
0,6 - 0,8 m djupt, sträckte sig i riktning nordväst - 
sydost. Diket sammanfaller här med den på 1705 års 
karta inritade ruddammen (fig 9,10) (Tagesson 1988).

Riktningen på det andra diket bör ha varit ungefär 
Ö - V, men det kan dock inte helt säkert sägas vara 
den exakta riktningen utifrån endast en sektions-



Fig 6. Plan över slottsområdet med undersökningsområdet från åren 1995 - 98 samt 1980.1 det västra vallområdet syns 
diket från slutet av 1300-talet eller början av 1400-talet. Diket är rekonstruerat vid slottet och fram till det östra vallområdet 
där ett förmodat parti av diket undersöktes år 1980.1 det södra vallområdet syns stolpraden från början av 1480-talet, som 
ingått i stadens plank. Stolparna utgör sannolikt resultatet av stadens önskan från år 1467, om att få uppföra ett försvarsverk 
runt staden. Skala 1:750. Bearbetningen av ritningsmaterialet Kristina Persson. Grafik Lars Östlin.
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Fig 7. Sektionsritning genom gropen i kv Båtsmannen, efter Lindgren-Hertz. Skala 1:60. Grafik Lars Östlin.

ritning. Om den antagna riktningen är riktig skulle 
diket ha löpt utmed Motalagatan, ungefär 6 m in i 
kvarteret. Dikets bredd var ca 5,5 m och dess djup ca 
0,8 m. I dikets botten fanns vattenavsatta leriga lager 
(Felt 1990:2).

Båda dikena var nedgrävda från ”orörd marknivå”. 
Några daterande fynd som kan visa på dikets ålder på
träffades inte vid någon av undersökningarna.

Vid en undersökning vid Lastköpingsgatan, drygt 
100 m nordost om klostret, har troligen ett dike eller 
en åfåra, med en bredd av minst 3 maximalt 8 m och 
ett djup av drygt 0,5 m, dokumenterats. Vattendraget, 
som är grävt (?) från orörd marknivå, tolkades inte 
vid undersökningen. Det korsar Lastköpingsgatans 
norra del. Fyllningen av ”brun-svart mylla med in
slag av ben och trärester” (Ljung 1988:24), påminner 
om de övriga dikenas fyllning.

Sammanfattningsvis så har det påträffats diken vid 
ett flertal undersökningar. Dessa utgör sannolikt spår 
av de båda försvarsverken runt staden. Dikets bredd 
varierar mellan 3,5 och 6 m medan djupet uppgår till 
0,5 - 0,8 m. Vattenavsatta lager i dikena är spår efter 
översvämningar eller, vilket verkar troligare, permanent 
stående vatten. Spår efter stadens plank har endast på
träffats i stadsdelen Sanden. Troligen har diket nordost 
om staden utgjorts av ett naturligt vattendrag.

Vattendrag i staden
Flera medeltida notiser nämner att det fanns rinnande 
vatten i gropen. Ett par kilometer sydost om staden 
fanns förr den stora Fyllamossen. Från den rann åt
minstone sex bäckar in i stadsområdet (Bengtsson 
1995:38).

De medeltida notisernas omnämnande av gropen 
bör enligt Birgitta Fritz härledas till en av människor 
grävd anläggning. Det låter rimligt men en tanke är 
att naturliga vattendrag vilka kanske utgjort endast 
ett parti av stadsdiket, som i övrigt varit grävt, även 
skulle kunna benämnas gropen. Anledningen till fun
deringen är det arkeologiskt undersökta vattendraget 
vid Flelgeandshuset, som löper ner mot sjön. I det 
äldre skriftliga materialet omnämns att gropen löper 
intill Helgeandshuset. Detta kan betyda att vatten
draget och gropen är samma anläggning där. I sam
band med grävningar på 1930-talet påträffades ett 
vattendrag bakom Helgeandsbusgården. Ån ”kom in 
på det nuvarande stadsområdet straxt öster om Hovs
tullen (korsningen Hovsgatan/Södra Rännevallsgatan 
min anm), bildade på komministergårdens tomt ett 
träsk, rann så genom folkskoletomten och in i gården 
(Flelgeandsgården min anm) och så vidare förbi Helge- 
andshusets västra sida, skar genom Storgatan mitt för 
Järnhandelsgården, fortsatte nästan rakt norr ut och
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föll straxt öster om den gamla Helgeandsbron (Helge- 
andsgatans slut min anm), sedemera stadsbryggan ut 
i Vättern” (Bengtsson 1995:38).

Fler belägg på samma å eller bäck genom kv Helge- 
andsgården finns från undersökningar åren 1916 och 
1968.1 kvarterets västra del fanns förutom en damm 
”spår av den bäck som under medeltiden rann från 
Kvarnbacken (vid dagens vattentorn ca två km öster 
om staden (min anm) och Fylla mosse till Vättern” 
(Hasselmo 1982:25). Förmodligen samma bäckfåra 
undersöktes i kv Häroldens sydvästra del och kv Båg
skyttens sydöstra del åren 1931 och 1935 (Bengtsson 
1995:38). Vid Hovslagaregatan påträffades år 1999 
en 7 m bred och 0,5 m djup å eller bäckfåra (Lindberg 
i manus). Den ansluter till den äldsta marktopografin 
vilket visar att den funnits före staden. De här presen
terade vattendragen utgör sannolikt en och samma bäck 
eller snarare å som runnit in i staden vid Hovstullen, 
vidare genom kv Folkskolan och kv Helgeandsgården 
för att sedan ha runnit ut i Vättern vid Helgeandsgatans 
mynning.

Ytterligare ett förmodat vattendrag undersöktes 
vid ovanstående undersökning i Hovslagaregatan di
rekt väster om korsningen Nygatan - Hovslagaregatan. 
I kv Borgmästarens västra del undersöktes förmodli
gen samma vattendrag år 1974. Det tolkades som ”en 
å eller ett dike”. Vattendraget, som var drygt 1 m djupt 
och mer än 6 m brett, var orienterat i nordväst - syd
ostlig riktning (Rudbeck 1987). Vattendraget har där
med löpt parallellt med den ovan beskrivna ån.

I kv Munken vid Murgatan påträffades år 1965 
(och kanske också vid en undersökning år 1981) en 
bäckfåra (Hasselmo 1982:35). Den utgör troligen för
längningen på det påträffade vattendraget i kv Borg
mästaren.

En bäck eller kanal i kv Munkträdgården, som åter
finns i kartmaterial över klosterområdet från bl a år 
1796, kan ha något samband med vattendraget i kv 
Borgmästaren och kv Munken. Kanske utgjorde den 
en grävd kanal från ån och in i klosterområdet. Ka
nalen, som ledde fram till munkklostret, har troligen

försett munkarnas ruddamm och Munkedammen med 
färskt vatten (se dammarna på 1705 års karta nr 13 
väster om munkklostret, fig 4).

Under nuvarande Isbergska huset i kv Munkträd
gården finns ytterligare belägg för, troligen samma, 
vattendrag (muntlig uppgift av slottsarkitekt Per Ryd
berg 1998, som också uppskattat åns bredd under 
husgrunden till ca tre meter).

Ett tredje vattendrag genom staden ska ha gått ge
nom bl a kv Prelaten och kv Birgitta (omnämnt i kap; 
Gropar och plank). I kv Prelaten uppges det utgå från 
den norra sidan av Motalagatan, mittemot den plats i 
kv Arbetaren, där ruddammen anslöt till Motalagatan 
och vidare ner mot sjön (fig 4) (Bengtsson 1995:44). 
I denna bäck fångade barnen spigg åtminstone under 
1900-talets första hälft (arkeolog Sune Zachrisson 
muntlig uppgift 1999). Med stor sannolikhet var det 
spår av detta vattendrag som påträffades vid en arkeo
logisk undersökning vid Lastköpingsgatan, drygt 100 
m nordost om klostret (se ovan). Ett smalare dike 
längs med denna sträckning samt två breda diken ca 
100 m längre åt öster kan möjligen sättas i samband 
med detta vattendrag (karta från 1866). Möjligen 
utgör också sättningsskadorna på hospitalets båda 
flyglar en indikation på vattendragets sträckning (munt
lig uppgift av slottsarkitekt Per Rydberg). Vattendra
gets utlopp i Vättern finns kvar än idag ett tiotal me
ter öster om Lastköpingsgatan. Bäckens övriga sträck
ning är kulverterad. Ytterligare en kulvert för dagvatten 
rinner ut i Vättern ca 100 m öster om den förra. Denna 
leder vidare upp mot Kvarnbacken. Det är inte omöj
ligt att även denna ursprungligen har utgjort ett natur
ligt vattendrag.

Ovan har tre äldre vattendrag presenterats, påträf
fade vid arkeologiska undersökningar. Två av de under
sökta vattenfårorna hade en bredd på sex och sju 
meter vilket bör betyda att det rört sig om större åar. 
Samtliga lokaliserade vattendrag kan ha ingått i den 
anläggning som omnämns i det skriftliga materialet 
som gropen. Ytterligare tre vattendrag lär enligt äldre 
uppteckningar ha runnit fram genom staden.
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Skriftliga medeltida belägg 
för stadens grop och plank'

Jag har ansett det vara viktigt att ta upp notiserna 
som berör stadens grop och plank i denna artikel efter
som den är tänkt som en sammanställning av de arkeo
logiska och skriftliga källorna. Där inget annat anges 
är notiserna hämtade från Fritz 1984 och 1994. Noti
serna är här uppställda i kronologisk ordning. Tex
ten till 1467-års brev som är mycket omfattande och 
innehållsrik återfinns i sin helhet i Birgitta Fritz artikel 
Vadstenas ”grop och plankor”.

De notiser som kunnat lokaliseras anges med dess 
årtal på planen i fig 10.

I ett brev, sannolikt från tiden före år 1450, omnämns 
att klosterfriden 'är intill graven vid biskopens stall 
och därifrån, från alla de byggnader som östan 
vid gatan står, vilket är ladugården, bagarstugan 
och alla andra byggningar fram till kalkugnen, där 
råder samma frid som på kyrkogården och i kyr
kan (Geete 1911:223).

1428 'invid gropen intill Helgeandshuset'.
1428 Kungen vill ha tillbaka 'sin tomt och platsen 

ned till sjön innanför gropen' till sin trädgård och 
kålgård'. I ett brev till Riksantikvarien, skriver Carl 
M Kjellberg den 18/3 1921 angående ovanstående 
notis; ...”en grav som gått från öster till väster 
genom södra sidan av munkarnas utvidgade träd
gård; den kan skönjas än i dag”.

1447 'dessa bodar ligger från bykyrkogården utmed 
gropen på höger hand då man går till torget' (Lars
son 1971:2).

1447 '20 obyggda bodrum utmed samma grop'... 
(Larsson 1971:3).

1451 ... 'klostrets bostäder för tjänstefolket skall vara i 
en gård nere vid sjön som nu är påbörjad och som 
ska inhägnas nedifrån sjön utmed gropen och mot 
by kyrkan och åter in till brödernas trädgård' ...

1452 ... 'en gård här inom vårt klosterområde, som 
ligger innanför gropen'.

1452 ... 'en gård som ligger innanför gropen'.

1467 Brev från stadens invånare till klosterledningen 
med begäran att få uppföra ett försvarsverk runt 
staden, 'till värn och tröst'. På brevet är dessutom 
skrivet att gropen löper omkring staden Vadstena.

1469 ... 'på Kyrkogatan på höger hand då man går till 
torget, näst Peter Ragnvaldsson över gropen från 
stengatan och in till klostrets kålgård; lovar bygga 
så att vattnet i gropen har sin fria utgång' ...

1469 ... arrenderar en byggningstomt liggande på den 
gropen som löper från 'stora stengatan och i norr 
till sjön, närmast Elif Skomakare, som också har 
en tomt i samma läge'; skall bygga så på tomten 
att 'vattnet i gropen har sin fria utgång'...

2474 ... en tomt,... 'på Kyrkogatan på högra handen 
då man går till torget över gropen intill klostrets 
kålgård' ... 'skall bygga på tomten så att vattnet i 
gropen har sin fria utgång' ...

1477 ... 'vid Kyrkogatan liggande på högra (hål i bre
vet) då man går till torget vid stengatan och över 
gropen in till klostrets kålgård; skall jag bygga på 
tomten så att vattnet i gropen har sin fria utgång'...

1479 omnämns Arvid Trolles hörngård 'vid gamla 
gropen'.

1479 ... 'ty tomten tillhör klostret; ligger i Vadstena 
öster om Erik Karlssons gård på båda sidor om 
Tvärgatan och så fram till stadsplankorna på 10 
alnar när' ...

1490... 'tomt liggandes i gamla gropen på höger hand 
som man går från S:t Pers kyrka till torget'.

1507 en tomt 'som ligger vid Kyrkogatan på gropen' 
mellan två tomter. Är '49 alnar lång och 16 alnar 
bred vid gatan och 19,5 alnar bred i den andra 
ändan som vetter mot klostrets kålgård'.

1519 Anges en tomt vid systrarnas kryddgård vid 
gropen och klostrets åker (Fritz muntlig uppgift).

1545 ... 'vallen kommer att gå genom tomten'... (Gus
tav Vasas Räkenskaper för år 1545).

1577 nämns gropen och stadsvallen eller ”ränne
vallen” ett flertal gånger i Tankeboken.

1584 ... 'en tomt liggandes utmed gropen'.
1597 ... 'den stadsvallen' ... (Fritz muntlig uppgift).
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Fig 8. Den äldsta kända stadskartan över Vadstena, upprättad 1642 av Sven Månsson Falk.

Notiserna har ibland en mycket oklar lägesangivel
se för oss idag då det relateras till någons gård eller 
kålgård. Helgeandsgården är dock ett undantag som 
innebär en klar lägesangivelse. Flera andra notiser ger 
indikationer på vilken del av staden som avses. De 
äldsta notiserna syftar givetvis till den äldre gropen. 
Benämningen gamla gropen år 1479 visar också att 
en ny bör ha varit grävd då. De yngre notiserna, fr o m 
1545 och framåt, kan tolkas som att Gustav Vasas 
planer på att anlägga en ny grop runt staden kanske 
blev av eller åtminstone påbörjades (Fritz 1984:11). 
Denna sistnämnda eventuella grop kommer inte att 
behandlas vidare.

Äldre kartmaterial
Vadstena stad har ett jämförelsevis rikt kartmaterial. 
Den äldsta kartan är från år 1642. Staden har ännu 
idag ett till stora delar välbevarat medeltida gatunät.

Ett undantag utgör dock den medeltida stadsdelen 
Sanden, dvs nuvarande kv Slottsparken, kv Slottet och 
kv Asylen. I stadsdelen, som avhystes år 1544, finns 
ingen medeltida stadsplanestruktur kvar. I övrigt har 
givetvis flera förändringar av tomtstrukturen gjorts 
under årens lopp men även här kan man till stora 
delar återfinna den medeltida tomtstrukturen än idag. 
Detta kan man via arkeologiskt material följa i yngre 
kartmaterial (Lindeblad 1994:23).

Vadstenas gatu- och kvartersstruktur förändras i 
såväl äldre som yngre kartmaterial utmed Helgeands- 
gatan samt utmed Torggatan - Nygatan. Det är där
med inte konstigt att två av de tidigare beskrivna 
vattendragen påträffades utmed dessa gatusträck- 
ningar. Tydligt är att man tagit hänsyn till de vatten
dag som fanns då staden anlades.

Belägg från kartmaterialet anges med kartans år
tal på planen i fig 10.

75



4i4ydi\Ą

mrą

$Ém «ft-

, «. Ł,jt *Sioi 
fr ■? '<'■ ’ *«*7'“•vy,QtvBjw



• «fc’% , f

- 1 »

L t * Ü4
1 "?i-

TK

<v-

På stadskartan från år 1705 syns, i nuvarande kv 
Arbetaren, en ca 50 m lång konstruktion, vilken sanno
likt är en återanvänd del av det gamla stadsdiket (fig 9 
öster om 112 o 113). I beskrivningen till kartan om
nämns den som en ruddamm (Eekboum 1979:33). Det 
går också att ana en förlängning av diket åt sydost i de 
tomtgränser som följer ruddammens riktning på 1705 
års karta.

I nuvarande kv Skulptören, ca 100 m söder om 
nämnda ruddamm, mellan tomt 116 och 123 på 1705 
års karta, syns bl a på en tomtuppmätning från år 1882, 
en ägostruktur motsvarande ruddammens riktning 
och bredd kallad ”Ränneslätten” (Bergman 1986:23). 
Vid grävningar i området år 1931 påträffades en sten- 
lagd gata ungefär (det exakta läget är okänt) vid den 
ovan beskrivna figuren (Hasselmo 1982:38). Det är 
rimligt att betrakta tomtfiguren som en kvarleva av 
stadsdiket eller gatan. Gatan kan ha legat strax intill 
diket, liksom fallet var vid Grop- och Backegatan. 
Gatan kan också ha legat i dikets sträckning efter det 
att diket fyllts igen då dess ursprungliga funktion upp
hört. Detta var nämligen fallet i slottsområdet. Där 
anlades ovanpå diket en gränd i nord - sydlig rikt
ning samt Sjögatan i dikets öst - västliga riktning.

Tomtgränserna i den södra delen av kv Skulptören 
indikerar dikets fortsättning från tomterna nr 115/ 
124 och vidare längs med nr 117-119 på 1705 års 
karta. Därefter bör det ha rundat tomt nr 119 och 
fortsatt åt SV utmed Backe- och Gropgatan.

Norr om kvarteret Arbetaren vid ruddammen lär 
en bäck ha runnit fram i kv Prelaten, genom gården 
nr 83 - 84 (tomtnummerna på stadskartan från år 
1705), norrut genom kv Birgitta, mot Mårten Skinna- 
res gård och vidare genom Hospitalets köksträdgård 
ner till sjön (Bengtsson 1995:44). Ruddammen, söder 
om Motalagatan, kan därmed med stor sannolikhet 
ursprungligen sägas ha utgjort en del av denna bäck 
vilken verkar ha runnit in i staden från sydost, sanno
likt från Fylla mosse.
Fig 9. Stadskarta över Vadstena 
upprättad av i Eekboum år 1705.



I ku Birgitta finns ett flertal större och mindre diken 
som möjligen kan sättas i samband med bäcken ovan 
(Karta över hagen Susenborg med tillhörande jord 
från år 1886. Nyinkommen karta i Landsarkivet i Vad
stena utan aktnummer).

Norrut från Motalagatan, i jämnhöjd med Kloster- 
ledsgatan, finns en kraftig indragning av det efter- 
medeltida tullstaketet enligt 1642 års karta. Följer 
man den indragna begränsningslinjens riktning söder
ut går den i rak linje med ruddammen i kv Arbetaren. 
I stort sett hela den norra sträckan av tullstaketet tror 
jag därmed visar på kontinuitet mellan det dike eller 
den bäck, som utgjort stadsbebyggelsens gräns åt nord
ost, och 1620-talets tullstaket.

En annan iakttagelse, som kan göras i kartmate
rialet, är att där ruddammen ansluter till Motalagatan 
sker en förändring i gatans bredd. Väster om rud
dammen är gatan nästan dubbelt så bred som öster
ut. Enligt 1642 års karta ändrar dessutom Motala
gatan riktning vid ruddammen vilket också går att se 
i tomtstrukturen på 1705 års karta. Iakttagelserna 
kan tolkas på så sätt att ruddammen ursprungligen 
utgjort en del av stadsdiket och att det har funnits en 
stadsport där detta nådde Motalagatan. Den yngre 
stads- eller tullporten ligger på 1642 års karta ca 50 m 
längre österut.

På 1705 års karta finns en linje inritad från Södra 
Rännevallsgatan, genom Helgeandshustomten och 
vidare ner till sjön vid Helgeandsgatans slut. På ömse 
sidor om linjen står det Dals härad respektive Aska 
härad. Linjen skulle därmed kunna markera gränsen 
mellan de båda häraderna. Dess sträckning tvärs ige
nom vissa tomter är dock anmärkningsvärd och att 
staden i så fall ligger i två härader. Sträckningen mot
svarar det ovan beskrivna vattendragets sträckning 
från Hovstullen till Helgeandsgården och vidare ut i 
sjön vid Helgeandsgatans slut.

I det äldre kartmaterialet kan man, i kombination 
med andra iaktagelser, ställvis ana var stadens vall
grav har löpt. Kartmaterialet över Vadstena är som 
sagts rikt. Endast en mindre del av detta har studerats.

Ytterligare kartstudier kan nog dels belysa de här be
handlade vattendragen bättre men också andra vatten
drag som anges ha funnits i staden. Inte minst kart
material för området utanför staden kan säkerligen 
ge en del intressanta uppslag.

Rekonstruktionsforslag för 
Vadstenas olika gropar, plank och vattendrag
Stadens framväxt och grundtopografi var givetvis 
avgörande för var stadens grop och plank uppfördes. 
De vattendrag som rann genom staden har ursprung
ligen skapat vissa förutsättningar vid stadens fram
växt. Vattendragen bör åtminstone ursprungligen ha 
genomkorsat staden på ett flertal ställen. Detta måste 
ha haft en begränsande inverkan på nyttjandet av om
rådet men också ha skapat möjligheter vid den första 
etableringen. Flera områden i staden kom långt fram 
i tiden att vara obebyggda pga att de var vattensjuka.

Kanske var det just vattendragen vid sidan av jord
bruksmarken som var förutsättningen för den första 
bybebyggelsen. Vattendragen kan ha använts för drif
ten av t ex skvaltkvarnar.

Dessa åar och bäckar var också en förutsättning 
för att staden inte skulle översvämmas av Fyllamos
sens vatten. Medeltida notiser, som anger att det är 
förbjudet att bygga så att man hindrar vattnets flöde 
i gropen, visar kanske på en oro för översvämningar 
i staden. Vattendragen har säkert också haft stor be
tydelse för vattentillförseln till stadsdiket och kanske 
också utgjort delar av detta.

Nedan följer ett rekonstruktionsforslag för de båda 
äldre försvarsverken utifrån arkeologiskt, och histo
riskt material samt kartor. För att lättare kunna följa 
med i texten nedan återfinns de omnämnda gatorna, 
kvarteren och beläggen på planen i fig 10.

Det äldre befästningsverket 
I det skriftliga materialet omnämns gropen i Vadstena 
stad för första gången år 1428. Det rör sig då om en 
grop vid Helgeandshuset, med vilket möjligen menas 
den tidigare beskrivna ån.
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Vattensjukt område. Bäck, sjö 

Rekonstruerad sträckning 

Arkeologisk undersökning/iaktagelse 

Skriftlig notis och år 

Uppgift i kartmaterial och år

Fig 10. Rekonstruktionsforslag för stadens äldre och yngre försvarsverk samt eventuell avgränsning/försvarsanläggning 
runt Folkungaättens gård/Vadstena kloster och biskopsgården bestående av vattendrag och diken. Årtalen på planen visar 
var och när diken, plank och åar påträffats. I något fall förekommer också ett årtal för en karta, ett skriftligt eller muntligt 
belägg om dess lokalisering varit något så när möjlig.

Den nuvarande Storgatan var under medeltiden uppdelad i olika gatunamn. Den östra delen av Storgatan från Rödtornet 
hette Kyrkogatan medan den västra delen hette Stengatan. Grafik Lars Östlin.
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Två notiser från 1450-talet omtalar en grop, förmod
ligen vid klostret. Troligen ska också notisen om gro
pen vid kungens tomt, från år 1428, sättas i samband 
med ett dike vid klostret. Med kungens tomt avses en 
av klostret donerad tomt och inte det forna folkungaät- 
tens palats. Kungstomten har legat vid klostret (Has- 
selmo 1982:16). Notiserna kan tolkas som att de avser 
ett dike runt klosterområdet, alternativt runt staden. 
Två andra notiser omtalar den som den gamla gropen, 
vilket visar att det funnits ett äldre och ett yngre dike.

Det äldre befästningsverket är påträffat arkeologiskt 
i det nuvarande slottsområdet, kv Arbetaren och ev runt 
kv Biskopen. Dikets rekonstruerade längd i slottsom
rådet uppgår till drygt 150 m och verkar även ha löpt 
mellan stadsbebygelsen och sjön. Slottsöns södra del 
utgjordes av sankmark. Därmed bör behovet av ett dike 
i denna del inte ha funnits. Diket borde dock återfinnas 
ungefär där den östra och västra vallgraven möter var
andra och ha fortsatt vidare in i staden.

Frågan är om diket i Sanden är en del eller en något 
senare utvidgning av det först grävda stadsdiket? Anled
ningen till frågan är bl a notiserna som lokaliserar en 
grop invid Helgeandshuset (vid Stengatan). Andra grop
notiser, mer svåra att lägesbestämma, anger gropen 
som löper från stora stengatan och i norr till sjön samt 
på Kyrkogatans högra sida (nuvarande Kyrktorget 
och troligen Storgatans östra del) då man går mot 
torget (Rådhustorget) vid stengatan (Storgatan) över 
gropen. De ovanstående notiserna kan indikera att 
det äldsta stadsområdet slutade, i sydväst vid Helge
andshuset, vid denna grop. Med gropen vid Helge
andshuset åsyftas sannolikt den å eller bäck som man 
vid flera arkeologiska undersökningar påträffat vid 
Helgeandshusgården. Ån har dessutom återfunnits på 
1705 års karta. Gropen/ån, omnämns bl a år 1469 
såsom varande i bruk åtminstone som vattenavledare, 
vilket textdelen 'så att vattnet i gropen har sin fria 
utgång' gör gällande. Troligare är dock att stadens 
grop fortsatt ända ner till det senare slottsområdet 
redan i ett tidigt skede. Ån har i så fall korsat gropen, 
försett denna med vatten samt fortsatt genom stads-

området ner mot sjön. Ett förbindande dike bör där
med finnas mellan denna å och diket/sankmarken i 
Sanden samt även från ån och österut genom staden.

Då det anges i det skriftliga materialet att det ligger 
bodar på höger hand utmed gropen då man går från 
bykyrkan mot torget, bör detta betyda att gropen inte 
har löpt långt söder om dagens Storgatan. Den äldsta 
staden skulle därmed ha utgjort ett långsmalt stråk 
utmed Vättern, endast 100 m brett, eftersom stora 
delar av sjökvarteren utgörs av sentida utfyllnader 
(Hedvall 1994:14ff).

Fortsättningen på stadsdiket åt öster från den förut 
nämnda ån ska troligen sökas söder om Storgatan, 
men här saknas arkeologiska belägg. En notis som 
omnämner en gård i hörnet av Fyllagatan och Strå
gatan år 1440, kan indikera att gropen har gått utan
för nämnda gård och gator. Några gårdstomter söder 
om Stockmakaregatan - Gräsgatan räknas inte upp i 
1460 års tomtöreslängd. Detta bör betyda att det åt
minstone inte fanns några bebyggda tomter söder om 
dessa gator. En tanke kan vara att gropen löpte paral
lellt med Storgatan genom kv Helgeandsgården och 
Borgmästaren. Vid Kyrktorget fortsatte den vidare fram 
till det undersökta diket i kv Arbetaren parallellt med 
Motalagatan och anslöt sedan till ruddammen. Där
ifrån fortsatte gropen ner mot sjön, ett stycke öster om 
Lastköpingsgatan, i form av en bäck eller å.

Denna del skulle i så fall kunna ha utgjort såväl 
den äldre gropens, som den yngre gropens, nordöstra 
sträckning.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är långt 
ifrån klart var den äldre gropen har löpt genom staden. 
Ett dike, som undersöktes i stadsdelen Sanden, är som 
framgått det enda säkra arkeologiska belägget på ett 
dike från tiden före 1400-talets mitt. Detta bör ha in
gått i det äldre stadsdiket. Säkerligen kan man också 
anta att diket i kv Arbetaren, diket runt kv Biskopen 
och vattendraget utmed Lastköpingsgatan har ingått i 
detta försvarsverk runt staden. Flera notiser, från 1400- 
talets förra del, omtalar också gropen i anslutning till 
bl a Helgeandshuset, biskopsgården och klostret.
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Det yngre befästningsverket 
Genom det skriftliga och arkeologiska materialet har 
vi en relativt bra bild av hur, den år 1467 beslutade 
försvarsanläggningen bör ha sett ut. Runt staden fanns 
ett dike. Innanför diket löpte en jordvall med palissad 
sannolikt på dess krön. Att det har funnits en vall 
utmed vallgraven kan vi vara ganska säkra på då det 
uppgrävda materialet från vallgraven automatiskt 
kom att utgöra denna. Vallen blev därmed en del av 
försvarsverket. Då anläggningen gick ur bruk och man 
ville återställa marken för att kunna bebygga eller 
bruka den bör vallmaterialet i stor utsträckning ha 
lagts tillbaka i vallgraven igen. Själva vallen är där
med svår att spåra arkeologiskt. Utmed vallens in
sida löpte i sin tur en gata.

