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1 Inledning och problemformulering

Vi tänker oss en flygresa över ett område som sträcker sig från Skärkind i
öster till Linköping i väster och från sjön Roxen i norr till skogstrakterna Horn
och Hycklinge i söder. Slätten söder om Roxen och Svartån utgörs av ett flackt
öppet landskap som närmast har karaktären av fullåkersbygd. Området präglas
av ”traditionell” bondgårdsbebyggelse. Ibland är flera gårdar samlade i bymil-
jöer och ibland ligger gårdarna som ensamgårdar. De senaste 150 årens
rationaliseringar av jordbruket och sammanslagningar av gårdar har medfört
att de flesta gårdarna är stora brukningsenheter. I slättområdets utkanter ligger
områdets fåtaliga herrgårdar. Herrgårdarna avviker från bondgårdsmiljöerna
dels genom lokaliseringen till, i förhållande till jordbruksmarken, perifera
lägen och dels genom bebyggelsemiljöernas utformning. Söder om slätt-
bygden vidtar mellanbygden, där flacka uppodlade dalgångar blandas med
träd- och buskbeväxta moränbackar. I områdena kring kyrkorna finns större
sammanhängande områden med öppen mark. Även i mellanbygden karak-
täriseras områdena med sammanhängande öppen mark av bondgårdsbebyg-
gelse. I utkanten av dessa öppna marker finns talrika slott och herrgårdar, ofta
lokaliserade till sjöarnas och de stora vattendragens stränder. I utkanterna av
mellanbygden finns också det så kallade eklandskapet, präglat av stora
områden med ekbeväxta betesmarker. Detta eklandskap sammanfaller i
utbredning med herrgårdarna och slotten och bildar ett i det närmaste samman-
hängande område från Skärkind i öster till Brokind i Stångådalen i Kinda
härad i väster. Söder om mellanbygden vidtar skogsbygden, som karaktär-
iseras av ett småskaligt bondejordbruk som uppträder som luckor i skogen.
Endast kring kyrkorna finns sammanhängande områden med öppen mark.
Traktens herrgårdar ligger till synes sporadiskt lokaliserade i mer eller mindre
avskilda lägen, ofta i anslutning till sjöar.

Frågan är hur och när detta landskap och bebyggelsemönster har uppstått?
Vilken är den historiska bakgrunden till det landskap som möter idag? En
allmän uppfattning är att herrgårdar och gods är företeelser som framför allt
kan kopplas till 1600-talet och den svenska stormaktstiden. Herrgårdarna och
godsen lokaliserades då främst till områden utanför centralbygderna och längs
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kusten. Slätten har enligt denna uppfattning alltid varit bondebygd.1 En delvis
motsatt uppfattning har Maja Hagerman gett uttryck för när hon, utifrån
tidigare forskningsresultat, betonar att slätten under de första 200-300 åren av
medeltiden var hemvist för stormän.2

Föreliggande avhandling handlar om gods, jordägande och landskap i ett
långt tidsperspektiv från äldre medeltiden till mitten av 1500-talet.
Avhandlingen är tillkommen i en tid av vetenskaplig kritik mot den german-
istiska historieskrivningen och mot synen att den frie självägande bonden var
det naturliga och ursprungliga under nordisk medeltid och vikingatid.

Arbetet tar sin utgångspunkt i två allmänna problem och frågeställningar:
Godsen och landskapet (bebyggelseutvecklingen), i vilken omfattning och

på vilket sätt har godsen påverkat bebyggelseutvecklingen och landskapets
utformning under olika tidsperioder? På vilket sätt kan ägoförhållandena i
allmänhet och godsen i synnerhet under olika tider ha påverkat landskapet,
både det som skildrades i beskrivningen ovan, men också under medeltiden
och 1500-talet? Är godsen att betrakta som primära eller sekundära vad gäller
förklaringen till bebyggelseutvecklingen under historisk tid och ytterst fram
till det landskap vi möter idag.

Godsens förekomst, struktur och etablering, i vilken utsträckning förekom
gods i de olika studerade bygderna under medeltiden och 1500-talet? Till vilka
delar av de studerade områdena var godsen lokaliserade? Vilken rumslig
struktur hade jordägandet i allmänhet och godsen i synnerhet under olika
tider? Vad kan rekonstruktioner av jordägostrukturen tillbaks till äldre delen
av medeltiden säga om godsens och godsbygdens uppkomst?

För att komma åt dessa mer allmänna frågor kommer avhandlingen konkret
att handla om jordägande och jordägostrukturen under medeltiden och 1500-
talet i ett område som omfattar Linköpingsbygden och Stångådalen i Öster-
götland.

Efter en allmän inledning (Kapitel 1), där forskningen om gods i allmänhet
och mer allmänna problemområden som behandlas presenteras, följer de
empiriska delarna (Kapitel 2—5) som omfattar två olika studier. Dels görs en
översiktsstudie av jordägoförhållandena och godsens rumsliga struktur kring
mitten av 1500-talet och dels genomförs mer detaljerade studier över
jordägoförhållandena och bebyggelseutveckling under medeltiden i några
socknar. De empiriska undersökningarna sammanfattas sedan i Kapitel 5. I
Kapitel 6 görs sedan en internationell utblick där förhållanden under medel-
tiden i några andra områden i Europa studeras utifrån befintlig litteratur.
Avsikten med detta kapitel är att få ett perspektiv på resultaten från
undersökningarna i Östergötland. I ett avslutande del (Kapitel 7) görs sedan ett
försök till samlad tolkning av resultaten.

                                             
1 Noréen 1990 s. 23 ff.
2 Hagerman 1996 s. 213 ff.
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1.1 Några godstermer

Termen gods är mångtydigt. Staffan Helmfrid har tagit upp tre olika
betydelser: 1) egendom i största allmänhet, särskilt jordegendom, t.ex.  spridda
gårdar i en ägares besittning, 2) en sammanhängande stor jordegendom som
kan drivas i olika former (se nedan), och 3) en agrar stordriftsenhet, själva
huvudgården.3 I litteraturen används ofta termen gods i alla dessa betydelser
utan någon klar åtskillnad. I denna framställning används termen gods enligt
definition ett och två, det vill säga både enskilda gårdar och jordegendomen i
sin helhet med huvudgård/sätesgård och landbogårdarna.

Termen godsdrift innebär det sätt på vilket jordägaren drev sitt gods, det
vill säga hur produktionen var organiserad och hur jordägaren ekonomiserade
sitt godsinnehav. Det fanns två former av godsdrift, huvudgårdsdrift och land-
bodrift (se vidare kap. 1.3.2.). Tidigare godsforskning har behandlat frågan om
godsdriften som ett antingen det ena eller det andra,4  men sett i ett långt tids-
perspektiv förefaller dock de två formerna vara universella. På de högadliga
och centralkyrkliga godsen har de båda formerna existerat parallellt.5

Termen godsbildning innebär hur gods skapas, utökas och omdisponeras.
Inom det världsliga frälset skedde godsbildning genom arv, giftermål, köp och
byten.

Termerna sätesgård och huvudgård används i bland synonymt i
litteraturen, och de betecknar gårdarnas roll i förvaltningen av godset.6 Sätes-
gården var den huvudgård där godsägaren bodde medan huvudgårdarna endast
utgjorde förvaltningsgårdar. Alla sätesgårdar var huvudgårdar.

Termen godskomplex används i detta arbete i betydelsen geografiskt
samlad godsmassa.7 I vissa fall utgörs godskomplexen av en huvudgård med
omkringliggande underlydande enheter som landbogårdar eller torp i huvud-
gårdens närhet och i andra fall, framför allt under 1500-talet, utgörs gods-
komplexen av några gårdar som ligger geografiskt nära varandra och som
tillhör samma person.

Säteri är en kameral beteckning på en gård som hade säteriprivilegier.
Säteriprivilegierna innebar total skattefrihet och vanligen också att de hemman
som omfattades av privilegierna uteslöts ur jordeboken. För att erhålla säteri-
privilegier krävdes formellt sett att gården skulle bebos av en adelsman och att
den skulle vara ståndsmässigt bebyggd. Termen säteri började att användas i
slutet av 1500-talet. Den motsvarar funktionellt termen sätesgård.

                                             
3 Helmfrid 1964 s. 59.
4 Magnusson 1980 m.fl.
5 Norborg 1958, Dahlbäck 1977 och Ferm 1990.
6 Munktell 1982 s. 17 f
7 se Rahmqvist 1996 s. 8 och s. 18.
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1.2 Utgångspunkter och begrepp

I de närmast följande avsnitten skall några grundläggande begrepp samt
landskaps- och historiesynen i detta arbete klarläggas.

1.2.1 Feodalism, överskottsproduktion och makt

Sociala förhållanden i ett samhälle är i allmänhet komplexa. De omfattar allt
från de enskilda individernas relationer till andra individer till hela samhällets
uppbyggnad av olika samhällsgruppers relationer till andra samhällsgrupper.
En av de grundläggande faktorerna för skapande och upprätthållande av
sociala förhållanden är tillgången till produktionsmedel. I det medeltida sam-
hället var jorden det viktigaste produktionsmedlet. De som ägde jord till-
ägnade sig i många fall överskottet från denna jord genom att de som inte ägde
jord arbetade på jordägarnas egendomar. Denna fördelning av överskotts-
produktionen från jorden innebar att det fanns en grundläggande skillnad
mellan de människor som ägde jord och de som inte ägde jord utan brukade
någon annans jord.

I föreliggande arbete är det en grundläggande utgångspunkt att samhället
under den undersökta tidsperioden vilade på att en överklass eller aristokrati,
tog ut en del av det överskott som skapades av den del av folket som sysslade
med jordbruksproduktionen. Exploateringsförhållandet tog sig uttryck i att den
jordägande överklassen utkrävde jordränta av de underlydande bönderna. Ett
sådant samhälle, där en överklass tillägande sig en del av överskottspro-
duktionen, kan i allmänna ordalag kallas för feodalt.8 En annan grundläggande
karaktär för ett feodalt samhälle är att det fanns en statsmakt, där kungen hade
överhöghet över riket och där relationerna mellan samhällsklasserna var
formaliserade. I Sverige innebar det till exempel att statsmakten utkrävde skatt
från bönderna.9 Det var också statsmakten som utfärdade privilegier där
aristokratin, i utbyte mot rusttjänst, undantogs från skatt och bildade ett frälse.
Det feodala samhället uppstod enligt denna definition först under medeltiden, i
Sverige från 1100-talet och i västra Europa från 700-talet och framåt. På lokal
nivå tog sig detta sätt att tillägna sig ett överskott uttryck i gods, där en
aristokratisk godsägare uppbar överskottet från de underlydande landbo-
gårdarna.

I marxistisk historieteori ses allmänt godset och jordräntan som något
specifikt för medeltiden och den feodala perioden av historien.10 När det gäller
nordiska förhållanden har tiden före 1100-talet karaktäriserats som en tid då
överskottet i stället byggdes upp genom plundringar och tributtagande av
främmande folk.11 Enligt en sådan syn var det när denna externa tillägnelse
                                             
8 se Myrdal 1999 s. 13 ff.
9 Lindkvist 1990.
10 Anderson 1984 (1974)  s. 133.
11 Lindkvist 1990, senare även använt av flera författare, bland annat Anglert 1995 s. 148.
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övergick i en intern exploatering och en statsmakt började växa fram, som
feodalismen uppkom. Det finns dock inget som säger att godset som fenomen
och som ett medel för en aristokratisk överklass att tillägna sig överskotts-
produktionen nödvändigtvis skulle vara specifikt knutet till just medeltiden
och den feodala perioden.

Gods och landbosystem är alltså inte tillräckliga företeelser för att vi skall
tala om feodalism. Av detta följer att jag i den fortsatta framställningen inte
kommer att tala om feodalism om det inte är den specifika politiska och
juridiska dimensionen av begreppet som avses, med en statsmakt med
formaliserad intern exploatering.

En viktig aspekt av de sociala förhållandena är makt. I sin enklaste form
kan makt definieras som auktoritet. I begreppet makt ligger också att de som
har makt eller auktoritet har sanktionsmöjligheter, t.ex. våld eller ekonomiska
medel, för att driva igenom sin vilja. Makt förutsätter vidare att människor
underordnar sig andra människor. I detta sammanhang är legitimiteten för dem
som innehar makten viktig. I analyser och beskrivningar av de medeltida
samhällsförhållandena framhålls denna legitimitet som en av samhällets
grundpelare. De arbetande underordnade sig jordägarna ekonomiskt och
socialt för att i gengäld erhålla personligt skydd i en tid av anarki, då en svag
statsmakt inte kunde garantera människors säkerhet. I den idealistiska
historieskrivningen skildras det hela som ett slags kontrakt mellan de olika
samhällsgrupperna.12 I den historiematerialistiska historieskrivningen har
denna bild av konsensus kritiserats. Konfliktperspektivet har lyfts fram och
motsättningarna mellan herrar och bönder (auktoritet och underordnad), där
bondebefolkningen var tvingade in i ett exploateringsförhållande, framhålls
som en viktig beståndsdel i detta samhälle.13

Det som hittills har saknats i analysen av såväl det medeltida som det
vikingatida samhället är en modell för maktrelationer och samhällsorgan-
isation på lokal nivå. Hur upprätthölls och reproducerades maktrelationerna
ute i bygderna? Vi måste söka efter modeller som belyser hur makt-
relationerna griper in människornas vardagsliv ute i bygderna och på gårdarna.

1.2.2 Landskap och process

Inom kulturgeografin har landskap definierats som resultatet av ständigt
pågående processer där ”samspelet mellan ett visst specifikt samhälle, dess
kulturella preferenser och potential och fysiskgeografiska förutsättningar”14

utgör de formande krafterna. Landskapet är enligt denna definition ett fysiskt
resultat av samhället och de naturliga förutsättningarna. I ett annorlunda sätt
att uttrycka detta kan landskapet å ena sidan ses som en form och å andra

                                             
12 North & Thomas 1971.
13 Fenoaltea 1975a och 1975b, Duby 1981 samt Lindkvist 1979.
14 Sporrong 1996 s. 11.
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sidan förstås som en process.15 Det innebär att formen, eller det fysiska
landskapet, är resultatet av ständigt pågående processer. För att förstå land-
skapet är det nödvändigt att ha kunskap om dessa processer.

I den fortsatta framställningen används andemeningen i detta landskaps-
begrepp som en utgångspunkt. Meningen i begreppet kan utvecklas, som jag
ser det, till att landskapet innehåller ett dialektiskt förhållande mellan proces-
serna och de fysiska formerna. Samtidigt som processerna formar det fysiska
påverkar det fysiska de verkande processerna. För att förstå de olika pro-
cesserna är det nödvändigt att föra in de sociala relationerna i samhället i
resonemanget. Även de sociala förhållandena står i ett dialektiskt förhållande
till landskapet. Landskapet (det fysiska) påverkar de sociala förhållandena,
vilka i sin tur påverkar landskapet.16 De sociala relationerna står även de i ett
dialektiskt förhållande till de aktörer som fysiskt omvandlar landskapet,17 men
även till det fysiska landskapet. Vi kan alltså tala om ett trialektiskt
förhållanden mellan landskap, social organisation och aktörer som utför den
fysiska omvandlingen i landskapet.

I sin historisk-geografiska översikt över Europa menar Robert Dodgshon
att det samhälle, som fanns innan medeltiden och den feodala organisationen,
karaktäriseras av ett socialt differentierat stamsamhälle. Detta samhälle bestod
av olika stamterritorier inom vilka alla fria människor var släkt och räknade
med en gemensam anfader. Den sociala differentieringen av stamsamhället
innebar att det då uppstod noder och en rumslig hierarki mellan olika bosätt-
ningar inom området.18 Noderna utgjordes av stamhövdingarnas eller
stamkungarnas boplatser, vilka blev centra för såväl handel som hantverk och
kultutövning. Dodgshon menar också att dessa noder i landskapet blev
rikedomscentra, framför allt genom att det överfördes varor och natura-
produkter från övriga bosättningar inom området till hövdingen eller kungen.
Det socialt differentierade stamsamhället skiljer sig från föregående period,
där samhället karaktäriseras som ett egalitärt stamsamhälle och där det
saknades ett hierarkiskt system av centralplatser.

Det socialt differentierade stamsamhället övergick sedan i det medeltida
feodala samhället, som karaktäriseras av en hög grad av social differentiering
och att dessa hierarkier satte avtryck i landskapet.19 I de renodlade feodala
samhällena fanns till exempel flera nivåer av centra. Den högsta nivån
utgjordes av kungens residens. Under denna nivå fanns ett stort antal regionala
centra, som innehades som förläningar av kungens vasaller. Dessa fungerade
också som administrativa centra i kungariket. Under denna nivå fanns vidare
flera nivåer av mer eller mindre lokala  centra, knutna till kungen eller de
regionala vasallerna genom trohetsband.
                                             
15 Widgren 1999 s. 98.
16 Pred 1985.
17 Bladh 1996 s. 34.
18 Dodgshon 1987 s. 90 ff. samt figuren s. 92.
19 Dodgshon 1987 s. 135 ff. samt s. 166 ff, särskilt figuren s. 136.
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Figur 1.1: Relationerna mellan landskapet och de krafter som omvandlar
landskapet.

I ett rumsligt perspektiv innebar alltså övergången från ett egalitärt
stamsamhälle till ett statssamhälle en hierarkisering av centralplatserna. Den
rumsliga hierarki som fanns under medeltiden återspeglade den sociala organ-
isationen. En i praktiken liknande bild av övergången från ett stamsamhälle till
ett statssamhälle har presenterats av Ulf Näsman.20 Näsmans genomgång
handlar i första hand om den politiska organisationen före och efter stats-
bildningen och han betonar den långsamma övergången till ett statssamhälle,
där olika stammars centra gradvis integreras i den tidiga staten och där det
slutligen under medeltiden endast fanns en kung som var kung över hela riket.

Begreppet stamsamhälle används knappast längre i forskningen. Nyare
litteratur undviker i många fall att tydligt karaktärisera tiden före stats-
bildningen. Dodgshons tankegångar är dock värdefulla då de visar på en hier-
arkisering av centralplatserna fram emot övergången till historisk tid, där
politisk makt samlas hos vissa centralplatser medan andra tycks sjunka
tillbaka.

1.2.3 Jordägandet och landbosystemet

Begreppet jordägande är problematiskt och mångfacetterat. Att ge begreppet
jordägande en modern innebörd när det gäller tiden före 1700 är inte möjligt.
Karaktäristiskt för jordägandet före 1700-talet är att olika personer och
institutioner i samhället kunde göra olika typer av anspråk på samma bit
mark.21 Till exempel kunde brukaren hävda att han ägde jorden, men om han
ville sälja jorden kunde släktingar hävda att de hade rätt till jorden genom
bördsrätten. Vidare kunde godsägaren hävda att han ägde jorden, då han ägde
rätten att uppbära överskottet, en rätt som han kunde sälja eller pantsätta.
Kronan hävdade till sist överäganderätt till all jord. Skattebonden betalade en
del av sitt överskott till kronan i form av skatt och godsägaren var beroende av
kronans gunst för att behålla sina privilegier. Vad gäller brukandet av jorden
                                             
20 Näsman 1998.
21 Ågren 1992 s. 19 ff.
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var bonden inlemmad i en bygemenskap och kunde inte fritt bestämma hur,
när och var han skulle odla, skörda eller släppa djuren på bete. De förra
förhållandena kan betecknas som en vertikal rättighetsfördelning till jorden
medan det senare kan betecknas horisontell rättighetsfördelning.22  Inom den
ekonomisk-historiska forskningen har man menat att utvecklingen under de
senaste 300 åren har varit en övergång till allt mer väldefinierat ägande, där
kollektivets makt över individen i bysamhället har skalats bort och bördsrätten
har avskaffats.23 I denna avhandling kommer koncentrationen att ligga på den
vertikala rättighetsfördelningen. Det är framför allt i detta knippe av
rättigheter till jord som godset som fenomen är inblandat.