Borgarnas brev år 1467 och uttrycket ”den gamla 
gropen” i medeltida brev visar tillsammans med arkeo
logiskt material att ett nytt begränsningsverk runt sta
den planerades och uppfördes. I 1467 års brev om 
stadens grop och plank anges att graven ska vara 10 
alnar (5-6 m) bred och att vallen innanför graven 
också ska vara 10 alnar bred. Det påträffade diket 
utmed Grop- och Backegatan ligger ca 6 meter söder 
om gatan vilket motsvarar den bredd som 1467 års 
brev angav att vallen skulle ha. Notisen från årl479 
omnämner Erik Karlssons tomt som liggande fram 
till stadsplankorna på 10 alnar när. Denna notis kan 
tolkas som att ett område på 10 alnar närmast vallen 
lämnades obebyggd (Fritz 1984:8ff). Grop- och Backe
gatan samt gatan i kv Skulptören ”ränneslätten” utgör 
sannolikt denna ”obebyggda” yta på 10 alnar. Gatorna 
bör ha anlagts, om inte samtidigt så åtminstone, strax 
efter anläggandet av försvarsanläggningen. Gropgatan 
omnämns nämligen första gången år 1487 i en notis. 
Gatorna bör ha varit en förutsättning för att försvars
verket skulle kunna fungera i en forsvarssituation.

Den medeltida notis som omtalar stadens plankor 
år 1479 visar att det verkligen funnits ett plank, sanno
likt uppe på vallen. Ett stadsplank, uppfört i början 
på 1480-talet, har också påträffats i stadsdelen San
den. Planket var dock här fristående, utan vall och

dike. Utseendet av försvarsanläggningen kan därmed 
sägas ha varit skiftande. Detta kan i stadsdelen San
den ha berott på att detta parti utgör en utbyggnads- 
etapp av planket alternativt att topografin med sank
marken utgjort olika förutsättningar vid uppförandet 
av stadsbefästningen.

Slottsområdets ca 100 m långa plank visar att den 
kringgärdade staden sannolikt fortsatt sydväst om den 
nuvarande slottsön, i kv Konvaljen, där också medel
tida bebyggelse påträffats. I stadsdelen Sanden bör 
anläggningen också ha kringgärdat åtminstone den 
medeltida bebyggelse som fanns i kv Asylens norra 
del. Områdets namn på 1550-talet, gravebacken, kan 
indikera att stadsdiket funnits där. Eftersom planket 
i Sanden är daterat till början av 1480-tal kan detta 
betyda att resultatet av 1467-års brev lät dröja ett 
tag eller att denna del av staden befästes, som en ut
vidgning av staden, några år senare än den övriga 
staden. Som en indikation på att det senare alternativet 
kan vara det riktigare är det skiftande utförandet av 
anläggningen. Från kv Asylen har diket fortsatt in i 
kv Köpmannen. Utmed både Gropgatan och Backe
gatan löpte diket parallellt med gatorna, sex meter in 
i kvarteren. Diket bör ha fortsatt på samma sätt fram 
till Skänningegatan, där en av stadsportarna skulle 
uppföras enligt 1467 års brev.

Vissa uppgifter i det medeltida skriftliga materialet 
anger att man ska bygga så att inte vattnet i gropen 
hindras i sitt flöde ut i sjön. Uppgifterna är från sent 
1460-tal och senare, varför man kan fundera över om 
det rör sig om den yngre gropen eller vilket kanske är 
troligare, någon av stadens bäckar. Av det halvdussin 
vattendrag som anges ha funnits i staden har tre av 
dessa återfunnits i den här genomgången.

Två av de lokaliserade vattendragen måste ha kor
sat, eller åtminstone ha gått fram till, det yngre diket 
i kvarteren Komministern och Båtsmannen. Fyllamos
sens bäckar har därmed sannolikt försett även stadens 
yngre grop med vatten. Eftersom staden har en varie
rad topografi måste tillflödet till gropen ha kommit 
från flera håll. Nivåskillnaderna utmed det yngre
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stadsdikets tänkta sträckning uppgår till 7-8 meter 
enligt ursprunglig marktopografi. Det högst belägna 
området i staden utgörs av åsen som Skänningegatan, 
S:t Pers kyrka och klosterkyrkan ligger på. Vid detta 
höjdparti måste därför ytterligare tillflöde av vatten 
ha kommit in i stadsdiket.

Det kan det också ha gjort för öster om åsen bör 
det tredje vattendraget från Fyllamossen ha passerat 
och därmed kan det ha utgjort en del av stadsdikets 
östra sträckning. En av bäckarna (den som också 
nämndes i samband med den äldre gropen, öster om 
klostret) anges nämligen ha runnit fram norr om 
Motalagatan, norrut mot Mårten Skinnares gård och 
vidare genom Hospitalets köksträdgård ner till sjön. 
Det påträffade diket i Lastköpingsgatans norra del 
utgör troligen en del av denna bäck liksom rud- 
dammen, söder om Motalagatan. Fortsättningen av 
bäcken/diket söderut indikeras av flera äldre tomt
gränser. Diket bör ha rundat tomt 119 på 1705 års 
karta, och fortsatt in mot det undersökta diket söder 
om Grop- och Backegatan. Avståndet mellan Backe
gatan och diket (motsvarande en linje utmed tomt 
119:s södra tomtgräns vid Skänningegatan på 1705 
års karta) skulle därmed motsvara läget för diket i 
förhållande till Grop- och Backegatan längre åt syd
väst.

Det yngre försvarsverket är lättare att rekonstruera 
eftersom det har undersökts arkeologiskt vid flera till
fällen. Sydost och sannolikt också nordost om staden 
kan dess sträckning med ganska god säkerhet rekonst
rueras medan det för stadsdelen Sanden ännu är något 
osäkrare. Kanske har det undersökta plankverket i 
Sanden utgjort en utvidgning av stadsområdet. I så 
fall har detta skett redan 10 år efter det att det yngre 
försvarsverket uppfördes.

Andra befästningar/gränser i staden 
I Vadstena verkar det ha funnits andra befästnings- 
eller begränsningsverk än stadens grop och plank. 
Flera av de naturliga vattendragen som fanns i staden 
verkar även ha ingått i dessa.

Ett rekonstruktionsforslag för de olika anläggningar
nas diken samt årtal på olika belägg återges på pla
nen i fig 10.

Folkungaättens kungsgård och klostret 
Sydväst och nordost om klostret, och före det folk
ungaättens palats, har vattendrag passerat på sin väg 
ner mot sjön. Vattendragen har löpt på ömse sidor 
om den höjdrygg som palatset och klostret byggdes 
på. I en notis anges att klostrets tjänstebostäder 'låg 
på en tomt nere vid sjön utmed gropen och mot byk
yrkan och åter in till brödernas trädgård'. Gropen i 
notisen syftar sannolikt på vattendraget nordost eller 
sydväst om klosterområdet. En annan notis från år 
1452 omnämner att klosterområdet ligger innanför 
gropen.

Det dike som i början av vårt sekel fortfarande var 
synligt i munkträdgården kan ha sammanbundit de 
två ovan nämnda vattendragen innan munkträdgår
den utvidgades. Därmed skulle ursprungligen folk
ungaättens gård och senare klosterområdet ha om
gärdats av Vättern i nordväst, vattendrag i sydväst 
och nordost samt ett ett grävt dike i sydost.

I samband med den byggnadsdokumentation som 
gjordes av folkungapalatset under åren 1956 - 69 på
träffades ”hägnadsmurar”. En av dessa sägs också 
ha kunnat ingå i ett befästningsverk. Den heliga Bir
gitta nämner dessutom ”jordvallen vid den södra breda 
vägen” som även den möjligen kan sättas i samband 
med folkungaättens gård (Anderson 1972:179). Vissa 
skriftliga uppgifter kan också tolkas som om att någon 
form av befästningsarbeten pågick på Vadstena gård 
år 1363 i samband med krigshändelser i landet (Fritz 
1963:19). Iakttagelserna kan innebära att folkunga
ättens kringgärdande vallgrav, jordvall och murar 
verkligen uppfördes i syfte som försvar.

Biskopsgården
En av flera iakttagelser som gjordes i samband med 
grävningar runt k v Biskopen tydde på att själva bis
kopsgården varit kringgärdad av ett brett dike (Linde-
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blad 1994:19). Diket är möjligen den grav som om
talas i det brev från 1400-talet, där det anges att 
klosterfriden ska gälla fram till graven vid biskopens 
stall och därifrån, från alla de byggnader som ligger 
österut vid gatan (se ovan). Lägesangivningen är dock 
något osäker eftersom den inte anger vilken biskops
gård som avses. Om det är linköpingsbiskopens gård 
som åsyftas vilket verkar sannolikt (kv Biskopen), är 
det rimligt att tänka sig att den omtalade gropen är 
samma anläggning som påträffades i Gräsgatan och 
Skänningegatan. Läget för biskopens stall bör knap
past ha varit på gårdens framsida, mot kyrkan. Det 
bör snarare ha legat på dess baksida eller i anslutning 
till Skänningegatan, en av stadens infartsgator vilket 
passar väl in med notisen. Kommunitetshuset i kvar
terets östra hörn uppfördes nämligen inte förrän på 
1470-talet (Andersson 1985:12), varför denna rad av 
byggnader belägna i öster, mycket väl kan ha stått 
utmed Skänningegatan. Några murrester i anslutning 
till detta dike påträffades inte vid den begränsade 
undersökningen. Det bör dock åtminstone ha funnits 
ett plank eller palissad innanför tomtens kringgärdande 
dike. Diket kunde inte dateras men tillhör de äldsta 
skedet på platsen. Diket kan ha grävts runt biskops
gården och anslutits till stadsdiket då gården anlades. 
Därmed kan biskopsgården ha blivit helt kringgärdad 
av diken. Troligen utgör även diket vid biskopsgården 
ett mycket tidigt inslag i stadens historia vilket kan 
sättas i samband med den äldre gropen.

Sammanfattning
Utgångspunkt för artikeln har varit två olika konst
ruktioner, undersökta i stadsdelen Sanden 1995 - 96. 
Dessa, en vallgrav och ett plank, tolkas ha ingått i 
den äldre respektive den yngre stadsbefästning runt 
staden. Förutom det arkeologiska materialet anges 
även i det skriftliga materialet en äldre respektive en 
yngre vallgrav. Den äldre vallgraven är från slutet av 
1300- eller början av 1400-talet. På 1460- eller 1470- 
talet anlades sedan den yngre anläggningen. Försvars
funktionen är uppenbar såtillvida att stadens invå

nare själva anger i ett brev år 1467 att vallgraven och 
vallen är till försvar. Vid anläggandet av försvarsan
läggningarna runt staden har, förutom att diken grävts, 
jordvallar uppförts och plank byggts, även befintliga 
vattendrag sannolikt utnyttjats.

Vallgravarna som under medeltiden omnämns som 
gropen återkommer i ett 20-tal notiser fr o m år 1428. 
Arkeologiskt har vallgrav och plank undersökts vid 
ett tiotal tillfällen. Vallgravens bredd har uppmätts 
till mellan fyra och sex meter medan dess djup varierar 
mellan 0,5 - 0,8 m. Vallgraven har förmodligen varit 
fylld med vatten från flera olika vattendrag, som rann 
in i staden. Medeltida notiser indikerar också detta.

I artikeln har jag sammanställt de arkeologiska och 
skriftliga källorna som berör Vadstenas ”grop och 
plankor”. En direkt topografisk koppling mellan de 
skriftliga och arkeologiska materialen har dock bara 
varit möjlig i enstaka fall. Detta beror främst på att 
det skriftliga källmaterialets lägesangivelser inte är 
så exakta alternativt tolkningsbara. Delvis beror det 
på att de till stor del berör olika områden av staden. 
Kartmaterialet, som också ingår i sammanställningen, 
ger i flera fall indikationer på var groparna ska sökas. 
Ett av de sex vattendragen i staden återfanns också i 
kartmaterialet. Detta samt ytterligare två undersökta 
vattendrag, har sannolikt ställvis ingått i stadens båda 
gropar. Resultatet av sammanställningen presenteras 
i ett rekonstruktionsforslag för såväl den äldre gropen 
som den yngre anläggningen.

Enligt rekonstruktionsforslaget var området innan
för stadens äldre grop ca 100 m brett och sträckte sig 
från klosterområdet och fram till området för slottet. 
Ytan uppgick till ca 17 hektar. Beräkningen är mycket 
hypotetisk eftersom vallgraven aldrig har påträffats i 
stadens centrala delar. Området bör ha varit fullt be
byggd år 1467 då borgarna bad om att få uppföra en 
ny grop med tillhörande vall. Området som då kom att 
kringgärdas av det nya försvarsverket fördubblades 
nämligen i förhållande till det gamla stadsområdet.

Troligen fanns också befästningar före stadsbil- 
dandet runt folkungaättens gård, vilket både murar,
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diken, vattendrag och en vall indikerat. Dessa kan ha 
fortsatt nyttjats då klostret övertog gården. Även runt 
biskopsgården har det funnits ett brett dike tidigt. 
Diket verkar ha mynnat ut i stadens grop.

En målsättning med sammanställningen var också 
att den ska kunna användas för vidare diskussioner 
angående stadens topografi och framväxt. Samman
ställningen har visat att stadsområdets ursprungliga 
topografi präglats av flera vattendrag, som runnit fram 
genom staden. Några av dessa har uppenbarligen på
verkat kvarters- och gatustrukturen. Resultaten visar 
att en sådan diskussion är än mer aktuell nu än före 
sammanställningen.

På ett kopparstick över Lund skildras staden om
gärdad av ett vattenfyllt dike (fig 11). Innanför detta

finns en vall med en kraftig palissad av breda plankor 
eller stolpar på dess krön (Blomqvist 1985:24). Denna 
vy överensstämmer med den bild jag har fått fram av 
hur staden Vadstenas yngre grop, vall och plank kan 
ha sett ut under medeltiden. Sannolikt har även det 
äldre försvarsverket varit konstruerat på samma sätt, 
vilket kommande arkeologiska undersökningar kan 
ge svar på.
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Sparen efter en alkemist
Clas Ternström

I samband med undersökningarna vid Vadstena slott 
1995 - 96 påträffades ett antal märkliga slagger. Vid 
närmare analys visade det sig att slutprodukterna av 
dessa måste anses oanvändbara (Kresten et al 1997:1). 
Tankar växte då kring experiment och alkemi. Tanken 
att en alkemist varit verksam i Vadstena är inte alls 
särskilt främmande. I denna artikel ska jag försöka 
visa vilka möjligheter man kan ha att med arkeolo
giska metoder fastställa alkemisk verksamhet.

Jag väljer att inledningsvis ge en mycket kortfattad 
introduktion till alkemi för att skapa en bakgrund till 
denna komplexa och inom arkeologin icke uppmärk
sammade verksamhet. Alkemi är en företeelse som 
fascinerar de flesta människor. Den främsta anled
ningen till detta torde vara konsten att tillverka guld. 
Det finns personer som påstår att de har lyckats med 
detta konststycke, att framställa guld (t ex Flamel 
1996:20ff). Drömmen om att tillverka guld är inte 
relaterad till viljan att rädda mänskligheten från far
soter. Det står dock klart att i kölvattnet av alkemis
ternas enträgna strävanden har en rad upptäckter gjorts, 
vilka har kommit mänskligheten till gagn. Detta är 
dock inget som är unikt för alkemi. Genom vetenskap
ligt arbete framkommer ofta ”biprodukter” vilka, om 
än skilda från det ursprungliga vetenskapliga syftet, 
kommer samhället till nytta.

Alkemin kom under medeltiden att utvecklas till 
en filosofi och kan till viss del ses som en gren av sko
lastiken i dess form av vetenskapligt paradigm (t ex 
Nylund 1971:31). Influerad av grekisk mytologi, ara
biska traditioner och även kristet bildspråk kom al-

Fig 1. Ett urval av slagger från tomt 9. Foto Göran Billeson.

kemin att bilda en svårpenetrerad värld, svårpenet- 
rerad för de icke invigda. Något ständigt återkom
mande är uppfattningen om tingens dubbla natur, 
något som leder till dubbeltydig symbolik. Ett utmärkt 
exempel på detta är en bok skriven av Nicolas Flamel 
(1330 - 1417), De hieroglyfiska bilderna, vilken san
nolikt sammanställts vid 1400-talets början. Flammels 
bok finns i en nyutgiven (1996) upplaga på svenska.

Ett stort intresse för de antika filosoferna återspeg
las i de alkemiska texterna. En uppsjö av symboler 
används, varav en mängd kan knytas till den kristna 
läran. Dessa symboler har dock i sitt alkemiska sam
manhang fått en ny, eller åtminstone fördjupad, inne
börd. När jag nu ska visa vilka möjligheter arkeologin 
har att påvisa alkemisk verksamhet innefattar detta 
alkemin som fysisk verksamhet såväl som filosofi. 
Detta innebär att hänsyn måste tagas till kvarlevor 
och berättande källor återspeglande såväl fysiska som 
metafysiska företeelser.

Den islamska världen var, till skillnad från Väst
europa, under perioden 900 - 1200 e Kr enormt intel
lektuellt aktiv (Singer 1981:102). Den största anled
ningen till denna intellektuella skillnad var den kristna 
kyrkans fientliga inställning till naturvetenskaperna, 
då dessa stred emot den teologiska världsbild som 
var förhärskande. Genom kontakten mellan den ara
biska delen av världen och det kristna Europa kom 
mycket kunskap att spridas från det tidigare till det 
senare. Detta skedde av naturliga skäl i Spanien där 
det fanns en direkt kontakt mellan dessa världar. Resul
tatet blev att lärda män som Thomas av Aquino (ca 
1225 - 1274) och hans läromästare Albertus Magnus 
(ca 1193 - 1280), båda dominikanermunkar, kom att
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Fig 2. Pågående experiment?

inspireras av den alkemiska vetenskapen. Ingen av dem 
sade sig dock uttryckligen vara alkemister. Thomas av 
Aquino uttrycker sig skeptiskt till att kunna framställa 
riktigt guld, då alkemister använder värmen från en 
härd i motsats till naturen som använder värmen från 
solen (De Pascalis 1996:60). Albertus Magnus hävdar 
att alkemisterna aldrig kan framställa guld, utan en
dast imitera det. Han vidhåller dock att transmutationen 
är möjlig men att nyckeln till gåtan återstår att finna. 
Dagens teknik har visat att han hade rätt.

Alkemin som vetenskap
Om alkemin nu sågs som vetenskap, varför var den 
då inte ett akademiskt ämne? Det är viktigt att komma 
ihåg att akademiernas främsta syfte var att förse den 
katolska kyrkan med kompetent personal. Kyrkans 
betydelse illustreras väl av inrättandet av Uppsala uni
versitet år 1477. Detta placerades i ärkebiskopssätet 
Uppsala med dess domkyrka och inte i Stockholm 
som var rikets största stad och viktigaste administra
tiva centrum (Aurelius och Knuthammar 1992:46). 
Tyngdpunkten för de första årens studier för den me

deltida akademikern var de fria konsterna, artes libe
rales. Dessa var etablerade långt innan den europeiska 
alkemin uppstod. De medeltida universiteten ägnade 
sig vidare inte åt forskning utan åt yrkesutbildning 
(ibid:51). Vadstena med klostret och dess bibliotek 
måste, även om ett universitet inte fanns på platsen, 
ses som ett intellektuellt centrum. I en sådan miljö 
kan alkemi mycket väl ha praktiserats.

Alkemi var en rent vetenskaplig sysselsättning och 
den enda naturforskning som bedrevs i det medeltida 
Europa. Detta gjorde sannolikt att den inte rymdes inom 
universitetes ramar. Till yttermera visso torde alkemins 
resultat och metoder med svårighet gå att anpassa till 
de religiösa dogmer som skolastiken påbjöd. Först un
der 1500-talet sekulariserades vetenskapen, vilket ger 
vid handen att även alkemin förändrades. De personer 
som ägnade sig åt alkemi hade dock med största san
nolikhet akademiska studier bakom sig. Latinet var 
nämligen det förhärskande språket inom alkemin.

Konsten att framställa guld har ingen direkt an
knytning till viljan att bli rik. Det är snarare en fråga 
om viljan att behärska och framför allt förstå mate
rian, samt att tolka de mystiska urgamla skrifterna 
på ett korrekt sätt. Alkemisten ville vinna insikt. Alke
misterna var ofta personer ur de högre samhällsklas
serna och ofta skolade i såväl filosofi som teologi. 
Ofta hade de ekonomisk uppbackning från en poten
tat. Viljan hos denna finansiär var kanske att genom 
guldtillverkning öka sin rikedom och därmed sin makt. 
Alkemisten däremot såg sig som en vetenskapsman 
och guldet som objekt var av underordnad betydelse. 
Självklart fanns det dock charlataner och bluffare även 
bland alkemisterna. Viljan att bli rik måste dock del
vis uppfattas som ett modernt fenomen, då den filoso
fiska delen av alkemin fallit i glömska och guldtill
verkningen är det som bevarats i folkminnet.

Alkemin i praktiken
Principen för att framställa guld vilar på fyra funda
mentala sanningar, på vilka det stora flertalet av alke
miska recept vilar. Dessa sanningar lyder som följer;



• All materia består av samma beståndsdelar. Dessa 
utgörs av de fyra elementen och det är proportio
nerna som varierar.

• Guld är den ädlaste metallen, följd av silver.

• Om man förändrar proportionerna mellan elemen
ten i en typ av materia, skapas en annan typ av 
materia.

• En oädel metall kan omvandlas till en ädel sådan 
efter tillsättande av ett visst ämne, vilket ibland 
kallas det femte elementet.

Beträffade den sista av dessa punkter så nämner de 
tidigaste alkemiska dokumenten denna omvandling 
som färgning, vilket kan tolkas som att det inte alls är 
frågan om tillverkning av guld utan en legering (Singer 
1981:106). Att all materia består av de fyra elementen 
var en förhärskande uppfattning. Dessa element är 
de aristoteliska jord, eld, luft och vatten. Dessa ska dock 
inte uppfattas som varande sina fysiska uppenbarelser, 
utan som symboler för ett tillstånd eller en egenskap, 
dvs fuktig, torr, varm och kall.

Själva processen för att framställa guld är egentli
gen okomplicerad. Gebers ”recept” på guld från 700- 
talet låter oss förstå att alla metaller består av svavel 
och kvicksilver i olika proportioner (Stybe 1983:105). 
Alkemisterna kände dock till att kvicksilver och svavel 
tillsammans ger röd cinnober, eller kvicksilversulfid, 
vilket gav den slutsatsen att det svavel och det kvick
silver som ingick i metallerna måste ha särskilda egen
skaper. Detta gav två hypotetiska ämnen som antogs 
likna svavel och kvicksilver.

Alla metaller utom guld och silver bestod av orena 
ingredienser och kunde sålunda renas och transmu- 
teras till de två ädlare (Stybe 1983:105). Urmaterian, 
eller prima materia, erhölls genom att blanda järn, 
koppar, bly och tenn och hålla denna blandning smält 
tills den förlorat sin själ, pneuma. Detta moment kalla
des svärtning. Allt man behövde göra nu var att till
sätta de vises sten, som även kallades den röda tink
turen, magisterium, det femte elementet och det röda

elixiret. De vises sten hade förmågan att fördela torr
het, fuktighet, värme och kyla, enligt ovan, som det 
är fördelat i guld. Detta preparat, eller motsvarande, 
gav också den angenäma biverkan av evigt liv och/eller 
evig ungdom. Svårigheten låg i att hitta råvarorna.

Alkemin och religionen
Alkemin kan på många sätt ses som en religion, en 
religion baserad på naturvetenskap, filosofi och ast
rologi. Jag har här för avsikt att se hur detta går att 
kombinera med kristendomen under förreformatorisk 
tid. Alkemin som verksamhet borde utan tvekan i 
samtliga fall ses som kätteri, men vi vet att så inte var 
fallet. I fallstudien Vadstena ses närheten till klostret 
i Vadstena som en möjlig anledning till alkemisk verk
samhet i staden (Kresten et al 1997:12). Klosterrörel
sens syfte har alltid varit att ta avstånd ifrån världen, 
efter begreppet contempus mundi (Härdelin 1996:297). 
Detta oavsett om klosterordern i fråga varit ett ut
tryck för protest gentemot den etablerade kyrkan, eller 
en mer fundamentalistiskt inriktad utövare av den 
samma (ibid). Trots att ordnarna skilde sig åt på ett 
flertal sätt är just denna strävan efter asketism och 
avskildhet gemensam för dem alla, vilket gör att man 
kan tala om en klosterkultur (Aurelius och Knutham
mar 1992:37).

Att klosterordnarna var katalysatorer för uppfin
ningar, innovationer och ny teknik står bortom allt 
tvivel (t ex Hult 1987). Beträffande alkemi kan mun
karnas och nunnornas kunskaper i medicin, kemi och 
naturkunskap (om det finns någon anledning att dela 
upp dessa) ha stått som grund för alkemisk praktik. 
Faktum kvarstår dock att de grundläggande principer 
som alkemin under medeltiden arbetade med helt stri
der med de värderingar som klosterordnarna, i alla 
fall officiellt, levde efter.

Den aristoteliska och platońska grundsyn som präg
lade alkemin sågs inte med blida ögon av den katolska 
kyrkan, även om klosterordnarna inte hade en helt avog 
inställning. Vidare var den starka knytningen till astro
logi något som rimmade illa med kyrkans åsikter. Att
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alkemin till viss del utgjorde en egen religion gör att 
dess verksamhet inte kan ha varit vidare önskvärd. Det 
faktum att man dessutom skulle framställa guld är även 
detta något som inte stämmer överens med kyrkan, 
och inte heller med klosterlöftena. Förklaringen lig
ger troligtvis i alkemin som sökandet efter insikt och 
inte i skapandet av guld.

Trots att sökandet efter guld står i polemik mot 
löften om fattigdom och egendomslöshet var det para
doxalt nog bland franciskaner och dominikaner som 
alkemin fick sitt stora genombrott vid 1200-talets 
början (De Pascalis 1996:57). Ett genomgående drag 
hos de utövande alkemisterna under 1100- och 1200- 
talet är att samtliga är framgångsrika män inom kyrka 
och kloster, t ex Roger Bacon (1214 - 1294), Arnau de 
Villanova (1235 - 1311) och Ramon Lull (ca 1235 - 
1316). Det kan vara en orsak till att det dröjde länge 
innan reaktionen mot alkemin kom. Under en stor 
del av 1200-talet var alkemi ingenting olagligt. Kyrko- 
och vetenskapsmän talade fritt och öppet om alkemi 
(ibid:59). Det första skriftliga förbudet kom från fran- 
ciskanerna år 1272. Sedan följde dominikanerna år 
1273 med en avrådan beträffande alkemi och år 1287 
med bannlysning. Cistercienserna dröjde med sitt för
bud till år 1317.

Dessa förbud förefaller dock inte ha haft någon 
större effekt. En möjlig, och enligt min åsikt högst 
sannolik, anledning till detta var tveksamheten kring 
alkemins natur, dvs om det var en naturvetenskap eller 
ej (De Pascalis 1996:69). Det faktum att personer med 
höga poster inom såväl kyrka som samhälle även efter 
förbuden var verksamma alkemister, kan även detta 
ha haft en lugnande effekt på kyrka och inkvisition.

Alkemin och arkeologin
Alkemi som arkeologiskt problem har som jag ser det 
två huvudinriktningar, vilka är centrala begrepp inom 
all arkeologi. Den ena är de fysiska uttryck som den 
praktiska alkemi tar sig och de arkeologiska lämningar 
som dessa ger. Dessa lämningar kan utgöras av labora- 
torieutrustning och uppenbara rester av metallurgiskt

experimenterande. Den andra är den filosofiska och 
metafysiska delen av alkemin, vilken ska förstås som 
en mentalitet och en speciell perception av människans 
omgivning. Denna del lämnar inga uppenbara spår i 
det arkeologiska materialet och är sålunda betydligt 
mer svåråtkomlig.

Vad kan vara sannolikt att träffa på i ett arkeo
logiskt material där en alkemist varit verksam? Hur 
tar sig lämningar efter denna specifika verksamhet 
uttryck? Slagger är en fyndgrupp som skulle vara int
ressant. Slagger utgör dock ofta ett massmaterial, vil
ket gör att det är svårt, eller åtminstone kostsamt, att 
analysera. Jag finner det dock troligt att slaggerna 
från en alkemist inte blandas med övriga slagger, så
dana ifrån traditionell metallhantering, då alkemisten 
var en vetenskapsman och sannolikt inte ville skylta 
med sina lyckade eller misslyckade resultat. Alkemiska 
slagger torde stå att finna i mer specifika miljöer och 
i mindre mängder. Detta är dock inte fallet i Vadstena, 
då experimentslaggerna påträffades i sammanhang 
vilka innehöll rester efter traditionell metallhantering. 
Att grytgjutaren eller grovsmeden skulle ”extraknäcka” 
som alkemist finner jag dock omöjligt (jfr Kresten et al 
1997:12).

Alkemin måste ses som spjutspetsvetenskap och 
den utfördes av specialiserade vetenskapsmän. Många 
av dem, som tidigare nämnda Nicolas Flamel, hade 
dock sitt laboratorium och sin bostad i samma hus, 
precis som hantverkarna under medeltiden (Dahlbäck 
1982:323, Flammel 1996). Problemet med slagger för 
min egen del är att jag inte har sett restprodukterna 
efter en alkemist, vilket gör att jag endast kan anta 
vilket uttryck dessa tar sig.

Man kan dock inte utesluta att de tidigare katego
rierna hantverkare har experimenterat. Flertalet hant
verkare strävar efter att förfina sina produkter såväl 
design- som materialmässigt. Ett visst experimenterande 
med metaller för att få fram bättre legeringar finner jag 
därför helt naturligt. Vid undersökningen av Helgeands
holmen i Stockholm kunde man exempelvis konstatera 
att man redan vid medeltidens slut experimenterat för
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att framställa svavel (Dahlbäck 1982:345). Slaggerna i 
Vadstena är dock så speciella att jag finner ”hantverks- 
experiment” omöjligt i detta fall.

Hur ska man då skilja ut metallhantverkets ex- 
perimentslagger och legeringar ifrån alkemiska ex- 
perimentslagger och legeringar? Det finns vissa äm
nen som är viktiga inom den medeltida alkemin och 
som kanske inte skulle vara intressanta i andra metal
lurgiska sammanhang; arsenik, antimon, salt, salpeter, 
fosfor. Vid utgrävningen av Apoteket Morianen på 
Helgeandsholmen påträffades något som skulle kunna 
ha utgjort en alkemists laboratorium. Denna källare 
hade fungerat som apotek, tillika bergskollegiets la
boratorium (Dahlbäck 1982:349f). Byggnaden, och 
sålunda detta apotek, dateras dock till 1600-talet och 
ligger sålunda betydligt senare i tid än stadsdelen San
den i Vadstena.

I samband med undersökningarna påträffades en 
stor mängd laboratorieutrustning såsom delar till 
destillationsapparatur, retorter, trattar och glas (Dahl
bäck 1982:353). Dylik utrustning var dock välkänd i 
Europa under tidig medeltid och redan hos Rhazes 
på 800 - 900-talet e Kr omtalas härd, blåsbälg, deglar, 
destillationsapparater, kolvar, flaskor, sandbad, vat
tenbad, ugnar, spisar och trattar som nödvändig ut
rustning i ett laboratorium (Singer 1981:108). Labora-

torieutrustningen stammar i stor utsträckning ifrån 
det arabiska väldet och vissa fynd på Helgeandshol
men visar på kontakter med den delen av världen un
der medeltid (Dahlbäck 1982:216f).

I apoteket påträffades en mängd förvaringskärl av 
trä, lergods, fajans och glas (ibid: 353f). En kemisk ana
lys av innehållet i dessa kärl visar att de innehöll kvick
silver, bly, zink, antimon och arsenik, vilka utgjorde 
vanliga ämnen inom dåtidens läkekonst (ibid:354f). 
Samtidigt var kvicksilver, bly, arsenik och antimon 
välkända ämnen inom alkemin och utgjorde själva 
basen i denna vetenskap. Av dessa måste arsenik och 
antimon vara importvaror då de inte påträffas natur
ligt i Sverige (Kresten et al 1997:11). I apoteket fann 
man även deglar av lera och sand, avsedda för höga 
temperaturer (Dahlbäck 1982:355).

Alkemins verkliga storhetstid börjar i och med den 
europeiska renässansen under 1400-talet, vilken tids
mässigt sammanfaller med etableringen av stadsdelen 
Sanden.

Vid den arkeologiska undersökning påträffade res
ter efter metallhantverk främst i form av slagger här
rörande från smide, men även ämnesjärn (Kresten et 
al 1997:1). Vidare påträffades även gjutformar. Ana
lysen av detta material grundas på 19 st slaggprover 
av varierande volym (ibid:4ff). Det bör understrykas

Tabell !. Tabell över prover, innehållande kontexter och analysresultat (efter Kresten et al 1997).
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att tanken på en alkemist i kvar
teret Sanden väcktes först i 

samband med slaggana
lyserna och sålunda efter 
att slutundersökningen 
avslutats.

Av undersökningens 
19 slaggprover är det 3 

st som är intressanta ur 
ett alkemiskt perspektiv. De 

första två klassificeras som experi
mentlegering och den sistnämnda som experiment
slagg (Kresten et al 1997:10). Samtliga prover stam
mar från tomt 9, fält C, i östra delen av undersöknings
området. Det bör påpekas att de analyserade slaggerna 
endast utgör en bråkdel av det totala antalet slagger 
som påträffades vid undersökningen.

Av de aktuella lagren är L1034 och L1007 tolkade 
som avsatta, medan L1036 är tolkat som påfört. Det 
senare utgör fyllningen till den brunn (A20018), vilken 
utgör den enda anläggningen på tomt 9. De tre pro
verna i tabellen innehåller nickel och kobolt, vilka 
kom att upptäckas ca 200 år senare än när dessa ex
periment utfördes (Kresten et al 1997:11). Vidare inne
håller proverna såväl antimon som arsenik (ibid). Dessa 
ämnen är som tidigare nämnts vanliga inom alkemin 
och sålunda en indikation på den samma. Ytterligare 
en indikation på alkemisk verksamhet är stora värme
källor, deglar, olika slags glas och keramik. Appara
tur och redskap torde vara mycket specifika, varför 
man var försiktig vid användandet. Detta resulterade 
sannolikt i att mängden kasserade föremål blev mini
mal. Vidare var en hel del av apparaturen, ämnena och 
metoderna hemliga, vilket kan ha resulterat i att kasse
rade föremål totalförstördes. Att invånarna i stadsde
len Sanden avhystes innebär att en eventuell alkemist 
fick gott om tid på sig att flytta sitt laboratorium.

Fig 3. Slaggklump innehållande koppar, nickel, kobolt, 
arsenik, antimon, zink och bly. Pincetten, som också är 
påträffad på tomt 9, kan ha använts vid experimenten.
Foto Göran Billeson.

I fyndmaterialet från Vadstena finns drygt 500 
poster vilka klassificerats som kärl. Av dessa utgör 
den stora merparten yngre rödgods, BIL4, och en
dast 22 poster utgörs av glas. Huruvida dessa använts 
för alkemiska experiment är omöjligt att säga utan 
analyser. Mängden slagger som analyserats kan före
falla liten. Analysen är utförd på endast ett urval av 
den totala mängden slagg. De bitar som uppvisar av
vikelser är tre, vilket också kan tyckas vara lite. Man 
kan dock inte räkna med att en alkemists verksamhet 
var storskalig och därför lämnade stora mängder rest
produkter eller avfall. I detta fall kan man jämföra 
med guld- och silversmeder vilkas verksamhet läm
nar små och svåråtkomliga spår i det arkeologiska 
materialet (Schofield och Vince 1994:106).

Petrus Magni, eller Peder Månsson (? - 1534), var 
en birgittinbroder från Vadstena som framstår som 
en av de främsta lärda författarna under senmedeltid 
i Sverige. Han prästvigdes i Vadstena år 1499. Peder 
Månsson utmärker sig genom att varken skriva i det 
profana eller det sakralas tjänst (Lindroth 1997:181). 
Hans verk, vilka samtliga är skrivna utomlands, be
handlar jordnära verksamheter som jordbruk och 
hantverk (ibid). Peder Månsson är kanske mest känd 
som föreståndare för Birgittas hus i Rom mellan åren 
1507 och 1524. Han har också vunnit berömmelse 
genom att han var biskop i Västerås från år 1524 
fram till sin död 1534. Hans skrifter från tiden i Rom 
är inspirerade av den tidens humanister och intellek
tuella som samlades i staden under renässansen. Pe
der Månsson inte bara författade, utan översatte dess
utom utländska verk, 
ibland även med 
kommentarer
(ibid: 182).

För denna artikel är Peder Månsson särskilt int
ressant. Ett av hans största intressen var nämligen 
mineralogi och kemi, och sålunda även alkemi. Måns
son uppvisar klara influenser från Geber (Lindroth 
1997:186). Han anammar därför den medeltida upp
fattningen om metallernas ”födelse” i jordens innan-
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dome, och bygger sina scheman på Albertus Magnus 
arbeten (ibid). I sina latinska dokument om medicin 
beskriver han den alkemiska processen med utgångs
punkten i kvicksilver. Peder Månsson får ses som en 
representant för den praktiska alkemin, och vissa vill 
se honom som den som introducerar kemin i Sverige 
(ibid).

När man ser till vilken position Vadstena hade 
under senmedeltid som religiöst centrum med visst 
politiskt och ekonomiskt inflytande, placerat i gräns
landet mellan slättbygd och skogsbygd vid Vätterns 
strand och till detta lägger de märkliga proverna från 
1995 års utgrävningar så finner jag det högst sannolikt 
att en alkemist varit verksam på platsen. I Peder Måns
son har vi en person med klosterbakgrund. Han är 
prästvigd, litterär och med lång vistelse i Rom, en av 
Europas centralpunkter vid denna tid. Han har ett stort 
och lärt kontaktnät och behärskar självklart latin. Pe
der Månsson eller någon av hans adepter, kan mycket 
väl ha producerat de märkliga slaggerna i kvarteret 
Sanden. Det är vidare högst troligt att liknande slag
ger döljer sig bland fyndmaterialet ifrån andra medel- 
tidsgrävningar.
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Tomtgränsens dynamik
Kulturlager och skärvlänkar för förståelsen av 

tomtgränsens läge och funktion, exemplet Sanden i Vadstena

Pär Karlsson

I samband med medeltida stadsundersökningar an
vänds ofta tomter och tomtgränser som utgångspunk
ter för analysarbetet. Vanliga typer av frågeställningar 
behandlar tomtens disposition eller bygger på jämfö
relser mellan tomter. I föreliggande artikel vill jag lyfta 
fram potentialen i materialet från undersökningen av 
1400- och 1500-tals stadsdelen Sanden i Vadstena för 
problematiseringen av tomten och dess gränser. I arti
keln kommer jag att diskutera förståelsen av tomt
gränsens läge och funktion utifrån kulturlager och 
delar av keramikmaterialet från undersökningen.

Vanligen berörs bara mindre delar av tomter vid 
stadsarkeologiska undersökningar. Det resulterar ofta 
i att förståelsen av materialet och möjligheten till jäm
förande studier begränsas då det blir svårt att skapa 
meningsfulla samband. Undersökningen av stadsdelen 
Sanden omfattade två hela tomter och delar av ytter
ligare åtta, indelade i åtta faser (se Bebyggelse i staden 
i denna volym). Det innebär att möjligheterna för stu
dier av den rumsliga organisationen och av aktiviteter 
inom och mellan tomterna är ovanligt goda.

I historiska källor och i det arkeologiska materialet 
framstår ofta tomten som en okomplicerad och väl 
avgränsad enhet. Fenomenet tomt diskuteras till exem
pel inte i Magnus Erikssons stadslag från 1300-talet, 
utan tycks snarare utgöra en självklar grund på vilken 
detaljregleringar baseras (Holmbäck & Wessen 1966). 
Även i arkeologiska publikationer skildras ofta tomten 
och dess gränser på ett relativt oproblematiserat sätt. 
Tomtstrukturen antas vara, och behandlas som statisk 
där den enskilda tomten utgör en given storhet i den 
vidare analysen. Flera undersökningar har dock visat 
att så inte behöver vara fallet (ex Schia 1987; Carelli

1996). I den här artikeln vill jag visa på möjligheter 
att studera dynamiken i tomtstrukturen, och att tomt
indelningen i Sanden förmodligen inte är okomplice
rad eller en fixerad struktur från den äldsta till den 
yngsta bebyggelsefasen.

I de medeltida städerna var tomten en viktig del i 
organisationen av det gemensamma rummet. Vid un
dersökningar av tidig- och högmedeltida lämningar i 
till exempel Uppsala, Lund, Trondheim och Oslo har 
det varit möjligt att dokumentera hela eller delar av 
avgränsade tomter. Man har också kunnat konsta
tera att tomtgränserna ofta har varit relativt konstanta 
under långa tidsperioder. Vid undersökningen av det 
medeltida kvarteret Bryggaren i Uppsala kunde man 
dokumentera en tomtstruktur vilken hade varit mer 
eller mindre stabil över merparten (fas 3 - 6) av de 
bebyggelsefaser som berördes vid undersökningen 
(Carlsson, Elfwendahl & Perming 1991). Från Lund 
finns flera exempel på väl definierade tomtgränser. 
Vid den så kallade Thule-grävningen hittades till 
exempel hägnader i form av stående plank vilka tol
kades som tomtgränser. Även där gick det att konsta
tera att tomtgränserna inte ändrades i någon större 
utsträckning över tiden. Där fanns exempel på om
satta hägnader som direkt överlagrade äldre gärden 
(Blomqvist et al 1963). Ulf Alström har undersökt 
tomtstrukturen i det tidig- och högmedeltida Trond
heim och Oslo och kunnat konstatera ett liknande 
mönster även där (Alström 1991). Han grundar sin 
argumentation främst på antagandet att hus och gro
par inte bör ligga direkt på en fungerande tomtgräns. 
Undersökningen av Folkebibliotekstomten i Trond
heim gav vid handen en kvartersorganisation som
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Fig 1. Stadsdelen Sanden med tomtgränser i fas 7 markerade. Omslagsbilden från rapporten med tomtnummer som 
komplement. Skala 1:750. Grafik Lars Östlin.
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byggde på intill varandra liggande långsmala tomter. 
Under den tidsperiod som berördes av undersökningar
na (ca 990 - 1300) tenderade tomtgränserna i princip 
att ligga fast. Han har även undersökt materialet från 
undersökningen av Gamlebyn i Oslo, vilket represen
terar samma tidsperiod som materialet från Trondheim. 
Alström menar att tomtstrukturen var stabil även där, 
men att till skillnad från Trondheimsmaterialet kunde 
mer omfattande förändringar av tomtstorlekarna iakt
tas i Oslomaterialet. Han skriver dock att de föränd
ringar av tomtstrukturerna som ägt rum represente
rade sammanslagningar eller uppdelningar av tidigare 
sammanslagna tomter. I de fall det rörde sig om en 
uppdelning gjordes den utmed vad som tidigare hade 
varit en tomtgräns.

Från hög- och senmedeltid finns tomter omnämnda 
i ett stort antal skriftliga källor. Vanligen rör det sig 
om dokument där transaktioner i form av försälj
ningar eller donationer är beskrivna. Tomter behand
las också i lagtexter och beslut från städers råd. I Mag
nus Erikssons stadslag från 1300-talet, (vilken tilläm
pades i Vadstena såsom i samtliga svenska medeltids
städer, Hasselmo 1982), finns ett stort antal regleringar 
som avser tomter. Flera av dessa förordningar har för
modligen varit gällande under långa tider då de åter
kommer i praktiskt taget oförändrat skick även i andra 
sammanhang. Utifrån lagtexterna kan man på goda 
grunder anta att tomtgränserna verkligen utgjorde be
gränsningen för tomten, i så motto att överträdelser av 
gränsen beivrades. I beslut från till exempel Stockholms 
råd från 1475 uttrycks i enlighet med den nästan sekel
gamla stadslagen förbud mot att bebygga någon an
nans tomt, hur nära en tomtgräns hus och avträden 
fick ligga, att det inte var tillåtet att bygga loft som 
sträckte sig allt för långt ut över gator och gränder etc 
(Holmbäck & Wessen 1966; Dahlbäck 1987).

För Vadstenas och stadsdelen Sandens del finns det 
ett rikt skriftligt material som berör tomter (se Be
byggelse i staden i denna volym). Som exempel kan 
nämnas att den första gången vi möter Sanden i skrift, 
år 1493, är det i samband med att två stadsgårdar

nämns (Fritz 1995). År 1509 nämns åter två tomter i 
stadsdelen, och från 1545 finns en förteckning över de 
30 tomter som exproprierades inför Gustav Vasas upp
förande av en riksborg i stadsdelen (Unnerbäck 1963).

Inför undersökningen av stadsdelen Sanden var för
förståelsen, utifrån det skriftliga materialet och resul
taten från tidigare arkeologiska undersökningar i 
stadsdelen, att kvarteret var indelat i långsmala tom
ter. Detta visade sig också vid undersökningen vara 
riktigt. De nordsydligt orienterade tomterna begrän
sades mot norr och söder av två tvärgående större 
gator, och mellan tomterna löpte i flera fall smalare 
tvärgränder. Förutom att avteckna sig genom gator 
och gränder gick tomtstrukturen att lokalisera utifrån 
framför allt husliv och hägnader.

Utifrån det arkeologiska - och skriftliga materialet 
kan tomtindelningen framstå som relativt okomplice
rad och stabil i stadsdelen. Frågan är om det intrycket 
består även efter en närmre granskning av källmate
rialet? Inför en vidare analys som utgår från tomten 
är det naturligtvis av största vikt att så långt det är 
möjligt försäkra sig om att man har tolkat tomtin
delningen rätt. Nedan vill jag, med hjälp av resulta
ten från undersökningen av Sanden, visa hur det går 
att problematisera tomtstrukturen över tid i ett stads- 
arkeologiskt material. Jag kommer att fokusera på 
de kulturlager och de delar av fyndspridningen som 
inte följer den förmodade tomtstrukturen.

Kulturlager och tomtgränser
Avgränsningarna av tomter låter sig ofta göras med hjälp 
av ”manifesta” spår såsom konstruktioner och nedgräv- 
ningar i form av husliv, gator och gränder, rännor och 
hägnader. Men det är även fruktbart att komplettera 
bilden med kulturlagren, och då framför allt vad gäller 
lagerskiljen i stratigrafin. För att det skall vara möjligt 
att bearbeta materialet på det här sättet ser jag det som 
en grundläggande förutsättning att den arkeologiska 
undersökningen genomförs enligt en metod som gene
rerar ett källmaterial som bygger på separerade strati- 
grafiska kontexter. Förförståelsen måste vara att varje
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Fig 2. Sektion vid gränsen mellan tomt 8 och 9.
Notera förskjutningen av tomtgränsens läge, men även 
förändringen av gränsmarkering från ränna, via hägnad 
till stolpe. Skala 1:40. Grafik Lars Östlin.

del av stratigrafin utgör information om den samtid 
varinom de har producerats (för fördjupad diskussion 
kring undersökningsmetodens betydelse se Welinder 
1989, McLees et al 1994, Larsson & Johansson Hervén 
1998). Vid undersökningen av stadsdelen Sanden var 
ambitionen att separera, dokumentera och tolka varje 
kulturlager och konstruktionsdetalj för sig.

Om tomtgränserna inom en undersökningsyta har 
legat fast och tomterna har fungerat som helt separe
rade enheter bör det inte finnas några strukturer i 
materialet som överskrider gränsen. I begreppet struk
turer läser jag in det som traditionellt benämns som 
anläggning eller konstruktion, men även alla kultur
lager, då jag menar att kulturlagrens form och utbred
ning är utslag av samma medvetenhet som gäller för 
till exempel konstruktioner. Kulturlagrens utbredning 
kan därför användas för att studera en tomts utbred
ning och hur gränsen mellan två tomter; eller hur sam
spelet mellan tomt- och gatumark kan ha sett ut och 
fungerat. Överensstämmer lagrens utbredning med det 
som har tolkats som tomtgräns? Markeras den tol
kade tomtgränsen konsekvent även av lagerskiljen, 
eller förekommer det kulturlager som återfinns på 
ömse sidor?

I materialet från Sanden finns det både kulturla
ger som följer tomtgränsen och lager som har en ut
bredning som inte överensstämmer med läget för den 
tolkade tomtgränsen. Vissa av de kulturlager som ”fly
ter ut” över tomtgränsen överskrider gränsen mot ga
tumark och andra gränsen mot angränsande tomter. 
Hur skall de, eller det, tolkas? Ett verktyg för förståel

sen av dessa ”gränsöverskridande aktiviteter” är tolk
ningen av vad kulturlagren representerar. Ar de till
komna vid ett tillfälle i samband med planering av 
ytan, eller representerar de ett kontinuerligt nyttjande?

Vi vet från medeltida källor att varje tomtägare skulle 
ansvara för gatumarken omedelbart utanför tomten 
(Kulturhistoriskt lexikon, uppslagsord Gade). Arkeo
logiskt kan detta spåras i materialet genom markeringar 
i gatan i förlängningen av tomtgränsen, ofta i form av 
något större stenar än den övriga gatubeläggningen. 
Tomtägaren ansvarade bland annat för renhållningen, 
men även för att gatubeläggningen sköttes utanför tom
ten. Spelet mellan den iakttagbara gränsen mellan den 
privata tomtmarken och den privat/offentliga gatumar
ken, och de lager som överskrider gränsen kan förmod
ligen tolkas som utslag av att gränsen har fungerat på 
flera plan. På ett plan har den varit en gräns som har 
markerat var det privata och det offentliga möts, vilket 
resulterar i att de lager som går att koppla till nyttjan
det av gatan inte fortsätter in på tomtmark. Ur tomtnytt- 
j arens perspektiv däremot har gränsen inte uppfattats 
som samma barriär, utan de kulturlager som relateras 
till aktivitet på tomten kan mycket väl fortsätta ut i 
gatumark. Det resulterar i att det kan bli nödvändigt 
att inbegripa lager som faktiskt ligger utanför tomtmar
ken vid en fortsatt analys av aktiviteter inne på tomten.

Fyndspridning och tomtgränser 
Fyndmaterialets spridning i relation till tomtgränserna 
är ett annat tillvägagångssätt för att förstå dynami
ken i materialet. Liksom övriga strukturer i materia
let bör delar från ett och samma fynd inte ha depone
rats primärt på olika sidor om en fungerande tomt
gräns. I den mån fynden är omlagrade bör även detta 
ha skett inom en och samma tomt - förutsatt att tom
terna har fungerat som separata enheter.

I samband med rapportarbetet efter undersök
ningen 1995 - 96 gjordes en genomgång av passbitar 
bland mynningarna i keramikmaterialet, så kallade 
skärvlänkar. Genomgången innebar en registrering av 
de skärvor som hade direkt passning med varandra,
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Relationskiass Ruta - Ruta Lager - Lager Fas - Fas Tomt

Olika Lika Lika Lika

Olika Olika Lika Lika
Olika Olika Olika Lika

Olika Olika Lika Olika

Olika Olika Olika Olika

Fig 3. Tabell 1 visar hur skärvlänkarna har klassificerats utifrån keramikskärvornas fyndsammanhang.

för att med hjälp av dem kunna följa rörelser och 
omlagringar i det undersökta materialet. Dokumenta
tionen av skärvlänkarna följde den metod som Orton 
beskriver i publikationen Pottery in Archaeology 
(Orton et al 1993). Det innebär att samtliga länkar 
som tillkommit genom den arkeologiskt grävtekniska 
uppdelningen av större kontexter i kvadratmeterrutor 
är borträknade. Genom att eliminera dessa länkar i 
analysen minskar risken att det erhållna resultatet sna
rare reflekterar grävtekniken än depositionsmonster 
i den undersökta fornlämningen (jfr Roslund 1997; 
Larsson & Johansson Hervén 1998).

Vid genomgången och registreringen av skärvlän
karna utarbetades ett enkelt relationsschema där för
hållandet mellan kvadratmeterruta, kulturlager, fas 
och tomt har varit utgångspunkten i klassificeringen 
av relationen mellan skärvornas fyndsammanhang 
(tabell 1). Till klass 1. hör de skärvor som har hittats 
i olika rutor men i samma lager. Skärvorna har alltså 
samma stratigrafiska sammanhang, men har separe
rats av arkeologiska metodologiska skäl. Det är dessa

som är uteslutna ur det fortsatta resonemanget. Klass 
2-skärvorna är deponerade inom samma fas och tomt, 
men ligger i olika lager. För att kunna tolka denna 
relationstyp är det viktigt att jämföra lagrens tillkomst
sätt för att förstå länkens källvärde. Det gäller även 
relationer av klass 3,4 och 5. Till klass 3 har de skärvor 
förts som stratigrafiskt bara har det gemensamt att de 
hittats på samma tomt oavhängigt fas och till klass 4 
hör de skärvor som har passning med andra i samma 
fas men som har påträffats på olika tomter. I klass 5 
återfinns de passkärvor som inte har något av ruta, la
ger, tomt eller fas gemensamt. Skärvlänkarnas klas
sificering kan illustreras enligt tabell 1.

Av tabell 2 framgår att när de eliminerade länkarna 
av klass 1 är borträknade återstår nio dokumente
rade skärvlänkar i keramikmaterialet. Det ringa an
talet till trots illustrerar tabell 2 hur keramikmate
rialet i åtminstone fyra fall representerar ett deposi
tionsmonster för keramikmaterialet utan korrelation 
till den tolkade tomtgränsen (klass 4 och 5). Till detta 
kan eventuellt även läggas ett antal felbrända skärvor.
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Relationsklass Fnr Lager Fas Tomt

2 3647 - 3649 901 - 899 4-5-4 5-5

3 1274 - 4278 319-420 7-6 4-4

3 4150-4614 232 - A20052 6 - 8-4 - 5 2-2

3 4277- 1396 340-389 6-7-8 3-3

3 4284-4314 369 - 443 6 - 7-4 - 5 3-4-3

4 1274 - 4279 319-422 7-7 4-3

4 1395 - 4277 319-340 7-6-7 4-3

5 1395 - 1396 319-389 7-8 4-3

5 3647-4144 901 - 849 4 - 5 - 6 - 7 5-6

Fig 4. Tabell 2 illustrerar hur de enskilda skärvorna (Fnr) som bildar skärvlänkar fördelar sig i relation till "Lager", "Fnr" och 
"Tomt", Länkarna är grupperade utifrån relationsklass enligt tabell 1.

I keramikmaterialet från Sanden finns 21 skärvor för
delade på 18 fyndnummer som uppvisar spår av miss
lyckad tillverkning. Tydliga tecken på att ett kärl kol
lapsat i bränningen är t ex grytben som har sjunkit ihop, 
mynningar med ”omöjlig” böjning eller skärvor som 
har utrunnen glasyr på brottytorna. De felbrända skär
vorna har inte passning med varandra men är av sam
ma typ och form vilket gör det rimligt att anta att de 
åtminstone härstammar från samma keramiker. Den 
felbrända keramiken är knuten till lager från fas 6 - 7 
och fördelar sig över hela sex tomter (tomt 2, 4, 6, 7, 
8 &C 9). En tyngdpunkt finns dock på tomt 9, där 
hälften av den felbrända keramiken hittades.

Det kan vara svårare att urskilja och tolka de rö
relser som kan ha ägt rum över gränsen mellan två 
till synes separerade tomter än de mellan tomt- och 
gatumark. I de fall det visar sig att kulturlagren inte 
tar hänsyn till den tolkade gränsen reser sig ett antal 
frågetecken. Har man tolkat läget för gränsen rätt? 
Hur har gränsen fungerat? Har gränsen upphört att 
fungera, och i så fall till förmån för vad? Eller är det

så att man har missat ett viktigt lagerskilje i samband 
med undersökningen?