Det handlar alltså om ett mångtydigt ägandebegrepp. Många av dessa
innebörder av ägandet saknar fysisk koppling, de kan sägas vara icke-
rumsliga. Till exempel var rätten att uppbära ränta från en gård inte
nödvändigtvis kopplat till gårdens fysiska utbredning på marken. Dock kan det
ha legat i ränteägarens intresse att avgränsa gårdens ägor fysiskt.24

En allmän uppfattning om jordägandet, utifrån godsägarens perspektiv,
under den feodala epoken är att det endast rörde sig om rätten till över-
skottet.25 Denna uppfattning grundar sig till stora delar i Gurevitjs inflytelse-
rika arbete om feodalismens uppkomst i Västeuropa.26

Gurevitj menade att det feodala jordägandet uppkom genom att fria bönder
gav upp sin frihet för att i gengäld erhålla feodalherrarnas beskydd. Bönderna
behöll dock sitt starka besittningsskydd till sina gårdar till en början, och det
handlade egentligen om att de gav feodalherren rätten att uppbära det över-
skott som producerades på gården. Gurevitj ger en bild av ömsesidighet, men
betonar samtidigt att det var fråga om ett tvång för bönderna att ge upp sin
frihet. Han menade vidare att drivkraften från feodalherrens sida att lägga
under sig fria bönder inte i första hand var ekonomisk vinning, utan att stärka
sin lokala makt. Feodalherren ägde inte jorden men kontrollerade personerna
som brukade jorden, vilket var viktigt då feodalherrens lokala inflytande var
styrt av hur många personer han kunde uppbringa som stöd vid tvister etc. De
personliga relationerna i det feodala systemet betonas alltså, och de eko-
nomiska tonas ner. Jordherren hade makt över människor och inte över ett
territorium.

Av resonemanget framgår att diskussionen kring det feodala egendoms-
begreppet hänger intimt samman med landbosystemets framväxt och ursprung.
Gurevitjs tankar om egendomsbegreppet och landbosystemets framväxt under
den feodala tiden vilar alltså på antagandet att det var bönderna som gav upp

                                             
22 Widgren 1995 s. 7 f.
23 Pettersson 1983.
24 Myrdal 1989.
25 Jfr dock Andrae 1960 s. 85 ff, som tycks mena att jordherrarna kontrollerade mark i fysisk mening.

Till denna hypotes ansluter Myrdal 1989 s. 43 f.
26 Gurevitj 1979.
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sin frihet men behöll förfoganderätten till sina gårdar, och att feodalherrarna
ytterst var intresserade av att kontrollera människorna och inte jorden i sig.

Mot detta kan en annan väg till ett landbosystem ställas, där landborna var
frigivna slavar.27 I Norge har man kunnat påvisa att detta gav upphov till en
styrd kolonisation från storgårdar, som drevs med slavarbetskraft, och där
slavarna sedan frigavs och bosatte sig på underlydande gårdar i storgårdens
närhet.28 Innehavaren av storgården upplät alltså mark till de frigivna slavarna,
som genom frigivningen blev landbor som betalade jordränta till jordherren
(se fig. 1.2).

Det förhållandet att medeltida godsstrukturer uppkom genom styrd
kolonisation visar att det är rimligt att anta att jordherrarna kontrollerade mark
i fysisk mening. En förutsättning för denna process torde ha varit att
jordherren kontrollerade den mark på vilken de underlydande bosättningarna
har etablerats. Ur godsägarens perspektiv innebar jordägande alltså inte enbart
frågan om rätten till överskottsproduktionen utan det innebar också att fysiskt
inneha och kontrollera mark.

arb
ets

kraf
t

arbetskraft

arbetskraft arbetskraft

jord jord

jord jord

huvudgård

landbogård/torp

Figur 1.2: Rumsligt utfall av godsetablering genom styrd kolonisation. Utfallet utgörs
av ett lokalt godskomplex med en huvudgård och några underlydande gårdar eller
torp. Dessa godskomplex var tillkomna genom kolonisation av en jordherres domän.
Modellen är delvis tillkommen med inspiration från Skre 1998 och Rahmqvist 1996.

Jordägandebegreppet under medeltiden omfattade inte enbart innehav av
mark. I jordägandet låg också makt och herravälde över det område man
ägde.29 Jordägandet hade alltså också en social dimension mellan de som ägde

                                             
27 Lindkvist 1979 s. 37-73.
28 Iversen 1994, se vidare nedan.
29 Iversen 2001 s. 93.
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jorden och de landbor eller slavar som brukade den. Under den äldsta delen av
medeltiden, och möjligen också i slutet av vikingatiden, skilde man inte på äga
mark och rätt att utöva makt över mark. Jordägande innebar alltså makt och
politiskt herravälde. Senare under medeltiden preciserades detta egendoms-
begrepp och en tydlig åtskillnad mellan å ena sidan jordäga och å andra sidan
rätt att bruka genom jordlega (arrende) fastställdes.30

Tore Iversen har lagt fram en modell för det tidiga landbosystemet, som
enligt Iversen växte fram redan under slutet av förhistorisk tid, och baserades
på personliga relationer mellan jordherren och de underlydande landborna. I
detta tidiga landbosystem garanterades landbons basbehov, till exempel vid
missväxter, och säkerhet av jordherren. Då det vid denna tid inte fanns en
statsmakt som garanterade landbornas säkerhet var säkerhetsbehovet för
landbon en viktig del av systemet. I takt med att en statsmakt växte fram, som
kunde garantera landbornas säkerhet, växte ett annat landbosystem fram.
Relationerna mellan jordherren och de underlydande landborna blev sakligt
ekonomiska och jordräntan reglerades i avtal samt genom att landbornas
basbehov inte var garanterade.31 Under denna period började också
landbostadgor att förekomma som i lag reglerade landbornas skyldigheter
gentemot jordherrarna. Under senare delen av medeltiden var det en tendens
att jordherrarna genom dessa stadgor försökte knyta landborna allt hårdare till
jorden, även om landborna i Norden aldrig har varit livegna.32 I takt med att
landbosystemet utvecklades blev jordägandet i betydelsen att man ägde rätten
till överskottet allt mer dominerande.

Figur 1.3: En modell över landbosystemet och dess framväxt under äldre delen av
medeltiden. Från Iversen 1995 s. 172.

                                             
30 Iversen 2001 s. 109.
31 Iversen 1995.
32 Bjarne Larsson 1994 s. 181.
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1.2.4 Makten i landskapet som historisk process

Ägande och kontroll av mark kan kopplas till resonemanget om makt ovan,
där kontroll över mark innebär makt över människor. Markägandet innebär
restriktioner för människor och för hur de rör sig i rummet. Jordägandets
fysiska dimension är alltså en viktig förutsättning för maktutövningen på lokal
nivå under den feodala tiden.

Människors uppfattning om sig själva och sin omgivning skapas vid social
interaktion, det vill säga att människor möts och interagerar. Människors
möjligheter till social interaktion styrs av deras förmåga att röra sig i rummet
över tiden (förutsatt att interaktion kräver att människors möts). De måste då
befinna sig på samma plats vid samma tidpunkt. Ovan definierades landskapet
som att en viktig del av innebörden i begreppet var kopplingen till en fysisk
verklighet. Denna fysiska verklighet innehåller restriktioner för hur människor
kan röra sig. På samma sätt som landskapet är en restriktion kan tiden ses som
en restriktion. Det är ett enkelt faktum att en människa bara kan vara på en
plats samtidigt. Detta är en av grundpelarna i struktureringsteorin, som har
utvecklats av sociologen Anthony Giddens.33 Strukturering innebär i korthet
den process som konstituerar de olika samhällsklasserna, där de ekonomiska
relationerna mellan människor ses som det primära. En tillämpning av
struktureringsteorin utvecklades för att förstå människors socialisering på
arbetsplatser, där arbetsgivaren hade kontroll över människors rörelse i tiden
och rummet och på detta sätt påverkade människors socialisering och
samhällets strukturering.34

Teorin har även använts på historisk tid vad gäller hur människors
socialisering påverkades och förändrades av enskiftet i Skåne under 1800-
talet. När de gamla byarna, med gårdarna samlade till bytomten och ägo-
blandning i markerna, sprängdes och gårdarna flyttade ut på åkrarna och nya
fastigheter bildades, förändrades människors sätt och möjligheter att röra sig i
rummet. De rumsliga förändringarna innebar att människornas sociala inter-
aktion förändrades, vilket i sin tur medförde att socialiseringen förändrades.35

                                             
33 För struktureringsteorin och geografin se t.ex. Wilson 1995 och Unwin 1992.
34 Giddens 1985.
35 Pred 1984 och 1985.
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Figur 1.4: Tidsgeografisk modell som illustrerar dagliga rutiner hos landborna inom
gods med driftsformerna huvudgårdsdrift respektive landbodrift.
Fas 1) Slavsystemet. Stora jordbruksenheter där jordherrarnas mark brukas av
slavar. Jordherren tar direkt del av överskottet. Makten utgörs av jordherrens direkta
kontroll över slavarna. Slaven är hans egendom och bunden till jordägaren
personligen. Fas 2) Huvudgårdsdrift. Huvudgårdarna är stora jordbruksenheter där
jordherrarnas mark brukas av underlydande landbor genom dagsverken. Landborna
har egna gårdar i huvudgårdens närhet. Jordherren tar direkt del av överskottet som
produceras på huvudgårdens jordbruk. Makten utgörs av jordherrens kontroll över
den tid landborna gör dagsveken på huvudgården jordbruk. Under landboväsendets
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äldre fas utgjordes makten också av de personliga relationer som rådde mellan
jordherre och underlydande landbo. Fas 3) Landbodrift. Huvudgårdarna är små
jordbruksenheter. Landborna brukar sina egna gårdar. Jordherren tar del av
överskottet genom jordränta, som utgörs av en större eller mindre del av landbornas
överskottsproduktion från det egna jordbruket. Jordherren kan i detta system bo på
annan ort. Systemet förutsätter att relationen mellan jordherre och landbo är
reglerad genom lagar. Jordherrens makt över landbon grundas alltså på att en
statsmakt garanterar den sociala relationen mellan jordherre och landbo.

Skogsbygd
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Om vi då kopplar ihop teorin med de två olika formerna av godsdrift som är
kända under medeltiden, huvudgårdsdrift och landbodrift,36 menar jag att
teorin är så pass generell att den skulle kunna användas för att belysa det
medeltida samhället och hur det fungerade på lokal nivå, alltså konkret ute i
bygderna där människorna levde och verkade (se fig. 1.4). Kontrollen över
människors rörelser i tiden och rummet innebär makt för den som innehar
denna kontroll. Struktureringsteorin erbjuder därmed en möjlighet att koppla
samman å ena sidan samhällsklass, baserad till exempel på ägande av jord och
överskottsproduktionens fördelning, och å andra sidan makt baserad bland
annat på fysisk kontroll över människor. De som innehar eller företräder
innehavarna av produktionsmedel har i många avseenden makt över de som
inte innehar produktionsmedel. En viktig del i konstituerandet av denna makt
är den tids-rumsliga kontrollen över människorna.37

I detta sammanhang framstår makten som en del av den fysiska verklig-
heten, där kontroll över denna också ger kontroll över de sociala strukturernas
reproduktion (se jämförelsen med arbetsplatserna ovan). Maktrelationerna
grundas i de rådande exploateringsförhållandena. Genom att kontrollera hur
människorna rör sig i tiden och rummet kan man också kontrollera människors
sociala interaktion. Därigenom kan också i förlängningen de sociala processer
som  bygger upp samhället kontrolleras eller styras, vilka processer i sin tur
reproducerar det sociala systemet och de ekonomiska relationerna. I Fas 3 (i
fig 1.4) garanterar en statsmakt de rådande sociala relationerna, och jordherren
eller hans företrädare är inte fysiskt närvarande.

Ekonomhistorikern Stefano Fenoalteas framlagda hypotes om huvudgårds-
drift på godsen styrker tanken som framfördes ovan.38 Fenoaltea söker en för-
klaring till förhållandet att huvudgårdsdrift, där de underlydande bönderna
hade en stor dagsverksbörda, under vissa perioder var utbredd trots att landbo-
drift med persedel- och penningränta var det ekonomiskt mest effektiva ur
godsägarens synvinkel. Förklaringen är, menar han, att huvudgårdsdriften
sammanföll med tidsperioder där godsägaren hade behov av stor auktoritet,
t.ex. i samband med införande av ny jordbruksteknik och i samband med tider
av social oro, då stabiliteten i den sociala hierarkin var viktig.

Tyvärr tillåter källmaterialet knappast empiriska studier av människornas
sociala interaktion, bortsett från samhällets övre skikt,39 utan här kan endast
teorins implikationer för tolkningen av det medeltida samhället på lokal nivå
betonas.

                                             
36 Se nedan kap. 1.3.1 och 1.3.2.
37 Naturligtvis är innehav av produktionsmedel inte den enda maktkonstituerande faktorn i det medel-

tida samhället. Andra viktiga sådana faktorer var kön, ideologi och religion samt andra kulturellt
grundade företeelser.

38 Fenoaltea 1975b.
39 Se Harrison 1996 och Axelsson 1998. Även Samuelsson 1993 s. 11.
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1.3 Forskningsläget: Europa och Sverige

Forskning inom fälten gods, jordägande, bebyggelsestruktur och samhälle
under medeltiden och 1500-talet är mycket omfattande. Forskningen har också
under de senaste tio åren lett till att den rådande synen på samhället har ifråga-
satts och omvärderats. Forskningsläget när det gäller vissa viktiga frågor är
också motsägelsefullt. Jag har här valt att ge en tämligen omfattande bild av
forskningen fram till idag, både inom Sverige och till viss del även i Norden
och övriga Europa. Syftet är att denna omfattande bild både skall fungera som
en bakgrund till den fortsatta framställningen och fungera som en utgångs-
punkt för problemformuleringarna i kapitel 1.4.

1.3.1 Något om Europa

Det tidigmedeltida europeiska agrarsamhället var delat mellan de delar av
kontinenten som hade varit under stort inflytande från Romarriket och de delar
där detta inflytande hade varit av mindre omfattning. Utvecklingen under
medeltiden var att de romerska och germanska sätten att organisera den agrara
produktionen successivt smälte samman. Den södra halvan av kontinenten
präglades under större delen av medeltiden av ett storgodssystem. Under äldre
medeltiden brukades dessa stora lantegendomar av slavar. Slavarna minskade
dock i betydelse, och kom efterhand att ersättas av dagsverkspliktiga landbor,
som bodde på landbogårdar i herrgårdens grannskap.40 Fram till 1100-talet
kunde dock gränsen mellan fri landbo och ofri slav vara flytande, och stora
grupper av landbor hade en mellanställning.41 Detta kallas allmänt för
stordrift.

Från senare delen av medeltiden och framåt utvecklades två olika system
för godsdrift i Europa. I Europa öster om Elbe gick utvecklingen under sen-
medeltid och 1500-talet mot agrar stordrift och godsen drevs där i godsägarnas
egen regi med dagsverkspliktiga landbor. Detta gav upphov till stora huvud-
gårdar, med avhysning av bönder och utökning av huvudgårdsjorden samt en
intensifiering av dagsverksplikten som följd. Under 1700-talet ersattes land-
borna allt mer av lönearbetare i takt med att dessa gods antog kapitalistiska
former. I Europa väster om Elbe gick utvecklingen mot att godsen  under
senmedeltiden fick en inriktning mot landbogårdarnas egen produktion. Gods-
ägarna fick in sin ränta i form av pengar och persedlar. Under 1700-talet var
det vanligt att landborna allt mer fick karaktären av arrendatorer och att
godsägaren fick in sina inkomster i form av pengar. Denna form av drift på
godsen kallas allmänt för landbodrift.

                                             
40 Duby 1981.
41 Bois 1992.
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En i huvudsak liknande kronologi vad gäller godsens och godsdriftens
förändring under medeltiden fanns i Danmark.42 Under äldre delen av medel-
tiden var godsen väl geografiskt samlade kring huvudgården. Oftast utgjorde
en hel by eller flera hela byar ett sådant gods. Huvudgårdarna drevs som
storjordbruk. Under senare delen av medeltiden karaktäriserades godsen av
omfattande strögods vid sidan av de samlade godsdomänerna. Storjordbruk
förekom i stort sett endast på adelns sätesgårdar, i övrigt drevs godsen i form
av landbodrift.

De senaste decenniernas forskning och vetenskapliga debatt har till stora
delar handlat om århundradena kring år 1000 och det feodala samhällets
etablering. Ovan nämndes att det var kring år 1000 som slaveriet började
försvinna och att de stora huvudgårdarna splittrades upp och till stora delar
kom att brukas av räntepliktiga landbor. Det var också under århundradena
kring år 1000 som det feodala systemet i politisk-juridisk mening slog igenom
och en omfattande fragmentering av samhället skedde.43 En mängd län
bildades när feodalherrar delade upp sina marker och gav till vasaller i långa
kedjor. På den lokala nivån innebar denna feodaliseringsprocess att det
etablerades små herravälden med en riddare (knekt/krigare) som den lokale
feodalherren, vilken ofta bodde i en borg. Det handlade om en eller ett par
byar som hamnade under en lokal borgherre. Den lokale borgherren hade,
förutom rätten att uppbära jordränta av de närliggande bönderna, också
domsrätt i sitt län och därmed också rätten att utöva våld eller hota med våld.
På många håll i Europa ledde detta till en hänsynslös och godtycklig utsugning
av befolkningen från de lokala borgherrarnas sida.44 Denna klassiska bild av
feodalismen, ett lokalt borglän bestående av en borg och några underlydande
byar där en lokal feodalherre styrde och exploaterade lokalbefolkningen mer
eller mindre hänsynslöst, var alltså ett resultat av förändringar som skedde
kring år 1000.

Den tyska historiska medeltidsforskningens syn har skilt sig från den
franska. Den tyska forskningen har betonat kontinuiteten kring år 1000 medan
den franska forskningen har betonat kraftiga förändringar och talat om en
revolution.45 Den tyska medeltidsforskningen menade att de frankiska
grevarna och hertigarna under 800-talet bildade en adel och en rikselit med en
kontinuitet från senantiken till 800-talet.46 Den tyska forskningen har endast
haft liten spridning utanför Tyskland.47

Under de senaste 20 åren har den etablerade och i det närmaste
allenarådande franska bilden av den europeiska feodalismen allt mer
kritiserats. Bland annat har man pekat på att grunden för denna bild är några få

                                             
42 Ulsig 1968.
43 Fossier 1999 s. 41 ff.
44 Bisson 1994 s. 20 ff.
45 Efter Bisson 1990 s. 597 f.
46 Bisson 1990 s. 598 och Freed 1986.
47 Freed 1986 s. 554.
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men välstuderade mindre områden i centrala Frankrike där den klassiska
feodalismen kom att utvecklas till en renodlad form. Studier av områden
utanför centrala Frankrike har visat att förhållanden har varit delvis
annorlunda och att den klassiska feodalismen knappast går att finna.48 Den
klassiska feodala modellen var alltså inte något absolut och det enda sättet att
organisera samhället under medeltiden.