Jag tror att det är svårt att dra några större slut
satser utifrån enstaka keramikskärvor som återfinns 
på så att säga ”fel sida staketet”. Skärvlänken torde i 
alltför hög grad kunna anses representera en slump
artad händelse som ex barnlek, vilken gör den mycket 
svår att dra några kulturhistoriska slutsatser utifrån. 
I de fall det rör sig om flera exempel och att dessa är 
kopplade till kulturlager som är tolkade som sekun
dära depositioner utgör de dock en god utgångspunkt 
för en fortsatt problematisering av materialet. Repre
senterar skärvlänken och kulturlagret kollektiva och 
tomtoberoende planeringsarbeten, eller är de repre
sentanter för aktiviteter inom en tomt vilken inte kor
responderar med den generella tomtstrukturen?

I de fall den tomtgränsoberoende aktiviteten rep
resenteras av ett kulturlager vill jag hävda att det är 
mycket osannolikt att det rör sig om ett utslag av slum
pen. Som Stig Welinder skriver måste varje kulturlager 
betraktas som fysiska manifestationer av åtminstone



Fig 5. Ett parti av tomtgränsmarkeringen, mellan tomt 9 och 10, bestående av störar med en diameter mellan 8 och 14 cm, 
A20047. Foto UV Öst.

tre aktiviteter och till dessa kopplade föreställningar; 
en början, ett pågående och ett slut (Welinder 1989:51). 
Till detta kan även fogas det beslut, eller ickebeslut, 
att låta de kulturlagerbildande massorna ligga kvar. 
Med det betraktelsesättet måste man ta hänsyn till de 
gränsöverskridande strukturerna i den vidare analysen. 
Om lagerutbredningen kan förmodas bero på missade 
lagerskiljen i samband med undersökningen tvingas 
man att ta ställning till källvärdet hos allt material 
från lagret, vad representerar innehållet? I värsta fall 
kan man tvingas att helt bortse från det fyndmaterialet 
i analysen av aktiviteter på tomten av grundläggande 
källkritiska skäl, för vad säger ett material om man 
inte vet vad det representerar? Det troligaste är dock

att man har tolkat läget för tomtgränsen fel i de fall 
lager återfinns på båda sidor om gränsen. Som bland 
annat Alström visat kan läget för tomtgränser föränd
ras även om de generellt tenderar att ligga fast (Alström 
1991). Under ett skede kan två tomter vara samman
slagna och därigenom nyttjade på samma sätt, för att 
senare brytas upp enligt en tidigare tomtindelning. I 
rapporten från undersökningen inför utbyggnaden av 
Kulturen i Lund skriver Peter Carelli ”Under denna 
fas (fas IVa, min anmärkning) förändrades bebyggelse
strukturen fullständigt inom det undersökta området.” 
och ”den strukturella förändringen som sker i bebyg
gelsen hänger troligen samman med en eller flera tomt
sammanslagningar till en samlad stortomt...” (Carelli



1996:114) Lagerutbredningen blir på det här sättet ett 
verktyg för att förstå tillfälliga förändringar av tomt
indelningen vilka annars lätt går förlorade. Utbred
ningen får i det här fallet fungera som en indikation på 
att tomtgränsen måste sökas på någon annan plats än 
den förväntade. I de fall tomtgränsen är lokaliserad 
utifrån en klenare hägnad kan det vara särskilt värde
fullt att relatera den till stratigrafiskt samtida kulturla
ger. Som många stadsarkeologer vet kan det vara näst 
intill omöjligt att säkerställa en hägnads stratigrafiska 
tillhörighet, och då kan lagerutbredningarna få tolk
ningsföreträde för lokaliseringen av tomtgränsen.

Det finns också de fall där kulturlagren eller skärv
länkarna de facto överskrider en arkeologiskt säker
ställd tomtgräns. Hur kan de tolkas? För det första 
tror jag att man måste ta hänsyn till lagrets tillkomst
sätt för att förstå vad det representerar. Det är avgö
rande om det har skapats vid ett tillfälle eller om det 
har tillkommit genom ett kontinuerligt nyttjande av 
ytan. I de fall det handlar om planerande lager kan de 
vara en indikation på gemensamma åtaganden gran
nar emellan vid ett tillfälle. Är det däremot ett lager 
som går att koppla till en längre tids likartat nyttjande 
av området på ömse sidor om tomtgränsen uppkom
mer frågan hur gränsen har fungerat. Har den varit 
av samma slag som skiljet mellan tomt- och gatumark, 
det vill säga en gräns som har varit synlig men inte 
fungerat som en barriär? Hur har den då fungerat, 
och varför syns den i det arkeologiska materialet?

I Magnus Erikssons stadslag finns ett antal före
skrifter som reglerar rättigheter och skyldigheter i 
relationen mellan en tomtägare och den som hyr tom
ten för att bruka den (Holmbäck & Wessen 1966). I 
det medeltida Vadstena ägde klostret stora delar av 
stadens tomtmark vilken arrenderades ut (se Bebyg
gelse i staden i denna volym). Av detta kan man för
moda att det var vanligt att hela eller delar av tomter 
brukades av någon annan än ägaren vilket innebär att 
det inte behövde råda ett ”ett till ett” förhållande 
mellan tomt och nyttjare. Det vill säga att en person

kunde äga eller bruka flera tomter och att en tomt 
kunde ha flera brukare över tiden. Det innebär också 
att flera intill varandra liggande avgränsade tomter 
periodvis kunde brukas på liknande sätt av samme 
ägare eller arrendator. Inför uppförandet av Gustav 
Vasas riksborg i stadsdelen Sanden upprättades 1544 
en förteckning över de 30 tomter som blev föremål 
för expropriering. Där talas också om att dessa 30 
tomter ägdes eller brukades av 27 personer (Unner- 
bäck 1963). Hur kan ett sådant förhållande spåras i 
det arkeologiska materialet? Ett sätt kan vara att prob- 
lematisera förhållandet mellan det förmodade läget 
för tomtgränsen, lagerskiljen och fyndspridningen och 
skilja på ägare och brukare av en tomt. I bästa fall 
kan det förklara förekomsten av synliga tomtgränser 
i materialet vilka är samtida med kulturlager på ömse 
sidor. Tomtgränsen manifesterar ägoförhållandet, eme
dan kulturlägret skildrar brukarens aktiviteter på tom
ten eller tomterna.

Med artikeln hoppas jag ha kunnat visa hur en 
problematisering av tomtgränstolkningen, lagerbe- 
gänsningar och skärvlänkar kan bidra till en dyna
misk bild av skeenden i det arkeologiska materialet. 
Tillfälliga förändringar av tomtgränsens läge och 
funktion är svåra att fånga arkeologiskt vilket natur
ligtvis kan få negativa konsekvenser för analysen av 
en eller flera tomter. Det kan leda till felslut då före
teelser som bör hållas isär blandas ihop och vice versa. 
Genom dessa tillsynes enkla frågor till materialet ökas 
möjligheterna till säkrare jämförelser och analyser som 
tar avstamp ifrån tomtindelningen. I bästa fall kan 
man dessutom komma de ”små” händelserna på spå
ren såsom barnlek som ju är en typ av aktiviteter som 
annars brukar lysa med sin frånvaro i arkeologiska 
texter. För Sanden-materialets del återstår att se om 
en eventuellt kommande problematisering av mate
rialet utifrån relationen mellan kulturlagrens läge, 
fyndspridningen och tomtgänserna kommer att resul
tera i några förändringar av rådande tolkning av tomt
strukturen.
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Staden vid klostret
det senmedeltida Vadstena i ljuset av 

några moderna arkeologiska undersökningar

Lars Ersgård

Vadstena vid Vätterns strand i Östergötland tillhör 
den förhållandevis talrika skara av orter som får stads- 
rättigheter i Sverige under senmedeltiden. Stadens ex
pansion och växande betydelse från och med slutet 
av 1300-talet markerar även inledningen på ett vik
tigt skede i urbaniseringsprocessen i landskapet Öster
götland. Skänninge och Söderköping, vilka grundats 
redan under tidig medeltid, börjar nu gå tillbaka och 
förlorar därmed status som landskapets viktigaste ur
bana orter till förmån för Vadstena och senare under 
1500-talet även Norrköping.

Den gängse uppfattningen om Vadstena har varit 
att dess tillkomst i första hand måste ses mot bak
grund av birgittinerordens huvudkloster, vilket för
läggs till platsen i slutet av 1300-talet. Efter det att 
relikerna efter den heliga Birgitta tillförts den nyupp
förda klosterkyrkan på 1370-talet, blev Vadstena 
omedelbart en betydande vallfartsort, årligen besökt 
av stora mängder pilgrimer. Detta skapade en såväl 
ekonomisk som kulturell dynamik kring platsen och 
därmed även ett incitament till urbanisering. Ar 1400 
fick Vadstena sina stadsprivilegier men redan under 
de sista decennierna av 1300-talet fanns här en växan
de stadsbebyggelse. Vadstena har sålunda i forskningen 
kommit att uppfattas som en utpräglad ”klosterstad”. 
Orten får för övrigt några direkta motsvarigheter i 
finska Nådendal och danska Maribo, vilka båda är sen
medeltida stadsbildningar tillkomna i anslutning till 
birgittinerkonvent.

Som klosterstad blir Vadstena under 1400-talet ett 
av det senmedeltida Sveriges mest betydande kulturella 
centra. Denna utveckling får på 1500-talet ett slut i 
och med reformationen då klostrets egendomar dras

in till kronan. Reformationens negativa konsekvenser 
för staden Vadstena mildras något av att en av kunga
maktens borgar förläggs till staden under 1540-talet.

Förhållandevis många arkeologiska undersök
ningar, både av kulturlager och byggnader, har under 
årens lopp företagits i Vadstena. Ett av de mest spekta
kulära resultaten är utan tvekan ” återupptäckten ” av 
1200-talets kungapalats, vars murar delvis fått bilda 
underlag för birgittinernas klosteranläggning. Inom 
projektet ”Medeltidsstadens” ramar gjorde Margareta 
Hasselmo 1982 en presentation och genomgång av det 
arkeologiska materialet från Vadstena (Hasselmo 1982). 
Flera av de senaste trettio årens större utgrävningar i 
de centrala delarna av staden var emellertid då antingen 
inte utförda eller rapporterade. Följande artikel är ett 
försök att ta ett helhetsgrepp på den senmedeltida 
stadsutvecklingen i Vadstena utifrån några av sistnämn
da undersökningar, vilka nu är tillgängliga på ett helt 
annat sätt än tidigare. Närmare preciserat är syftet att 
med hjälp av nya arkeologiska resultat försöka pröva 
och nyansera en bild av det senmedeltida Vadstena och 
relationen mellan kloster och stad, vilken hittills fram
stått som relativt tydlig och okomplicerad. För att rätt 
förstå Vadstena som ett historiskt fenomen är det emel
lertid först nödvändigt att göra en generell utblick mot 
den senmedeltida urbaniseringen i Norden.

Vadstena och den 
senmedeltida urbaniseringen

I en översikt med titeln ” Urbaniseringsprocessen i det 
medeltida Sverige” från 1977 konstaterar Hans An
dersson att ”inga avgörande förändringar i stadsvä
sendets utformning” tycks äga rum under senmedelti-
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den (Andersson 1979:35). "Nya städer kommer till, men 
få får någon större betydelse. ” (Ibid.). Dessa ord speg
lar tämligen väl ett synsätt rörande de senmedeltida 
städerna som länge varit rådande. Något nytt har dessa 
orter inte representerat utan snarare utgjort ett komp
lement till den högmedeltida urbaniseringen. De har 
dessutom uppfattats som relativt obetydliga företeel
ser i det senmedeltida samhället.

Nu är det dock möjligt att lägga ett något annor
lunda perspektiv på de senmedeltida städerna, om 
man närmare granskar den historiska kontext i vil
ken de uppstår. Först och främst kan man peka på att 
de urbana orter som grundläggs i Sverige mellan 1350 
och 1500 är ovanligt många, närmare bestämt tjugo
fyra stycken (Finland inräknat). De flesta av dessa 
har tillkommit under andra hälften av 1300-talet och 
de första decennierna av 1400-talet. Sålunda innebär 
detta att huvudparten av de senmedeltida stadsgrund- 
ningarna i Sverige sker under den historiska konjunk
tur som brukar benämnas den senmedeltida agrar
krisen. Nämnda förhållanden har Birgitta Broberg 
tagit fasta på och diskuterat i en översikt över Sveriges 
senmedeltida städer från 1992 (Broberg 1992:59). Hon 
kan i detta sammanhang även konstatera att Sverige 
skiljer sig från Danmark och Norge, där praktiskt ta
get inga nya urbana orter tillkommer under den ak
tuella perioden. Broberg sammanfattar vidare en rad 
karakteristika rörande de senmedeltida städernas struk
tur och kronologi, bland annat det faktum att endast 
några få av dessa är rena nyetableringar av bebyggelse. 
Nästan alla har ett äldre bosättningsskede före den i 
formellt-rättslig mening grundade staden och flera har 
redan i detta tidiga skede centrala funktioner såsom 
Falköping och Skövde, vilka båda är vallfarts och mark
nadsorter under högmedeltid (Broberg 1992:72).

Det är uppenbart att den senmedeltida urbanise
ringen sker i en annan historisk situation än den hög
medeltida. Tillkomsten av de senmedeltida städerna 
bör alltså ses mot bakgrund av en tilltagande samhälls
kris där tilldelandet av stadsprivilegier till en rad nya 
orter sannolikt kan vara ett försök från styrande grup

pers sida att kontrollera ett krympande agrart över
skott. Jämfört med de högmedeltida urbana orterna 
förmår dock inte de senmedeltida städerna utveckla 
någon större dynamik vare sig i ekonomiskt eller kul
turellt avseende. I detta sammanhang utgör Vadstena 
ett stort och ganska märkligt undantag. Staden blir 
under senmedeltiden en betydande merkantil ort i väst
ra Östergötland och som ovan nämnts utvecklas den 
då även till ett kulturellt centrum av nationell betydelse.

Den gängse uppfattningen att det är birgittinernas 
kloster som givit den medeltida staden Vadstena dess 
livskraft har nyligen diskuterats av Birgitta Fritz (Sö
derström (red) 2000:207). Hon problematiserar rela
tionen kloster/stad och pekar på en förändrad mer
kantil struktur i Östergötland under senmedeltiden 
som en troligare alternativ förklaring till staden Vad
stenas ekonomiska expansion under detta skede. Sam
tidigt blir hon emellertid tvungen att ställa frågan vad 
som hade hänt om man inte anlagt ett kloster i Vad
stena i slutet av 1300-talet. Skulle orten ändå ha ut
vecklats på det sätt som den gjorde under senmedel
tiden? Eller hade istället Hästholmen söder om Al
vastra, vilken uppnår en kortvarig urban status på 
1300-talet, blivit den stora staden i västra Östergöt
land under senmedeltiden (ibid). Denna roll kunde 
möjligen även ha spelats av Motala, belägen där Vät
tern möter Motala ström. Till orten, som aldrig får for
mell stadsstatus under medeltiden, har sannolikt vissa 
centrala funktioner varit knutna (Lindeblad 2000:61).

Relationen mellan kloster och stad kvarstår sålunda 
som en angelägen problematik att belysa. Är det möj
ligt att ifrågasätta ett nära orsakssammanhang mel
lan de bägge företeelserna? Frågan blir då hur man 
kan förklara Vadstenas unika position bland Sveriges 
senmedeltida städer. Mitt bidrag till denna diskussion 
kommer här att bli en analys av den medeltida bebyg
gelseutvecklingen i staden med utgångspunkt i kultur
lagrens vittnesbörd. Min avsikt är därefter att kon
frontera resultaten av denna analys mot den allmän
historiska bilden av Vadstenas och birgittinerklostrets 
framväxt och expansion under medeltiden.
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Den medeltida bebyggelsen i Vadstena 
- forskningsläget

Följande korta översikt bygger i huvudsak på Mar
gareta Hasselmos framställning i projektet Medel
tidsstadens rapport över Vadstena (Hasselmo 1982).

I Vadstena finns, i likhet med många andra sen
medeltida städer, ett skede med bebyggelse som är 
avsevärt äldre än staden. På platsen för stadskyrkan 
S:t Per har påträffats rester efter en äldre kyrka av 
romansk typ. Denna har tolkats som en tidigmedel
tida sockenkyrka med en intilliggande bybebyggelse.

På 1200-talet anläggs i Vadstena en kungsgård, 
vilken omfattat den inledningsvis omnämnda palats
anläggningen. Kungsgården har sålunda haft en osed
vanligt manifest karaktär och har satts i samband med 
kungamaktens expansion och konsolidering under 
1200-talets andra hälft. I det medeltida Sverige har 
byggnadsverket få motsvarigheter; endast Alsnö hus 
i Mälaren kan mäta sig med Vadstenapalatset ifråga 
om yttre monumentalitet. När så birgittinerklostret 
börjar uppföras omkring 1370, integreras den gamla 
kungsgårdens hus i den nya anläggningen.

Redan under 1300-talets sista decennier, i samband 
med att klosterbygget fullbordas och vallfarten bör
jar växa i omfattning, antas en bebyggelse av stadslik- 
nande karaktär ha tillkommit i Vadstena. Denna be
byggelse har förmodligen varit belägen i huvudsak 
väster om klosteranläggningen och sockenkyrkan S:t 
Per. Åt öster och söder har den av allt att döma inte 
sträckt sig längre än till nuvarande Storgatan respek
tive Slottsgatan. Västerut har Vatternstranden utgjort 
den naturliga gränsen. Därefter expanderar stadsbe
byggelsen successivt under 1400-talets lopp åt söder 
och sydväst. Redan vid 1400-talets början etableras 
den första bosättningen i stadsdelen Sanden, där Vad
stena slott senare kom att uppföras, och sannolikt kan 
vi i detta område också finna stadens äldsta ”grop”, 
dvs gränsdike mot omgivande landsbygd (Hedvall 
2000:29ff). Denna första gränsmarkering antas mot 
söder ha löpt utmed den nuvarande Storgatans sträck
ning. Stadens fortgående expansion under 1400-talet

har uppenbarligen relativt snart gjort detta äldsta 
gränsdike passé och på 1460-talet planeras för en ny 
”grop", vilken läggs ut under de sista decennierna av 
1400-talet. Den utsträckning staden Vadstena då får 
kommer den därefter att behålla fram till 1600-talet.

Stadens medeltida centrum antas ha legat i områ
dena kring Rådhustorget och på bägge sidor om Stor
gatan upp mot sockenkyrkan S:t Per. I denna del av 
Vadstena uppföres huvuddelen av de profana stenhus, 
som givit den medeltida staden en unik särprägel. 
Dessa stenbyggnader förefaller ha tillkommit fram
för allt under 1500-talet (fig 1).

Ovanstående mycket översiktliga teckning av Vad
stenas medeltida topografi bygger på en analys från 
1982 då de flesta av de större arkeologiska undersök
ningarna i staden var orapporterade. Denna bild av 
det medeltida Vadstena har till en del kunnat korrige
ras genom den stora undersökningen i stadsdelen San
den från 1995 - 96 men har dock i sina huvuddrag 
förblivit relativt oförändrad. I det följande skall vi se 
om det med hjälp av några nyligen avrapporterade, 
större undersökningar från 1970-talet och början av 
1980-talet är möjligt att åtminstone i något avseende 
nyansera denna bild.

De arkeologiska undersökningarna
De två arkeologiska undersökningar som här skall 
närmare studeras är båda belägna i den centrala de
len av det medeltida Vadstena (fig 1). Den ena under
sökningen företogs i den norra delen av kvarteret Han
delsmannen 1973, ett kvarter som gränsar mot den 
ovan nämnda Storgatan. Den andra undersökningen 
utfördes 1980 i den västra delen av det angränsande 
kvarteret Hotellet, som även detta norrut gränsar mot 
Storgatan och Rådhustorget. Båda dessa undersök
ningar är de ytmässigt mest omfattande i stadens cent
rala delar men har först nyligen blivit rapporterade 
och tillgängliga genom insatser inom projektet ”Pro
jekt upp dragsarkeologi” (Flodin 1999).

I detta kapitel tänker jag diskutera resultaten från 
de bägge undersökningarna ur ett tämligen konven-
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Fig 1. Stadspianekarta med de två berörda tomterna markerade. Grafik Lars Östlin.
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tionellt, topografiskt utvecklingsperspektiv. Vad har 
de att säga om bebyggelsen i ett urbant inlednings
skede och hur förändras denna under återstoden av 
senmedeltiden och fram till mitten av 1500-talet? Jag 
kommer inte att fördjupa mig i studier av enskilda 
anläggningar utan rikta intresset i första hand mot 
det bebyggelsestrukturella mönstret och dess föränd
ring på de aktuella undersökningsytorna. Avslutnings
vis ämnar jag även dra in resultaten från den mycket 
omfattande undersökningen från stadsdelen Sanden i 
diskussionen och förhoppningsvis ge ett samlat arkeo
logisk perspektiv på stadens utveckling.

Kv Handelsmannen 1973 
Denna undersökning omfattade två större ytor i kvarte
rets norra hörn. Den ena ytan (tomt 2) var ca 112 m2 
stor och gränsade med norra långsidan mot Storgatan 
och östra kortsidan mot Helgeandsgatan. Den andra 
ytan (tomt 1) var belägen strax söder om föregående 
utgrävningsyta och gränsade sålunda inte direkt mot 
någon gatusträckning. Den omfattade ca 360 m2.1 kvar
teret finns lämningar efter åtminstone tre medeltida 
stenhus. I inget av undersökningsschakten påträffades 
dock någon dylik byggnad.

Bebyggelseutvecklingen har åskådliggjorts i ett sche
matiserat ”land-use”-diagram (fig 2). De undersökta 
lämningarna fördelade sig på sammanlagt sju bebyg
gelsenivåer, vilka kunde delas in i fyra faser. Gränserna 
mellan faserna markerades av brand- eller markbered- 
ningsskikt. Två tomtstrukturer kunde urskiljas.

Den äldsta bebyggelsenivån, la, har av utgrävarna 
tolkats som en ”etableringsnivå”. Den kunde beläg
gas endast på tomt 2 och innehöll inga tomtgränser 
eller huskonstruktioner utan endast tre, uppenbarli
gen svårtolkade anläggningar. I anläggningslistan be
nämnes de stenrad, stockläggning samt möjlig eld
stad. Först i bebyggelsenivå 1 b uppträder vad som före
faller vara en regelrätt gårdskontext bestående av två 
trähuskonstruktioner, en kallmurad brunn, en stenlägg
ning samt en grop med stockar i botten. Dessa anlägg
ningar är koncentrerade till tomt 2. Tomt 1 innehåller

på denna nivå endast två stenläggningar och en häg
nad (A23, A27, A42). En grop fylld med avfall (A30) 
ligger möjligen på gränsen mellan tomterna.

I bebyggelsenivå 2 verkar bägge tomterna innehålla 
gårdsanläggningar med timrade hus och stenläggningar. 
Gränsen mellan tomterna markeras av den ovan nämn
da avfallsgropen (A30) och en broläggning. Nivåerna
1 och 2 utgör tillsammans fas 1, vilken avgränsas mot 
fas 2 av ett brandlager. Bebyggelsemönstret från nivå
2 tycks inte förändras nämnvärt i den därpå följande 
nivå 3 utan här återfinner vi gårdskontexter av samma 
karaktär som tidigare. Några anläggningar såsom den 
brunn (A35), vilken först uppträdde i nivå 1, ligger 
kvar oförändrade. I nivå 4 har emellertid en viss för
ändring ägt rum, vilken är märkbar i första hand på 
tomt 2. Här har någon form av markberedning skett 
innan ny bebyggelse uppförts bestående av fler hus 
än tidigare (A33, A5, AIO, A36). Denna bebyggelse 
ligger framdragen till tomtgränsen mot Storgatan, 
vilket mycket påtagligt skiljer denna nivå mot de före
gående. Brunnen (A35) ligger dock fortfarande kvar. 
På tomt 1 är inga motsvarande omstruktureringar lika 
märkbara möjligen beroende på att undersökningen 
inte omfattade området närmast Storgatan av denna 
tomt, dvs det parti där förändringarna var som tydli
gast på tomt 2.

De två yngsta bebyggelsenivåerna 5-6 omfattade 
endast tomt 1 eftersom kulturlagren i tomt 2 var näs
tan helt bortschaktade sedan tidigare på dessa nivåer. 
Det är sålunda betydligt svårare att uttala sig om be
byggelsestrukturen på dessa nivåer. På tomt 1 tycks dock 
ha skett en viss förtätning av bosättningen på nivå 5.

Sammanfattar vi nu det ovanstående är det möj
ligt att urskilja två mera genomgripande förändringar 
av bebyggelsestrukturen vad gäller utvecklingen fram 
till och med nivå 4. Den ena kan iakttas i nivå 2 som 
en allmän förtätning av bebyggelsen i och med att 
bägge tomterna då får regelrätta gårdsanläggningar. 
Den andra förändringen sker i nivå 4 genom ytterli
gare en förtätning av bosättningen och en placering 
av hus ända ut mot gatumarken.
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Fig 2. "Land-use"-diagram över bebyggelseutvecklingen i kv Handelsmannen 1973.



Det fyndmaterial som insamlades vid undersök
ningen är både omfattande och rikt varierat. Att an
vända detta material för datering och funktionsbe- 
stämning innebär emellertid svårigheter då det av allt 
att döma är omrört på en del av bebyggelsenivåerna. 
Följande slutsatser är dock möjliga att dra utifrån fyn
den. I nivå 1 påträffades ett tyskt mynt präglat 1389, 
vilket torde kunna ge en datering av denna första be
byggelsenivå till tiden omkring 1400. Nivåerna 2 och 
3 innehöll inga tydliga daterande fynd. Här fanns dock 
hantverksindikerande material i form av ben-, horn- 
och läderspill i nivå 2 samt degelfragment i nivå 3. I 
följande nivå 4 fanns däremot flera daterande före
mål, vilka dock härrörde från en mycket stor tids
rymd. Här förekom mynt från Kristian I:s (1448 - 
1481) och Sten Sture d.ä.:s (1470 - 1503) tid. Här 
fanns emellertid även kritpipor vilket skulle betyda 
att nivå 4 har daterande material från 1400-talets slut 
och fram till 1600-tal. Förutom nämnda fynd före
kom vidare yngre rödgods i stora mängder samt före
mål som kunde knytas till gjuterihantverk. Också i 
den följande nivån 5 uppträdde daterande fynd såväl 
från 1400-tal - gotländska mynt (1420 - 1450) och 
Kristian I-mynt (1448 - 81) - som från 1600-tal - 
kritpipor samt Kristina-mynt (1636) och Karl Xl-mynt 
(1667). Fynden från nivå 4 respektive nivå 5 måste 
sålunda vara sammanblandade med varandra. Den 
yngsta nivån 6 slutligen tillhör skedet 1700-tal - mo
dern tid.

Efter denna korta genomgång av det daterande ma
terialet från kv Handelsmannen kan man konstatera 
att det inte är helt enkelt att närmare tidfästa de båda 
ovan nämnda, mera genomgripande förändringarna 
av bebyggelsen. Den första av dessa, vilken innebar 
en förtätning av bebyggelsen i nivå 2, är inte möjlig 
att datera utifrån fyndmaterialet. I den dokumente
rade stratigrafin förekommer emellertid flera påtag
liga brandskikt, av vilka ett bildar gräns mellan nivå 
2 och 3 och ett annat mellan nivå 4 och 5. Antar vi nu 
hypotetiskt att dessa brandskikt kan knytas till några 
av de skriftligt belagda stadsbränderna skulle vi där

med kunna definiera två kronologiska hållpunkter i 
bebyggelseutvecklingen i kvarteret. Enligt skriftliga 
källor skall fyra större bränder ha drabbat Vadstena 
under 1400- och 1500-talen, 1423, 1432, 1487 och 
1567 (Hasselmo 1982:10). Förutsätter vi, som ovan 
sagts, att bebyggelse som tidigast etablerats i områ
det omkring 1400 borde det inte vara rimligt att sam
mankoppla någon av bränderna 1423 och 1432 med 
brandskiktet mellan nivå 2 och 3. Tiden mellan be
byggelseetableringen och branden skulle då bli för kort 
för att rymma både nivå 1 och nivå 2. Mera sanno
likt vore därför att 1487 års brand har ett samband 
med det nämnda brandskiktet. Därmed skulle vi ha 
fixerat en terminus ante quem för den bebyggelseför
ändring som vi kan se äger rum mellan nivå 1 och 2. 
Om alltså 1487 års brand markerar slutet på bebyggel- 
senivå 2, borde en kvalificerad gissning kunna vara 
att början på samma nivå ligger någonstans mellan 
1487 och 1450. Med all reservation för det hypote
tiska i denna tankegång menar jag sålunda att vi bör 
kunna söka den nämnda bebyggelseförändringen un
der detta skede.