Även inom den franska forskningen har den allmänna bilden av
feodalismen och dess etablering ifrågasatts under 1980-talet. Därvid har re-
volutionstanken i samband med feodalismens etablering tonats ned och i
stället har kontinuitet och förändringar inom det äldre samhällets ram lyfts
fram. En viktig aspekt i detta avseende är att en av de grundläggande före-
teelserna i den klassiska feodalismen har omvärderats, nämligen förläningarna
och dessa som uttryck för tjänarförhållanden där en mäktig herre har upplåtit
jord åt en underlydande. Flera lokala exempel har snarare påvisat att många av
dessa län hade en bakgrund som arvegods tillhörigt lokala stora jordägare och
att länssystemet var ett resultat av att dessa jordägare ingick förbund med en
mäktigare herre eller kungen.49 Flera studier har också på ett mer allmänt plan
betonat släktskapets och släktförhållandenas roll i det europeiska samhället
under hela medeltiden, i Sydeuropa fram i nyare tid.50 Länssystemet hade i
många fall sin bakgrund i släktskap eller allianser mellan släkter samt sociala
relationer mellan olika jordägare som fanns före själva förläningen. Det finns
också exempel på områden där förläningarna hade sin bakgrund i arvdelningar
inom släkter, där t.ex. den äldste sonen ärvde huvudgodset och blev länsherre
över de övriga arvsberättigade.51 Även senare års forskning har funnit att det
inte finns något som tyder på att länen var gods som var skänkta eller upplåtna
av en kung till en aristokrat, utan att länen i stället hade sin bakgrund i arve-
gods.52

Nedtoningen av stora förändringar tillsammans med att flera aspekter som
tydde på hög grad av kontinuitet mellan åren 800 och 1200 lyftes fram, fick
fart på debatten om hur vi skall se på denna tidsperiod och den senaste tidens
forskning och debatt har alltså till stor del kretsat kring frågan om de
förändringar som inträffade kan anses vara en revolution eller en förändring
inom befintliga strukturer.53 Debatten har till stora delar att handlat om ord
och definitioner av ”revolution” och fokus kom att ligga på den politisk-
juridiska dimensionen av feodalismens etablering, bland annat den kvan-
titativa ökningen av antalet lokala borgherrar, deras ökade juridiska befogen-
heter och möjlighet att utöva godtyckligt våld och hänsynslös exploatering av
bondebefolkningen.

                                             
48 Ganz 1995.
49 Efter Gelting 1988 s. 3 ff.
50 Gelting 1988, Hermanson 2000. För Sydeuropa se Nors 2000.
51 Efter Gelting 1988 s. 4.
52 Reynolds 1994.
53 Bisson 1994, Barthélemy 1996, White 1996, Reuter 1997, Wickham 1997 och Bisson 1997.
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Sammanfattningsvis har de senaste 20 årens forskning om det medeltida
Europa och samhällsförändringarna dels visat att den klassiska feodalismen
inte var det enda kända sättet att organisera produktion och samhälle under
äldre delen av medeltiden, dels visat på möjligheten att det fanns en hög grad
av kontinuitet vad gäller jordägandestruktur och social struktur före och efter
århundradena kring år 1000.

1.3.2 Gods i Sverige – en kronologi över godsdrift och godsbildning

I Sverige och övriga Norden kom aldrig feodalismen i politisk och juridisk
mening att genomföras i renodlad form under medeltiden. Under 1000- och
1100-talen växte en central kungamakt inom respektive rike fram men någon
fragmentisering av samhället i smålän och lokala jurisdiktioner skedde aldrig.

Den gängse synen på godsen under medeltiden i Sverige är att det under
äldre medeltid var fråga om relativt stora huvudgårdar, och att godsen drevs i
form av huvudgårdsdrift. Godsen bestod förutom av huvudgården också av ett
landbogods med bönder som gjorde dagsverken och/eller betalade ränta i form
av persedlar eller pengar. Frågan om huvudgårdsdrift har varit omdiskuterad,54

men nya studier har visat att de tidigmedeltida godsen var geografiskt samlade
i godskomplex med stora huvudgårdar.55

Under 1300-talet avtog sedan huvudgårdsdriften, och huvudgårdarna
styckades upp samtidigt som ränta i form av dagsverken avlöstes i pengar eller
persedlar. Orsakerna till dessa förändringar i godsdriften har sökts i den sen-
medeltida agrarkrisen, som medförde en arbetskraftsbrist och att godsägarna
därför var tvungna erbjuda bra villkor för de underlydande landborna.

Under 1400-talet skedde sedan en stark koncentration av jordägandet. Det
var framför allt den kapitalstarka högadeln som utnyttjade situationen på låg-
adelns bekostnad, och lågadeln konkurrerades ut.56 I Tyskland har man menat
att denna koncentration gav upphov till storgodsens allt starkare dominans
under senare perioder.57 Undersökningar i Sverige har visat att högadeln under
senmedeltiden var en isolerad klick i samhället med stor makt. Godsbild-
ningen under denna period skedde främst genom arv och strategiska giftermål.
Även förläningar var viktiga då det dels gav inkomster, dels gav möjlighet till
kontroll över en landsända.58 Ansenliga mängder jord kunde på detta sätt
samlas under en jordägare. Det har också visats att det fanns en strävan hos
jordägarna att samla de spridda egendomarna till vissa delar av landet.

Godsen drevs under senare delen av medeltiden ytterst från sätesgården,
det vill säga den gård där jordägaren bodde. Huvudgårdarna, som tidigare varit
stora, var nu förvaltningscentra i landbogodset i olika delar av landet, och i
                                             
54 Lindkvist 1979.
55 Rahmqvist 1996.
56 Magnusson  1980 s. 17 och där anförd litteratur. Munktell 1982, s. 15 och där anförd litteratur.
57 Helmfrid 1966 (1983)
58 Munktell 1982
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många fall hade de tidigare huvudgårdarna styckats upp till flera landbogårdar.
Det var också på förvaltningsgårdarna som uppbörden skedde.59 Få tecken
tyder på huvudgårdsdrift. I stället fick godsägaren inkomster i form av pengar
och persedlar från de underlydande landborna.

Vad gäller 1500-talet är forskningen mer sparsam. Den högadliga gods-
driften var organiserad så att sätesgårdarna drevs som avelsgårdar med
dagsverksskyldiga bönder och annan arbetskraft. Dessa avelsgårdar
producerade underhållsränta för adelsfamiljen och för driften av själva sätes-
gården. De omfattande landbogodsen som brukades av landbor och låg ut-
spridda i landet producerade överskottsränta, en ränta som adelsmannen kunde
avyttra eller använda till lyxkonsumtion.60 Annars var godsbildningsmönstren
(arv och giftermål) samt godsstrukturen med omfattande landbogods den-
samma som under senmedeltid.61 Under 1500-talet ökade dock kronans jord-
ägande samtidigt som det andliga frälsets jordägande upphörde, framför allt
genom kyrkoreduktionen. Vid denna tid gjordes också försök med stora
kungliga avelsgårdar,62 ett försök som dock avvecklades innan århundradets
utgång.

Under 1600-talet skedde de omfattande säteribildningarna i Sverige. Säteri-
bildningen innebar att en adelsman bildade ett säteri på mark han antingen ägt
sedan tidigare eller som han fått sig förlänt (donerad) av kronan. De gamla
sätesgårdarna och huvudgårdarna fick under 1600-talet säteriprivilegier.

Vad beträffar godsdriften under 1600-talet finns exempel i litteraturen som
visar på huvudgårdsdrift, och där man i vissa fall avhyst bönder för att lägga
mer mark direkt under säteriet. Det finns också exempel på det motsatta, där
huvudgårdsdriften inte var av någon betydelse i den totala godsekonomin.63

Många säterier brukades av vanliga bönder på s.k. hälftenbruk.64

I slutet av 1600-talet genomfördes den stora reduktionen och många
frälsegårdar och säterier drogs in till kronan. Framför allt var det säterier och
frälsegårdar som låg på jord som donerats under 1600-talet som drogs in, men
många av dessa säterier blev också kvar. Många säterier miste därmed sina
privilegier och försvann som säterier. Reduktionen var också startpunkten för
en mer restriktiv privilegiepolitik från staten, och några nya säterier fick inte
bildas efter detta och tillväxten av landbogodset hos de kvarvarande säterierna
stoppades. Många byten av gårdar förekom dock i anslutning till reduktionen.

Godsdriften under 1700-talet har framför allt undersökts av Lars Magnus-
son utifrån frågan om den svenska godsdriften var inriktad på stordrift eller
landbodrift. Hypotesen är att utvecklingen gick mot stordrift.65 I hans

                                             
59 Munktell 1982
60 Ferm 1990, s. 86-93
61 Ferm 1990
62 Söderberg 1977.
63 Se Magnusson 1980 s. 18 ff och där anförd litteratur
64 Larsson 1983.
65 Magnusson 1980.
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undersökning av några mellansvenska gods vid 1700-talets mitt finns få tecken
som tyder på att stordrift var vanligt. Orsaken till detta är att söka i att de gods
som karaktäriserades av landbodrift hade större överskott och större lönsamhet
än de gods som karaktäriserades av stordrift.

Äldre forskning har menat att reduktionen innebar dels räddningen för
bönderna då hotet från adeln stoppades, dels att utvecklingen mot
huvudgårdsdrift tog fart av den anledningen att många landbogårdar drogs in
till kronan samtidigt som tillväxten av landbogodset stoppades. Konsekvensen
blev att säteritorp anlades som en kompensation för de förlorade landbo-
gårdarna, och därmed också att räntan övergick till dagsverken.66 Detta re-
sonemang styrks till viss del av Magnussons resultat att landbodrift var det
mest lönande, och att huvudgårdsdrift därför kanske var ett nödvändigt ont för
vissa gods efter reduktionen. Nyare forskning har tonat ner reduktionens roll,
bl.a. av den anledningen att säteritorp och huvudgårdsdrift fanns på vissa gods
redan före reduktionen.67

Vad beträffar utvecklingen av godsen under 1800-talet  har undersökningar
av ett antal gods i Mälardalen och Skåne visat på tre olika utvecklingsmönster:
Ett utvecklingsmönster var att inriktningen mot huvudgårdsdrift ökade,
framför allt på de mindre säterierna genom avhysningar av bönder, men att
strukturen med underlydande landbogårdar i stor utsträckning behölls på de
större godsen.68 De underlydande säteritorpen kunde i många fall, vad
beträffar storleken, betraktas som bondgårdar. Inslagen av lönearbete på
godsen ökade visserligen, men många gods behöll en kombination av
lönearbete och dagsverken från underlydande jordbruk.69

Ett annat utvecklingsmönster, som fortfarande bygger på en struktur med
underlydande jordbruk, är övergången till kapitalistiska arrendegårdar. På
vissa gods slogs underlydande hemman ihop och bildade större jordbruk, s.k.
plattgårdar, som drevs av arrendatorer, som betalade arrende till godsägarna.
Denna driftsform innebar en övergång till penningränta.70

Ett tredje utvecklingsmönster var att vissa gods splittrades genom att
betydande delar av jordegendomen såldes, i vissa fall till andra gods och i
andra fall till bönder.

Att huvudgårdsdrift med lönearbete inte hade genomförts i större ut-
sträckning på godsen under 1800-talet har förklarats med att det inte var
lönsamt att hålla en stor stab lönearbetare före mekaniseringen av jordbruket.
Detta beroende på att behovet av arbetskraft var ojämnt över året, och att det
var kostsamt att hålla en arbetarstab under lågsäsong. Det låg därmed i

                                             
66 Helmfrid 1966 s. 32 f.
67 Revera 1984
68 Jonsson 1980 och Magnusson 1986
69 Jonsson 1985
70 Jonsson 1985 och Möller 1989
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godsägarnas intresse att stora delar av arbetskraften kunde försörja sig på
annat håll under huvuddelen av året.71

1.3.3 Den kulturgeografiska forskningen

Den historiska kulturgeografin har sedan 1950-talet till stora delar varit
inriktad på bondejordbruket. Bybildning, införande av regelbundna trädes-
system, reglering av bebyggelse och införande av skiften i åkermarken har
förklarats med att det fanns ett inre behov inom bondesamhället att genomföra
dessa förändringar av landskapets rumsliga organisation. Utvecklingen har
setts i ett evolutionistiskt perspektiv där olika utvecklingsstadier har avlöst
varandra under tidens gång.72 Ju längre bosättningskontinuitet desto mer
komplicerade och sofistikerade former av organisation. Grundsynen har då
varit att det var i ett bondesamhälle som dessa processer ägde rum. Tillspetsat
skulle man kunna säga att taxering och aristokratiskt jordägande i denna
forskning har setts som sekundära, utifrån kommande, fenomen som har
drabbat bondesamhället.

En vanlig uppfattning är också att se bondebygd och godsbygd som två
motsatser, där godsbygden tillkommit på bekostnad av bondebygden. Torsten
Lagerstedts uppsats ”När bondebygd blev herrgårdsbygd” har präglat mycket
av tänkandet kring det mellansvenska godslandskapets uppkomst.73 I ett sådant
synsätt är bondebygden det ursprungliga och naturliga medan godsbygden var
något sekundärt tillkommet som på olika sätt drabbar bondebygden, och att
herrgårdsbildningar skedde genom avhysning av byar.74 Denna bild utgår från
några exempel på vad som hände i samband med säteribildningar under 1600-
talet i Mälardalen.75 Denna bild stämmer väl med forskningsläget inom
historieämnena under 1940-och 1950-talen, då man såg det aristokratiska
jordägandet under 1600-talet som något negativt för bondekreativiteten, och
att adelsväldet under detta århundrade var ett lågvattenmärke vad gäller
böndernas ställning i Sverige.76

I linje med denna syn ligger också tolkningen av den världsliga
frälsejordens lokalisering till centralbygdernas utkanter vid medeltidens slut.
Denna tolkning går ut på att frälsejorden, då den uppkom under 1200-talet, var
sekundär i förhållande till skattejorden, och att  då frälset var hänvisat till att
kolonisera obebyggda områden. Frälset fick helt enkelt ta ledig mark i an-
språk, vilken fanns i utkanterna av centralbygden och i Mälarområdets land-
höjningsområden.77 En annan tolkning av detta rumsliga förhållande är att

                                             
71 Jonsson 1985
72 För en modern forskningsöversikt se Windelhed 1995 kap. 7 och Riddersporre 1995 s. 20–52.
73 Lagerstedt 1941.
74 Helmfrid 1966 s. 26.
75 Även Lagerstedt 1942 s. 61 ff. och 1943.
76 Heckscher 1936.
77 Sporrong 1985 s. 42 och s. 189.
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lokaliseringen till de perifera områdena svarade bättre mot frälsegodsens, i
förhållande till bondejordbrukens, mer boskapsinriktade driftsform med
mycket ängs- och betesmark.78

I sin studie av Falbygden vid mitten av 1600-talet fann Gunnar Lindgren
att de gamla säterierna, d.v.s. de som fanns före 1600-talet, i de flesta fall låg
utanför byarna.79 De hade karaktären av ensamgårdar vid mitten av 1600-talet.
Lindgren menade att den främsta orsaken till detta mönster var att det innebar
nackdelar för adelsmannen att vara inordnad i en byorganisation. Av detta kan
väl slutsatsen dras att Lindgren menade att frälset någon gång före mitten av
1600-talet aktivt skiftade ut sina sätesgårdar från byarna.

För Skånes del finns några studier av medeltida bebyggelseförändringar
som kan kopplas till godsen. Mats Riddersporre har genom analyser av äldre
lantmäteriakter och arkeologiska utgrävningar visat att huvudgårdarna under
äldre delen av medeltiden låg i byarna, ofta i anslutning till kyrkan, och att de
flyttade ut till bymarkernas utkanter under 1400-talet.80 I samband med
utflyttningen byggdes ett slott eller befäst borg och den nya huvudgården fick
ett namn med efterledet –holm.

Ett pågående tvärvetenskapligt projekt behandlar den medeltida ödeläg-
gelsen i ett område i sydvästra Östergötland.81 Projektet studerar i vilken ut-
sträckning det förhållandet att gårdarna ingick i ett frälsegods har påverkat att
de blev öde. Godset övergick från att ha varit ett lokalt godskomplex bestå-
ende av två huvudgårdar med underlydande landbogårdar till att bli ett rent
landbogods, där huvudgårdarna lades ner, under Vadstena och Vreta kloster i
slutet av 1300-talet.82 Huvudfrågorna för projektet är för det första om land-
bogårdarna hade en specialiserad funktion vad gäller produktionen i det lokala
godset, något som byggde på att gårdarna ingick i ett redistributivt system, och
för det andra om donationen av godset till klostren medförde att det re-
distributiva systemet upphörde när huvudgårdarna lades ner och därmed också
förutsättningarna för de ödelagda gårdarnas existens. Projektet i sin helhet är
inte publicerat.83

I Sveriges Nationalatlas finns en mindre studie av godset Tärnö i Söder-
manland publicerad. Studien utgörs av en beskrivning av bebyggelseutveck-
lingen kring godset, där fornlämningar och marknamn i de äldre kartorna tyder
på att den medeltida sätesgården har föregåtts av minst en bebyggelseenhet,
som möjligen hette Wista.84

                                             
78 Sporrong 1985 s. 42 och Rahmqvist 1996 s. 300.
79 Lindgren 1939 s. 160.
80 Riddersporre 1989 s. 100  och Germundsson m.fl. 1991 kap. 5.9.
81 Projektansökan ”Kan man leva på en ödegård” 1989-08-21, Riksbankens jubileumsfond (DNR

88/248), otryckt.
82 Bååth 1983 s. 93 ff.
83 Delar av projektet finns publicerat i Sundberg 1998 och Widgren 1999.
84 SNA s. 34 f.
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Nyligen har Clas Tollin undersökt kolonisation och bebyggelseutveckling i
Småland under medeltiden.85 Undersökningen utgår från det förhållandet att
flera byar delade skogs- och utmark vid tiden för storskiftet under 1700-talets
andra hälft. Dessa så kallade skogelag hade, enligt Tollins tolkning, i många
fall sin bakgrund i bebyggelseutvecklingen under vikingatid och äldre medel-
tid. Centralt i skogelagen låg relativt stora byar med gravfält från yngre
järnåldern. I skogsområdena utanför de centrala byarna låg flera ensamgårdar,
vilka saknar kända fornlämningar från yngre järnåldern. Slutsatsen är att dessa
gårdar tillkom under kolonisationsvågen under äldre medeltid. Kolonisationen
av skogsområdena har sannolikt utgått från de centralt belägna byarna. Tollin
framför en hypotes om bakgrunden till denna bebyggelseutveckling,86 att de
äldre primärenheterna var ursprungliga storgårdar som under äldre medeltid
delades upp genom en etablering av familjejordbruk på utmarkerna.

1.3.4 Allmänt om samhälle och samhällsorganisation under yngre
järnåldern och medeltiden

Forskningen om yngre järnåldern och äldre medeltid har genomgått föränd-
ringar sedan 1900-talets början. I nationalromantisk anda skildrades det
vikingatida samhället som ett samhälle grundat på de fria bönderna som
bedrev jordbruk och genomförde vikingatåg. Den sociala skillnaden i sam-
hället var mellan de fria bönderna och de ofria trälarna. Generellt tonades
systemet med trälar ner och kraften läggs på att skildra de fria bönderna, som
de framträder i sagorna och runstenarna.87 I detta samhälle fanns också
hövdingar, storbönder. Det som tas upp som exempel är då oftast hämtat från
Mälardalen, nämligen Vendel i norra Uppland med de rika gravarna och
Jarlabanke och hans släkt i Täby i södra Uppland.

I den arkeologiska forskningen har hövdingeskiktet, eller stormannaskiktet,
studerats genom monumentala gravanläggningar och s.k. rikedomscentra.
Denna forskning har aktualiserats under de senaste åren i samband med
utgrävningar av flera stormannagårdar.88 I denna forskning har de monu-
mentala anläggningarna, t.ex. storhögar eller guldfynd, använts som kriterium
för stormannamiljöer, och som belägg för att det har funnits ett hövdingeskikt
under yngre järnåldern.

På samma sätt utgår de senaste årens forskning om centralplatser från
sådana kriterier.89 Även här är det platser eller områden av hög dignitet som
studeras, motsvarande hövdingeskiktet. Centralplatserna kan avläsas i ortnam-
nen och sammanfaller ofta med monumentala gravanläggningar.