På samma sätt skulle man kunna knyta det yngre 
av de båda aktuella brandskikten, dvs det som mar
kerar slutet för bebyggelsenivå 4 till stadsbranden 
1567, vilken förorsakades av danskarnas härjningar 
i Vadstena detta år. Är detta riktigt skulle den andra 
stora bebyggelseförändringen, vilken är iakttagbar i 
denna nivå, ha inträffat före detta datum. Att närmare 
kronologiskt avgränsa nivå 4 med hjälp av daterande 
fynd var som ovan nämnts mycket problematiskt. För
utsätter vi emellertid att de föremål från 1600-talet, 
som förekommer på denna nivå, härrör från yngre 
nergrävningar samt tar fasta på det faktum att nivån 
innehåller stora mängder yngre rödgods menar jag 
att början på nivå 4 bör kunna förläggas till första 
hälften av 1500-talet. Det är nämligen under loppet 
av detta århundrade som en generell ökning av denna 
keramiktyp kan iakttas. Här bör vi således söka den 
andra genomgripande bebyggelseförändringen i kv 
Handelsmannen.
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Med dessa hypotetiska resultat i minnet skall vi 
nu övergå till att studera undersökningen i det an
gränsande kvarteret Hotellet.

Kv Hotellet 1980
På samma sätt som föregående kvarter ligger kvarte
ret Hotellet mycket centralt i Vadstena med den nord
västra sidan gränsande mot Rådhustorget och Stor
gatan (fig 1). Den här aktuella undersökningen om
fattade ca 600 m2 av kvarterets östra hörn. Grävnings- 
ytan avgränsades sålunda åt nordost av Hovsgatan 
och åt sydost av Knivsmedsgatan. I kvarterets västra 
del har tidigare påträffats ett flertal lämningar efter 
medeltida sten- och tegelhus, vilka av allt att döma 
legat exponerade ut mot Rådhustorget och Storgatan.

I den nyligen färdigställda rapporten har de un
dersökta bebyggelselämningarna strukturerats i tre 
förmodade tomtenheter, A - C. Tomt B skulle då ha 
varit i det närmaste kvadratisk och utgjort den östra 
hörnan av kvarteret. Åt sydväst har denna tomt grän
sat mot tomt A, som legat utmed Knivsmedsgatan, 
och åt nordväst mot tomt C utmed Hovsgatan. Frå
gan är emellertid om detta är den korrekta tolkningen 
och om vi inte istället har att göra med långsmala 
tomter, som löpt genom kvarteret från Storgatan i nord
väst mot Knivsmedsgatan i sydost. De ovan nämnda 
stenhusen skulle enligt denna tolkning varit belägna 
på tomternas ”framsida” mot torget och Storgatan me
dan det år 1980 undersökta partiet utgjort ”baksidan” 
av samma tomter. Den yta som i rapporten antagits 
vara den kvadratiska tomten B är i själva verket den 
bakre delen av en långsmal sådan och på samma sätt 
är den yta som i rapporten utgör tomt C en del av samma 
långsmala tomt. Det är överhuvudtaget svårt att i 
dokumentationsmaterialet finna några tydliga belägg 
för en gräns mellan en tomt B och tomt C. Desto kla
rare framstår gränsen mellan tomt A och tomt B, som 
var synlig redan på den allra äldsta bebyggelsenivån. 
Med denna tolkning skulle vi i kv Hotellet få en tomt
struktur av samma karaktär som i stadsdelen San
den, vilken före 1500-talets mitt rymt långsmala tom

ter av ca 60 meters längd och med en bredd av mel
lan 10 till 15 meter (Hedvall et al. 2000:24f). Tomt B 
i kv Hotellet har en bredd av ca 14 meter. I den föl
jande genomgången av bebygglsen i kv Hotellet kom
mer jag sålunda att räkna med endast två tomter på 
den undersökta ytan, A och B.

Bebyggelseutvecklingen i kv Hotellet har på samma 
sätt som i föregående avsnitt åskådliggjorts i ett sche
matiskt ”land-use”-diagram (fig 3). Vid denna un
dersökning urskiljdes sammanlagt 5 bebyggelsefaser, 
benämnda 1-5.

I den äldsta bebyggelsefasen, 1, förekom ingen be
byggelse på tomt A. Gränsen mot tomt B var dock iakt- 
tagbar som spåren efter ett stängsel, Al. På tomt B 
fanns byggnadskonstruktioner i form av två lergolv, 
vilka båda låg orienterade vinkelrätt mot gränsen mot 
tomt A. På tomt B fanns i denna fas även rester efter 
tre olika hägnader eller staket, av vilka två var vinkel
rätt orienterade mot ovan nämnda gräns. I den föl
jande fasen 2 är tomt A fortfarande obebyggd. Tomt 
B har däremot nu flera byggnader varav en, A7, lig
ger orienterad utmed gränsen mot tomt A. Ett större 
byggnadskomplex, A8, A9, A10, sträcker sig över hela 
tomtbredden med ena gaveln ut mot Hovsgatan. I 
dess ena hörn finns en ugnskonstruktion, AB5. Norr 
om detta komplex har möjligen ytterligare en bygg
nad varit belägen. På den öppna ytan öster om anlägg
ning 7 finns i denna fas en stensatt brunn, All.

I fas 3 förekommer för första gången bebyggelse 
på tomt A, en större rektangulär byggnad orienterad 
med ena gaveln mot Knivsmedsgatan. Väster om denna 
anläggning, vilken tolkades-som ett magasin, fanns 
en stenlagd gränd. Tomt B har i denna fas ett flertal 
byggnader med samma orientering som anläggningar
na i föregående fas. De grupperar sig sålunda kring 
den öppna yta där den stensatta brunnen är belägen. 
Byggnadskomplexet som i föregående fas sträckte sig 
över tomten med gaveln mot Hovsgatan har fått en 
efterföljare, A15, A16, A17, i samma läge och med 
en liknande konstruktion. Ugnsfundamentet AB5 finns 
kvar från föregående fas. Norr om detta komplex finns
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spår efter ytterligare en byggnad, A19. Längs gränsen 
mot tomt A har en anläggning, A14, av mera osäker 
karaktär varit belägen

Det bakre partiet av tomt B får i fas 3 bebyggelse 
för första gången. Två anläggningar, A12 och A18, 
ligger med långsidorna orienterade utmed Knivsmeds- 
gatan resp Hovsgatan. Till dessa anläggningar ansluter 
stenläggningar, vilka tolkats tillhöra en och samma 
konstruktion, A13. En del av denna förmodade sten
satta gårdsplan har även påträffats söder om bygg
naden Al 7.

I Fas 4 har på tomt A ”magasinsbyggnaden” från 
fas 3 ersatts av en huskonstruktion, A21, med samma 
läge och orientering. Denna anläggning omges i norr 
och väster av stenläggningar, A22. Tomt B har i denna 
fas på samma sätt som tidigare ett flertal anläggningar 
men strukturen förefaller att ha förändrats något. Det 
anläggnings komplex, som låg på tvären över tomten 
och som kunde iakttas i fas 2 och 3, är nu borta. Istället 
ligger nu byggnader utmed tomtens gränser, mot Kniv- 
smedsgatan (A24), längs gränsen mot Hovsgatan (A27, 
A29, A33) och vid gränsen mot tomt A (A25, A31). 
Strax öster om byggnaden A25 har en timrad brunn 
anlagts, A30.

I fas 5 slutligen är flera anläggningar uppenbarligen 
helt eller delvis bortschaktade vilket gör de struktu
rella sammanhangen svårtolkade i denna fas. På tomt 
A har endast tomtgränsen mot öster dokumenterats 
som spåren efter ett stängsel. På tomt B förefaller 
mönstret med byggnader utmed tomtgränserna del
vis finnas kvar. Längs med gränsen mot tomt A finns 
ett antal anläggningar, A40, A36, A37, A41. Utmed 
Hovsgatan har två anläggningar dokumenterats, A3 9 
och A42. Stora delar av tomtens hörnpartier är dock 
bortschaktade i denna fas.

Sammanfattningsvis kan vi avsluta denna genom
gång av bebyggelseutvecklingen i kv Hotellet med att 
konstatera att endast en genomgripande förändring 
är möjlig att iaktta. I de två äldsta faserna är bebyg
gelsen påtagligt gles. Även om tomterna är utlagda 
från första början är endast en tomt bebyggd med ett

fåtal hus. I fas tre sker emellertid en förtätning av be
byggelsen. På båda de undersökta tomterna uppföres 
nu byggnader och på tomten B kan vi se hur ett stort 
antal anläggningar läggs fast i ett mönster, som sedan 
med vissa förändringar finns kvar i följande faser.

Det fyndmaterial som tillvaratogs vid undersök
ningen i kv Hotellet är tämligen svårbedömbart. Mate
rialet är i förhållande till den stora undersöknings- 
ytan (600 m2) mycket begränsat, närmare bestämt 
571 fyndposter. Detta har uppenbarligen att göra med 
att endast en ruta av ytan handgrävdes medan resten 
maskinschaktades. Inga fynd påträffades som kunde 
datera de bägge äldsta faserna. Kritpipor uppträdde 
först i fas 5 vilket sålunda placerar denna fas i tidi
gast 1600-tal. Sammanlagt nio mynt påträffades vid 
undersökningen med dateringar alltifrån 1584 till 
1719. Få av dessa är emellertid stratigrafiskt bestämda 
mer än till ”de övre lagren”. Inga tydliga brandskikt 
mellan faserna finns heller dokumenterade så som i 
kv Handelsmannen. Det förefaller alltså mycket svårt 
att datera den av allt att döma avgörande föränd
ringen av bebyggelsen, som äger rum mellan fas 2 
och 3, utifrån bevarat fyndmaterial från undersök
ningen i kv Hotellet

Jämför vi nu de båda här behandlade undersök
ningarna i kv Handelsmannen och kv Hotellet kan vi 
se att dessa i vissa viktiga avseenden uppvisar likheter 
med varandra. På bägge ställena finns i de äldsta faserna 
endast en gles bebyggelse. Större ytor förefaller vara 
obebyggda samtidigt som en tomtstruktur uppenbar
ligen finns utlagd redan från första början. Därefter 
sker i båda kvarteren en förtätning av bebyggelsen. 
De tidigare öppna ytorna bebyggs nu och de tomter 
som i föregående faser varit bebyggda får påtagligt 
fler byggnader. Detta grundmönster tycks sedan för
bli i huvudsak intakt. Den andra förändring, som kunde 
iakttas i kv Handelsmannen och som innebar en ytter
ligare förtätning av bebyggelsen och placering av bygg
nader ända fram i gatulinjen, var emellertid inte möj
lig att påvisa i kv Hotellet. Sannolikt hänger detta 
samman med att de bägge undersökningarna har be-
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Fig 3. "Land-use"-diagram över bebyggelseutvecklingen i kv Hotellet 1970.
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rört två olika delar av stadstomten, den främre res
pektive den bakre, på vilka disponeringen av tomt
ytan varit olika.

Återgår vi till den första bebyggelseförändringen 
antog jag vad gäller undersökningen i kv Handels
mannen att denna ägt rum under andra hälften av 
1400-talet. Det ligger då givetvis nära till hands att 
anta att denna förändring i kv Hotellet inträffat vid 
ungefär samma tidpunkt. Dateringen grundar sig på 
ett hypotetiskt rimlighetsresonemang kring brandskikt 
och stadsbränder och får betraktas som ganska osäker. 
För att komma vidare med denna dateringsproblema
tik finns det knappast mer att hämta i de tillgängliga 
dokumentationsmaterialen från kv Handelsmannen och 
kv Hotellet. Meningsfull i detta sammanhang vore där
emot en jämförelse mellan de bägge platserna å ena 
sidan och den stora undersökningen i stadsdelen San
den från 1995 - 96 å den andra, vilken givit ett betyd
ligt säkrare underlag för dateringen av en medeltida 
bebyggelseutveckling.

Stadsdelen Sanden 1995 -96 
Den arkeologiska undersökningen i stadsdelen Sanden 
1995 - 96 är en av de största som företagits inte endast 
i Vadstena utan i Sverige överhuvudtaget. Den berörde 
stora delar av en medeltida bebyggelse på platsen för 
det nuvarande Vadstena slott, vilken existerat fram till 
1540-talet då den avhystes på grund av det förestående 
slottsbygget (fig 1). Resultaten har nyligen blivit utför
ligt presenterade varför det här inte finns någon anled
ning att i detalj återge dessa (Hedvall et al. 2000). I 
detta sammanhang vill jag nöja mig med att diskutera 
om vi på denna plats kan identifiera en bebyggelseför
ändring av samma karaktär som den vi kunnat iaktta i 
såväl kv Handelsmannen som i kv Hotellet och i vad 
mån en dylik förändring är möjlig att datera.

Av undersökningens sammanlagt nio bebyggelse
faser är det fas 2 - 7 som berör den senmedeltida 
stadsutvecklingen. Medan fas 2 endast utgörs av två 
större diken, vilka sannolikt kan tolkas som en del av 
stadens äldsta försvarsverk, är det först i fas 3 som

regelrätt bebyggelse förekommer på undersöknings- 
ytan. Ett system med långsmala tomter har då an
lagts i anslutning till en gata, som tolkats som en del 
av den parallellt med strandlinjen löpande Sjögatan. 
Sammanlagt kom tio tomter att beröras av undersök
ningen, av vilka 2-4 totalundersöktes medan övriga 
tomter endast kom att undersökas till mindre delar.

Ett fåtal byggnader har dokumenterats i fas 3 - på 
tomt 2, tomt 3-4 samt på tomt 6. På övriga tomter 
har dock verksamhet förekommit i form av utfyllnader 
och planering av marken. På tomt 9 fanns spår efter 
gjuterihantverk. Fas 3 har daterats till tiden 1400- 
talets början - 1400-talets mitt.

Faserna 4 och 5 omfattar tiden från 1400-talets mitt 
och fram till 1480-talet. Antalet byggnader på tomterna 
är fortfarande relativt begränsat men bebyggelsen har 
av allt att döma börjat expandera mot en nyanlagd gata 
i söder. Under 1480-talet har denna gata förlängts och 
mellan gatan och bebyggelsen har ett plank uppförts, 
vilket tolkats som någon form av försvarsverk.

Fas 6, som spänner över skedet ca 1490 till 1510- 
talet, markerar en större förändring av området. Ny 
bebyggelse uppföres, vilken föregås av påförsel av om
fattande utjämningslager. Tomtmönstret har även bli
vit föremål för reglering under denna tid. Bebyggel
sen genomgår vidare en påtaglig förtätning i och med 
att fler byggnader uppföres på tomterna. I fas 7, som 
omfattar tiden från 1510-talet och fram till avhys- 
ningen på 1540-talet, bibehålies detta mönster. Ytter
ligare en viss förtätning av bebyggelsen kan märkas 
innan den slutliga ödeläggelsen.

Efter denna korta genomgång står det tämligen 
klart att vi i stadsdelen Sanden har en bebyggelseut
veckling som i stora drag liknar den som vi kunnat 
iaktta i kv Handelsmannen och kv Hotellet. Platserna 
skiljer sig endast beträffande de allra yngsta skedena 
från sent 1500-tal och 1600-talet vilka av skäl som 
ovan redogjorts för saknas i Sanden.

Efter en första etablering kring år 1400 följer ett 
relativt långt skede under 1400-talets första hälft, vil
ket kännetecknas av en öppen bebyggelsebild med
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förhållandevis få byggnader på tomterna. Först un
der århundradets senare hälft sker en förändring av 
detta mönster. Nu vidtar ett skede som i motsats till 
det föregående präglas av expansion och en påtaglig 
dynamik i bebyggelseutvecklingen. Även om date
ringsunderlaget var tämligen bristfälligt vid analysen 
av undersökningarna i kv Handelsmannen och kv 
Hotellet är det dock rimligt att anta att det i alla tre 
fallen handlar om en och samma förändring som vi 
bör kunna förlägga till 1400-talets andra hälft. Vi 
skulle därmed ha fångat in en generellt viktig bryt
punkt i det medeltida Vadstenas historia och vi skall 
nu närmare diskutera denna företeelse i anslutning 
till vår huvudproblematik i denna text, nämligen rela
tionen mellan stad och kloster.

Staden och klostret 
- försök till en syntes

Som inledningsvis nämndes har relationen mellan 
klostret och staden Vadstena oftast inte uppfattats 
som särskilt problematisk (se exempelvis Hasselmo 
1982:67). Det är det förra som är orsaken till den 
senates uppkomst och så länge klostret existerar upp
lever staden sin blomstringstid. När klostret läggs ner 
förlorar staden snabbt i betydelse. I detta perspektiv 
borde sålunda klostret och staden ha helt parallella 
utvecklingslinjer. Den förändring vi kunnat iaktta i 
kulturlagren antyder emellertid att det historiska för
loppet varit mera komplicerat. Som framgått ovan, 
menar jag att förändringen är kvalitativ och inte bara 
resultatet av en fortgående expansion av stadsbebyg
gelsen sedan 1400-talets början. Ett nytt skede i sta
dens historia tar sin början under senare delen av 
1400-talet, präglat av ekonomisk och kulturell dyna
mik. Till detta skede kan vi med all sannolikhet även 
föra tillkomsten av den profana stenhusbebyggelsen i 
Vadstena, vilken i ett nationellt urbant perspektiv utan 
tvekan är ett unikt fenomen (Hasselmo 1982:64f). 
Kan vi betrakta denna förändring mot bakgrund av 
klostrets överordnade betydelse för staden eller måste 
vi i likhet med Birgitta Fritz söka andra förklarings

modeller? Låt oss därför till en början studera utveck
lingen av klostret respektive staden, så som vi kan 
följa den i övrigt källmaterial, fram till det här aktuella 
förändringsskedet.

Det är uppenbart att klostrets grundande och 
hemförseln av Birgittas kvarlevor från Rom på 1370- 
talet omedelbart får ett starkt mentalt genomslag i 
1300-talets svenska samhälle med en omfattande vall
fart till Vadstena som följd. Det är också under detta 
tidiga skede som klostret bygger upp sin ekonomiska 
maktställning. Historikern Lars-Arne Norborg har 
visat att det är under 1300-talets tre sista decennier 
som donationerna till klostret är som mest frekventa 
(Norborg 1958:32ff). Ännu fram till 1420-talet är 
donationerna förhållandevis många för att därefter 
successivt avta under återstoden av 1400-talet. Ge
nom de talrika donationerna av jord från högadeln 
har klostret redan vid sekelskiftet 1400 kommit i be
sittning av ett mycket omfattande jordinnehav, spritt 
över Östergötland, Närke, Mälarområdet, Småland 
och Öland (Norborg 1958:48).

I slutet av denna klostrets andliga och ekonomiska 
etableringstid tillkommer så staden Vadstena i for
mellt/rättslig mening, närmare bestämt år 1400. Det 
är ganska uppenbart att det är klostret som är den 
främsta initiativtagaren i detta sammanhang. Som 
Birgitta Fritz framhållit är det bland annat den om
fattande vallfarten till Vadstena som skapat nya be
hov av handel och hantverk, behov som inte kunnat 
tillgodoses inom ramen för den by vilken tidigare fun
nits på platsen (Söderström (Red) 2000:84). Staden 
blir alltså i första hand ett redskap för klostret att 
hantera en alltmer komplicerad verksamhet, som ut
vecklats kring kulten av den heliga Birgitta. Av allt 
att döma har staden från första stund helt kontrolle
rats av klostret. På det senates mark uppfördes stads
bebyggelsen och stadsinvånarna hade tomtöres- och 
dagsverksskyldigheter gentemot klostret. Klostrets 
abbedissa utsåg stadsfogden och fick därmed infly
tande över stadens styrelse. Denna speciella, organisa
toriska struktur har relativt snart skapat motsätt-
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ningar mellan klostret och staden. Källor från 1400- 
talets mitt speglar tydligt borgarnas strävan att fri
göra sig från ett alltför starkt beroende av klostret 
(Norborg 1958:228ff). Delvis har dessa lyckats i detta 
avseende och högst sannolikt har dylika motsättningar 
präglat förhållandena mellan klostret och staden un
der återstoden av medeltiden (aa, s 237).

Den relation mellan klostret och staden som av 
allt att döma upprättats redan i slutet av 1300-talet 
är sålunda starkt ifrågasatt av Vadstenas borgare vid 
mitten av 1400-talet. Är det då möjligt att betrakta 
den förändring av stadsbebyggelsen, som så påtag
ligt framträder i kulturlagren från senare delen av 
1400-talet, mot bakgrund av ett alltmer antagonistiskt 
förhållande mellan stad och kloster? Förändringen 
innebar, som vi kunnat se, uppförandet av dels fler 
byggnader på stadstomterna dels ny, statusmässigt och 
tekniskt avancerad bebyggelse, dvs stenhusen. Det 
förefaller rimligt att tolka detta som ett uttryck för 
nya sociala och ekonomiska förutsättningar i staden. 
Vadstenas borgare tycks nu ha möjligheter att mera 
självständigt forma sin tillvaro och investera ett be
tydande överskott i bebyggelsen där de många sten
husen saknar få motstycken i landet. Inget talar för 
att denna utveckling skulle ha initierats från klostret 
i Vadstena. Även för det sistnämnda har visserligen 
situationen blivit avsevärt förändrad efter 1400-ta- 
lets mitt men inte i något odelat positivt avseende. 
Tillförseln av nya godsdonationer har påtagligt mins
kat efter 1450 (Norborg 1958:226). Klostret har gi
vetvis fortfarande förfogat över ett betydande gods
komplex men den ödeläggelse och minskning av 
avradsintäkterna som skett på grund av agrarkrisen 
har vållat stora ekonomiska problem. Som Lars-Arne 
Norborg beskrivit utvecklingen för klostret efter 1450, 
har denna präglats av stagnation snarare än expan
sion (ibid).

Relationen mellan staden och klostret under se
nare hälften av 1400-talet skulle sålunda kunna be
skrivas i termer av ombytta roller i förhållande till ett 
tidigare skede. Staden förefaller nu vara en betydligt

mera expansiv part i skeendet och möjligen är det så 
att denna kunnat hantera de nya ekonomiska villko
ren efter agrarkrisen på ett effektivare sätt än klost
ret. Intressant nog har de nya förhållandena skapat 
spänningar inom själva klosterorganisationen, vilka 
tagit sig uttryck i en konflikt mellan brödrakonventet 
å den ena sidan och systrakonventet å den andra. Brö
derna har uppenbarligen försökt uppnå en större själv
ständighet i förvaltningen av klostrets ekonomi i me
deltidens slutskede (Norborg 1958:136ff) Detta stod 
i strid med de ursprungliga reglerna enligt vilka abbe
dissan skulle ha det högsta ansvaret för klostrets eko
nomi och bröderna endast skulle sysselsätta sig med 
bön och andra andliga spörsmål.

En aspekt av de nya samhällsförhållandena skulle 
för Östergötlands vidkommande vara en förändrad 
urban, merkantil struktur, vilket Birgitta Fritz disku
terat som en alternativ primär förklaring till staden 
Vadstenas utveckling under 1400-talet (Söderström 
(Red) 2000:207). Denna innebar att staden nu blev 
ett centrum för en distribution av varor vilken i långt 
högre grad än tidigare riktade sig mot de angränsan
de landskapen. Denna merkantila utveckling skulle 
alltså varit den främsta faktorn bakom den urbana 
dynamiken under senare hälften av 1400-talet. Frå
gan är emellertid om detta sker helt oavhängigt av 
klostret, något som Fritz också diskuterar. Problemet 
blir då, vilket ovan nämnts, att förklara varför just 
Vadstena och inte orter som Hästholmen eller Motala 
fått denna urbana status i medeltidens slutskede. I 
detta sammanhang skulle jag vilja hävda uppfatt
ningen att urban utveckling inte kan förklaras enbart 
i ekonomiska termer. Vadstena hade under senmedel
tiden en mentalt/religiös status, som var långt högre 
än någon annan ort i regionen kunde uppvisa. Vad
stena stöddes av kungamakt och högadel och genom 
närvaron av Birgittas reliker och de mirakler som ägde 
rum i anslutning till dem attraherade platsen Vad
stena tusentals människor långt utanför stadens grän
ser. Att denna unika status som platsen äger under 
hela medeltiden medverkar till stadens dynamiska
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utveckling i slutet av 1400-talet bör enligt min mening 
vara ställt utom allt tvivel. Staden kan nu utnyttja de 
fördelar som närvaron av klostret ger medan hundra 
år tidigare situationen snarast varit den omvända.

I detta perspektiv förblir Vadstena en unik ort i det 
urbana landskapet i medeltidens Sverige. Samtidigt 
speglar den på ett intressant sätt två olikartade trender 
i den senmedeltida urbaniseringen - å ena sidan den 
religiösa sfärens ännu mycket starka genomslagskraft 
i uppkomsten av centrala platser, å den andra en be
gynnande självständighet hos stadsinnevånarna i for
mandet av den egna tillvaron - en förebådan om en 
ny stadsutveckling.
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Vadstena före staden och Sanden
Magnus Stibéus

Inledning
Det här avsnittet tar sin utgångspunkt i de bebyggelse
lämningar och föremål som påträffades i stadsdelen 
Sanden i slutet av 1990-talet och som kunnat dateras 
till perioden omkring slutet av 1000-talet och till och 
med 1300-talet.

Framför allt nyare forskning har poängterat att 
urbaniseringsprocessen är en långdragen historia, som 
för medeltidens del kan ha rötter i förhistorisk tid. 
Studiet av urbaniseringen måste ses i ett långt tids
perspektiv, där det gäller att försöka förstå hur makt 
och skilda samhällsfunktioner organiserat sig i land
skapet på olika nivåer. Med detta vidgade kronolo
giska och rumsliga synsätt har det visat sig att urbani
seringsprocessen är ett mångsidigt fenomen med re
gionala skillnader (jfr bl a Lindeblad 1997). Avsikten 
är att i det följande diskutera den preurbana bebyg
gelse Sandenfynden representerar. Genom att belysa 
det sammanhang i vilket Sandenbebyggelsen existe
rat är det också möjligt att diskutera vilken funktion 
den kan ha haft. Sanden ligger utanför det område 
inom vilket staden Vadstena började växa fram. Var 
den tidiga bebyggelsen där en del av byn Vadstena eller 
hörde den till någon annan bebyggelseenhet? Hur såg 
den samtida bebyggelsen i närområdet ut? Represen
terar bebyggelseresterna på Sanden en stadigvarande 
bosättning eller en mer tillfällig aktivitet? Svarar be
byggelsen där mot en normal “agrar” aktivitet eller 
kan man se att den haft en mer specifik funktion?

Artikeln inleds med en kort redogörelse för de 
äldsta kända historiska beläggen för Vadstena. Detta 
följs av en översikt av de byar som fanns under medel
tiden inom dagens stadsområde och en del av de jord

ägare som kan knytas till platserna under främst 1300- 
tal. Därefter görs en fördjupad presentation och tolk
ning av de tidigmedeltida bebyggelselämningarna och 
fynden från Sanden. Nästa steg utgörs av en analys av 
de spår som finns inom stadsområdet från tiden före 
klostret, dvs ca 1300-talets mitt. Här görs en genom
gång av kungsgårdsområdet, platsen för sockenkyrkan, 
samt ytterligare några nedslag bland alla de stadsarko- 
logiska undersökningar som genomförts inom det me
deltida stadsområdet. Dessutom belyses de lämningar 
från järnåldern som finns i stadens närhet. Artikeln av
slutas med en diskussion kring resultaten från Sanden 
och andra samtida spår inom stadsområdet, samt ett 
försök att sätta dessa i relation till de preurbana före
teelser som fanns i området under föregående tidsskede.