                                             
85 Tollin 1999.
86 Tollin 1999 kap. 10
87 Utsagorna bygger främst på Hildebrand 1894 och Tunberg 1926. Synen finns också hos Lönnroth

1940, se Dovring 1953b.
88 Lundqvist m.fl. 1996 samt Hårdh & Larsson (red.) 1998.
89 Brink 1996 och 1997, Larsson 1997.
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Hövdingarna, eller de lokala härskarna, underordnade sig i vissa delar av
Sverige utifrån kommande kungar som hade överherravälde.90 De under-
ordnade betalade i sådana fall tributer till de överordnade. Dessa överherra-
välden var kortlivade och instabila och vilade på lojaliteter och trohetsband
mellan individer och familjer, lojaliteter som kunde växla snabbt.

Ingen forskare förnekar idag att yngre järnålderns och den äldsta medel-
tidens samhälle var socialt skiktat. Flera menar dock att den stora massan av
människor utgjordes av fria tämligen jämlika bönder, som hade odalrätt till sin
jord.91 Över de fria bönderna fanns ett hövdingeskikt, vilket har lämnat
avtryck i form av monumentala anläggningar eller en viss ortnamnsstruktur i
ett område. Under de fria bönderna fanns de ofria trälarna. Kring hövdingarna
fanns ett centrum med hantverk och jordbruk, och hövdingarna svarade också
för kultutövningen.92 Hur hövdingarna byggde upp sitt överskott och hur den
rumsliga organisationen av produktionen såg ut vid denna tid är mycket lite
känt.93

Det som sedan hände under äldre medeltiden var att ett delvis nytt
samhällsskikt framträdde, nämligen de personer som grundade sin ställning på
relationen till kungen och den begynnande centralmakten. Det finns hittills
inga studier som har kunnat påvisa ett samband mellan förhistoriska hövdinga-
släkter och det som sedan kom att bli medeltida frälsesläkter, bl.a. beroende på
att källmaterial för sådana studier saknas. Senare tids forskning har dock
utifrån annat källmaterial tolkat utvecklingen som att det tidigmedeltida frälset
var en ny samhällsgrupp utan direkta förbindelser med de förhistoriska
hövdingarna.94 I ljuset av detta framstår den äldre medeltiden som en tid
präglad av genomgripande förändringar både socialt och vad gäller jord-
ägostrukturen.

När det gäller överskottets uppbyggnad har det hävdats att det var fråga om
en övergång från extern tillägnelse, som till exempel plundring genom vikin-
gatåg, till en intern exploatering av en jordbruksbefolkning, genom jordränta
och skatter, under äldre delen av medeltiden.95 Utgångspunkten för denna
ståndpunkt är bland annat att ledungen, det vill säga den organisation för
bemanning av krigsskepp som fanns fram till 1200-talet, inte anses kunna ha
legat till grund för en stabil och varaktig intern exploatering.96 För Sveriges
del har Thomas Lindkvist övertygande visat på regionala skillnader i form av
exploatering och den interna exploateringens framväxt efter år 1000. Lindkvist
menar att den interna exploateringen intimt hänger samman med framväxten
av en central statsmakt eller kungamakt. I östra Sverige fanns en ledungs-

                                             
90 Sawyer 1991 s. 4 ff.
91 Zachrisson 1994.
92 Fabech & Ringtved 1995, Lindeblad 1996 och Lundqvist 1996.
93 Widgren 1998.
94 Larsson 1997.
95 Lindkvist 1990.
96 Gelting 1988 s. 5.
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organisation, som till synes enbart hade en funktion för den externa till-
ägnelsen genom bemanningen av ledungsflottan. I samband med att den
framväxande statsmakten gjorde sig gällande i dessa områden omvandlades
denna, på kollektiv vilande, organisation till en grund för beskattning av
befolkningen. I Västergötland och de centrala delarna av Östergötland fanns
den interna exploateringen tidigare, vilket bland annat tog sig uttryck i en tidig
individuell beskattning från statsmaktens sida. Lindkvists slutsats är att den
centrala statsmakten hade sina rötter i de centrala delarna av Götalandskapen
och att den sedan expanderade till Svealand. Lindkvist sätter ingen bakre
tidsgräns för förekomst av den interna exploateringen, men det ligger i
resonemanget att den uppkommer och upprätthålls först med en central kunga-
makt, och att det alltså var fråga om en övergång från extern tillägnelse till
intern exploatering. Resonemanget utesluter inte heller att de båda formerna
av uppbyggande av överskott åtminstone under en tid har funnits parallellt.97

1.3.5 Kritiken mot den germanistiska historieskrivningen

Redan 1953 ifrågasattes den ovan diskuterade äldre historieskrivningen av
Folke Dovring. I en provocerande skrift vände han upp och ned på de
tolkningar som dittills gjorts av yngre järnålderns och medeltidens samhälle.98

Bland annat betonade han trälsystemets betydelse för den agrara produktionen.
Han menade allmänt att samhället var betydligt starkare socialt differentierat
än vad forskningen dittills gjort gällande. En orsak till detta, menade Dovring,
var begreppet ”bonde”. Historikerna hade gjort en anakronistisk tolkning av
begreppet bonde, där man gav ordet den innebörd som det hade under 1700-
och 1800-talens bondeera (frihetstiden). Dovring menade att ”bonde” för
medeltidens människor innebar att man var självständig i förhållande till
kungen, och inte den frie familjejordbrukare som vi idag förknippar med
ordet.99 Det var det medeltida bondebegreppet som t.ex. låg bakom att det i de
medeltida lagtexterna står omnämnt att lagmän skall väljas bland bönderna,
något som annars har tolkats som ett uttryck för (de självägande) böndernas
starka ställning under äldre medeltiden och framåt. Dovrings tolkning av ordet
bonde innebär då att lagen garanterade att lagmännen skulle väljas bland män
som var oberoende i förhållande till kungamakten, dvs inte hade några
personliga undersåterelationer till kungen. Däremot finns inget i begreppet
som säger att det skulle vara en självägande jordbrukare som innehade ett
familjejordbruk, utan tvärtom kan medeltidens ”bonde” mycket väl ha varit en
storman eller aristokrat. Sammanfattningsvis, menade Dovring, finns det
mycket som talar för att det rådde en aristokratisk samhällsordning under hela
yngre järnåldern och medeltiden.
                                             
97 Jfr dock till exempel Anglert 1995 s. 148 som menar att det är en övergång från extern tillägnelse

till intern exploaterring.
98 Dovring 1953a s. 91 ff.
99 Jfr också Djurfelt 1994, som diskuterar i termer av familjejordbruk.
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Vid den tid då Dovring skrev detta fanns endast ett fåtal studier av gods
och den rumsliga organisationen av den agrara produktionen. Utan att anföra
empiriska bevis hävdade han att inget talade för den rådande synen. Det var
alltså så långt en fråga om tolkningar.

Dovrings bild fick sedan stöd av Lars-Arne Norborgs och Herman Schücks
nedan omtalade studier i Östergötland. Även i studier av det tidigmedeltida
kyrkobyggandet i Uppland och Västergötland har en kritisk hållning gentemot
den rådande synen framförts. I Uppland finns några exempel på samband
mellan tidigmedeltida stormannagods och kyrkor.100 I Västergötland förefaller
tidiga kyrkor sammanfalla med områden som dominerades av frälset senare
under medeltiden, vilket har tolkats som att de centrala jordbruksområdena
under tidig medeltid närmast hade kontinentala drag med huvudgårdar och
kyrkor i nära anslutning till varandra.101

Carl Göran Andrae är den moderne forskare som först ger en, om än mot-
sägelsefull, bild av det som han valde att kalla ”det fornsvenska storgodset”.102

Han menade sig se att aristokratins och de kyrkliga institutionernas jordinne-
hav under den äldre medeltiden å ena sidan var organiserat i form av huvud-
gårdar med omkringliggande underlydande enheter, ibland hela byar, men å
andra sidan bestod huvudgårdarna i vissa fall endast av spridda jordlotter
varför det knappast kan ha varit fråga om någon agrar stordrift på huvud-
gårdarna.103 Andrae går dock inte närmare in på hur dessa sätt att organisera
produktionen tog sig rumsliga uttryck.

Thomas Lindkvist noterade Andraes motsägelsefulla ståndpunkt och sökte
efter enheter med agrar stordrift. Han framhöll därvid att han inte kunde se
några tydliga exempel på sådana lokala storgods i materialet, utöver det
klassiska exemplet med Sko kloster.104 Käthe Bååth iakttog i sina studier över
den medeltida ödeläggelsen i norra Småland, att de adliga godsen under
medeltiden ofta var geografiskt samlade och att huvudgårdarna omfattade
stora arealer. I några exempel kunde hon konstatera att sådana geografiskt
samlade godskomplex var resultatet av byten och uppköp för att samla
jorden.105 I andra exempel fanns sådana godskomplex redan vid tiden för de
första beläggen.106

Senare års forskning i Sverige och Norge har åter aktualiserat Dovrings
kritik mot den rådande synen på yngre järnålderns och medeltidens samhälle
(dock är det anmärkningsvärt att det inte hänvisas till Dovrings skrift och teser
i den moderna litteraturen). I Norge har Tore Iversen, som framkom ovan,
visat att slaveriets betydelse i Norden var betydande för den agrara produk-

                                             
100 Ferm & Rahmqvist 1985 s. 67 ff.
101 Claesson 1989 s. 126 ff.
102 Andrae 1960 s. 85.
103 Andrae 1960 s. 85-87 och s. 97 f respektive s. 89 ff.
104 Lindkvist 1979.
105 Bååth 1983 s. 110 ff.
106 Till exempel godset i Askeryds skate ovan, Bååth 1983 s. 93 ff och s. 110 ff.
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tionen och att en betydelsefull rekryteringsbas för landborna under äldre
medeltiden var frigivna slavar.107 Fenomenet där frigivna slavar blev landbor
har sedan gammalt i ortnamnsforskningen kopplats samman med en kolon-
isation av tidigare endast extensivt utnyttjade marker med typiska ortnamn
som följd, t.ex. –torp och –måla.108 Iversen har visat på att en sådan process
gav upphov till en rumslig struktur där tidigmedeltida storgårdar, knutna till
samhällets högsta skikt, omgavs av en mängd mindre gårdar. Tydliga
indikationer, bland annat genom ortnamnen, tyder på att det var från stor-
gården frigivna slavar som bebodde dessa gårdar.109 Den rumsliga bebyg-
gelsestrukturen skulle alltså vara tillkommen genom en styrd kolonisation från
storgården. I Romerike i Norge har Dagfinn Skre utifrån arkeologiskt material
visat på liknande strukturer, där en stor gård har haft flera omkringliggande
sannolikt beroende mindre gårdar redan under förhistorisk tid.110 Skre daterar
denna struktur till senast 600 e.Kr. Även Skre kopplar denna rumsliga struktur
till att landbosystemets ursprung kan vara att slavar blev frigivna och hamnade
på en gård på jordherrens mark.111

Gemensamt för de norska undersökningarna är att de hävdar att land-
bosystemet alltså inte var resultatet av att fria bönder gav upp sin frihet och
underordnade sig en jordherre, utan att ursprunget var frigivning av slavar och
styrd kolonisation på jordherrens domän. I Norge kunde flera sådana lokala
godssystem behärskas av en storman, där de enskilda systemen drevs av
brytar. Detta sätt att driva godsen är känt från de norska kronogodsen från
slutet av 1000-talet.112

De norska studierna har alltså påvisat något som i rumsligt och socialt av-
seende kan tolkas som ett godssystem kring storgårdar Dessa studier är
därmed banbrytande då de har påvisat att det har funnits godsstrukturer, och
inte endast stormannaboplatser under järnåldern. I Norge har man utifrån
dessa resultat hävdat att föreställningen om ett samhälle under yngre järnålder
och äldsta medeltiden bestående av fria jämlika bönder är en myt, skapad av
romantiska och liberala författare under 1800-talet, och att sedan övertagen av
historiematerialismen under 1900-talet.113 Vi står alltså inför en omproblema-
tisering av hur lokalsamhället var organiserat rumsligt och socialt under yngre
järnåldern och äldre delen av medeltiden.

Tore Iversens tankegångar och modell över landbosystemets utveckling114

under äldre medeltiden och vikingatiden har varit föremål för en omfattande
debatt, som jag inte skall in på närmare här.115 Tankarna och modellen är dock
                                             
107 Iversen 1994, för landbornas rekrytering bland slavarna se även Lindkvist 1979 s. 37-73
108 Ödéen 1927-30 s. 367-389, särskilt s. 385.
109 Iversen 1994 s. 222 ff.
110 Skre 1998 kap. 4.
111 Skre 1998 s. 240 ff.
112 Iversen 1996.
113 Iversen 1995 s. 169 ff, särskilt s. 171.
114 Se fig 1.3 ovan.
115 Se Lunden 1995, Skre 1998 och 1999, Iversen 1995, 1996, Dørum 1999 och Stylegar 1999.
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viktiga genom de nya frågor den ställer och den alternativa syn på den äldre
medeltidens och vikingatidens samhälle som den erbjuder.

Vad gäller svenska förhållanden har under den senaste tiden också frågor
ställts som ifrågasätter den rådande synen på yngre järnålderns och medel-
tidens samhälle. Bland annat tycks det redan under övergången från äldre till
yngre järnålder ha funnits lokala storgårdar som har kontrollerat ett mindre
antal gårdar i närheten. I stensträngssystemen har man funnit tecken på att det
fanns en stor gård omgiven av flera mindre gårdar.116  Vidare har studier av
fähusens storlek i kombination med andra arkeologiska fynd som tyder på
rikedom, till exempel guld, och hantverk vid utgrävda boplatser från romersk
järnålder och folkvandringstid visat att den sociala indelningen som gjorts i
den tidigare forskningen är förenklad. På grundval av fähusens storlek har man
urskilt flera nivåer av gårdsstorlek:117

� Utmarksboställen, herdeboställen. Endast ett fåtal studerade.
� Normalgårdar
� Storgårdar
� Hövdingegårdar

Denna klassificering av gårdarna visar att storgårdsgruppen är differen-
tierad och detta indikerar att det finns åtminstone två nivåer av storgårdar. Det
som skiljer de två nivåerna åt är inte fähusens storlek utan att det förekom
hantverk och tydliga tecken på rikedom vid hövdingegårdarna.

Sammanfattningsvis talar mycket för att samhället var starkt socialt dif-
ferentierat och, vad gäller stormannaskiktet, det fanns olika nivåer även på
storgårdarna. Ny forskning har också öppnat för möjligheten att det fanns
godsliknande strukturer långt ner i förhistorisk tid och att samhället, som redan
Folke Dovring hävdade, var betydligt mer aristokratiskt präglat än vad som
hittills har varit känt. Bilden av storgårdar omgivna av mindre beroende
enheter, kallade torp eller landbogårdar, tycks var den samma i Uppland,
Småland och centrala Norge. Det gemensamma för de olika modellerna är att
de rumsliga strukturerna tolkas som ett resultat av en styrd kolonisation utifrån
en storgård, och att denna kolonisation sker inom ett ägoområde, se figur 1.2
ovan.

1.3.6 Jordägoförhållandena under 1500-talet och medeltiden

Jordägoförhållandena vid medeltidens slut och under 1500-talet har för
Sveriges del behandlats i forskningen sedan slutet av 1800-talet. Genom
studier i jordeböckerna från 1500-talets mitt har vi kunskap om antalet gårdar
som tillhörde de olika jordägarkategorierna krono, skatte och frälse. Studierna
är gjorda på en mycket översiktlig nivå med härader och landskap som minsta

                                             
116 Pedersen & Widgren 1998 s. 450 f.
117 Pedersen & Widgren 1998 s. 447 ff.
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nivå.118 Forskningen har i övrigt till stora delar gått ut på att försöka fastställa
antalet gårdar vid 1500-talets mitt i olika landsdelar för att sedan kunna
beräkna ökningen av antalet gårdar framåt i tiden.

Vad gäller frälsejorden och dess fördelning mellan olika frälsepersoner vid
mitten av 1500-talet har Olle Ferm gjort en översiktlig studie över hela
Sverige.119 De slutsatser som kan dras av hans undersökning är att frälsejorden
vid denna tid var mycket koncentrerad till ett fåtal släkter eller familjer. Hela
84 procent av den totala frälsejorden ägdes av 25 procent av jordägarna. De
övriga 75 procent av jordägarna ägde således endast 16 procent av
frälsejorden. De 23 största jordägarna, vilket utgjorde 5 procent av det totala
antalet jordägare, kontrollerade mer än 50 procent av frälsejorden. Ferms
resultat bekräftas sedan i en studie av Jan Samuelsson.120 En liten grupp
högadliga personer ägde en stor andel av frälsejorden samt en mycket stor
andel av ränteinkomsterna.

Ferm har sedan i sin avhandling specialstuderat några av de största godsen
vad gäller uppbyggnad och drift.121 Olle Ferm diskuterar vidare i anslutning
till högfrälsets godsbildning motiven bakom den rumsliga uppbyggnaden till
av frälsegodsen under 1500-talet. Han vänder sig emot de förklaringar i den
tidigare forskningen, som går ut på att man till stora delar medvetet skulle ha
byggt upp en godsstruktur med underlydande gårdar över stora delar av landet,
dels för att skydda sig mot missväxt och dels för att komma åt räntepersedlar
av olika typer av varor.122 I stället ger Ferm en bild av att det var svårt att
arrondera godsen helt efter de egna önskemålen. Arv var en av de viktigaste
förvärvskällorna till jordegendom, och arvet kom både från fadern och
modern, vilka ägde gods i olika delar av landet. Vid giftermål byggdes nya
gods upp då båda parterna medförde jord från sina respektive föräldrar.
Högadelns till olika delar av landet spridda jordinnehav skall alltså ses mot
denna bakgrund, och inte i första hand som en medveten strävan att äga jord i
olika delar av landet.

Godsens rumsliga uppbyggnad, utifrån de enskilda personernas perspektiv,
förändrades ständigt och låg aldrig helt stilla. Arv och byten frälsepersoner
emellan samt giftermål bidrog till att hela tiden förändra godsens rumsliga
uppbyggnad. Samma mönster, men med betydligt mindre mängder jord, har
iakttagits i Dalarna. Genom att äga jord hade man där under 1700-talet
tillträde till giftermålsmarknaden inom en bygd.123 Systemet byggde på att
båda parter i ett giftermål ägde jord och följden av giftermålsmönstren blev att
jorden bevarades inom bygden.