Vadstena
- före kloster och stadsprivilegier

Vadstena omtalas första gången år 1268 under Val
demar Birgerssons regering, då Birger Jarls bror Elof 
utfärdar ett brev där. Kungsgårdsbyggnaden har med 
utgångspunkt från detta omnämnande tillsammans 
med stilistiska iakttagelser daterats till omkring år 
1260 (Anderson 1972). Kung Valdemar kallar år 1275 
rikets stormän till Vadstena till en herredag här. I ett 
senare vittnesmål anges att gården inte var gammalt 
kronogods utan hade anlagts av Kung Valdemar på 
förvärvat gods genom köp och böter och att Valde
mar var den som först hade sin sätesgård här (Fritz 
2000:59). En förutvarande fogde i Vadstena nämns 
på 1270-talet och kungliga brev utfärdades i Vadstena 
åren 1306 och 1313 (Lovén 1996:104). Kung Magnus 
Eriksson och drottning Blanka testamenterade Vadstena
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Fig 1. Vadstena med nuvarande marktopografi och strandlinje enligt 1642 års karta. Kartan visar undersökningsområdets 
västra del med läget för de äldsta bebyggelselämningama samt sex av de kända byggnader som ingått i Vadstena gård 
liksom läget för den romanska stenkyrkan. Grafik Lars Östlin.
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till det blivande klostret år 1346, men överlåtelsen kom 
att dröja och fortfarande år 1357 var gården kunglig 
privategendom (Fritz 2000:59). I början av 1360-talet 
gjordes ett försök att ta byggnaden i bruk som be
fästning, men detta verkar inte ha lämnat några spår. 
Efter att gården senast i slutet av 1360-talet övertogs 
av den heliga Birgittas nybildade klosterstiftelse skedde 
omfattande ombyggnader (Lovén 1996:104).

Vadstena var redan före privilegierna år 1400 en tät
ort och centralort med stadskaraktär. I och med att 
klosterutbyggnaden tog fart på 1370-talet kan man 
räkna med en befolkningsökning på orten och en mer 
förtätad bebyggelse på platsen. Man kan också räkna 
med att klosterarbetena genererade ett behov av hant
verksprodukter och drog till sig handel. Invånarna i 
Vadstena omtalades redan före år 1400 ibland som 
borgare och byamän både på latin och på svenska (Fritz 
2000:85).

Klostret och staden kom att växa fram inom Vadste
na by. Enligt Vadstena klosters äldsta jordebok från år 
1447 bestod Vadstena by av minst 12 attungar, vilket 
ger en förhållandevis stor by (Dovring 1947:93).Vad
stena bys utbredning är emellertid inte känd. I ett brev

Fig 2. Utbredningen av dagens Vadstena med 
omgivande medeltida byar och gravar från järnåldern. 
Grafik Lars Östlin efter Anders Andersson.
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från år 1398 (känt i en senare avskrift) anges att han
delsplatsen är bygd på klostrets åker och tillägor, vil
ket innebär mark som är tagen både från Vadstena 
gård och (byn) Starby och andra ”bolstadsägor”. Ett 
dombrev från kronogodsräfsten år 1399 räknar upp 
”huvudgården i Vadstena”, 8 attungar jord i Östra Star
by, 15 attungar i Vännerstad, 1 Vi attung i Fylla, fiske
verk i Motala samt ett halvt torp och kvarn i ”Kärs- 
bygd”. Formuleringen i dombrevet har tolkats som 
att den uppräknade marken ingick i 1346 års dona
tion, vilket betyder att de sedan tidigare låg under 
Vadstena (Fritz 2000:85).

Medeltida byar och 
jordägare kring Vadstena 

I den del av Östergötlands Västanstång som Vadstena 
hör hemma i låg byarna ganska tätt och var dess
utom jämförelsevis stora i äldre tid. Det är berättigat 
att skriva ”låg” eftersom en del av dem senare redu
cerats till en enda gård eller helt försvunnit. Det hand
lar här om en gammal bebyggelse i en rik bygd, där 
tidens stormannasläkter var väl representerade. (Helm- 
frid 1962). Vadstena by var en av flera byar i S:t Pers 
socken. Mycket nära låg (Västra) Starby, Kvissberg 
och det sedan 1500-talet försvunna Vännerstad, alla 
byar i S:t Pers, alltså Vadstena, socken. Till S:t Per hörde 
också Östra Starby nordost om Vadstena samt byar
na Huvudstad och Granby i öster. Byn Fylla i sydost 
var delad mellan denna socken och Strå. Marstad, 
som också kan ha hört till Strå socken, försvann kring 
år 1500, men levde enligt kartuppgift från år 1705 
då kvar i namnet ”Masta ängen” under Starby (Helm- 
frid 1962:81). Klåstad (senare Klosterstad) i öster var 
egen socken fram till 1380, då den lades under Vad
stena kloster. Idag ingår den i S:t Pers socken (Hedvall 
1999:6).

Bebyggelsen och byarna är gamla, men dessvärre 
är ägoförhållandena under äldre tid svåra, om inte 
omöjliga, att komma åt. Det fanns här fram till slutet 
av 1200-talet stora gårdar, som ägarna använde som 
sätesgårdar och drev som avelsgårdar, dvs med egen
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arbetskraft. Det anses numera att sådana storgods 
blev upplösta och jorden utlagd på arrendatorer, dvs 
landbor, när träldomen avskaffades kring år 1300. 
Vid sidan av de stora gårdarna fanns det mindre går
dar, som odlades av självägande bönder eller som 
sköttes för en världslig eller kyrklig ägares räkning 
av landbor. När det skriftliga källmaterialet tar vid 
har upplösningen av storgodsen redan gått långt, och 
det är svårt att komma åt ägostrukturen i grannbyar
na under större delen av Vadstenas preurbana tid. Det 
kan bara bli frågan om några få exempel, de flesta 
dessvärre först från 1300-talet (uppgifterna om byar
na bygger bl a på Ridderstad 1918 och Essen 1997).

I Östra Starby ägde klostret 8 attungar jord, som 
av allt att döma har hört till kungsgården och följt 
med vid överlåtelsen av denna. Det är här alltså frå
gan om Starby två kilometer nordost om Vadstena, 
där klostret tilldömes rätten till sina 8 attungar vid 
räfsten 1399. I Östra Starby gjordes uppenbarligen 
inte några förvärv fram till 1400-talets mitt, efter
som jordeboken då upptar lika många attungar i klos
terägo där som 1399 års dombrev. Däremot är det 
väl belagt att klostret helt naturligt försökte förvärva 
egendom i Västra Starby. På 1700-talskartan går 
denna bys ägor (”Starby eller SlottsLadugårdsäng”) 
ända fram till slottets västra och södra vallgravar, 
vilket betyder att den legat mycket nära staden, och 
det bör ha varit i detta Starby som pilgrimerna till en 
början fick köpa förnödenheter (1374 11/7).

Den Elof Bengtsson (Vingad pil), som år 1359 pant
satte egendom i Starby till Alvastra kloster, var sonson 
till Birger jarls bror Elof, vars brev från år 1268 inne
håller det första kända belägget på Vadstena. Också 
hans syster fru Helga Bengtsdotter har ägt jord i Starby. 
(DS 6147, RA; ÄSF 1:26) Redan i januari 1375, innan 
klostret var invigt, skänkte fru Ingeborg Eriksdotter dit 
som själagift för sin make riddaren Kettil Glysing (Puke) 
bl a 2 attungar jord i Starby (DS:262). En lågfrälse 
jordägare i Starby var däremot Magnus Bengtsson 
(Ulv), som 1384 tillskiftade klostret gods i Starby och 
två år senare tillsammans med sin hustru Cecilia Sig

mundsdotter skänkte nästan 3 attungar jord jämte en 
kvarn med tomt dit. (RA, SD 2610). En Peter Eren- 
gislesson ingav till klostret med sin svärmor hustru 
Elseby Turesdotter, som härför skulle ha bröd och klä
der till döddagar', bl a jord i Västra Starby. (SD 1549, 
1441 20/6. RA). Till lågfrälse bör också ha hört den 
Anders Ingevaldsson, vars byte med klostret av Vi att- 
ung skattejord i Västra Starby mot 1 attung frälse
jord i Fylla bekräftades 1399. Riddaren Matts Gus
tavsson har däremot på kungligt rättartingt fråndömts 
jord i Västra Starby, som hans svärmor, den ovan nämn
da fru Helga, köpt (SD 589; ÄSF 1:13).

En Helge i Starby dels tillskiftade klostret 1 att
ung i Västra Starby mot jord på annan plats, dels gav 
som själagift 1/8 attung i samma Starby med alla hus 
han hade där år 1384. En ”Efle i Starby” omtalas 
också utan tillnamn i ett salubrev rörande jord i Mjöl- 
na, vilket talar för att även han har varit bonde och 
ägt skattejord. Skattejord i Västra Starby fick klost
ret 1415 (RA). I vilkendera Starby den attung låg som 
en Sigge i Östergötland bytt till sig och sedan sålt till 
en riddare 1323 är okänt (DS 2429, 2430). Även en 
stiftelse i Linköpings domkyrka hade kommit i be
sittning av jord i Starby men överlät denna och mark 
i Mjölna till klostret i utbyte mot annan egendom. 
(1422 8/8 perg RA, 10/8, RA). Dessa belägg ger en 
viss föreställning om ägoförhållandena i Vadstenas 
bäst belagda grannbyar. Här möter alltså både hög- 
och lågfrälse stormän och en kyrklig institution som 
ägare, vilka alla bör ha haft landbor i Starby. Förut
satt att ägarna till skattejorden bodde i Starby har de 
brukat den själva, annars också de genom landbor.

Det är inte möjligt att här gå närmare in på ägo
förhållandena i samtliga närbelägna byar. År 1399 
hade klostret inte ägt något Kvissberg och Huvud
stad men hade 1447 8 respektive 7 Vi attungar i dessa 
byar. I Mjölna i Strå socken, där klostrets kvarn låg, 
och i Rosendal, som hörde till S:t Per, hade man då 
förvärvat 8 attungar respektive Vi attung. Klostret fick 
1416 kungligt tillstånd att förvärva skattejord i Kviss
berg och Huvudstad och fler förvärv följde (SD 2186,
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2394) I Kvissberg skulle klostret komma att inrätta 
en avelsgård. Enligt uppgift från 1696 bestod byn då 
som nu av bara en gård men hade varit större, innan 
den avhystes och dess mark lagts under Vadstena stad 
för att brukas av borgarna där. (Helmfrid 1962:211). 
- Om med ”Quistberg”, som omtalas i drotsen Matts 
Kettilmundsson testamente från 1320-talet, avsetts 
byn nära Vadstena är tveksamt. Egendom där skulle 
tillfalla klockaren i Motala, och troligare är att här
med avsetts en plats i Vinnerstads socken, som se
nare kom att införlivas med Motala. Byn kom dock 
att åtminstone för en kort tid att få en annan promi
nent jordägare i och med att Bo Jonsson (Grip), bytte 
till sig jord där, bl a av Kvissbergsbon Simon Djäken 
Kyrning, vilken jord senare tillsammans med jord i 
Huvudstad och Rosendal skänktes till klostret (Ridder
stedt 1918). Avslutningsvis kan nämnas att den by 
klostret vid mitten av 1400-talet hade mest jord i var 
Vännerstad, vars jord kom att brukas av Vadstena 
borgare sedan byn ödelagts på 1500-talet; 14 attungar 
hörde till klostret medan en femtonde låg till präst
bordet i S:t Per. I Klåstad hörde 6 attungar vid mitten 
av 1400-talet till klostret. Gården Klåstad, säkert en 
större gård, tycks ha varit en av de egendomar som 
riddaren Abjörn Sixtenssons (Sparre av Tofta) gav sin 
hustru, fru Ingeborg Ulfsdotter (Ulv), i morgongåva 
senast 1296 (DS 1185). År 1381 utlovades en gåva 
till klostret av 2 1/3 attung i byn Klåstad, 3 !4 i byn 
Egby i samma socken samt ett torp på 3 attungar norr 
om (byn) Klåstad. Även i socknens tredje by Granby 
förvärvade klostret tidigt mark (Ridderstedt 1918, 
RA). Dessa exempel belyser ägoförhållandena i byar
na kring Vadstena före och under den första kloster
tiden. Under slutet av 1300-talet och 1400-talet kan 
man således se att klostret successivt införlivar byar
na kring stadsområdet genom byten och donationer. 
De skriftliga källorna under 1300-talet visar också 
att flera stormän innehade jord i byarna och tecken 
på huvudgårdar i dessa finns även. Fogden Simon 
Djäken hade t ex sin sätesgård i Kvissberg och han 
ägde även jord i Huvudstad och Västra Starby. Eta

blerandet av klostret bör ha medfört att det blev att
raktivt att äga jord så nära staden som möjligt, men 
frågan är om intresset bygger på en äldre struktur 
eller speglar en högmedeltida bild.

Den äldsta Sanden-bebyggelsen 
Hus, stenläggningar och andra 

bebyggelselämningar
De här bebyggelselämningarna påträffades på norra 
delen av västra slottsvallen och på borggårdens väst
ligaste del. Markytan här utgjordes av ett tämligen 
plant höj dparti, som troligen tidigare varit en del av 
en strandbrink, som sluttat mot norr och söder.

Resterna av en nordsydligt orienterad stolpburen 
byggnad påträffades på detta höjdavsnitt. Byggnads- 
spåren bestod av flera kraftiga stenskodda stolphål. 
Huset har varit minst 15 meter långt och cirka 6,5 - 
8 meter brett. Byggnaden bestod av två parallella 
stolprader i nordväst - sydostlig riktning. Stolparna 
stod tätare i den västra väggen än i den östra. Åtmins
tone västväggen har varit lätt svängd. Någon klar av
slutning av byggnaden åt norr och söder gick inte att 
fastställa, varför gavlarnas utformning är obekant. 
Ytterligare stolphål i området kan ha ingått i denna 
byggnad eller i en äldre alternativt yngre byggnad. 
Framför allt åt norr fanns flera stolpar som kan ha 
ingått i byggnaden. Dessa stolpar låg i linje med bygg
nadens väggar och om de hört dit har denna sträckt 
sig ytterligare några meter norrut och haft en längd 
på uppemot 25 meter. Flera lager tolkades ha utgjort 
golv i byggnaden, framför allt ett kompakt lerlager. 
Söder om byggnaden fanns en stenpackning i den na
turliga sydsluttningen av strandbrinken. Packningen 
var stratigrafiskt yngre än byggnaden, men dessa har 
med stor säkerhet varit i bruk samtidigt. Stenpack- 
ningen kan ha fungerat som en gårdsplan vid husets 
sydgavel. Andra möjliga förklaringar är att den in
gått som golv i en del av byggnaden, utgjort ett fun
dament för ett försvunnet golv i byggnaden eller ut
gjort en terrass som huset delvis vilat på. Det tycks 
dock som om huset inte sträckt sig söder om sten-
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Fig 3. Bebyggelse från perioden ca slutet av 1000-talet och fram till ca 1300. Skala 1:1000. Grafik Lars Östlin.
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Fig 4. Undersökningsområdets västra del med merparten av bebyggelselämningar från den äldsta perioden. 
Grafik Anders Andersson.
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packningen, eftersom stolphålsraderna i princip slutat 
här. Ett enstaka stolphål fanns vid stenpackningens 
sydvästra del och flera klenare stolpar med okänd funk
tion fanns i stenpackningen. Stolphålen skulle kunna 
ha utgjort en fortsättning på stolpbyggnaden. Möjli
gen har det varit fråga om en sekundär utvidgning av 
byggnaden åt söder eller en ”klenare” avslutning.

Stenpackningen var uppbyggd av förhållandevis 
jämnt lagda morän- och kalkstenar (de senare enstaka). 
Norra delen var lagd i ett skift direkt på den sterila 
sanden, medan södra delen var lagd i två skift med 
sand mellan. Här låg packningen delvis på ett sand
lager, som i sin tur vilade på ett rustbäddslager med 
fet humus och ris. Hela packningen sluttade svagt åt 
söder. Den begränsades i öster, söder och väster av 
något större moränstenar. Dessa var mest framträ
dande på östra sidan, där de bildade en rad. I konst
ruktionens sydvästra del fanns ett utskjutande sten
parti, som först tolkades som en utbyggnad men som 
troligen ingått i stenpackningen från början. Några 
stenar var brända och en del sot påträffades. Detta 
område tolkades vara resterna av en enklare eldstad.

Stenpackningen var i nordväst förbunden med en 
mindre östvästligt orienterad stenpackning, som löpte 
utmed strandbrinkens sydsida till en längd av åtmins
tone 15 meter. Den här stenpackningen hade formen 
av en ca 1,5 meter bred ”gångstig” och fortsatte ut
med en grop. En alternativ tolkning är att den an
lagts som en terrasskant för att hålla sandmassorna 
på plats i slänten. I botten på gropen påträffades torv 
och stenar, vilket skulle kunna betyda att den ursprung
ligen utgjort en mindre moränkulle med stenar, som 
avlägsnats varvid en grop bildats. Denna bör ha varit 
vattenförande och har kanske bidragit till valet av 
plats för bebyggelsen. Man kan tänka sig att gropen 
haft förbindelse med sjön, men någon begränsning 
västerut gick inte att fastställa eftersom den delen var 
söndergrävd av slottsvallens stödmur. En flätverks- 
bägnad löpte utmed en del av stenpackningen och i 
gropens norra kant. Stenläggningen och flätverket be
dömdes att konstruktionsmässigt och stratigrafiskt

höra samman. Flätverkets primära funktion kan ha 
varit att hålla stenläggning på plats i en svag sluttning. 
Vissa spår tyder på att stenpackningen även fortsatt 
mot nordost på platsen för borggården, utanför den 
ovan beskrivna stenpackningen.

I området påträffades ytterligare lager och bebyg
gelselämningar som tolkades vara samtida. Norr om 
husen fanns ett tunt kulturlager som innehöll äldre 
svartgods, vilket ger en indikation på att ytterligare 
bebyggelse kan ha funnits åt norr. Ytterligare en sten
packning påträffades drygt 10 meter norr om stenlägg
ningen med flätverket. Den var ungefär lika stor som

Fig 5. Den sydöstra stenläggningen som tolkades ha 
varit ett golv i ett stolpburet hus eller gårdsbeläggning. 
På stenläggningen påträffades bl a ett runristat ben. 
Foto UV Öst.



Fig 6. Den östvästligt orienterade stenläggningen med 
flätverk. I förgrunden syns den i texten beskrivna gropen. 
Foto UV Öst.

den nyss beskrivna men mer oregelbunden i formen 
och med betydligt glesare lagda stenar. En kvadratisk 
träkista i skiftesverksteknik påträffades på strand
brinkens nordsluttning. Anläggningens funktion är 
okänd. Den är troligen för klen för att ha utgjort ett 
fundament för t ex en brygga. Den hade en fyllning av 
sand och ett bryggfundament borde istället ha bestått 
av stenar. Möjliga förklaringar skulle kunna vara avfalls- 
binge eller sump att förvara fisk i vid Vätterns strand. 
En ränna med minst två stenskodda stolphål och ytter
ligare ett stolphål fanns öster om det stolpburna huset 
och ytterligare kulturlager och en stenläggning påträf
fades ca 25 meter nordost om byggnaden.

I den mellersta och norra delen av stolphålsbygg- 
naden fanns rester av två parallella syllstensrader samt 
en mindre stenläggning, vilka ingått i en stratigrafiskt 
yngre byggnad. Den här byggnaden kunde inte tolkas 
närmare eftersom stenraderna var avgrävda dels av 
ett dike under medeltid, dels under nyare tid. Stenra
derna uppfattades som syllstenar i en byggnad, som 
avlöst stolphusbebyggelsen men föregått den kvarters- 
utlagda 1400-talsbebyggelsen på Sanden. Inga dateran
de fynd gjordes i anslutning till konstruktionen.

Fynden
De lösfynd som kan kopplas till den äldsta bebyggel
sen på Sanden är förhållandevis få. På den stora sten
läggningen i söder gjordes en del föremålsfynd. I fyll
ningen mellan stenarna påträffades ett armbågsben 
till svin med tecken på. Run verkets undersökning har 
visat att det är osäkert om det rör sig om en menings
full runinskrift. Vissa tecken karakteriseras bäst som 
runliknade eller misslyckade ”runor”. Detta gör det 
svårt att göra en mer precis datering. (Hedvall 2000:44). 
Fyndet är det enda i sitt slag från Vadstena.

Ett annat fynd är en kamskena från en samman
satt dubbelkam, som typologiskt kan dateras till 1200- 
talet men som kan ha förekommit också på 1300- 
talet. Ett mindre antal svartgodsskärvor hittades dess
utom på den stora stenläggningen söder om det stolp
burna huset och i det angränsande kulturlagret i norr. 
På stenläggningen påträffades dessutom djurben, ett 
bryne och ett bearbetat stenföremål, som kan vara en 
spelpjäs.

Merparten av djurbenen härrör från de vanligaste 
köttdjuren (nöt, svin och får/get). En jämförelse mel
lan detta material och de djurben som deponerats i 
de yngre faserna ger vissa skillnader. En jämförelse 
av den relativa fördelningen mellan de vanligaste kött
djuren visar att får/get dominerade över nöt i den 
äldsta fasen. Svin utgör en mindre andel. Nöt domi
nerar däremot klart under 1400 - 1500-tal, medan 
andelen svin och får/get förhåller sig sinsemellan lik
artat. Viss försiktighet måste dock beaktas vid en jäm
förelse. Eftersom benmängden skiftar mellan olika 
perioder så kan den relativa fördelningen mellan ar
terna vara missvisande. Likaså kan metoderna vid till
varatagandet variera något mellan faserna. Från den 
äldsta bebyggelsefasen kommer bara ben från ett be
gränsat område, medan benen från 1400 - 1500-tals- 
bebyggelsen insamlats från flera tomter (Hårding 
1997). Den relativa artfördelningen från 1100-talets 
Kungahälla visar likheter med bilden från det äldsta 
Sanden (Vretemark 1994:80). Som jämförelse kan också 
Skara nämnas. Här kan det konstateras att andelen



Gustavsson på Runverket, RAÄ, kan det ifrågasättas 
om det verkligen rör sig om en meningsfull text. 
Foto Bengt A Lundberg, RAÄ.

fårkött successivt ökade under 1100 - 1200-talen i 
takt med att staden expanderade för att under 1300- 
talet uppvisa likheter med den äldsta bebyggelsefasen 
på Sanden (Vretemark 1994:80, 1992:24f).

Mycket intressant är att ett hästkranium påträffa
des i anslutning till den sydöstra stenläggningen. Kra
niet låg centralt inom stenläggningen i nord - sydlig 
riktning med nack-condylerna i norr. Dess placering 
mellan stenarna tyder på att det var medvetet place
rat på sättsanden i samband med stenläggningens till
komst. Stenarna hade lagts ut med hänsyn till skallen. 
Kraniet var delvis krackelerat men komplett och hade 
ett hål i pannbenet efter det dödande slaget (Hårding 
1997). Flera omständigheter svarar mot kriterier på ett 
byggnadsoffer. Det är främst valet av djurart, av ben
delen kranium samt dettas tillstånd. (Paulsson 1993:51). 
Ett l4C-prov, taget på en av tänderna, gav dateringen 
1020 - 1280 (2 Sigma, Ua 8323).

Kranier har en stark symbolladdning och det finns 
många föreställningar kring dessa. En vanlig uppfatt
ning var att själen hade sin boning i huvudet. Till detta 
kan också föras föreställningar om livskraft och frukt-

ygfrgr- barhet. Genom att offra ett huvud gjorde man en 
"/> skyddsmagisk handling. Det har ofta betonats i 

pT" rr arkeologiska sammanhang att förekomsten av 
ett kranium haft en stark sakral betydelse. Det 

gäller särskilt om kraniet härrör från ett större dägg
djur, t ex häst. Inom arkeologin finns flera exempel på 
att kranier och andra djurdelar offrats under järnål
dern och medeltiden.

Det finns många etnologiska uppteckningar som 
visar att offrandet av kranier varit allmänt praktiserat i 
Sydsverige och Danmark ända in i vår tid. Från Skåne 
finns exempel på påträffade hästhuvudskallar i bonings
hus, fähus och stall. Flera av dessa kranier har place
rats i byggnaden ifråga på sådant sätt, t ex i väggsyllen, 
att det inte kan ha fyllt någon praktisk funktion. Mer
parten av de nergrävda djuren eller djurdelarna har off
rats i samband med en byggnads uppförande, och ett 
viktigt motiv bör ha varit ”skydd mot det onda”. Det 
finns en mängd dokumenterade idéer om magiska före
ställningar och riter kring uppförandet av byggnader. 
Men det förmodade byggnadsoffret säger oss knappast 
något om byggnadens/stenläggningens funktion (Pauls
son 1993:13 ff, 26, 60).

Bebyggelsens datering och funktion
Den större stenläggningen lades senast i slutet av 1200- 
talet enligt 14C-datering. Men det går att argumen
tera för att stenarna lagts på plats redan under 1100- 
talet, ja rent av under 1000-talet, något som inte stri
der mot dateringen av hästkraniet (se ovan). De fåta
liga fynden ovanpå stenläggningen kan grovt dateras 
till 1200-talet, och de har avsatts medan stenlägg
ningen var i funktion.

Fig 8. Kamskena till sammansatt dubbelkam, vilken typologiskt kan dateras till 1200 - 1300-tal. Foto UV Öst.
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Byggnadernas placering vid gropen kan bero på 
att de haft en speciell funktion knuten till denna. Flera 
tolkningsforslag kan ges. Den långsmala stenpack- 
ningen som var lagd i strandbrinkens sluttning mot 
söder kan tolkas som en terrasseringskant. Stolphuset 
skulle således ha uppförts tvärs över denna terrasskant 
med den stora stenläggningen som ett sorts funda
ment för husets södra del. En annan förklaring är att 
den stora stenläggningen var en terrasserad gårdsplan 
varifrån stenlagda gångstigar utgick åt väster och öster 
Den förra, flätverksförsedda delen, ledde till vatten
hålet medan den andra kan ha fortsatt till andra bygg
nader på gården. Västra delen av konstruktionen kan 
ha fungerat som skoning för den anslutande gropen/ 
sänkan. En annan tänkbar förklaring vore en båtplats.

Stenpackningens ojämnhet talar dock emot funk
tionen som gångstig. Det stolpburna huset kan jäm
föras med ett av husen (hus 10) från (kungsgårds) be
byggelsen i Borg utanför Norrköping. Huset där, som 
dateras till vikingatiden, var 5 meter brett. En härd
platta påträffades i huset och det uppfattades som ett 
bostadshus (Lindeblad 1997:41 Iff). Från västsvenskt 
område finns flera exempel på liknande byggnader, 
som dateras till tidig medeltid. Ett av husen i Kunga- 
hälla var uppbyggt med två parallella stolprader och 
var 5 meter brett. Det dateras till ungefär mitten av 
1100-talet (Carlsson 1991:19ff).

Det genomkorsandet diket bör vara grävt i slutet 
av 1300-talet eller i början av 1400-talet, i varje fall 
innan Sanden bebyggdes som en del av staden. Det 
kan inte uteslutas att bebyggelse funnits på platsen 
när diket grävdes, eftersom åtminstone en yngre be
byggelsefas följt den fas som det stolpburna huset rep
resenterar. Dessa bebyggelselämningar är dock av
grävda av diket. Diket kan ha försetts med vatten 
från den ovan beskrivna gropen/sänkan söder om den 
flätverksförsedda stenläggningen. Diket har tolkats 
som den i det medeltida skriftliga materialet omnämn
da gropen, dvs en runt staden löpande vallgrav, som 
fungerat som stadsbegränsning och/eller försvarsan
läggning (jfr Fritz 1984). I det skriftliga materialet

omtalas från 1420-talet en ”grop” (dike) och fr o m 
1479 förekommer omnämnandet av ”gamla gropen”.

Sammanfattningsvis kan sägas att de tidiga läm
ningarna på Sandenområdet uppvisade en komplexitet 
såtillvida att olika typer av bebyggelse och flera faser 
funnits. Detta förhållande och fyndmaterialet i övrigt 
vittnar om en stadigvarande bebyggelse på platsen. 
Fynden var få men förhållandevis karakteristiska. Det 
är också viktigt att komma ihåg att de undersökta läm
ningarna troligen var en del av något större. Ytterligare 
bebyggelse kan ha funnits vid sidan av den nu utgrävda.