                                             
118 Larsson 1985 och där anförd litteratur.
119 Ferm 1987.
120 Samuelsson 1993 s. 60 ff.
121 Ferm 1990.
122 Ferm 1990 s. 86 ff.
123 Sporrong & Wennersten 1995 s. 324 ff.
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När det gäller medeltida förhållanden har forskningen sedan länge intagit
olika ståndpunkter angående frälsegodsens omfattning och betydelse. Erik
Lönnroth menade att frälsegodsen och huvudgårdsdrift var obetydande under
äldre medeltiden,124 något som alltså senare tillbakavisades av Dovring som
menade att det viktigaste inslaget i den tidigmedeltida agrarhistorien var
frälsegodsen och att dessa intog en stark ställning särskilt i centralbygderna.125

Dovrings bild fick senare stöd av Norborg och Schück, som dock inte anförde
några konkreta empiriska bevis, utan avläste detta indirekt genom studier av
de donationer som under medeltiden skedde till Vadstena kloster och Lin-
köpings domkyrka.126 De menade sig i dessa donationshandlingar kunna se
tidigmedeltida världsligt stormannagods. Senare forskning har åter tonat ner
frälsegodsens betydelse i det medeltida samhället, där man har menat att
fenomenet expanderade under medeltidens gång,127 eller att frälsegodsen fanns
i en miljö som i övrigt karaktäriseras som ett bondesamhälle där de
självägande bönderna var starka och utgjorde det bärande skiktet.128

Vad gäller frälsegodsens omfattning menade Curt Härenstam, för
Finnvedens (i Småland) del, att antalet frälsemän var stort under 1300-talet för
att sedan sjunka något under 1400-talet,129 något som i och för sig inte säger
något om frälsejordens omfattning. För Värends del har Lars Olof Larsson
utifrån 1500-talsmaterialet visat att frälsejorden vid medeltidens slut utgjorde
37 procent av antalet gårdar. Han konstaterar vidare att denna andel måste ha
utgjort ett lågvattenmärke, historisk sett, eftersom frälset under slutet av
medeltiden hade donerat stora mängder jord till kyrkliga institutioner.130 Sett
över hela folklandet Värend med sina fem härader var frälsejorden
koncentrerad till centralbygderna. Vad gäller frälsets numerär under
medeltiden kommer Larsson till samma resultat som Härenstam, d.v.s. att
antalet frälsepersoner som bodde i Värend minskade från 1300-talet och
framåt. Framför allt var det lågfrälset som försvann.131 Han kopplar samman
detta fenomen med den senmedeltida agrarkrisen, som skulle ha drabbat
lågfrälset i större utsträckning än högfrälset. Utöver Larssons studie av det
medeltida Värend saknas det alltså heltäckande systematisk forskning om
jordägoförhållandena i ett geografiskt sammanhängande område.

För Danmarks del har Poul Nørlund genom rekonstruktioner av jordägande
i centrala Fyn påvisat att en släkt, den så kallade Hvide-släkten, innehade ett i
det närmaste samlat område motsvarande ett härad.132 Det finns också exempel

                                             
124 Lönnroth 1940 s. 39.
125 Dovring 1953a s. 91 ff.
126 Norborg 1958 s. 27-80, särskilt s. 75 och Schück 1959 s. 197
127 Lindkvist 1979.
128 Rahmqvist 1996 s. 94.
129 Härenstam 1946 s. 279 ff.
130 Larsson 1964 s. 379 ff.
131 Larsson 1964 s. 180.
132 Nørlund 1927.
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på andra stora jordägare under 1100- och 1200-talen i Danmark.133 De
mäktigaste släkterna, så kallade magnatsläkter, i det tidimedeltida Danmark
kunde alltså äga mycket omfattande geografiskt samlade egendomar. När det
sedan gäller detta stora jordägandets ursprung och äldre historia i Danmark är
förhållandena oklara. Den forskare som tydligast har tagit ställning är Nils
Hybel, som menar att det storskaliga ägandet och den agrara stordriften upp-
stod under 1100-talet och att Danmark, till skillnad från övriga Europa, inte
hade någon äldre historia av storskaligt jordägande.134

Forskningen om godsen under medeltiden och 1500-talet har alltså till
största delen behandlat enskilda gods eller släkter där källäget har varit gynn-
samt. Det saknas studier av jordägoförhållandena i heltäckande geografisk
områden i ett långt tidsperspektiv.

I undersökningar av gods utgår man i allmänhet från att jordbruk och
boskapsskötsel var den viktigaste ekonomiska basen för godsen. Nya
undersökningar av bergsbruket i sydöstra Södermanland har emellertid lyft
fram järnframställning som en angelägenhet för det medeltida högfrälset.135

Den tidigmedeltida kolonisationsfasen i godset hade karaktären av en
jordbruksexpansion. Först under 1300-talets slut uppstod bergsbruket i
området, vilket ledde till ytterligare en bebyggelseexpansion i form av hyttor
för järnframställning.

1.3.7 Frågan om kontinuitet eller inte åren 800—1200

Den historiska och arkeologiska forskningen har sedan länge tagit upp
eventuella samband mellan det medeltida frälset å ena sidan och stormän från
vikingatid och äldsta medeltid å andra sidan, bl.a. genom det tidigaste kyrko-
byggandet. En hypotes som framförts är att de män som 1280 kom att bli
frälse hade en bakgrund i kungens följe, och eventuellt också som ledare i
ledungsorganisationen.136 I andra fall har man nöjt sig med att konstatera ett
rumsligt samband mellan monumentala gravfält, tidigmedeltida sätesgård och
gammal stormannakyrka.137

Kontinuitet mellan yngre järnåldern och medeltiden vad gäller platser för
aristokratiska bosättningar har också föreslagits för flera platser där
märkvärdiga fornlämningar i form av till exempel storhögar sammanfaller
med platsen för en medeltida sätes- eller huvudgård.138 Kontinuitet i aristo-
kratisk bosättning finns också belagd i till exempel det arkeologiskt väl
undersökta Borg i Östergötland.139 För Skånes del finns flera exempel på att

                                             
133 Se Hybel 1995.
134 Hybel 1994.
135 Skyllberg 2001.
136 Andrae 1960.
137 Rahmqvist 1996 kap. 4 och kap. 5, exemplen Vendel och Lena
138 Ambrosiani 1985, Rahmqvist 1996 och några fall hos Larsson 1997.
139 Lindeblad 1996.
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medeltida huvudgårdar i centrala lägen hade sin bakgrund vikingatida
huvudgårdar.140

En av de som under senare tid tagit upp frågan om stormannagårdar under
yngre järnålder och deras eventuella fortsättning in i medeltid är arkeologen
Mats G. Larsson. Huvudresultatet i hans undersökningar är att nästan samtliga
stormannagårdar som, utifrån vissa kriterier, kan spåras under förhistorisk tid
upphörde att vara så kallade ”betydande enheter” vid övergången till medeltid.
Påfallande många var under senmedeltiden vanliga skattegårdar av medioker
storlek. Slutsatsen är att utvecklingen gick från stormannagård till bondby, och
att det som blev det medeltida frälset är att söka i det tidigmedeltida sam-
hällets övre skikt, och att detta skikt var nytt under denna tid.141 Inte i något
fall får en förhistorisk gård sin fortsättning i en medeltida sätesgård.

Larssons framställning är dock behäftad med stora problem. För det första
sker jämförelsen mellan förhistorisk tid och medeltid utifrån senmedeltida
källmaterial, 1500-talets jordeböcker och Styffes redovisning av sätesgårdar.
Ny historisk forskning har visat att frälsegods och sätesgårdar från äldre
medeltid kan vara dolda i det senmedeltida materialet, varför det finns all
anledning att förhålla sig kritisk till Larssons resultat. För det andra är urvalet
av studerade förhistoriska stormannagårdar oklart, är det samtliga som
uppfyller kriterierna eller är det endast ett urval? Ett viktigt kriterium före-
faller vara förekomst av utlandsfararstenar, och tanken är att de som deltog i
vikingatåg utomlands och som fick runstenar resta efter sig tillhörde sam-
hällets stormannaskikt. Dock finns en tolkning att utlandsfararna  tillhörde en
grupp av stormannasläkter som på ett eller annat sätt mist sitt herravälde i
Sverige.142 Om detta stämmer medför urvalskriteriet att resultatet blir
felvisande vad gäller dessa stormäns eventuella fortsättning in i medeltid. För
det tredje finns ingen problematisering av geografiska områden och de
förhistoriska stormannagårdarnas fortsättning in i medeltid. Särskilt tydligt är
detta i fallet Årsta slott,143 som ligger granne med en förhistorisk stormanna-
gård, men där Larsson menar att det inte finns någon kontinuitet, utan att detta
utreds närmare. Det medeltida frälset var alltså enligt denna syn en ny
samhällsgrupp som byggde sin position i samhället på relationen till kunga-
makten, man erhöll frälsefrihet för sina jordegendomar i utbyte mot rusttjänst
efter Alsnö stadga år 1280.

Nya undersökningar i framför allt Småland har visat att förhållandena
förmodligen är mer komplicerade än ett ”antingen eller” när det gäller kon-
tinuitetsfrågan. I sina undersökningar av huvudgårdar i delar av Småland
diskuterar Martin Hansson huvudgårdarnas, eller egentligen de aristokratiska
bosättningarnas, olika historia. Uppenbarligen finns det i många fall en hög

                                             
140 Anglert 1995 s. 147.
141 Larsson 1997.
142 Hagerman 1996 s. 93.
143 Larsson 1997 s. 148 ff.
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grad av platskontinuitet så till vida att medeltida huvudgårdar i flera fall
återfinns i anslutning till eller i närheten av tidigmedeltida stenkyrkor, vapen-
gravar från yngre järnåldern och/eller runstenar. Kontinuitet låter sig inte i
något fall beläggas men det förhållandet att den medeltida huvudgården ligger
i anslutning till ovan nämnda företeelser gör att Hansson talar om ett
”runstensfrälse”.144 Denna grupp av frälsepersoner skiljer sig från ”rusttjänst-
frälset” som hade fått frälsefrihet genom att göra rusttjänst och som i all-
mänhet inte hade någon koppling till förhistoriska eller tidigmedeltida miljöer
av aristokratisk karaktär. Resonemanget är viktigt eftersom det visar på
möjligheten att det i det medeltida frälset dels fanns personer eller aristo-
kratiska bosättningar som hade mycket lång historisk bakgrund redan under
medeltiden, dels fanns frälse sätesgårdar som var relativt nya som aristo-
kratiska bosättningar. Det kan alltså ha förekommit ett ”både och”. Detta
”både och” ligger väl i linje med de senaste decenniernas forskning om förhål-
landena på den europeiska kontinenten som beskrevs ovan i kap. 1.3.1.

När det gäller kontinuitetsfrågan på en övergripande samhällsnivå och
avseende den politiska organisationen har den danska arkeologiska forsk-
ningen under senare tid betonat kontinuiteten vid övergången mellan
förhistorisk och historisk tid. Den danska arkeologin är och har varit, liksom
den svenska som påtalades ovan, koncentrerad på den politiska organ-
isationen. Den danska forskningen betonar den långsamma utvecklingen, där
”stamsamhällen” med flera mer eller mindre självständiga regionala samhällen
långsamt smälter samman i en allt mer centraliserad organisation.145 De
självständiga stamsamhällena hade alla sina egna centrala platser, vid vilka det
förutom hövdingens boplats också fanns flera andra funktioner som till
exempel kultcentra och hantverk och viss handel. Det är dessa centralplatser
som har undersökts arkeologiskt. Under 900-talet i Danmark hade de olika
stamsamhällena smält samman och bildade ett kungarike med en överhövding
(kungen).

1.3.8 Släkten och ”familjen”

På senare år har släktskapssystem och samhällsstrukturen i det tidigmedeltida
Danmark belysts. Det har därvid visat sig att de linjära släktförbindelserna
som byggde på nära blodsband var av underordnad betydelse och att i stället
de personliga horisontella förbindelserna var viktigare. De mäktigaste släk-
terna, som innehade mycket stora jordgendomar, var i många fall i själva
verket släktgrupper som bestod av såväl släktingar i modern mening som
fränder utan nödvändiga blodsband.146 Dessa släktgrupper kallas i litteraturen
för magnatsläkter. Ett sätt att tillägna sig makt och kontroll över olika delar av
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samhället var att sådana släktallianser besatte flera av de viktiga positionerna i
samhället, såväl andliga som världsliga. Det var till exempel vanligt att
biskopar och ledare för de stora klostren hämtades från dessa släktgrupper.
Detta alliansbyggande kan liknas vid det på Korsika under 1700-talet. Där
fanns t.ex. klart reglerat vilka personer som skulle delta i vendettor med andra
släktallianser.147

Den bild som alltså ges av det medeltida samhällets övre skikt är att de
horisontella släktbanden var mycket betydelsefulla. Enskilda individer byggde
upp sina allianser med mer eller mindre avlägsna släktingar eller fränder.
Giftermål var ett sätt att bygga allianser mellan olika släktgrupper, även om
sådana allianser snabbt kunde upphöra.148

1.3.9 Den allmänna bilden av Östergötlands medeltid i tidigare forskning

Den forskning som utgör grunden för kunskapen om Östergötlands medeltid
rör nästan uteslutande de centrala och västra delarna av landskapet. I dessa
delar av Östergötland skänktes mycket jord till Vadstena kloster och Lin-
köpings domkyrka. Denna jord skänktes nästan uteslutande av världsliga
aristokrater. Som nämndes ovan drog Lars Arne Norborg och Herman Schück
slutsatsen att centrala och västra Östergötland under medeltiden dominerades
av stormän och aristokrater.

När det gäller kyrkor och kyrkobyggande i Östergötland under medeltiden
har forskningen sedan länge framfört ståndpunkten att många äldre stenkyrkor
i de centrala och västra delarna av landskapet byggdes av aristokrater och
kungar.149 Man har därvid lyft fram olika tidpunkter för kyrkobyggande.150 En
äldsta fas inföll under 1100-talets första hälft. Denna period utmärker sig
genom att man tror att det var kyrkor anlagda av kungen i anslutning till
kungsgårdar.151 I en senare fas, från 1100-talets slut och framåt 1200-talets
mitt anlades något mindre påkostade kyrkor. Sannolikt var det en världslig
aristokrati som låg bakom detta kyrkobyggande.

                                             
147 Nors 2000. För att i övrigt påtala likheten mellan det tidigmedeltida släktsamhället och maffian i

södra Italien under mer modern tid skall framhållas att man från magnatsläkternas sida utöver den
närmaste släkten talade om sin ”familia” (Hermanson 2000 s. 183 f.) vilket innebar tjänare eller
andra allierade personer eller släkter. För den sydeuropeiska maffians sätt att bygga upp allianser,
se Mario Puzos böcker om Gudfadern.

148 Hermanson 2000 s. 182.
149 Lundberg 1927, för västra Östergötland även Bonnier 1996.
150 Lundberg 1927.
151 Även Redelius 1972.
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Karta 1.1: Karta över vikingatida respektive medeltida runmonument i Östergötland.
Ur Palm 1992 s. 117.

Förekomst av runristade kristna gravhällar, så kallade eskilstunakistor, är ett
annat källmaterial som har använts för att diskutera den äldsta medeltiden i
Östergötland. Såväl dessa gravmonument som vanliga runstenar förekommer
huvudsakligen i de centrala och västra delarna av Östergötland (se Karta 1.1).
Tolkningen av eskilstunakistorna är omdiskuterad.152 Mycket talar för att de
kan kopplas till kungliga miljöer under 1000- och 1100-talen.

Utifrån fornlämningar från yngre järnåldern och förekomst av storhögar
framträder Linköpingsbygden. I detta område finns flera lokaler med stora
gravhögar, som troligen kan dateras till folkvandringstid eller vendeltid.
Arkeologen Anders Kaliff har föreslagit att dessa fornlämningar antyder att
Linköpingsbygden redan vid denna tid var ett centrum i Östergötland. I detta
område framträder sedan den tidigmedeltida kungliga Sverkerätten.153 Den
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153 Kaliff 1999 s. 137 ff.
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kungliga Sverkerätten kan även kopplas till Omberg-Tåkernområdet och
Visingsö.154

Intrycket att det är i de centrala och västra delarna som vi främst återfinner
den medeltida aristokratins bosättningar stärks av den genomgång av
medeltida befästningar som gjorts av Christian Lovén. Lovén tar dock upp
några borgar i den södra skogsbygden och ett flertal i östra Östergötland.155

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av det medeltida Östergötland är
översiktlig till sin karaktär. Den entydiga allmänna bilden är att de centrala
och västra delarna dominerades av stormän och kungar från åtminstone
vikingatid och framåt under medeltid. I de mest centrala delarna framträder
under äldre medeltiden den kungliga Sverkerätten, vilken utifrån det skriftliga
källmaterialet att döma ägde mycket jord i dessa delar av Östergötland.

Av framställningen ovan framgick att det källmaterial som har använts för
den allmänna bilden av Östergötland under vikingatid och medeltid främst
återfinns i de centrala och västra delarna av landskapet. Även där saknas dock
kunskap om jordägande på lokal nivå. Vidare finns det skäl att fråga om denna
bild inte snarare kan antas spegla källmaterialets beskaffenhet än verkliga
förhållanden. Vilken bild framträder om även andra delar av Östergötland
studeras? I föreliggande avhandling är det min avsikt studera både de centrala
delarna och delar av södra skogsbygden.

1.4 Problemområden och frågeställningar

Efter en relativt omfattande genomgång av den tidigare forskningen är det
dags att återvända till de problemområden som kommer att undersökas och
diskuteras närmare i avhandlingen. Ovan framgick att de grundläggande pro-
blemen i avhandlingen har det gemensamt att de handlar om godsen som
fenomen i ett långt tidsperspektiv och dess påverkan på landskapet och bebyg-
gelseutvecklingen. Här skall de olika problemområdena presenteras mer in-
gående.

1.4.1 Godsen och landskapet

I denna avhandling står landskapet och det geografiska området i fokus. Min
utgångspunkt är att en av de viktigaste faktorerna vad gäller godsens påverkan
på landskapet är godsdriften. Det sätt på vilket godsägaren ekonomiserade sitt
godsinnehav satte avtryck i landskap och bebyggelsestruktur. Av de teoretiska
resonemangen ovan framkom att frågan om godsdriften rymmer, utöver den
ekonomiska, också en social dimension. Det handlar då om relationerna
mellan de olika samhällsklasserna. Under den här behandlade perioden
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handlade det om de sociala relationer som hängde samman med det sätt på
vilket jordägaren tillgodogjorde sig ett framför allt agrart överskott. Denna
sociala dimension av godsdriften får direkt betydelse för bebyggelse-
strukturen. Ett system som byggde på slaveri hängde samman med huvud-
gårdsdrift, och ett system med frigivna slavar och med personliga beroende-
förhållanden mellan jordägare och landbo innebar också huvudgårdsdrift och
geografisk närhet mellan huvudgård och underlydande landbogårdar.156 På
detta sätt utgör godsdriften en viktig länk mellan de ekonomiska och sociala
förhållandena å ena sidan och landskapets utformning å andra sidan. Typ av
godsdrift påverkar alltså den rumsliga formen.

I de empiriska undersökningarna kommer det  att bli fråga om att kartlägga
förekomst av gods samt sätes- och huvudgårdar under olika tidsperioder.
Denna kartläggning bildar grunden för resonemanget om bebyggelsestruktur
vid olika tidpunkter, och indirekt kan det även säga något om godsdriften.

Ovan framgick att den tidigare forskningen endast har behandlat enskilda
personers och släkters gods. Jag avser i stället att studera ett geografiskt
område. För det första innebär det angreppssättet att inte endast högadliga
personers gods studeras (i det geografiska området finns såväl högadliga som
lågadliga gods representerade). När endast enskilda gods undersöks vet vi inte
om det samtidigt har funnits andra gods, tillhörande andra släkter, inom
området. För det andra innebär detta att, till skillnad från tidigare forskning på
området, fenomenet gods och landskap studeras utifrån den helhet som
landskapet utgör. Detta innebär att även gårdar som inte ingick i olika
godskomplex måste studeras. Helheten, där godsen kan ses som en del bland
andra delar, är alltså viktig.

Ett viktigt syfte med att behandla godsen i ett landskapsperspektiv är att det
därigenom blir lättare att frigöra sig från de kamerala begreppen knutna till
olika historiska perioder och specifika privilegier. Sett ur landskapets syn-
vinkel och i ett lokalt perspektiv kan sätesgård/säteri/gods/godskomplex ses
som fenomen snarare än kamerala begrepp.