Kvarstår att diskutera bebyggelselämingarnas rums
liga kontext. Skall de räknas till Vadstena by eller till 
någon av de närmaste byarna som Starby, Marstad 
eller Vännerstad eller har det legat en annan fastighet 
på den här delen av Sanden, vilken är okänd i de skrift
liga källorna? I sammanhanget kan en uppgift från 
1790-talet nämnas. Det är komministern Kylander 
som vittnar om en äldre lokal tradition; ”Det synes vara 
en avgjord sak mellan våra hävdatecknare, att staden 
av dess belägenhet fått sitt namn, emedan där slottet 
nu ligger skola de häromkring belägna byarna av ålder 
haft sitt vattenställe och, som ännu i dag äg stranden 
uti sjön är så grund, att man kunnat hela stycket vada 
mellan stenarna, har förmodligen staden så väl som 
klostret fått sitt namn, Wadstena, och skrives detta så
ledes orätt Wazstena, Watstena, Vastena, som munkar
na ömsom brukat” (Bergman 1955:24). Bortsett från 
tolkningen av vad namnet Vadstena betyder (”sten- 
bygget vid Vättern”) så är frågan om det finns någon 
sanningshalt i påståendet. Likaså är det oklart vad vat
tenställe avser. Är det en gemensam hamnplats eller 
bryggor?

Närvaron av diket (stadens grop?) är intressant. Man 
skulle kunna tänka sig att diket följer en äldre gräns 
(mellan Vadstena-Starby). Enligt 1750 års karta nådde 
Starbys ägor fram till västra och södra vallgravarna. 
Husen hamnar i sådant fall på Vadstenasidan medan 
”stensträngen” ligger på Starbysidan. Det är anmärk
ningsvärt att stolphuset och diket ligger närmast dikt 
an. Har det funnits en medvetenhet om att här låg ett
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hus eller följer diket ”bygränsen”?
Om bebyggelselämningarna till
hört Vadstena så ligger de på
fallande långt ifrån det troliga 
kärnområdet utmed höjd
sträckningen. Placeringen av 
bebyggelsen kan samman
hänga med dess speciella 
funktion. Idag är bebyggelse
lämningarna belägna ca 150 m 
från strandkanten. En gransk
ning av 1655 års karta halverar 
avståndet till Vättern. Undersök
ningar utmed kajkanten av norra vall
graven har visat att sjön ursprungligen 
sträckt sig fram till platsen för slottets huvudbygg
nad (Hedvall 1994:15). Därmed skulle bebyggelsen 
endast ligga några tiotal meter från Vätterns strand
kant. Den ”maritima miljön” förstärks av att södra 
delen av slottsområdet var våtmark fram till början 
av 1400-talet.

Iwar Anderson förlägger ett möjligt hamnläge för 
Kungsgården till den norrut belägna Tycklingeviken. 
Här finns ett område som på äldre kartor kallas Susen- 
borgs hage eller äng och klostret innehade där en 
skeppsgård, vilken Andersson antog hade övertagits 
av kungsgården. Källorna anger att här funnits nå
gon form av hamn (Anderson 1972 :180). Man skulle 
kunna tänka sig att en liknade bebyggelse/funktion 
även funnits på Sanden.

Fynd från järnåldern 
i stadsområdets periferi

Det kan konstateras att de kända gravfälten i stads- 
områdets närmaste omgivning finns österut och mot 
sydost kring bytomterna. I väster och sydväst är bilden 
mer otydlig. Här finns emellertid en del enstaka gravar, 
men om det är en representativ bild eller resultatet av 
bortodling är osäkert. Merparten av de undersökta gra
varna har kunnat dateras till äldre järnålder. Några ned
slag från romersk järnålder finns i stadsområdets östra

utkant och närområde. I utkanten 
av stadsområdet vid Krogareängen 

(Folkets Park) undersöktes 1949 
delar av ett gravfält, bestående 

av brandgropar, en med 
kalkstenshäll som täckning, 
samt mindre stensättningar. 
Gravarna innehöll brända 
ben och rostklumpar (Berg
man 1955:12, Hasselmo 

1982:6). Längre österut finns 
några platser med rika grav

fynd. Vid Granby finns ett grav
fält med högar, stensättningar och 

resta stenar. Gravfältet, som ligger ca 3 
km sydväst om stadsområdet, undersöktes av Bror 
Schnittger 1914 och gav ett imponerande fyndmate
rial. Här påträffades bl a ett tveeggat järnsvärd, sköld
bucklor av järn och brons, spjutspetsar, en importe
rad bronskittel (östlandstyp) och en kupig spelpjäs.

Ett omtalat folkvandringstida guldfynd finns från 
Vadstena, den s k Vadstenabrakteaten. År 1774 togs 
denna omhand av kyrkoherden Pehr Kylander från 
en guldsmed och skickades till Stockholm. Brakteaten 
hamnade så småningom på Statens historiska museum, 
men försvann därifrån 1938.1 fyndet ingick förutom 
brakteaten en guldring och ett guldbleck, som dock 
guldsmeden smälte ned. Guldfyndets exakta läge är 
okänt och dess fyndplats kan inte närmare bestäm
mas än till Vadstenabygden (Lindqvist 2000:20ff).

I Hagebyhöga socken, som gränsar till Vadstena i 
nordost, finns flera spår av en betydande bebyggelse 
i form av märkvärdiga gravar från vendel- och vikinga
tid. I den stora Askahögen gjordes 1985 - 86 en prov
undersökning, som visade på ett två meter högt kärn- 
röse. Ett hästben, som påträffades i högen, 14C date
rades till 680 +/-100 år. Högen är uppbyggd av jord 
som innehåller rester av lämningar från äldre järn-

Fig 9. Den numera försvunna Vadstenabrakteaten.
Foto Statens historiska museum.
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ålder (Claréus & Fernström 1999). I Aska påträffa
des 1885 och 1920 sammanlagt fyra gravar från vik
ingatiden. Det förra fyndet utgjordes av en rik vapen- 
grav som daterats till ca 875. En av de övriga gra
varna var en kvinnograv från omkring 975.1 graven 
fanns storslagna gravgåvor, som pekar på kontakter 
med Orienten och övriga Europa. Bland fynden märks 
ett hängsmycke visande fruktbarhetsgudinnan Freja, 
ett treflikigt spänne, två ovala spännbucklor, förgyllda 
berlocker, hängsmycken, ett beslag med ansiktsmask, 
ett cylinderformat bronskärl med arabisk inskrift, 
hästutrustning och en järnkittel med kedja.

Ett par vikingatida gravfynd finns strax söder om 
stadsområdet, längs med vägen mot Hov, vid Frid
hem och Hagalund tillhörande samma gravfält. Vid 
den förra platsen undersöktes 1934 en grav som bl a 
innehöll vapen, smycken och spelbrickor. Den senare 
undersöktes 1961, men här var fynden mer blygsam
ma (Lindqvist 2000:24). P Dijkman omnämner 1686
”... een Arabisk guldpenning.....” som anges ”.....wara
funnen uti en hög wid Wadstena”. Myntet har be
stämts till perioden AD 750 - 833 (Malmer & Wiséhn 
1982:58). Myntets exakta fyndplats är dock obekant.

Få boplatslämningar är undersökta vid Vadstena. 
År 1990 undersöktes resterna av ett långhus, vid Hu
vudstad gård, som ligger omedelbart öster om stads- 
området. Huset har föreslagits vara från yngre järn
ålder (Lindqvist 2000:24).

En runsten står uppställd på kyrkogården vid Vadste
na klosterkyrka. Stenen skall ha hittats vid Vätterstran- 
den och skall ha suttit som trappsten i ett hus vid Sjö
gatan vid mitten av 1700-talet. Runstenens ursprungliga 
placering är dock okänd (Lindqvist 2000:25).

Kungsgården med palatset
Arkeologiska undersökningar 

Vadstena framträder i de skriftliga källorna först un
der 1200-talets senare del, då det finns en kungsgård 
i folkungaägo där. Kungsgården förvärvades av kung 
Valdemar, försågs med ett palatsliknande stenhus och 
användes sedan som residens och mötesplats in på

1300-talet. Kung Magnus och drottning Blanka do
nerade år 1346 anläggningen till byggandet av ett klos
ter med ett påkostat gravkor för dynastin. De mer 
eller mindre raserade byggnader som fanns på plat
sen kunde utnyttjas för det kloster som mot slutet av 
1360-talet byggdes efter fru Birgittas anvisningar.

Inom det senare klosterområdet har ett flertal mark
ingrepp gjorts genom åren i samband byggnation och 
rivningar. Under 1930- och 40-talen gjordes en del 
undersökningar, av bl a Harald Widéen. Men först i 
och med Iwar Andersons värdefulla undersökningar 
på 1950- och 1960-talen har vi fått en god bild av det 
kungliga palatset, som först då identifierades, och av 
flera byggnader, som hört till kungsgården och under 
medeltidens lopp byggts om för klostret. Ytterligare 
mindre markingrepp har gjorts här efter Andersons 
undersökningar, det senaste år 2000.

I centrum av anläggningen låg det stora stenhuset, 
själva palatsbyggnaden, som var uppförd i två våningar 
med källare i västra delen och valv i bottenvåningen. 
Husets västra del uppfördes först men blev ombyggd 
efter det att byggnaden hade färdigställts. Ytterligare 
fem byggnader har kunnat knytas till anläggningen. Två 
av dem stod i flygelläge - ”östra och västra sidobygg- 
naden”. Ett tredje hus låg söder om det stora stenhuset. 
Parallellt med detta, och ännu längre mot söder fanns 
två byggnader. Anderson daterar genom formdetaljer 
palatsbyggnaden och östra flygeln till 1250 - 1260- 
talen, vilket stämmer med de äldsta omnämnandena 
av Vadstena; övriga gårdsbyggnader skulle vara yngre 
(Anderson 1972:179ff).

Vid undersökningen påträffades en del byggnadsläm- 
ningar, som Anderson ansåg höra till palatsperioden 
men inte kunde datera närmare. Hans framställning är 
nästan helt och hållet koncentrerad till stenbebyggelsen, 
varför de äldsta bebyggelselämningarna i trä beskrivs 
rätt spritt och summariskt i publikationen. På gräs
gården (systraklostrets inre gård) påträffades fragmen
tariska rester av ett trähus. Byggnaden uppfattades som 
antingen ett hus från den äldre gårdens tid eller ett pro
visoriskt hus från klostertiden (Anderson 1972:112.).
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Norr om det stora stenhuset framkom en stenlägg
ning/väg och en brunn, som enligt Andersons tolk
ning legat i palatsets ”lustgård”, alltså trädgård (An
derson 1972:133). Under den från klostertiden härrö
rande längan utmed sjöstranden i nordväst påträffa
des äldre, överlagrade byggnadslämningar (Anderson 
1972:129, 179). Norr om längan fanns en mur och 
väster om byggnaden rester av en gårdsplan (?) och 
pelarbaser (?) (Anderson 1972:125f). Ytterligare en 
mur fanns mellan systrarnas trädgård och kyrkogår
den. Det var inte möjligt att helt fastställa omfatt
ningen av hägnadsmurarna från kungsgårdstiden. 
Murar är omnämnda i fru Birgittas föreskrifter för 
klosterbygget. Hon talar också om en jordvall vid den 
södra, breda vägen, dvs strax söder om de ovan om
talade stenhusen längst i söder.

Vid grävningarna påträffades 327 mynt, varav 188 
medeltida Några av mynten kan dateras till 1200- 
talet, bl a en svensk penning, en norsk penning och tre 
danska borgarkrigsmynt (1244 - 1332). Från dessa 
skiljer sig ett mynt, slaget för den engelske kungen 
Ethelred (978 - 1016; typ ”Small Cross”) (Malmer 
& Wiséhn 1982:56). Förekomsten av det tidiga myntet 
skulle kunna tala för en äldre bebyggelse på platsen. 
Övrigt fyndmaterial förfaller vara senare. I centralmaga
sinet på Statens historiska museer förvaras fynden från 
de stora klosterundersökningarna. Nästan all keramik 
är av yngre rödgods, en mycket liten del består av sten
gods medan äldre svartgods inte har påträffats.

Spår av en äldre byggnad’ 

en byggnadshytta eller byggnadsställningar?
Det finns skäl att mer ingående beskriva en del av de 
byggnadslämningar som Anderson ansåg härröra från 
palatsets äldsta byggnadsfas (etapp 1) eller rent av 
från en bebyggelsefas före denna.

Den första etappen omfattade dels uppbyggnaden 
av den västra palatsdelen till full höjd, dels anläggan
det av östra porten med murar upp till 1 Vi till 2 me
ters höjd. Dessa byggdes på i nästa etapp när även 
mellanväggar uppfördes.

Inom murrektangeln från etapp 1 påträffades res
terna av vad Anderson uppfattade som en träbygg-

äldsta golvbeläggningen (från etapp 2) i palatsets östra 
del. Det var lämningarna av en östvästligt orienterad 
byggnad, som var något förskjuten i förhållande till 
det stora stenhuset. Byggnaden framträdde genom en 
rad med fyra stolpar på norra sidan, vilka tillsam
mans gav den en längd på ca 12,5 meter. Den andra 
stolpen, österifrån sett, hade sin motsvarighet ca 5,2 
meter söderut. Av den södra väggen fanns bara denna 
enda stolpe kvar. Inbördes avstånd mellan de tre 
stolparna längst i öster var drygt 2 meter, medan av
ståndet mellan de två västliga var närmare 7 meter. 
En av mellanväggarna i palatset liksom dettas golv
beläggning verkar att ha förstört fler stolpar som kan 
ha funnits här. Även den södra vägglinjen tycks ha 
blivit förstörd av mellanväggar och yngre golv. Stora 
delar av golvbeläggningarna har dessutom blivit sön- 
dergrävda i sen tid (Jfr Anderson 1972:33). Anderson 
har dragit slutsatsen att huset slutat med stolpen i 
nordost. Dess avslutning i väster är inte känd. Huset 
kan således ha varit mycket längre än 12,5 meter (An
derson 1972:11 med plan 10).

Stolparna var mycket kraftiga med en diameter 
på omkring 0,5 meter och ett djup på 0,7 meter. Samt
liga var ordentligt stenskodda. Kring den enda stol
pen från den södra väggen framkom en oregelbun
den stenläggning (ca 2,5x3 meter). Stenarna var lagda 
i ett påfört lager med fin sand (Anderson 1972:33). 
Att döma av Andersons planritning verkar även sten
läggningen ha varit större. Också en del framrensade 
stenrader i denna del av palatset omnämns (Ander
son 1972:179).

I sammanhanget kan det nämnas att stenpack- 
ningar har påträffats omedelbart öster om palatset. 
Stenpackningarna fanns direkt ovanpå den sterila mark
ytan, men kunde inte dateras närmare (arkivmaterial 
UV Öst).

Anderson skriver att det inte var möjligt att fast
ställa om denna bebyggelse stod medan palatsets väst-
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Fig 10. Övre bilden visar 
planuppmätning av mark
våningen i norra längan. 
Nedre bilden visar en re
konstruktion av palatset 

i etapp 1, dvs den byggnad 
som tolkades vara uppförd i 

mitten på 1200-talet. I byggna
dens östra del syns stolphål efter 

ett stolpburet hus och en stenlägg
ning som föregått palatsbygget. Planen 

är hämtad från Iwar Andersons publikation 
om palatset.

ra del och de låga murarna i öster uppfördes eller om 
den försvunnit tidigare. Att trähuset fortfarande var i 
bruk ser han som en möjlig förklaring till dröjsmålet 
med fullbordandet av palatsets östra del (Anderson 
1972:16). Vidare skriver han att huset kan ha varit 
en äldre gårdsbyggnad eller en för arbetarna på pa
latset uppförd byggnadshytta. En sådan provisorisk 
trähall skulle i så fall ha stått kvar under arbetet med 
den första byggnadsetappen (Anderson 1972:50,179). 
En annan möjlig tolkning av stolparnas funktion vore 
att de ingått i byggnadsställningar från palatsets upp
förande. Häremot talar att den norra stolpraden inte 
följer palatsväggen helt utan har delvis annan oriente
ring. Även förekomsten av stenläggning tyder på att 
det rört sig om en byggnad.

Den romanska kyrkan
S:t Per, Vadstenas senmedeltida, treskeppiga socken
kyrka i baltisk gotik revs kring 1830, men dess torn 
liksom den nedre delen av den västligaste traven fick 
vara kvar och ingår idag i Rödtornet. Den gotiska 
kyrkan anses vara uppförd på 1460-talet, sedan den 
romanska kyrkan brunnit år 1423 (Lindqvist 2000:30). 
Vid denna plats har genom åren ett 15-tal undersök
ningar genomförts. Det har vid flera tillfällen påträf
fats murrester och skelett från senmedeltiden men ock
så murrester och gravar, som vittnar om att den go
tiska kyrkan föregåtts av en äldre kyrka och kyrko
gård. Denna romanska kyrka har legat omedelbart 
norr om Rödtornet och troligen varit i bruk fram till 
dess att tegelkyrkan uppfördes på 1460-talet.
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En uppmätning av den romanska kyrkan gjordes av 
Iwar Anderson 1960. Vid detta tillfälle påträffades 
långhusmurens sydvästra och sydöstra hörn. Anderson 
beskrev kyrkan som en liten romansk stenkyrka utan 
torn och med ett kor, vars utformning var okänd. Kyr
kan skall senare ha byggts ut med torn och nytt större 
kor. Det har föreslagits att den äldsta kyrkan haft ett 
rakt avslutat kor. Vid undersökningen påträffades dess
utom dopfuntsfragment (Anderson 1961, Lindqvist 
2000:35). Ytterligare delar av dopfunten har hittats se
nare. Anderson har redovisat en plan av kyrkan, där 
långhusets längd är ca 12 meter (Anderson 1972:147).

I samband med schaktningar strax norr om Röd
tornet 1977 påträffades tolv gravar. Åtminstone sju 
av dessa var anlagda före uppförandet av den gotiska 
kyrkan. De var alltså grävda sydväst om den romans
ka kyrkan. Fyra av dem överlagrade varandra (Bäck 
1979:4ff).

År 1988 kunde ytterligare iakttagelser göras i sam
band med att ett schakt drogs genom det som varit 
den romanska kyrkan. Tre golvnivåer kunde faststäl
las. I sitt äldsta skede hade kyrkan ett kalkbruks/ 
kalkstensflisgolv, som delvis var resultat av själva 
kyrkobygget. Därefter hade ett jord/trägolv anlagts 
och sist ett kalkbruksgolv. Inga daterande fynd gjor
des i golvlagren. I schaktet framkom även delar av 
fem gravar och en av dessa kan med säkerhet knytas 
till kyrkans användningstid, eftersom den var äldre 
än den mellersta golvnivån. I graven påträffades en 
brakteat, som dessvärre inte kunnat dateras närmare 
än till perioden 1360 - 1520. Vid detta tillfälle kunde 
fastslås att kyrkans sy dmur var minst 1,6 meter bred. 
En viktig iakttagelse var att ett kulturlager fanns be
varat under kyrkobyggnaden (Tagesson 1988).

När uppfördes den romanska stenkyrkan? Gunilla 
Malm förlägger kyrkans tillkomst till någon gång på 
1100-talet, alltså till tiden före kungsgården (Malm 
1983:19). Torsten Bäck daterar kyrkan och kyrkogår
den till senare delen av 1000-talet. Han grundar detta 
på l4C-datering av skelettmaterial från tre stratigra- 
fiskt åtskilda gravar (Bäck 1979:15). Hans resone

mang och dateringsforslag är emellertid bräckliga, 
eftersom de lika gärna kan datera kyrkogården till 
1100-talet. Kringliggande kyrkor anses vara byggda 
under perioden 1100-1150, varför det finns skäl att 
tro att också stenkyrkan i Vadstena tillkommit vid 
denna tid (Lindqvist 2000:30). Byggandet av tornet 
och utbyggnaden av koret förlägger Iwar Andersson 
till tiden för kungsgårdens tillkomst, vilket egentli
gen saknar tydliga stöd. Hans resonemang bygger del
vis på dopfuntsfragmentet, som han daterar till 1200- 
talets senare del (Anderson 1972:147).

Några andra iakttagelser 
från arkeologiska undersökningar 

inom stadsområdet
En summarisk genomgång har gjorts av en del av det 
stora arkeologiska källmaterial som finns från Vad
stena, framför allt från 1970 - 90-talen. Granskningen, 
som var av stickprovskaraktär, hade som syfte att se 
om det finns några indikationer på spår från tiden 
före klosteretableringen, som t ex konstruktioner, kul
turlager eller fynd. Det kan först konstateras att när 
man studerar dokumentationen från dessa undersök
ningar, så saknas näst intill genomgående frågeställ
ningen huruvida lämningar från den här perioden skulle 
kunna förväntas, dvs man har varit synnerligen inrik
tad på klostertiden och framåt. Förekomsten av yngre 
järnålder och tidigmedeltid diskuteras sällan. Det är 
först de sista åren på 1990-talet som frågan förts fram 
i rapporter o dyl.

Genomgången visar att det på flera platser inom 
stadsområdet dokumenterats anläggningar, som stolp- 
hål, nedgrävningar och diken, vilka påträffats närmast 
den orörda markytan och överlagrats av mer struktu
rella byggnadslämningar. Dessa stratigrafiskt tidiga 
anläggningar har emellertid sällan daterats närmare, 
varför det är svårt att värdera betydelsen av dem. Ett 
annat problem är att det undantagsvis grävts på ett 
sådant sätt att en större sammanhängande yta kun
nat dokumenteras och tolkas närmare. Många av an
läggningarna har t ex påträffats i smala gatuschakt

132 —



och endast dokumenterats i schaktprofiler. Några 
exempel kan ges. Vid en undersökning 1998 påträf
fades två stolphål i Hovsgatan utmed kv Folkskolan. 
Det ena stolphålet var stenskott och bägge stolphålen 
täcktes av påförda risbäddar (Björkhager & Modén 
1998). Vid undersökningarna 1999 i Hovslagaregatan 
påträffades byggnadslämningar som var äldre än ga
tan. Huset låg söder om nuvarande kv Byfogden 13. 
Byggnaden har fått inordna sig i gaturegleringen. Be
byggelsen har daterats till 1300 - 1400-tal genom ke
ramik (Lindberg 1999). År 2001 dokumenterades ett 
nordsydligt orienterat dike i Kråkegatan, dvs längre 
österut (söder om kv Trädgårdsmästaren) (ÖLM ar
kiv). En risbädd fanns i dikesfyllningen. I östra delen 
av stadsområdet, i Vagnmakaregatan, har stenskodda 
stolphål påträffats nedgrävda i den sterila markytan 
vid undersökningar 1987 och 1996 (Tagesson 1987, 
Olsén 1997).

Samtliga dessa exempel på konstruktioner härrör 
från södra delen av staden och man får ha i åtanke 
att stadsområdet expanderat söderut under loppet av 
1400-talet. Detta kan innebära att en del av anlägg

ningarna tillhört en utmarksbebyggelse från t ex sent 
1300-tal - tidigt 1400-tal, som sedan täcks av en mer 
ordnad stadsbebyggelse under loppet av 1400-talet.

Endast en mindre del av fyndmaterialet från alla 
de grävningar som gjorts i Vadstena har här stude
rats. Ovan har det berörts att tidigmedeltida fynd (un
dantaget ett mynt) ej påträffats bland fynden från klos
terundersökningarna. Däremot har det inte gjorts 
någon studie av det stora fyndmaterial som förvaras 
på Statens historiska museum, vilket Riksantikvarie
ämbetet framgrävt under framför allt 1970 - 80-talen. 
Det finns dock inget i de rapporter som färdigställts, 
som antyder tidigmedeltida fynd. En översiktlig studie 
av det fyndmaterial som förvaras på Östergötlands 
länsmuseum har inte heller gett några fynd som klart 
kan dateras till tiden före ca 1400.

Avslutande diskussion
Genom senare års utgrävningar vid Vadstena slott har 
det kunnat konstaterats att det här funnits en bebyg
gelse som föregått klostrets tillkomst vid mitten av 
1300-talet, och som kan ha varit samtida med eller

Fig 11. Utdrag av karta över Vadstena från 1655 som bl a visar Starby.
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tom föregått palatset. De arkeologiska undersök
ningsresultaten talar för en permanent bebyggelse med 
flera faser inom västra delen av det som längre fram 
kom att kallas Sanden. Här har bl a funnits ett större 
stolphus med olika stenläggningar. Läget direkt vid 
Vättern gör att man kan tänka sig att bebyggelsen på 
något sätt haft en maritim funktion. Att det från bör
jan skulle ha varit en hamnanläggning, liknande den 
vid Tycklingeviken, är ett förslag som framförts.

Äldre bebyggelserester har tidigare påträffats un
der de bevarade delarna av palatset. Denna bebyg
gelse är dock inte daterad närmare, men har föresla
gits kunna vara från tiden före mitten av 1200-talet. 
Bebyggelselämningarna är belägna på den nordsyd
liga åsrygg som går söderifrån och ut mot Vättern, 
där åsen sluttar kraftigt ner mot sjön. Den romanska 
stenkyrkan har legat mitt på åsen, ca 250 meter söder
ut från palatset. Hittillsvarande arkeologiska under
sökningar av den romanska kyrkan har inte gett ett 
tillräckligt underlag för några bestämda slutsatser om 
byggnaden, mer än att den i likhet med omgivningens 
kyrkor troligen är uppförd under 1100-talet. Det bör 
ha funnits en 1100 - 1200-tals bebyggelse i området 
kring kyrkan, framför allt utmed åssträckningen upp 
mot palatset och söderut mot Skänningegatan, men 
det saknas dock fortfarande väldaterade arkeologiska 
spår som ger stöd för detta. Odaterade stolphål har 
t ex påträffats i nuvarande Vagnmakaregatan, på åsens 
östsluttning.

Vadstena by är när den framträder i de skriftliga 
källorna en förhållandevis stor by vad gäller attungs- 
talet, vilket möjligen kan tyda på att den varit i stor- 
mannaägo. Om hela bebyggelsen var i stormanna- 
ägo när den på 1200-talet kom i kungligt innehav är 
dock inte bekant. Enligt en sen 1300-talsuppgift var 
det kung Valdemar som uppförde kungsgården och 
att den inte var ett gammalt kronogods utan förvärvad 
genom köp och böter. Dessa uppgifter ger en möjlighet 
att det i grunden kan ha varit frågan om såväl en stor- 
mannagård som annan egendom. Det framgår inte hel
ler i det skriftliga materialet om det är en ”fungerande”

gård som uppgår i kungsgården eller om den har förlo
rat sin roll vid tiden för kungsgårdens etablering.

Ännu vid mitten av 1300-talet framträder gården 
enligt källorna som kunglig privategendom (Fritz 
2000:59). Sanningshalten i de föregående uppgifterna 
kan naturligtvis diskuteras, men det förefaller som 
om palatset uppförs inom området för en stormanna- 
huvudgård, som legat där åtminstone från 1100-tal 
och möjligen redan under 1000-tal. Denna huvud
gård har haft en egen gårdskyrka. Relationen mellan 
bebyggelsen vid Sanden och den vid palatset - kyr
kan kan diskuteras. Bebyggelsen vid Sanden bör san
nolikt räknas till Vadstena, även om man inte kan 
utesluta att den tillhört någon annan bebyggelseenhet 
(Starby?). Dateringarna i Sanden ger en möjlighet att 
bebyggelsen varit i bruk både före och under kungs- 
gårdstiden. Man skulle kunna tänka sig att när palat
set anläggs i Vadstena så införlivades hela by - gårds- 
området. Palatset och de närmaste byggnaderna kan 
kanske ses som kungsgårdens kärna med bostäder, 
representation etc. Kungsgården övertar den äldre går
dens underlydande landbogårdar (hantverk, djurhåll
ning, fiske etc). I ett sådant resonemang skulle t ex 
Sandenbebyggelsen passa in.

En analys av centralplatsindikerande fenomen i 
västra Östergötland ger en bild av att flera platser 
haft en central funktion redan under äldre järnålder. 
En del av dessa ger intryck av att behålla sin starka 
ställning upp i medeltid, medan andra tycks få mind
re betydelse under yngre järnåldern. En tredje kate
gori utgörs av de platser/områden som framträder 
under den yngre järnåldern - medeltid. Bygden öster 
om Vadstena har flera centralplatsindikerande funk
tioner från romersk järnålder in i tidig medeltid (Lin
deblad 8c Nielsen 1997).

Även om kärnbebyggelsen legat en bit inåt land 
har det säkert varit väsentligt med vattenkontakt. Man 
skulle t ex kunna tänka sig att Vadstena under järnål
dern varit en ”satellit” till en bebyggelse som har haft 
sitt centrum inåt land. Härigenom fick man tillgång 
till Vättern och speciella funktioner knutna till sjön
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som hamn, fiske, handelsförbindelse. Säkra stöd för 
bebyggelse eller andra aktiviteter inom stadsområdet 
under järnåldern saknas emellertid. Den s k vadstena- 
brakteaten kan likaväl komma från någon näralig
gande by, som från själva staden. Kända järnålders- 
gravar finns dock endast någon kilometer utanför 
stadsområdet. Annars tycks det som om Vadstena lig
ger mellan två betydelsefulla äldre järnåldersmiljöer; 
Granby, 3 km åt sydost, har en stark ställning under 
romersk järnålder. Även Nässja, 4-5 km i nordväst 
förefaller vara en speciell plats under äldre järnålder. 
Vikingatida gravar finns ett par km söder om stads- 
området, men de vendeltida - vikingatida spåren i om
rådet är emellertid tydligast i grannsocknen Hageby- 
höga, ca 5 km österut. Här har av allt att döma funnits 
en stark maktbas under den här perioden. I över
gången vikingatid - medeltid uppträder Klosterstad 
som en betydande plats och det är möjligt att Vadstena 
också får en framskjuten position då. Det är möjligt 
att man skall söka grunden till en stormansgård i 
Vadstena under 1100-talet i en successiv förskjutning 
av bebyggelsen öster och söderifrån ut mot vattnet.

I de medeltida källorna används beteckningen 
kungsgård i regel för större gårdar som ägdes av kro
nan. De medeltida kungsgårdarna drevs som storjord
bruk, dvs de var huvudgårdar eller avelsgårdar. Precis 
som högfrälsets sätesgårdar skulle de ha en allsidig 
egen produktion av jordbruksprodukter, vilket möj
liggjorde ett stort hushåll och möjligheter att ta emot 
kungen med följe under hans resor. Till de större 
kungsgårdarna hörde godskomplex av underlydande 
landbogårdar och torp, som kunde ligga i gårdens 
närhet. En kungsgård skulle ha tillgång till stora om
råden med betes- och ängsmark, samt fiskevatten. En 
gårdsförvaltare, bryte, ansvarade för driften av dessa 
storgårdar med tillhörande gods (Rahmqvist 1997:10ff).

Förutom dessa kungsgårdar som ägdes av kronan, 
men som disponerades av kungen i kraft av hans äm
bete, så fanns det kungsgårdar som ingick i kungens 
privata egendom. Kungsgården i Vadstena var av det 
senare slaget. Vadstena kungsgård var inte någon

befästning i egentlig mening och kom aldrig att ingå 
det på fasta hus baserade förvaltningssystem som 
växte fram i slutet av 1200-talet. Östergötland för
valtades under Stäkeborg (Stegeborg) i början av 
1300-talet. Förvaltningen under Magnus Eriksson är 
oklar, men landskapet var åtminstone 1336 pantsatt 
till den befästa gården Skällvik, som låg på Stäkeborgs 
ägor (Fritz 1972:64f).

Många kungsgårdar förlorade sin betydelse för 
kronas förvaltning i samband med att slottslänsför- 
valtningen växte fram. Kungsgårdarna fick då en ny 
betydelse som mötesplatser för det kungliga hovet och 
i många fall lades stor vikt vid de representativa upp
gifterna. Kungamakten eller kungafamiljer bygger 
under andra hälften av 1200-talet palats på kungsgår
darna i Vadstena och Alsnö. Inom nuvarande Sverige 
uppfördes även en palatsliknande byggnad i Lena i 
Västergötland (Lovén 1996:349). Lovén ser parallel
lerna med kontinentens fursteplats, men med en viktig 
skillnad - befästningstanken är underordnad här (Lo
vén 1996:455). Lovén tolkar kungafamiljens palats
byggande så att Folkkungaätten med palatset ville 
markera att man hade kontroll över landet och att 
man inte behövde skydda sig med ringmurar. En annan 
orsak som anförs är att man velat visa att kungafamil
jen inte hade förräderi i tankarna då man inbjöd till 
möten. Palatsen skulle ge en praktfull ram för möten 
och samtidigt visa gästerna att de kunde vara trygga 
(Lovén 2000:50).

Iwar Anderson såg uppförandet av palatset vid 
Vadstena som ett led i centraliseringen av rikets för
valtning och kung Valdemars vilja att manifestera 
denna genom att uppföra ett furstepalats av konti
nentalt snitt (jfr Lovén 1996:104). Läget var dess
utom bättre ur kommunikationssynvinkel i förhål
lande till folkungaättens stamgods Bjälbo, som ligger 
drygt en mil sydost om Vadstena (Andersson 1972:180). 
Ett annat, onekligen svagare skäl, som dragits fram i 
diskussionen, är att kyrktornet i Bjälbo delvis förstörts 
genom brand samtidigt som vadstenapalatset tillkom. 
Hov, som ligger ca 1 mil söder om Vadstena, är också

136



mycket intressant när man diskuterar relationen till 
Vadstena. Hov var en mycket betydelsefull plats under 
1000-talet, vilket den stora mängden runristade och 
ornerade gravmonument vittnar om. Kistorna förstör
des i och med att stenkyrkan uppfördes (Lindqvist 
2000:36). Kungsgården Hov fick en betydelse i riks- 
förvaltningen under 1400-talet, även om dess roll i 
början av århundradet är oklar (Fritz 1972:89). Vissa 
äldre skriftliga uppgifter antyder att gården varit be
fäst, men idag syns inga sådana spår (Lovén 1996:484). 
Även om direkta skriftliga belägg saknas så är det 
tydligt att Hov har varit en kunglig förvaltningsgård 
redan under tidig medeltid (Lindqvist 2000:32). Det 
har framförts tankar om att den tidigaste stenkyrkan 
i Vadstena möjligen hade ett rakt avslutat kor (senast 
Lindqvist 2000:30). I Vadstenabygden finns en säll
synt mångfald av romanska stenkyrkotyper; rund
kyrka, östtornskyrka, absidalkyrka, kyrka med sma
lare kor och absid, kyrka med ursprungligt torn och 
just kyrka med rakslutet kor. Den senare kyrkotypen 
återfinns i Hovs första stenkyrka som anses vara upp
förd kring år 1100 och med anknytning till västgötsk 
kyrkoarkitektur (Lindqvist 2000:30, 36). Det är i nu
läget dock inte möjligt att allt för tydligt göra denna 
association med kyrkan i Vadstena.

Mycket av forskningen kring kungsgårdar har 
koncentrerats till gårdens centrala delar (bostäder och 
närmaste ekonomibyggnader). I mycket liten utsträck
ning har man studerat omgivningarna. Bakom en del 
kungsgårdar bör en relativt omfattande infrastruk
tur ha funnits på olika nivåer. Vadstenapalatset har 
krävt en försörjning av livsmedel, bränsle etc. Uppfö
randet och underhållet av byggnaderna har medfört 
bostäder och arbetslokaler för hantverkare och arbe
tare. Man kan tänka sig att de kommunikationsmäs- 
siga funktionerna måste vara väl utbyggda både för 
land- och sjötransport. Även om man tonar ner de 
rent försvarsmässiga aspekterna på bebyggelsen så 
måste militärt skydd ha förekommit, framför allt vid 
viktiga besök. Detta i sin tur har krävt bostäder för 
soldater. Man skulle också kunna tänka sig att för

svarsfunktionerna delvis funnits utanför själva palats
området, som hållpunkter i den närmaste omgiv
ningen. Sandenbebyggelsens funktion skall kanske 
betraktas mot bakgrund av detta.

I modern forskning har det poängterats att den 
medeltida borgen kan uppfattas som en urban yttring, 
ett specialfall av urbanisering. Detta drag tycks vara 
tydligast i områden som saknar städer i formell me
ning. Här kan man se att på vissa borgar bedrivs verk
samheter som brukar beskrivas som ”stadsmässiga 
funktioner”, som t ex handel och hantverk (jfr Mogren 
1995:176f).

Urbaniseringsbegreppet har definierats som den 
process som innebar en ”sammanflyttning av männis
kor till vissa orter med åtföljande bebyggelseförtät
ningar och framväxt av differentierade verksamheter”. 
En rad termer har använts för att beskriva olika plat
sers utseende, funktioner och aktiviteter, för att se
dan bedöma hur de skall klassificeras, dvs mer eller 
mindre urbana. Exempel på sådana kriterier är funk
tionella (relationen till omland och andra tätorter, 
t ex om den är en centralplats), topografiska (t ex be
byggelsens utseende, täthet etc), rättsligtadministra- 
tiva, militära (närvaron av borg), ideologiska (t ex 
religiös mötesplats) och ekonotniska (t ex produktions- 
centrum och marknad) (jfr Andersson 1979, Anders
son 1990).

Modern stadshistorisk forskning har pendlat mel
lan två diametralt olika uppfattningar. Dels att urba
niseringen varit en långdragen, mer eller mindre spon
tan process, där ofta flera enheter eller centra så att 
säga vuxit ihop. Dels har man ansett att den varit en 
yttring av furstemakten genom att det var kungen som 
anlade städer, inte sällan från grunden och på kung
lig mark såsom i Sigtuna. Vadstenas fall är onekligen 
speciellt. Spontan var framväxten såtillvida som att 
tillströmningen av pilgrimer efter klostrets tillkomst 
framtvang verksamheter som genom landsköpsförbud 
vid denna tid var förbehållna städerna. Som en pro
visorisk lösning tilläts viss handel i Starby, sannolikt 
Västra Starby, på 1370-talet. Det var behovet av stads-
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näringar som anfördes som skäl för det kungliga pri
vilegiet år 1400. Vadstena blev stad i formell mening 
i och med privilegierna, men Vadstena och dess om
givningar uppvisar redan tidigare flera kriterier eller 
urbana funktioner som tillsammans gör att man kan 
tala om en urban miljö före staden. Under yngre järn
ålder framträder t ex Aska som en centralort. Kanske 
har Vadstena ingått i detta system. Centralortsbegreppet 
behöver i sig inte vara ett indicium på att en plats är 
urbaniserad, utan denna kan vara mer eller mindre ut
nyttjad, som t ex marknadsplats (jfr Andersson 1979). 
En annan aspekt på definitionen av urbanisering inne
bär att en förtätning och större planläggning av bebyg
gelsen. Man kan t ex tänka sig att etableringen av kungs
gården samlat ett ökat antal människor inom en be
gränsad yta vilket krävt ett mer organiserat byggande. 
Ytterligare en infallsvinkel på begreppet urbanisering 
utgår från att de aktiviteter som samlats till en plats 
uppvisar en variation. Det är möjligt att man i begrepps
förklaringen av kungsgård skall ha ett relativt brett syn
fält, där t ex lämningarna i Sanden passar in, som hamn
läge eller annan verksamhet.

Framtida kungsgårdsstudier skulle förslagsvis be
handla två huvudaspekter. Den ena gäller kungsgår
dens etablering; i vilket socialt - politiskt samman
hang byggs den? Etableras den på en plats präglad av 
lokala stormannasläkter eller inrättas den i en miljö 
där själva platsen är av mindre betydelse gentemot 
omlandet? För att belysa dessa problem måste man 
se ytterligare till kungsgårdens ev föregångare, både i 
Vadstena och det nära omlandet. Den andra aspekten 
på kungsgårdsstudier kan rikta in sig på hur kungs
gården utvecklades efter etableringen, hur dess funk
tioner förändrades och hur de olika innehavarna på
verkade strukturen.

Som summering kan man konstatera att läget vid 
Vättern innebar utmärkta förutsättningar för sjötrans
porter, vilket kan ha varit en starkt bidragande orsak 
till lokaliseringen av kungsgården. En annan faktor 
kan ha varit av mer symbolisk - social art. Genom att 
etablera en bosättning rumsligt avskild från jordbruks
bygden och den övriga befolkningen ville man mar
kera sin sociala ställning gentemot lokala stormän, 
kyrka och gemene man. Palatset skulle kunna ses som 
en förlängning av den centralplatstradition som fun
nits i bygden, men som varierat mellan olika platser. 
Det blev en kontinuitet av makt, men som burits fram 
av olika grupper i samhället. Kungsgården skulle möj
ligen kunna sägas bygga vidare på den lokala makten, 
men utan direkt lokal förankring.

Vadstena kan jämföras med andra stormannaägda 
byar i regionen. Samhällets översta sociala grupper 
hade oftast flera större eller mindre sätesgårdar som 
de flyttade runt emellan. Man kan se hur många så
dana storgods, som drevs som avelsgårdar, upplöstes 
från slutet av 1200-talet. De upphörde att vara sätes
gårdar för innehavaren och kom istället att delas upp 
på landbogår dar, samlade i en by (Fritz 2000:60). Man 
vågar påstå att om inte en kungsgård förlagts till Vad
stena, om inte denna kungsgård fått ett stort och på
kostat stenhus och om inte detta kommit att hysa ett 
kloster med reliker, som drog till sig mycket folk, hade 
Vadstena kunnat förblivit en landsby åtminstone till 
senmedeltiden. Det har sagts att en ökning av inrikes- 
handeln och förändring av handelsströmmarna skulle 
vara åtminstone en del av förklaringen till Vadstenas 
ekonomiska blomstring efter det att klostret väl bli
vit etablerat. I så fall har det funnits förutsättningar 
för en senare urbanisering och Vadstena skulle ha blivit 
en ren hamnstad.
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ATA, Antikvarisk topografiska arkivet, Stockholm.
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Källor
Anderson, I. 1961. ATA-rapport över undersökning 

vid samrealskolan i Vadstena. Dnr 7430/65 (otryckt 
rapport ATA).

Anderson, I. 1972. Vadstena gård och kloster. Del 1 - 
2. Stockholm.

Andersson, H. 1979. Urbaniseringsprocessen i det 
medeltida Sverige. Riksantikvarieämbetet och Sta
tens historiska museer rapport. Medeltidsstaden 7. 
Göteborg.

Andersson, H. 1990. Sjuttiosex medeltidsstäder - as
pekter på stadsarkeologi och medeltida urbanise- 
ringsprocess i Sverige och Finland. Riksantikva
rieämbetet och Statens historiska museer rapport 
Medeltidsstaden 73. Göteborg.

Bergman, S. 1955. Seklernas Vadstena. Vadstena.
Björkhager, V. & Modén, E. 1998. Hovsgatan (sträckan 

Hovslagaregatan - Gropgatan). Östergötlands läns
museum. Linköping (otryckt manus).

Bäck, T. 1979. Datering av det äldsta Vadstena. Före
ningen Gamla Vadstena. Småskriftserien nr 24. 
Vadstena.

Carlsson, K. 1991. Spår av det tidigmedeltida Kunga- 
hälla, en arkeologisk undersökning 1989. Kunga- 
hälla arkeologi 1991. Göteborg.

Claréus, C. & Fernström, R. 1999. Askahögen. Från 
ättebacke - till naturbildning - till en av Östergöt
lands största gravhögar. Forskaren i fält - en vän
bok till Kristina Lamm. RAÄ. Arkelogiska under
sökningar 27. Stockholm.

Dovring, F. 1947. Attungen och marknader. Studier över 
agrarförhållanden i medeltidens Sverige. Lund.

DS 1829. Diplomatarium Suecanum. Utgiven av Riks
arkivet genom Johan Gustaf Liljegren, Bror Emil 
Hildebrand m fl. Stockholm.

Essen, E. 1997. Gamla kartor. Riksväg SO. Arkeolo
gisk utredning, etapp 1. Jönköping - Örebro, de
len Ödeshög - Motala. Riksantikvarieämbetet Ar
keologiska undersökningar. Linköping.

Fritz, B. 1972 - 73. Hus, land och län. Förvaltningen 
i Sverige 1250 - 1434. Del 1 och 2. Stockholm.

Fritz, B. 1984. Vadstena ”grop och plankor” - sta
dens medeltida befästningsverk. Föreningen Gamla 
Vadstena. Småskriftserien 29. Vadstena.

Fritz, B. 2000. Det medeltida Vadstena. 600 år i Vad
stena. Vadstena stad historia från äldsta tider till 
år 2000. Vadstena.

Hasselmo, B. 1982. Vadstena. Riksantikvarieämbe
tet och Statens historiska museer. Rapport Medel
tidsstaden 36. Stockholm.

Hedvall, R. 1994. Arkeologisk förundersökning. Vad
stena slott, norra kajen, RAÄ 15. UV Linköping 
1994:74. Linköping.

Hedvall, R. 1999. ”Askarna dolde en rundkyrka”. 
Populär arkeologi 1999:4.

Hedvall, R. 2000. Stadsgårdar i den senmedeltida 
stadsdelen Sanden, Vadstena. Rapport UV Öst 
2000:26. Arkeologisk undersökning. Linköping.

Helmfrid, S. 1962. Östergötland ”Västansång” Med
delanden från geografiska institutionen vid Stock
holms Universitet nr 140. Stockholm.

Hårding, B. 1997. Sanden - en ostelogisk undersök
ning av några stadskvarter vid Vadstena slott (otryckt 
manus). Stockholm.

Lindberg, M. 1999. Hovslagaregatan. Arkeologisk 
förundersökning. Östergötlands länsmuseum. Lin
köping (otryckt manus).

Lindeblad, K. 1997. Landscape in and around a Medie
val town. Visions of the past. Trends and Traditions 
in Swedish Medieval Archaeology. Lund.

Lindeblad, K. 1997. Gården från yngre järnålder. 
Kungens gods i Borg - om utgrävningarna vid Borgs 
säteri i Östergötland. Linköping.

Lindeblad, K. & Nielsen, A. 1997. Centralplatser i 
västra Östergötland under 200 - 1200 e Kr - ett 
första försök till en rumslig analys. Riksväg S0.

139



Arkeologisk utredning, etapp 1. Jönköping - Öre
bro, delen Ödesbög - Motala. Riksantikvarieäm
betet. Arkeologiska undersökningar. Linköping.

Lindqvist, G. 2000. Vadstenaområdets historia fram 
till år 1250. 600 år i Vadstena. Vadstena stad his
toria från äldsta tider till år 2000. Vadstena.

Lovén, C. 1996. Borgar och befästningar i det medel
tida Sverige. Stockholm.

Lovén, C. 2000. Folkungapalatsen och deras efter
följare. Byggnader och betydelser. En antologi om 
arkitektur. Stockholm.

Malm, G. 1983. Sockenkyrka - stadskyrka. Meta 
1983:2. Lund.

Malmer, B. &c Wiséhn, I. 1982. Myntfynd från Öster
götland. Sveriges mynthistoria. Landskapsinvente
ringen 1 Kungl. Myntkabinettet. Numismatiska 
institutionen. Stockholm.

Mogren, M. 1995. Borgars funktioner. Lindholmen 
- medeltida riksborg i Skåne. Lund.

Olsén, M. 1997. Östra Rännevallen 12. Kv. Skulptö
ren 3. Arkeologisk kontroll. Östergötlands läns
museum. Linköping (otryckt manus).

Paulsson, T. 1993. Huset och lyckan. En studie i bygg- 
nadsoffer från nordisk järnålder och medeltid. Tre

betygsuppsats. Arkeologiska institutionen, Lunds 
Universitet.

Rahmqvist, S. 1997. Kungsgårdar - om kronans jord
innehav under medeltid och vasatid. Kungsgårdar. 
Kulturmiljövård 2 1997. Stockholm.

SD 1875-194. Svenskt diplomatarium från och med 
1401. Utgiven av Riksarkivet genom Carl Silfver- 
stolpe och Karl Henrik Karlsson. 1-4. Stockholm.

Tagesson, G. 1987. Vagnmakaregatan. Antikvarisk 
kontroll och dokumentation. Östergötlands läns
museum. Linköping (otryckt manus).

Tagesson, G. 1988. Rapport. Antikvarisk kontroll och 
dokumentation . S:t Perskyrkan. Vadstena. Öster
götland. Östergötlands länsmuseum. Linköping.

Vretemark, M. 1992. Mat från när och fjärran. Väst- 
götahandel genom sekler. Västergötlands fornmin
nesförenings tidskrift 1991 - 1992. Skara.

Vretemark, M. 1994. Djurbenen från Kungahälla. 
Kungahälla arkeolologi 1990. Göteborg.

ÄSF 1957 - 89. Äldre svenska frälsesläkter. Ättar
tavlor utgivna av Riddarhusdirektionen genom 
Folke Wernstedt, Hans Gillingstam och Pontus 
Möller. 1. Stockholm.

140



Tidligare publikationer i serien

! Forntida svedjebruk. Om möjligheterna att spåra forntidens sved
jebruk. G. Lindman. 1991.

2 Rescue and Research. Reflections of Society in Sweden 700 - 1700 
A.D. Eds. L. Ersgård, M. Holmström och K. Lamm. 1992.

3 Svedjebruket i Munkeröd. Ett exempel på periodiskt svedjebruk från yngre 
stenålder till medeltid i södra Bohuslän. G. Lindman. 1993.

4 Arkeologi i Attundaland. G. Andersson, A. Broberg, A. Ericsson, J. Hed
lund 8c Ö. Hermodsson. 1994.

5 Stenskepp och Storhög. Rituell tradition och social organisation speglad 
i skeppssättningar från bronsålder och storhögar från järnålder. T. Arte- 
lius, R. Hernek 8c G. Ängeby. 1994.

6 Landscape of the monuments. A study of the passage tombs in the Cüil 
Irra region. S. Bergh. 1995.

7 Kring Stång. En kulturgeografisk utvärdering byggd på äldre lantmäteri- 
akter och historiska kartöverlägg. H. Borna Ahlqvist 8c C. Toliin. 1994.

8 Teoretiska perspektiv på gravundersökningar i Södermanland. A. Eriks
son och J. Runcis. 1994.

9 Det inneslutna rummet - om kultiska hägnader, fornborgar och befästa 
gårdar i Uppland från 1300 f Kr till Kristi födelse. M. Olausson. 1995.

10 Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med utgångspunkt från 
det tidigmedeltida Bulverket i Tingstäde träsk på Gotland. J. Rönnby. 
1995.

11 Samhällsstruktur och förändring under bronsåldern. Rapport från ett 
seminarium 29-30 september 1994 på Norrköpings Stadsmuseum i sam
arbete med Riksantikvarieämbetet, UV Linköping. Red. M. Larsson och 
A. Toll. 1995.

12 Om brunnar. Arkeologiska och botaniska studier på Håbolandet. I. Ullén, 
H. Ranheden, T. Eriksson 8c R. Engelmark. 1995.

13 Hus 8c Gård i det förurbana samhället - rapport från ett sektorsforsk
ningsprojekt vid Riksantikvarieämbetet. Katalog. Red. O. Kyhlberg 8c 
A. Vinberg. 1996.

14 Hus 8c Gård. Boplatser från mesolitikum till medeltid. Artikeldel. Hus 
och gård i det förurbana samhället. Red. O. Kyhlberg 8c A.Vinberg. 1996.

15 Medeltida landsbygd. En arkeologisk utvärdering - Forskningsöversikt, 
problemområden, katalog. L. Ersgård 8c A-M. Hållans. 1996.

16 Living by the sea. Human responses to Shore Displacement in Eastern 
Middle Sweden during the Stone Age. A. Åkerlund. 1996.

17 Långfärd och återkomst - skeppet i bronsålderns gravar. T. Artelius. 1996.

18 Slöinge och Borg. Stormansgårdar i öst och väst. K. Lindeblad, L. Lund
qvist, A-L. Nielsen. 8c L. Ersgård. 1996.

19 Religion från stenålder till medeltid. Artiklar baserade på Religionsarkeo- 
logiska nätverksgruppens konferens på Lövstadbruk den 1-3 december 
1995. Red. K. Engdahl 8c A. Kaliff. 1996.

20 Metodstudier 8c tolkningsmöjligheter. E. Hyenstrand, M. Jakobsson, A. 
Nilsson, H. Ranheden 8c J. Rönnby. 1997.

Det starka landskapet. En arkeologisk studie av Leksandsbygden i Da
larna från yngre järnålder till nyare tid. L. Ersgård. 1997.
Carpe Scaniam. Axplock ur Skånes förflutna. Red. R Karsten. 1997.

Regionalt och interregionalt. Stenåldersundersökningar i Syd-och Mellan
sverige. Red. M. Larsson 8c E. Olsson. 1997.
Visions of the Past. Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeo
logy. Eds. H. Andersson, P. Carelli 8c L. Ersgård. 1997.

Spiralens öga. Tjugo artiklar kring aktuell bronsåldersforskning. Red. 
M. Olausson. 1999.

Senpaleolitikum i Skåne. M. Andersson 8c B. Knarrström. 1999.

Forskaren i fält. En vänbok till Kristina Lamm. Red. K. Andersson, A. 
Lagerlöf 8c A. Åkerlund. 1999.

Olika perspektiv på en arkeologisk undersökning i västra Östergötland. 
Red. A. Kaliff. 1999.
Odlingslandskap och uppdragsarkeologi. Artiklar från Nätverket för arkeo
logisk agrarhistoria. Red. A. Ericsson. 1999.

Fragment av samtal. Tvärvetenskap med arkeologi och ortnamnsforsk- 
ning i bohuslänska exempel. M. Lönn. 1999.

Människors platser. 13 arkeologiska studier från UV. Red. FoU-gruppen 
vid UV. 2000.

Porten till Skåne. Löddeköpiafge under järnålder och medeltid. Red. F. 
Svanberg 8c B. Söderberg. 2000.

En bok om Husbyar. Red. M. Olausson. 2000.

Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland. Tio artiklar från Ham- 
nedaprojektet. Red. Per Lagerås. 2000.

På gården. J. Streiffert. 2001.

Bortglömda föreställningar. T. Artelius. 2000.

Dansarna från Bökeberg. Om jakt, ritualer och inlandsbosättning vid 
jägarstenålderns slut. P. Karsten. 2001.

Vem behöver en by? Kyrkheddinge, struktur och strategi under tusen år. 
Red. K. Schmidt Sabo. 2001.

Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk 
stenåldersarkeologi. Red. I. Bergenstråhle 8c S. Hellerström. 2001.

Skånska regioner. Red. A. Carlie. 2002.

Bärnstensbarnen. Bilder, berättelser och betraktelser. J. Runcis. 2002.

Hällristarnas hem. Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under 
bronsålder. H. Borna Ahlqvist. 2002.

Märkvärt, medeltida. Arkeologi ur en lång skånsk historia. Red. M. 
Mogren.

Bronsyxan som ting och tanke i skandinavisk senneolitikum och äldre 
bronsålder. L. Karlenby. 2002.

Urban Diversity - Archaeology in the Swedish Province of Östergötland. 
Eds. Rikard Hedvall. 2002

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45



Vadstena är en av Sveriges mest välbekanta och välbesökta 
medeltidsstäder. Den lilla staden domineras fortfarande av de 
internationella storheterna - den heliga Birgitta och hennes 
kloster, liksom det unika 1200-talspalatset och vasaborgen från 
1500-talet. Men hur levde vanligt folk i Vadstena på medeltiden, 
hur såg husen och gatorna ut och hur var egentligen förhållandet 
mellan borgarna och det dominerande klostret?

När stadsdelen Sanden avhystes år 1544 inför uppförandet 
av riksborgen ödelädes en hel stadsdel - Sanden. För Hans 
skeppare, Lars Koppslagare, Udd Knutsson och många fler med 
dem innebar detta att deras gårdar löstes in eller byttes mot 
andra tomter i staden. Deras gamla hem lämnades i ruiner. Borg
gården och de stora jordvallarna kom att läggas som ett 
skyddande lock över de avhysta stadsgårdarna. Husgrunder, gator, 
trädgårdstäppor, verkstäder utgör en frusen ögonblicksbild av 
ett stycke medeltid - ett svenskt Pompeii.

Vadstena har länge varit ett viktigt centrum för svensk 
medeltidsforskning. Genom de stora undersökningarna 1995 - 
98 i stadsdelen Sanden gavs en unik möjlighet att studera be
byggelse och vardagsliv inom ett betydande område i stadens 
västra del. Boken presenterar arbetet och tar i en rad artiklar
upp olika aspekter av medeltidsstaden i klostrets skugga 
lämningar av det äldsta Vadstena, tomter och gårdar 
i den medeltida staden, stadens plank, ^
tomtgränser och spåren av en alkemist. WWffS |
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