1.4.2 Frälsegodsens omfattning och skattejordens

Av genomgången av den tidigare forskningen framkom att det finns en allmän
bild av det svenska agrarsamhället som gick ut på att de självägande bönderna
utgjorde det dominerande inslaget i samhället och att förhållandena i Sverige
var annorlunda än på kontinenten, där storgodsen utgjorde det dominerande
inslaget. Denna bild av Sverige faller tillbaka på den ovan refererade bilden av
det ursprungliga samhället med fria jämlika bönder. Det framkom också att det
finns motsatta uppfattningar gällande hur omfattande och betydande frälse-
godsen var och att den allmänna bilden har sedan länge modifierats av
forskningen. Men trots detta lever bilden kvar som ett bakgrundsbrus i den
                                             
156 Berg 2003.
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aktuella forskningen. Bland annat menar aktuella översikter att det svenska
medeltidssamhället i allt väsentligt bar feodala drag, där bönderna exploa-
terades av en överklass (frälse och krona) och med en kung som hade
överhöghet över all mark och all produktion, men att det ursprungliga ändå var
de självägande bönderna.157

Vi kan vidare konstatera att det saknas systematiska studier av
frälsegodsens omfattning på lokal nivå och av geografiska områden under
framför allt medeltiden. Även från 1500-talet och framåt saknas sådana under-
sökningar på lokal nivå och med utgångspunkt i ett geografiskt område. Ett
nytt grepp för att studera detta är att studera ett geografiskt område, och inte
utgå från vissa gods eller släkters gods. Hela området måste således studeras,
och inte enbart det som kan betraktas som frälsegods. Här blir alltså det lokala
perspektivet viktigt och genom att se det utifrån det geografiska områdets
perspektiv så kan graden av godsdominans under olika tidsperioder klarläggas.

En viktig fråga i mina undersökningar är alltså hur betydelsefulla frälse-
godsen var och vilken omfattning de hade i relation till andra kategorier av
jordägare i bygden, det vill säga hur stor andel av jorden ägdes av frälset och
ingick i någon form av godsdrift under olika tidsperioder och hur stor andel av
jorden ägdes av självägande bönder respektive kronan. En annan viktig fråga
är i vilken utsträckning gårdarna var att betrakta som ströfrälse eller som
ingående i ett geografiskt samlat godskomplex, kanske med huvudgårdsdrift.

1.4.3 Frälsegodsens lokalisering

I forskningsläget ovan framkom att undersökningar i Mälardalen har visat att
frälsegodsen under medeltiden låg perifert i förhållande till skattejorden. Ofta
var de lokaliserade till centralbygdernas utkanter.158 Dessa iakttagelser byggde
på senmedeltida förhållanden avspeglade i jordeböcker från 1500-talets mitt.
Nya undersökningar har visat att huvuddragen i den rådande bilden visserligen
stämmer, men att det förekommer att tidigmedeltida frälsegods har försvunnit
från att ha legat i centralbygderna till att under senmedeltiden inta de mer
perifera lägena. I centralbygderna har sedan ägoförhållandena förändrats fram
till senmedeltiden så att de tidigmedeltida frälsegodsen på sätt ligger dolda.159

Denna bild förstärks av studier över hela Mälardalen som visar på en påtaglig
omflyttning av frälsets sätesgårdar under medeltiden, från centralområden till
mellan- och skogsbygd. Denna omlokalisering av sätesgårdarna skedde sanno-
likt före 1300-talets slut.160 Liknande omflyttningar har också iakttagits i
Skåne från 1300-talet fram till slutet av medeltiden.161

                                             
157 Lindkvist & Ågren 1985 s. 31.
158 Sporrong 1985 s. 189.
159 Rahmqvist 1996.
160 Huuva 1996 (opublicerad).
161 Riddersporre 1989 och Anglert 1995.
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Den nya forskningsresultaten visar alltså att det finns skäl att ifrågasätta
den rådande bilden av frälsegodsen som generellt lokaliserade till central-
bygdernas utkanter. Denna bild är antagligen senmedeltida och resultatet av en
omlokalisering och förskjutning av godsen från centralbygderna till central-
bygdernas utkanter. En central fråga blir då var frälsejorden låg i det studerade
området i Östergötland under medeltiden respektive 1500-talet och om det är
någon skillnad mellan de olika tidpunkterna.

1.4.4 Bondebygd – godsbygd och frälsegodsens ursprung

I kapitlet om forskningsläget ovan framkom att en vanlig uppfattning är att se
bondebygd och godsbygd som två motsatser, där godsbygden tillkommit på
bekostnad av bondebygden. Det ursprungliga och naturliga var bondebygden
medan godsbygden var något sekundärt tillkommet som på olika sätt drabbade
bondebygden. Denna syn byggde på vad som hände vid säteribildningen på
1600-talet på några platser i Mälardalen

I avsnittet om jordägandet och landbosystemet ovan (kap. 1.2.3) berördes
frågan om de feodala egendomsförhållandenas uppkomst. Denna fråga hänger
intimt samman med frågan om frälsegodsens ursprung. Där ställdes en syn,
som gick ut på att de feodala egendomsförhållandena i stor utsträckning upp-
stod genom att fria självägande bönder gav upp sin frihet, mot ny forskning i
Norge, vilken har medfört en omproblematisering av detta frågekomplex. I
detta ligger också ett ifrågasättande av det vikingatida samhället som bestå-
ende av jämlika fria självägande bönder, som kom att bilda grundvalen i det
medeltida samhället, nämligen skattebonden. Det finns alltså all anledning att
ifrågasätta bilden av skattebönderna som det ursprungliga och de medeltida
frälsegodsen som sekundära fenomen.

Tillsammans reser problemen om bondebygdens rumsliga och krono-
logiska relation till godsbygden och frälsegodsens ursprung frågan om vem
som ägde, brukade och bebodde marken i centralområdena under äldsta
medeltid och slutet av förhistorisk tid. För att närma sig denna fråga krävs
studier av geografiska områden vad gäller de kända jordägoförhållandena
under medeltiden och rekonstruktioner av jordägoförhållandena under äldre
medeltid genom släktskapsstudier kring de jordägande personerna.

1.5 Avhandlingens fortsatta disposition

Det empiriska arbetet kommer att läggas upp som tre delstudier. Den första
(Kapitel 2) utgörs av ett tvärsnitt över fem härader i Östergötland på 1500-
talet, hädanefter kallat UO (undersökningsområdet), vad gäller jordägo-
förhållanden och frälsegodsens rumsliga struktur och fördelning. Den andra
delstudien utgörs av detaljstudier av de medeltida jordägoförhållandena och
bebyggelseutveckling i några socknar inom undersökningsområdet. Först
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undersöks tre socknar i Kinda härad (Kapitel 3) och sedan ytterligare tre
socknar i övriga UO (Kapitel 4). Utgångspunkten i dessa studier tas i resultatet
från delstudien över situationen under 1500-talet. I Kapitel 5 sammfattas sedan
de empiriska undersökningarna (kap. 2—4). I ett avslutande kapitel (Kapitel 7)
knyts sedan trådarna ihop genom ett försök till syntes gällande jordägandet i
det geografiska området i ett långt tidsperspektiv.

1.6 Källmaterial och metod

De källor som har använts utgörs till största delen av jordeböcker, den årliga
räntan, frälse- och rusttjänstlängder samt medeltida brev.

Jordeböckerna är de längder över gårdar som finns upptagna i den s.k.
årliga räntan, som finns i Landskapshandlingarna i Kammararkivet (RA). Då
dessa jordeböcker de första åren inte är fullständiga har flera år excerperats
kring 1500-talets mitt. Jordeboksmaterialet från 1500-talets mitt ger den första
heltäckande bilden av undersökningsområdet vad gäller antalet gårdar och
ägoförhållandena.

På samma sätt ger frälse- och rusttjänstlängden från 1562 den första hel-
täckande bilden av frälsets jordägande på gårdsnivå. Visserligen finns sådana
längder från perioder tidigare under 1500-talet, men de förekommer då endast
sporadiskt för vissa frälsemän. Längden 1562 upprättades av kronans fogdar
utifrån frälsemännens självdeklarationer och årliga räntan. Den anses därmed
vara heltäckande vad gäller det frälse jordägandet. Även dessa frälse- och
rusttjänstlängder från 1562 finns i Kammararkivet. De finns tryckta i J A
Almquists arbeten om ”Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden”, vilka i
huvudsak är rena källredogörelser för säteriernas och frälsegårdarnas historia
från 1562 till 1718.162 Här har de tryckta längderna använts i första hand. I det
av Almquist använda källmaterialet saknas vissa upplysningar om sätesgårdar
under slutet av 1500-talet. Dessa uppgifter finns tryckta i Almquists arbete om
”Herrgårdarna i Sverige” under reformationstiden (1523-1611), vilken är en
katalog över herrskapsboställena och dess ägarlängder under denna period.163

Jordeböckerna från 1500-talets mitt och frälse- och rusttjänstlängden från
1562 kommer att användas som utgångspunkt i undersökningarna för att få en
heltäckande bild av jordägoförhållandena och frälsegodsen i området.

För att komma åt de medeltida beläggen för gårdarna och byarna i den
studerade områdena har Ortnamnsarkivets i Uppsala excerptsamling använts.
Denna excerptsamling innehåller topografiskt ordnade källhänvisningar till de
olika gårdarna och byarnas förekomst i det skriftliga medeltida källmaterialet.
Då excerpterna i första hand är upprättade för att studera det fornsvenska

                                             
162 Almquist FRGÖ.
163 Almquist 1960.
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språket finns dock inte de medeltidshandlingar som endast bevarats i avskrifter
från 1600-talet och senare excerperade.

De medeltida brev som har använts utgörs framför allt av pergaments- och
pappersbrev förvarade på Riksarkivet och av pergamentsbrev i Linköpings
stifts- och landsbibliotek. I de fall breven finns tryckta har dessa använts i
första hand. Vad gäller de otryckta breven har de regester som finns på Riks-
arkivet använts, både för Riksarkivets pergamentsbrev och breven från Lin-
köpings stiftsbibliotek. Endast i undantagsfall har fotostatkopior av original-
breven använts. Svenskt Diplomatriums datoriserade huvudkartotek har
använts som ingång i det otryckta medeltidsmaterialet och som källmaterial i
de fall breven är skrivna på latin. Detta huvudkartotek har också använts för
att komma åt de belägg i avskrifter av medeltida brev som inte finns
Ortnamnsarkivets i Uppsala excerptsamling. Annat medeltida källmaterial som
har använts är världsliga och andliga jordeböcker, framför allt samlingen an-
gående Karl Knutssons jordebrev (C4) och Vadstena klosters jordeböcker. De
senare finns tryckta i Historiska handlingar band XVI.

Medeltidsmaterialet för de studerade områdena är endast sporadiskt be-
varat. Vår kunskap om jordägoförhållandena under medeltiden kommer därför
att förbli ofullständig. Dock kan man komma en god bit på väg genom att
kombinera det material som har bevarats med källmaterialet från 1500-talet
samt kunskap om de inblandade personernas släktförhållanden. På detta sätt
kan man i många fall rekonstruera frälsegods från medeltiden.

Vad gäller rekonstruktioner av jordägoförhållanden genom att kombinera
det skriftliga källmaterialet med släkthistoriska studier är metoden senast
utvecklad och använd av Ing-Marie Munktell och Sigurd Rahmqvist i deras
avhandlingar.164 Metoden går i korthet ut på att leta efter släktskap mellan två
eller flera personer som ägde jord i en by eller en bygd vid en och samma
tidpunkt eller vid olika tidpunkter. Om sådan släktskap kan påvisas så kan
man göra troligt att den person som är den gemensamma förfadern/-modern
har ägt jorden. När det gäller de högadliga väl kända frälsesläkterna är detta
oftast inga problem, medan när det gäller de mindre kända, ofta lågadliga,
frälsesläkterna kan oftast endast släktgrupper och en grupp av tänkbara jord-
ägare identifieras genom släktskapsstudierna. Utgångspunkterna för de olika
rekonstruktionerna är naturligtvis förankrade i källmaterialet, dels då frälse-
längden från 1562 och dels de olika beläggen på jordägande i de medeltida
breven. Släktskapsstudiernas koppling till rekonstruktionen av jordägandet
förblir i brist på konkreta belägg endast en hypotes om hur det kan ha förhållit
sig.

Exempel: Det frälse jordägandet i Kaga socken vid 1500-talets mitt
utgjordes av 8 gårdar som ägdes av 6 olika personer år 1562. Göran Eriksson
(Gyllenstierna) ägde en gård i Allguvi. Han var gift med Kerstin Grip, en

                                             
164 Munktell 1982 och Rahmqvist 1996.
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dotter till Nils Bosson och Anna Arvidsdotter.165 Björn Pedersson (Bååt), som
ägde en gård i Allguvi och en gård i Sättuna, var gift med Britta Nilsdotter
(Grip), en annan dotter till Nils Bosson och Anna Arvidsdotter.166 Birger
Nilsson (Grip) ägde en gård i Bränninge och en gård i Sättuna, och var son till
Nils Bosson.167 En tredje gård i Allguvi ägdes av Johan Åkesson (Natt och
dag). Johan Åkesson var son till Åke Johansson (Natt och dag) och Ingeborg
Nilssdotter (Grip), dotter till Nils Bosson och Anna Arvidsdotter.168 En fjärde
gård i Allguvi ägdes av Göran Holgersson (Gera). Han var son till Holger
Karlsson (Gera) och Beata Nilsdotter (Grip), Nils Bossons och Anna Arvids-
dotters fjärde dotter.169 Den sjätte frälse jordägaren var Christer Gudmundsson
(Ulv), som ägde en gård i Örberga. Christer Gudmundsson kan inte påvisas ha
varit släkt på något sätt med ovan nämnda personer. Han hade med säkerhet
ärvt gården av sin förfader Gudmund Sunesson (hästhuvud), som köpte gården
år 1457 av Harald Jacobssons (Liljehöök) hustru Märta, alltså drygt hundra år
tidigare.170

Ovanstående genomgång visar alltså att den världsliga frälsejorden som år
1562 var uppsplittrad på fem olika jordägare i själva verket med stor sanno-
likhet varit samlad till en person i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet.
Vid närmare granskning  visar det sig att fem av de frälse jordägarna i Kaga
socken var släkt med varandra. De olika personerna hade nämligen en gemen-
sam förfader i Nils Bosson (Grip) och Anna Arvidsdotter (Trolle). Den sanno-
lika utvecklingen var att detta samlade gods sedan splittrades upp på Nils
Bossons och Anna Arvidsdotters barn och barnbarn. Vad gäller detta gods
saknas i stort sett medeltida belägg, varför denna släktskapsstudie har varit
nödvändig för att komma åt äldre förhållanden än 1500-talets mitt. Vad gäller
godsets tidigare historia kan sägas att Gripsläkten, egentligen kallad den yngre
Gripsläkten, härstammade från en släkt som kallas Hammerstaätten och den
äldre Gripsläkten. Det är känt att den ovan omtalade Nils Bossons (Grip) far
Bo Nilsson (Grip) skänkte en gård i Bränninge till domkyrkan i Linköping år
1462.171 Vidare är det känt att både Nils Bossons förfäder Nils Erengislesson
(Hammerstaätten) och Bo Jonsson av den äldre Gripsläkten hade ägt jord i
Bränninge i slutet av 1300-talet.172 Det är alltså högst sannolikt att det
frälsegods som fanns vid mitten av 1500-talet kom från någon av dessa
släkter. Fyra gårdar i Allguvi, två gårdar i Bränninge och två gårdar i Sättuna
hade alltså hade ägts av endera Hammerstaätten eller Gripsläkten (eller båda?)
under 1300- och 1400-talen. I Bränninge skänktes dock en gård till domkyrkan
                                             
165 Elgenstierna ”Gyllenstierna”.
166 SoK s. 93.
167 SoK s. 92 f.
168 Elgenstierna ”Natt och dag”.
169 SoK s. 92 f och s. 84.
170 17/6 1457 Hanekinds hdstg, RAp. För släktskapen mellan Gudmund Sunesson och Christer

Gudmundsson se Elgenstierna ”Ulf av Horsnäs”.
171 5/6 1462 Linköping, RAp.
172 18/6 1383 Stäkeholm, LStB och SD 138.
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år 1462. Godset hade alltså sannolikt varit samlat på en person sedan
åtminstone slutet av 1300-talet.

Släkttabell 1.1: Släktförhållanden mellan de olika frälse jordägarna i Kaga socken år
1562. Kursiverade ägde jord i Kaga socken 1562.

Nils Bosson (Grip) == Anna Arvidsdotter (Trolle)

Kerstin == Göran Eriksson
Grip           (Gyllenstierna)

Britta      == Björn Pedersson
Nilsdotter   (Bååt)

Birger
Nilsson

Ingeborg  == Åke Joh:sson
Nilsdotter      (Natt och dag)

Beata     == Holger
Nilsdotter    Karlsson
                    (Gera)

Johan Åkesson Göran Holgersson

Källa: SoK s. 84 och  s. 92 f samt Elgenstierna ”Natt och dag” tab. 70.

Exemplet ovan visar att studier av de inblandade personernas släktskaps-
förhållanden är nödvändigt för att komma åt äldre strukturer än de som kan
påvisas av de bevarade dokumenten.

Metoder för släktskapsbestämning av enskilda personer och släkter under
medeltiden och 1500-talet är utvecklade inom den person- och släkthistoriska
forskningen och finns tillämpad i en mängd artiklar i bl.a. Personhistorisk tid-
skrift och det genealogiska verket Äldre svenska frälsesläkter samt i ett antal
avhandlingar från 1940- och 1950-talen.173 Även i det stora verket Den
svenska adelns ättartavlor, utgivet av Gustaf Elgenstierna, kombinerades äldre
genealogiska studier med diplommaterialet vad gäller de medeltida släkterna.
För bestämning av släktskap är det också viktigt att rekonstruera arvsgångar
av gods. Sådana studier visar att de arvsregler som fanns i de olika landskaps-
lagarna i huvudsak gällde även i praktiken.174 Det saknas dock översikter inom
denna genealogiska forskning då artiklar och uppsatser behandlar enskilda
släkter. I korthet kan man säga att metoden går ut på att kritiskt granska de
genealogiska arbeten som gjordes under äldre tid, det vill säga från 1500-talet
till slutet av 1800-talet, där släktskap mellan personer i många fall byggde på
gissningar och hörsägen, och inte sällan rena förfalskningar. Dessa äldre gen-
ealogiska arbeten granskades med hjälp av diplommaterialet, heraldik och
källor från kyrkor och kloster, där mer säkra belägg för släktskap mellan
personer kunde erhållas.175 En viktig källa till kunskap om det senmedeltida
lågfrälsets i Östergötland släktskapsförhållanden är biskop Brasks släktbok.
Släktboken finns utgiven och kommenterad. Ytterligare kommentarer och

                                             
173 Se särskilt Liljeholm 1950 och 1952 samt Sjögren 1944, Gillingstam 1952 m.fl.
174 Liljeholm 1950 och 1952.
175 Se Gillingstam 1974 om 1500-talets genealogiska arbeten, samt en mängd exempel på uppsatser i

Personhistorisk tidskrift.
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släktutredningar har tillfogats genom några artiklar i Personhistorisk
tidskrift.176

I detta arbete görs inga anspråk på att behärska denna metod till fullo, och
det primära syftet är inte heller att komma åt släktskapsförhållandena i sig. Det
som kan göras i denna framställning är närmast att påvisa släktskapssamband
mellan jordägande personer utifrån de tryckta arbeten om de olika släkterna
och personerna som finns tillgängliga. Dock finns i de flesta fall endast hög-
frälset representerad i dessa arbeten, och kunskapen om det lägre frälset är i
många fall mindre god. Därför har i förekommande fall egna undersökningar
företagits om personernas släktskapsförhållanden. Dessa undersökningar byg-
ger i stort på diplommaterialet och de tryckta genealogiska verken.

Det har i den vetenskapliga debatten framförts kritiska synpunkter mot att
använda medeltidsbreven för rekonstruktioner av enskilda personers och
släkters gods. Bland annat har Christer Winberg visat att godsen aldrig var
statiska, utan att de ständigt förändrades.177 Breven kan genom att de endast är
fragmentariskt bevarade ge en snedvriden bild av hur godsen var uppbyggda
under en viss tidpunkt. Detta blir tydligt när det bevarade brevmaterialet kan
jämföras med räkenskapsmaterial för samma godskomplex. Det visade sig då
att endast ett fåtal av de gårdar som fanns i räkenskapsmaterialet överens-
stämde med de som fanns omnämnda i breven. Denna viktiga kritiska syn-
punkt, riktad mot källmaterialets tillförlitlighet, måste vi ta med i beräk-
ningarna i den fortsatta framställningen. Dock borde denna kritik främst gälla
studier av enskilda personers godsinnehav vid vissa tidpunkter eller tids-
perioder. Med det rumsliga perspektiv som används i föreliggande avhandling
torde detta inte vara något problem, eftersom det här inte handlar om att
kartlägga en persons godsmassa.

I samband med arbetet med det medeltida källmaterialet har kasuistiker178 i
olika former upprättats över de i studien ingående gårdarna och byarna. I den
fortsatta framställningen kan av naturliga skäl inte alla medeltidsbelägg för
gårdarna och byarna i området anges och tas upp till behandling. I stället
hänvisas då den specialintresserade till denna kasuistik, som förvaras hos
författaren.

                                             
176 Östensson 1971-72, 1973 och 1975.
177 Winberg 1983 s. 177 ff. (rec. av Munktell 1982).
178 Data rörande medeltiden och 1500-talet på by- och gårdsnivå för alla enheter i de detaljstuderade

socknarna, där ägarhistorien för de enskilda gårdarna har klarlagts så långt det har varit möjligt.
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Karta 1.2: Undersökningsområdet (UO) och dess belägenhet i Sverige. De grå-
färgade socknarna är de socknar som ingår i detaljstudierna.

1.7 Undersökningsområde

Undersökningsområdet (UO) framgår översiktligt av Karta 1.2 och består av
de fem häraderna Skärkind, Bankekind, Åkerbo, Hanekind och Kinda. Om-
rådet utgörs av ett sammanhängande geografiskt område som omfattar såväl
slättbygden kring Linköping i Östergötlands mest centrala delar som mel-
lanbygden söder om Linköping och den rena skogsbygden i södra Östergöt-
land. Genom urvalet av härader kan vi få en bild av såväl den renodlade slätt-
bygden som mellanbygdens eklandskap och skogsbygden. Samtliga undersök-
ningar som görs på en översiktlig nivå görs i dessa fem härader. Ett antal soc-
knar har sedan studerats mer i detalj vad gäller jordägoförhållanden och be-
byggelsestruktur under medeltiden. Dessa socknar är Kättilstad, Västra Eneby
och Hägerstad i Kinda härad samt Kaga socken i Hanekinds härad,  Örtomta
socken i Bankekinds härad och Skärkinds socken i Skärkinds härad. Tanken
med urvalet av områden för detaljstudier har varit att få med olika typer av
bygder, där Kaga socken representerar centrala Östergötlands slättbygder,
Skärkinds och Örtomta socknar representerar Östergötlands mellanbygder och
socknarna i Kinda härad representerar södra Östergötlands skogsbygder.
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2 Jordägostrukturen i fem härader i Östergötland
i mitten av 1500-talet – en översikt

2.1 Frälsejordens omfattning

Den översiktliga undersökningen av jordägostrukturen vid mitten av 1500-
talet omfattar fem härader. Ovan framgick att situationen som den kom att
nedtecknas av kronans fogdar under 1550-talet till allra största delen avspeglar
situationen vid medeltidens slut.

Generellt kan sägas att andelen frälsejord är hög. Om man sammanräknar
det andliga och världsliga frälset ägdes inte mindre än mellan 69 och 82 pro-
cent av frälset vid denna tid. Andelen skattejord var generellt låg, mellan 9 och
27 procent av gårdarna i de studerade häraderna ägdes av skattebönder.
Resterande gårdar, mellan 5,5 och 23 procent, ägdes av kronan.

Tabell 2.1: Jordnaturernas fördelning i procent i några härader i Östergötland vid
1500-talets mitt.

Härad skatte-* krono- frälse- varav världsligt/andligt

Bankekind 11 22 66 34/32
Hanekind 9 9 82 29/53
Kinda 27 5 68 54/14
Skärkind 12 18 70 44/26
Åkerbo 22 6 72 30/42
Östergötland 15 12 73 38/35

Riket i snitt 45 6 49 24/25

* inklusive sämjehemman.

Källa: Östergötlands och Smålands handlingar, samt Larsson 1985 s. 67-68.

Vi kan alltså konstatera att det frälse jordägandet var betydligt större i Öster-
götland än riksgenomsnittet vid mitten av 1500-talet.
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Karta 2.1: Jordnaturer i procent på sockennivå inom UO kring mitten av 1500-talet.
Källa: Östergötlands handlingar och Smålands handlingar, RA.

Av tabellen framgår också att det var relativt stora variationer mellan de olika
häraderna. Skattejorden utgjorde en betydligt större andel i Kinda härad jäm-
fört med Hanekinds härad och andelen frälsejord var särskilt hög i Hanekinds
härad. Det framgår också att det andliga frälsets andel varierade. Det andliga
frälset dominerade över det världsliga frälset i häraderna kring Linköping,
medan det världsliga frälset dominerade utanför detta område. Det finns en
tendens till att det andliga frälset minskade i omfattning ju längre ut från
centrala Östergötland man kommer.
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Om man sedan ser till hur de olika jordnaturerna fördelade sig på sockennivå
(Karta 2.1) framkommer de regionala skillnaderna ännu tydligare. Skattejorden
utgjorde störst andel i skogssocknarna i södra Kinda härad, medan denna jord-
natur nästan helt saknades i några socknar kring Linköping. I övrigt framgår
att frälsejorden dominerade i de flesta socknarna, utom i skogsbygden. I Björ-
säters och Åtvids socknar ägde kronan mycket jord. Anledningen till detta är oklar.
Vad gäller Åtvids socken är det troligt att gruvdriften kring koppargruvorna
har haft betydelse. Vårdnäs socken hade relativt stor andel skattejord i jäm-
förelse med kringliggande socknar.

2.2 Andligt frälse

Det andliga frälset utgjordes av olika jordnaturer. Det fanns en jordnatur för
varje institution som ägde jord och dessa redovisades i jordeböckerna. Framför
allt var det olika kloster och Linköpings domkyrka samt sockenkyrkorna som
ägde mycket jord i UO. Genom att de medeltida jordnaturerna tas upp i
jordeböckerna från mitten av 1500-talet går det att få ett gott grepp om de
olika andliga institutionernas jordägande vid slutet av medeltiden. De andliga
institutionernas gods växte och förändrades genom hela medeltiden, dels genom
att nya donationer hela tiden utökade godsmassan, dels genom jordbyten med
andra jordägare. Det finns flera exempel i de studerade socknarna på att denna
process pågick ända fram till Gustav Vasas maktövertagande. Tabell 2 visar
storleksrelationen vad gäller jordägandet mellan några grupper av andliga
institutioner.

Tabell 2.2: Den andliga frälsejordens fördelning på olika grupper av andliga
institutioner räknat i procent av det totala antalet hemman i respektive härad.

Härad
Socken-
kyrkor

Dom-
kyrkan

Kloster Summa
(se Tab. 1)

Bankekind 15 3 15 33%
Hanekind 6 32 15 53%
Kinda 8 3 4 15%
Skärkind 17 2 7 26%
Åkerbo 9 18 14 42%

Källa: Östergötlands och Smålands handlingar.
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Karta 2.2: Frälsejordens fördelning mellan andligt och världsligt frälse i UO kring
mitten av 1500-talet. Källa: Östergötlands och Smålands handlingar, RA.

Av tabellen framgår tydligt hur institutioner som var knutna till Linköpings
domkyrka ägde relativt mycket jord i Hanekind och Åkerbo härader, medan de
ägde relativt lite jord i Bankekind, Skärkind och Kinda härader. Det förefaller
naturligt att domkyrkan försökte koncentrera sitt jordinnehav i trakterna kring
Linköping.

Av Karta 2.2 framgår att det andliga frälset dominerade i socknarna kring
Linköping, medan det världsliga frälset dominerade utanför detta område.
Omedelbart skulle man kunna tro att detta beror på att Linköpings domkyrka
ägde mycket jord i detta område. Tittar man närmare på saken framgår dock
att detta endast gällde S:t Lars socken. I övrigt var det utöver domkyrkan även
klostren som ägde mycket jord i området. Detta torde snarare avspegla om-
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rådets centralitet, och att jorden tidigare hade ägts av det världsliga frälset (eller
kungasläkterna), än närheten till domkyrkan.

En viktig fråga för hur 1500-talsmaterialet skall tolkas och överföras till
medeltida förhållanden är huruvida det andliga frälset skall räknas för sig eller
slås ihop med det världsliga frälset. I den tidigare forskningen har det påtalats
att en mycket stor andel av det andliga frälsets jord kom från det världsliga
frälset genom donationer. Under äldre delen av medeltiden var det främst
fråga om donationer till kloster och domkyrkor från högfrälset.1 Under senare
delen av medeltiden gjorde även lågfrälset sådana donationer. Vad gäller
sockenkyrkornas jord  förefaller det som om jorden dels kom från frälset, men
att även skattebönder kunde skänka mindre jordbitar till sin sockenkyrka.
Denna kunskap till trots är det anmärkningsvärt att den andliga frälsejorden
inte räknas till frälset vid de sammanställningar som har gjorts under senare
tid.2

I detta sammanhang är syftet att få ett grepp om den jord som under
senmedeltiden och äldre delen av medeltiden, samt under 1500-talet, ingick i
någon form av godsdrift där en stor jordägare disponerade marken. Syftet är
också att utreda den ägandemässiga bakgrunden till den bebyggelsestruktur
som möter i källmaterialet vid mitten av 1500-talet. Det finns därför goda skäl
att studera det andliga frälset närmare och diskutera huruvida det andliga
frälset skall räknas samman med det världsliga frälset eller ej.

Nedanstående tabell visar en sammanställning av det andliga frälsets, vid
1500-talets mitt, kända proveniens.

Tabell 2.3: Andligt frälse och dess proveniens i de detaljstuderade socknarna.

Antal hemman andligt frälse 69 100%
Varav känd proveniens 45 65%
Varav antal från frälse 43 62%

Källa: Kasuistiken.

Tabellen visar att nästan samtliga gårdar som ägdes av det andliga frälset och
som hade känd proveniens kom från det världsliga frälset. De gårdar som hade
okänd proveniens var till största del sådana som togs upp som kyrkojord i
jordeböckerna vid 1500-talets mitt, vilka gårdar alltså hade ägts av de olika
sockenkyrkorna vid medeltidens slut.

Denna, om än begränsade, studie visar alltså att större delen av det andliga
frälset hade sin bakgrund i donationer från det världsliga frälset. Det viktiga i
detta sammanhang är att det i de fortsatta resonemangen är relevant att samman-

                                             
1 Norborg 1958, Schück 1959, Dahlbäck 1977.
2 T.ex. Rahmqvist 1996 s. 71.
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räkna de olika frälse jordnaturerna vid rekonstruktionen av de medeltida jord-
ägoförhållandena i området.

Sammanfattningsvis visade denna översikt att frälsejorden var relativt
omfattande i UO jämfört med övriga Sverige, men att relationerna mellan de
olika jordägarkategorierna i UO var ungefär desamma som i Östergötland som
helhet. Frälsejorden dominerade stort i de flesta socknarna. Endast i södra
skogsbygden utgjorde skattejorden ett betydande inslag. Relationen mellan det
världsliga och andliga frälset varierade mellan häraderna. Generellt vad gäller
det andliga frälset kan vi fortsättningsvis räkna med att större delen hade sin
bakgrund i det världsliga frälset. Vad gäller de gårdar som ägdes av de olika
sockenkyrkorna var bakgrunden oklar, då dessa gårdars proveniens i många
fall inte har kunnat klarläggas.

2.3 Frälsejordens lokalisering

I Kinda härad har en särskild genomgång av jordägostrukturen vid mitten av
1500-talet gjorts. Utifrån häradskartan från 1800-talets slut har de olika bebyggelse-
enheterna som fanns vid mitten av 1500-talet lokaliserats, och antalet gårdar
av olika jordnaturer markerats på kartan.

För att komma åt frågan om de olika jordnaturernas lokalisering i bygderna
har de olika socknarna delats in i centralbygd respektive området utanför cen-
tralbygden. Indelningen har gjorts utifrån häradskartan, där en sockens central-
bygd definierats som ett sammanhängande öppet område kring kyrkan.
Centralbygden sammanfaller oftast med den bygd som har varit koloniserad
och bebodd sedan åtminstone yngre järnåldern. I de flesta socknar har det varit
relativt enkelt att dra gränsen, medan det i vissa socknar har varit mer
problematiskt. I Västra Eneby socken finns två separata centralbygder, en i
anslutning till kyrkan och en i norra delen av socknen, där det finns ett större
sammanhängande öppet område med flera bebyggelseenheter från åtminstone
yngre järnålder. De två centralbygderna åtskiljs av ett skogsområde. På samma
sätt finns två centralbygder i Vårdnäs socken, på var sida om sjön Rängen/
Järnlunden. I den norra centralbygden ligger kyrkan.

Resultatet av studien framgår av Tabell 2.4. Denna visar att 36 procent av
hemmanen låg i vad som här har räknats till de olika socknarnas centralbygder
och att således 64 procent av hemmanen låg utanför dessa centralbygder. Vad
gäller centralbygderna dominerade frälsejorden kraftigt. Hela 82 procent av
hemmanen i dessa ägdes av frälset vid medeltidens slut. Detta kan jämföras
med att frälset vid samma tidpunkt ägde 69 procent av det totala antalet gårdar
(se Tabell 2.1 ovan) i Kinda härad. Skattejorden utgjorde endast 16 procent av
hemmanen i centralbygderna, medan 27 procent av det totala antalet gårdar i
Kinda härad ägdes av skattebönder. Om man ser till antalet hemman låg den
övervägande delen av frälsehemmanen utanför centralbygderna. Detta gäller
dock i högre grad för skatte- och kronojorden. Av tabellen framgår också att
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andelen frälsejord var proportionellt större i centralbygderna i jämförelse med
de andra jordnaturerna. Resultatet att frälsejorden hade så stark dominans i
centralbygderna är alltså inte enbart en följd av att andelen frälsejord var hög i
Kinda härad.

Tabell 2.4: Antal (och andel) hemman av olika jordnaturer som vid medeltidens slut
låg i socknarnas centralbygder respektive utanför dessa centralbygder i Kinda
härad.

Geografisk belägenhet Skatte Krono Frälse Summa
I centralbygd 26 (16%) 3 (2%) 130 (82%) 159 (100%)
Utanför centralbygd 92 (31%) 21 (7%) 171 (60%) 284 (100%)

Summa 443

Källa: Smålands handlingar.

Studien i Kinda härad visar ett mönster tvärt emot den tidigare forskningen om
Mälardalen. I samtliga socknar dominerade frälsejorden i de centrala områdena
kring kyrkan. I den mån skattegårdar fanns i de centrala bygderna låg de oftast
insprängda i byar som ägdes av frälset. Skattejorden fanns till största delen
utanför centralbygderna, ofta på marker som måste ha blivit koloniserade under
medeltiden då det saknas kända gravfält från yngre järnåldern. Utanför central-
bygderna fanns också kronojorden och en övervägande andel av frälsejorden.

Denna bild av den geografiska jordägostrukturen vid medeltidens slut får
här fungera som en ingång till medeltidsstudien. Den fråga som infinner sig är
då om denna jordägostruktur kan följas bakåt i tiden, under äldre delar av
medeltiden?

2.4 Det världsliga frälsets gods

Här kommer strukturen i det frälse jordägande att tas upp översiktligt i de under-
sökta häraderna utifrån Frälse- och rusttjänstlängden 1562. Ovan nämndes att
denna längd för Kinda härad har luckor vad gäller en mindre del av Horn
socken och hela Hycklinge socken. I de fall upplysningar saknas från år 1562
har uppgifter från 1570- och 1580-talen använts utifrån Almquists tabeller.3

De flesta av de jordägande personerna torde vara desamma vid denna senare
tidpunkt som år 1562. Ett viktigt undantag utgörs av Sten Banérs gods i Hyck-
linge socken. Sten Banér torde ha ärvt en del av godset av sin mor Margareta
Pedersdotter (Bielke), vars far och (barnlöse) farbror köpte några av gårdarna
år 1515.4 En annan del av godset torde vara hustrun Margareta Birgersdotters

                                             
3 Almquist FRGÖ s. 458 ff.
4 5/7 1515 Köpenhamn, RAp. Se även Gillingstam 1947 s. 35, not 5.
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(Grip) gods.5 Paret bodde på Brokind under 1580-talet. Margareta Birgersdotter
hade fått sätesgården Brokind i morgongåva av sin förre make Erik Månsson
(Natt och dag), som avled år 1563 eller 1564.6 Detta medför att Brokind har
räknats som sätesgård två gånger i sammanställningarna nedan, dels som Eriks
Månssons sätesgård och dels som Sten Banérs. Detta förhållande förrycker
dock inte huvudresultaten som framkommer i studien.

För att studera frågan om godsstrukturen är det viktigt att dela in de frälse
jordägarna i olika kategorier. I den tidigare forskningen om frälsegods under
olika tidsperioder har man gjort åtskillnad mellan hög- och lågfrälse. I vissa
fall finns också närmare definierat vad som avses med de olika kategorierna.
Den senaste som har berört frågan är Olle Ferm. Han menar att skillnaden kan
definieras utifrån kvantitet, dvs antalet gårdar som de olika frälsepersonerna
äger. I hans undersökning karaktäriseras personer som ägde mer än 100 landbo-
gårdar som högfrälse, medan de som ägde mindre karaktäriseras som låg-
frälse.7 En sådan kategoriindelning är mindre lämplig i detta arbete som studerar
godsens förekomst i lokalsamhället. Här skall olika kategoriindelningar av de
frälse jordägarna göras.

En första kategoriindelning av ägarna till frälsejord inom UO är att se till
var de bodde, om de bodde i UO, i övriga Östergötland eller i övriga Sverige.
Detta säger förvisso inget i fråga om de är att räkna som hög- eller lågfrälse,
men kan ändå ge ett första mått på i vilken utsträckning frälsegodsen är att
anse som lokalt/regionalt förankrade eller ej. En sammanställning utifrån en
sådan kategoriindelning finns i Tabell 2.5.

I de fem studerade häraderna ägdes 584 gårdar av frälset år 1562. Antalet
jordägare var då 104 stycken, vilket ger ett genomsnittligt jordinnehav i UO på
5,61 gårdar per jordägare. Av de 104 ägarna av frälsejord bodde 61 st. utanför
Östergötland och för 11 st. har det inte gått att fastställa sätesgård. Huvuddelen
av det totala antalet jordägare var bosatta utanför UO och Östergötland. Av de
32 ägarna av frälsejord som bodde i Östergötland, bodde 21 stycken inom UO.

                                             
5 Godset Mörby i Hycklinge socken ingick 1377 i ett jordaskifte mellan Bo Jonsson (Grip) och Erik

Valdemarsson (Folkungaätten, Valdemarsgrenen), där Erik erhöll Mörby i byte mot Ringstad, med
befästningen Ringstadaholm, i Östra Eneby socken. Samma dag sålde sedan Erik tillbaka godset
Mörby till Bo Jonsson för 350 mark svenska penningar (brev 9/10 1377 Nyköping, LStB (2 brev)
och Norrk. medelt. nr 30). Detta är ett mycket stort belopp, varför det finns anledning att tro att
Mörby omfattade ett helt godskomplex. År 1376 motsvarade 500 mark svenska penningar ett stort
godskomplex bestående av omkring tio landbogårdar med underlydande torp, samt två kvarnar (15/8
1376 Stockholm, LStB, se även Lundberg 1981 s. 62). Troligen var det de angränsande gårdarna och
byarna Vallingedal, Sätra och Merhult som ingick i godskomplexet, vilka också ägdes av Sten Banér
under slutet av 1500-talet. Denna del av godskomplexet kom sannolikt sedan att gå i arv till Bo
Jonssons arvingar i den yngre Gripsläkten, till vilken Birger Nilsson (Grip) hörde. Birger Nilssons
dotter Margareta var som påpekats ovan gift med Sten Banér.

6 Almquist 1960 s. 174.
7 Ferm 1990 s. 33.
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Tabell 2.5: Antal personer som ägde frälsejord i UO enligt FoR år1562 fördelat på
tre olika kategorier, samt jordinnehavet i antalet gårdar och det genomsnittliga
antalet gårdar per person.

Kategori ägare
av frälsejord

Antal
personer

Antal
hemman

Procent av totala
antalet hemman

Genomsnittligt
antal hemman

Bodde i UO 21 214 37% 10,1
Bodde i övriga Ögl. 11 61 10% 5,5
Bodde utanför Ögl. 61 286 49% 4,7
Okänt 11 23 4% 2,1

Summa 104 584 100% 5,61

Källa: FoR 1562, samt Almquist FRGÖ tabeller och Almquist 1960.

Ser man sedan till det antal hemman som de olika kategorierna av frälse
jordägare innehade visar det sig att 53 procent av antalet gårdar ägdes av de
jordägare som bodde utanför UO medan 47 procent ägdes av de som bodde i
Östergötland. Av dessa 47 procent ägdes inte mindre än 37 procent av
personer som bodde i UO. Detta ger ett intryck av att jordägare som bodde i
Östergötland till huvuddelen var lokalt/regionalt förankrade i den del av
landskapet som de bodde i. Detta intryck förstärks av att det genomsnittliga
antalet hemman i UO som ägdes av de jordägare som bodde i området var
10,1 hemman, dvs nästan dubbelt så många som det genomsnittliga
jordinnehavet per person i UO.

I andra studier av enskilda personers gods vid denna tid har det visat sig att
högfrälset ofta ägde jordegendomar spridda över hela Sverige och att de ofta
ägde endast ett begränsat antal gårdar i samma område. Dock var de spridda
egendomarna ofta relativt samlade till ett eller ett par områden i varje lands-
ända.8 I denna studie, som närmar sig frälsegodsen utifrån lokalsamhällets
perspektiv, framgår att de gods där jordägaren bodde i andra delar av landet,
stod för drygt halva det frälse jordinnehavet i UO vid mitten av 1500-talet. En
dryg tredjedel av antalet hemman ägdes vid denna tid av ett frälse som bodde i
området och var lokalt/regionalt förankrat. Detta var något oväntade siffror. I
den tidigare forskningen får man intrycket av att gods där ägaren bodde på
annan ort stod för en mycket större andel av jordägandet under 1500-talet.
Denna studie har alltså visat att en betydande andel av jordägarna i UO bodde
inom området, eller i Östergötland, och att en betydande andel av frälsehem-
manen ägdes av personer som också bodde inom området.

Ovanstående undersökning gällde hela UO som reduktionsbas, alltså en
regional nivå av den världsliga godsstrukturen. Tabell 2.6 nedan visar situa-
tionen vid samma tid inom de olika häraderna. Av tabellerna framgår att det
var stora skillnader mellan de olika häraderna. Godsstrukturen i Åkerbo härad
å ena sidan karaktäriseras av en långt gången uppsplittring av den världsliga

                                             
8 Ferm 1990 s. 85 ff.
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frälsejorden medan godsstrukturen i Skärkinds härad å andra sidan karak-
täriseras av en relativt hög grad av koncentration av ägandet. I Skärkinds
härad ägdes 55 procent av den världsliga frälsejorden av de fyra personer som
bodde i häradet eller i angränsande socknar. I Åkerbo härad ägdes 49 gårdar
av 28 personer. En förklaring till den uppsplittrade jordägostrukturen i Åkerbo
härad kan vara att det år 1562 saknades sätesgårdar i häradet. Två personer
som vid denna tidpunkt bodde i angränsande socknen Kimstad ägde endast tre
gårdar. Av de övriga häraderna i UO kan situationen i Bankekinds härad
karaktäriseras som relativt uppsplittrat ägande. Då materialet är relativt litet
drar naturligtvis enskilda gods upp siffrorna. Vad gäller Skärkinds härad är det
framför allt storgodset Björkvik i Östra Ryds socken, med ett stort antal
underlydande gårdar, som drar upp genomsnittet, men även andra gods i
Skärkinds härad var relativt stora. T.ex. hörde sju gårdar till godset under
Halleby i Skärkinds socken, som år 1562 ägdes av Per Persson skrivare, och
sju gårdar hörde till godset under Hällerstad i Östra Ryds socken.

Tabell 2.6: Antal gårdar (och andel av den totala mängden gårdar inom respektive
härad) samt genomsnittligt antal gårdar per person inom respektive härad i UO år
1562 fördelat på kategorierna Bodde i häradet eller i angränsande socknar och
Bodde ej i häradet.

Härad Bodde i
häradet

Antal gårdar
(% av total
frälsejord)

Genomsnitt
antal gårdar/

ägare

Bodde ej
i häradet

Antal gårdar
(% av total
frälsejord)

Genomsnitt
antal gårdar/

ägare

Kinda 5 48 (22%) 9,6 51 172 (78%) 3,37
Hanekind 4 26 (30%) 6,5 36 60 (70%) 1,5
Bankekind 8 34 (26%) 4,25 33 97 (74%) 2,93
Skärkind 4 56 (55%) 14 19 45 (45%) 2,37
Åkerbo 2 3 (6%) 1,5 26 46 (94%) 1,77

Anmärkning: Summan i kolumnen ”Bodde i häradet” blir 23 personer, vilket inte stämmer
med antalet jordägare som bodde i UO enligt tabell 2.7. Anledningen till detta är att i Tabell
2.7 har två personer räknats två gånger. De bodde i ett härad samtidigt som de räknats in som
boende i angränsande socken till ett annat härad.

Källa: FoR 1562, Almquist FRGÖ och Almquist 1960.

Tabellen visar tydligt att de som bodde i de olika häraderna eller i till
respektive härad angränsande socknar ägde relativt många gårdar i närområdet
kring sätesgården, medan de som bodde utanför det härad där de ägde jord
ägde relativt få gårdar. Detta bekräftar alltså intrycket ovan att de som bodde i
UO hade en tydlig förankring i närområdet vad gäller att äga jord.

När sedan en kategoriindelning av jordägarna efter antal gårdar som de
ägde i UO görs framträder ett mönster som delvis motsäger ovanstående resul-
tat. Här har de jordägande personerna delats in i två grupper: de som ägde sex
gårdar och fler i UO (det vill säga mer än det genomsnittliga antalet gårdar per
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person sammantaget över hela UO) och de som ägde färre än sex gårdar.
Resultatet framgår av Tabell 2.7.

Av tabellen framgår att 30 procent av jordägarna ägde sex eller fler gårdar.
Dessa 30 procent ägde inte mindre än 75 procent av antalet frälsegårdar i UO.
Det genomsnittliga antalet gårdar per person inom denna grupp var 14.
Resterande 25 procent av frälsejorden ägdes alltså av 70 procent av
jordägarna, och det genomsnittliga antalet gårdar per person i denna grupp av
jordägare var två. Slutsatsen av detta är att ett relativt litet antal gods stod för
en stor andel av jordinnehavet, alltså att det frälse jordägandet var koncentrerat
till ett litet antal förhållandevis stora gods.

Tabell 2.7: Antal personer (och andel av det totala antalet personer) som ägde sex
eller fler gårdar respektive färre än sex gårdar år 1562 samt det totala antalet gårdar
(och andel av det totala antalet gårdar) som ägdes av personerna inom respektive
kategori.

Kategori Antal personer (% av
totala antalet personer)

Antal gårdar (% av totala
frälsejorden)

Ägde sex eller fler gårdar 31 (30%) 436 (75%)
Ägde färre än sex gårdar 73 (70%) 148 (25%)

Summa 104 (100%) 584 (100%)

Källa: FoR 1562 och Almquist FRGÖ tabeller.

Sammanfattningsvis har undersökningen hittills visat att den världsliga
frälsejorden i hela UO ger intrycket av att ha varit uppsplittrad på många olika
jordägare. I snitt ägde varje person som ägde frälsejord i UO 5,61 gårdar. När
sedan en första uppdelning i olika kategorier av jordägare gjordes framgick att
de som hade sin sätesgård inom UO ägde fler gårdar per person än de som
bodde utanför UO. Detta förhållande blev än tydligare när situationen inom de
olika häraderna studerades. Detta tolkades som att de som hade sin sätesgård i
UO hade en klar förankring i närområdet genom att de ägde ett relativt stort
antal gårdar. De inomregionala skillnaderna kunde delvis förklaras utifrån det
förhållandet att där det saknades sätesgårdar vid mitten av 1500-talet karak-
täriserades också jordägandet som relativt starkt uppsplittrat på många olika
personer. Detta stämmer dock inte med Bankekinds härad där det bodde rela-
tivt många jordägande frälsepersoner men där jordägandet var uppsplittrat på
många olika personer. Differentieringen av jordägarna efter det antal hemman
de ägde visade att jordägandet var starkt koncentrerat till några få relativt stora
gods.

Sätesgårdar och gods
Enligt översikten ovan var det 21 frälsepersoner som ägde jord och bodde i
UO år 1562. Antalet sätesgårdar vid samma tid var 16 (några enheter var
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sätesgård för personer gifta med varandra). Några enheter bestod av två sätes-
gårdar, t.ex. Halleby i Skärkinds socken, Värnäs i Värna socken och Skrave-
stad i Örtomta socken. Sätesgårdarna var under 1500-talet huvudsakligen
lokaliserade till mellanbygden i Bankekinds och Skärkinds härader samt längs
Stångåns vattensystem. Undantaget var Someke i Tidersums socken, som är
beläget i södra skogsbygden.

Ovan konstaterades att en översiktlig studie av den frälse jordägostrukturen
gav intryck av att de som bodde i UO också ägde relativt mycket jord inom
UO. Detta intryck förstärks om man ser till de sätesgårdar som fanns i UO år
1562 och de gods som hörde till dessa sätesgårdar. Sammanlagt fanns, som
sagt, 16 sätesgårdar i de fem häraderna (inklusive Ekenäs, som möjligen endast
är att betrakta som en huvudgård vid denna tid). Under dessa 16 sätesgårdar
låg 267 hemman inom UO. Detta innebär att knappt hälften (45 %) av den
totala frälsejorden i UO ägdes av personer som hade sin sätesgård inom UO.
Av dessa 267 hemman låg 192 (33 % av den totala frälsejorden) i samma
härad som den sätesgård de hörde till. En stor del av den jord som hörde till
olika sätesgårdarna i UO låg alltså i sätesgårdarnas geografiska närhet. Detta
ansluter till resultat i andra studier, som har visat att några gods har visat på en
koncentration av jordinnehavet till sätesgårdarnas geografiska närhet.9 Detta
förhållande förklaras framför allt med att det var en medveten strävan hos
jordägarna att samla jordinnehavet kring sätesgårdarna.10 En annan förklaring
kan vara att sätesgårdarnas lokalisering styrdes till de områden där en person
eller släkt sedan gammalt innehaft ett samlat gods.

2.5 Geografiskt samlade godskomplex

För att studera i vilken utsträckning frälsejorden var samlad i geografiskt
samlade godskomplex har en sammanställning gjorts över de fall där en jord-
ägare ägde tre eller flera gårdar inom samma socken. Tanken är att en sådan
studie skall fördjupa den ovan mer översiktliga analysen av godsstrukturen vid
mitten av 1500-talet.

Antalet geografiskt samlade godskomplex år 1562 var 49 stycken och
omfattade sammanlagt 314 gårdar. Av Tabell 2.8 nedan framgår att av de 104
personer som ägde frälsejord i UO år 1562 innehade 35 personer ett eller flera
geografiskt samlade godskomplex. Dessas genomsnittliga storlek var 6,4
gårdar. Detta medför att över hälften (54 %) av den världsliga frälsejorden i
UO år 1562 ingick i geografiskt samlade godskomplex. Av de 35 personer
som innehade ett eller flera sådana bodde 13 i UO medan 22 bodde utanför
UO. Dock omfattade de godskomplex som tillhörde de som bodde i UO fler

                                             
9 Ferm 1990 s. 85.
10 Munktell 1982 s. 84. Jfr Ferm 1990 s. 86 ff som menar att det var svårt för frälsepersonerna att

uppnå önskvärd arrondering av godsen.
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gårdar, 205 av de 314 som ingick i godskomplex tillhörde de 13 personer som
bodde i UO.

De gårdar som inte ingick i godskomplex kan karaktäriseras som strögods,
det vill säga att en person endast ägde enstaka gårdar inom en socken. Antalet
gårdar som kan karaktäriseras som strögods var alltså 270 (46 % av den totala
frälsejorden). Antal jordägande personer som endast innehade strögods i UO
år 1562 var 69, och av dessa bodde åtta i UO. Alla utom en av dessa åtta inne-
hade endast en gård i UO.

Sammantaget ingick alltså 214 hemman i lokala gods och hörde till en
sätesgård i UO. Sju av dessa hemman tillhörde de personer som endast inne-
hade en sätesgård i UO och inte hade andra landbogårdar. Ytterligare två
gårdar tillhörde en person som utöver sätesgården hade endast ett landbo-
hemman i UO. Kvar blir 205 gårdar som ingick i lokala godskomplex
bestående av tre eller flera gårdar. Alltså 96 procent av de frälsegårdar som
hörde till en sätesgård som låg i UO ingick i samlade godskomplex om mer än
tre gårdar, som angränsade till varandra eller låg i samma socken.

Tabell 2.8: Antal jordägande personer som ägde godskomplex i UO och hur många
gårdar respektive kategori ägde fördelat på grupperna Bodde i UO och Bodde ej i
UO

Kategori av jordägare Antal personer
Bodde i UO

Antal gårdar Antal personer
Bodde ej i UO

Antal gårdar

Ägde godskomplex 13 205 22 109
Ägde ej godskomplex 8 9 61 261

Summa 21 214 83 370

Källa: Se Tabell 6.

En fråga som då infinner sig är hur dessa godskomplex bildades en gång i
tiden och vilket tidsdjup denna struktur på frälsegodsen har. Dessa frågor, om
den ägohistoriska bakgrunden till de under mitten av 1500-talet förekom-
mande godskomplexen, kommer att tas upp till behandling i de detaljerade
medeltidsundersökningarna nedan.

Några gods utmärker sig genom att de är särskilt stora. Det är Brokind i
Kinda härad, Säby i Vist socken i Hanekinds härad, Björkvik i Skärkinds
härad samt Ekenäs i Bankekinds härad. En genomgång av dessa gods äldre
historia belyser delvis frågeställningen ovan om godskomplexens äldre ägo-
historia.

Brokind i Vårdnäs socken, Kinda härad, ägdes och beboddes år 1562 av
Erik Månsson (Natt och dag). Släkten Natt och dag tillhörde högfrälset. Erik
Månsson ägde 22 gårdar samlat i Vårdnäs socken. Han ägde också ett
godskomplex bestående av tre gårdar i byn Bullerum i Yxnerums socken i
Skärkinds härad. Utöver dessa gårdar ägde han några enstaka spridda gårdar i
UO. Ser man till hans samlade jordinnehav i hela Sverige var han en av
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landets jordrikaste personer år 1562.11 Brokinds äldre historia kan spåras bakåt
i tiden till 1360-talet, då gården ägdes av Valdemar Eriksson (Folkungaätten)
och hans hustru.12 Möjligen var gården då också sätesgård.13 År 1379 sålde
Valdemar Erikssons änka Helga Anundsdotter (Rörik Birgerssons ätt) godset
Brokind med underlydande till Bo Jonsson (Grip). Vid försäljningen
framskymtar ett godskomplex. Till Brokind hörde dels en del i byn Släteke
samt flera torp nordväst om Brokind.14 Helga Anundsdotter var vid detta
tillfälle omgift med Joar Königsmark, vilken enligt uppgift med våld tvingade
Helga att sälja godset till Bo Jonsson.15 Bo Jonsson förvärvade också jord i
norra delen av Vårdnäs socken.16

Säby i Vist socken ägdes och beboddes år 1562 av Carin Göransdotter
(Gyllenstierna), som hade varit gift med ovan nämnde Erik Månssons (Natt
och dag) bror Nils Månsson. Säbygodset omfattade 18 gårdar i Vist och
Vårdnäs socknar. Säby, och under medeltiden grannenheten Bjärka, var under
slutet av 1300-talet sätesgård för Bo Jonsson (Grip). Från 1360-talet för-
värvade han en mängd jord i socknen och på 1380-talet uppförde han borgen
Bjärkaholm. Säbygodset hänger alltså historiskt sett intimt samman med
Brokindsgodset.

Arvet efter Bo Jonsson skiftades först på 1450-talet, och tillföll då dels
sonens, Knut Bosson (Grip), ättlingar och dels dottern Margareta Bosdotters
mans, Ficke Bylows, syskon genom bakarv.17 Den som kom att ärva Brokind
och Säby var Ermegård Fickesdotter (Bylow), som var gift med Måns Bengts-
son (Natt och dag). Det var deras arvingar som ägde godsen år 1562. Brokinds-
godset och Säbygodset, som under medeltiden ägdes av samma personer, hade
alltså varit samlade sedan slutet av 1300-talet.

Sätesgården Björkvik i Östra Ryds socken, Skärkinds härad, ägdes år 1562
av Carl Holgersson (Gera). Han ägde inte mindre än 48 gårdar i Skärkinds
härad och i Örtomta socken i Bankekinds härad och tillhörde i övrigt en av
landets jordrikaste adelsmän.18 Godset byggdes upp under andra halvan av
1300-talet av Peter Tomasson (tre rosor) och hans fader Tomas i Hännebjörke
(i Gistad socken).19 Godset ärvdes uppenbarligen av Peter Tomassons till
namnet okända dotter, som var gift med Knut Nilsson (Gera). Den fortsatta
arvsgången måste sedan ha skett inom släkten Gera i rakt nedstigande led till
Carl Holgersson. Även Björkviksgodset, som det framträder år 1562, hade
alltså varit samlat sedan andra halvan av 1300-talet.

                                             
11 Samuelsson 1993 s. 72.
12 SRP 523.
13 Styffe 1911 s. 236.
14 8/9 1379 Nyköping, LStB.
15 DGA 2, s. 2 ff.
16 För referenser hänvisas till Rosman 1923 s. 348.
17 För arvsgången se Rosman 1923 s. 309 och s. 321 f.
18 Samuelsson 1993 s. 72.
19 För referenser hänvisas till SoK s. 84. En sammanställning av breven som rör godsuppbyggnaden

har gjorts av Lindberg 1998 (opublicerad).
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Ekenäs i Örtomta socken, Bankekinds härad, ägdes år 1562 av Svante
Stensson Sture. Han ägde inte mindre än fem olika godskomplex inom UO.
Det största låg kring sätes-/huvudgården Ekenäs. Detta godskomplex är till
stora delar detsamma som han ärvde år 1528 efter sin fader Sten Sture d.y.20

Dess äldre historia tyder mycket på att det är ett arv från Natt och dag-släkten.21

Vad gäller Svante Stenssons övriga godskomplex kom godset i Kisa socken
(tre gårdar) från modern Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), som i sin tur hade
fått godset från sin moder Sigrid Eskilsdotter (Banér).22 Övriga godskomplex i
UO var sannolikt hustrun Märta Eriksdotters (Leijonhufvud) gods. I Horns
socken ägde Svante Stensson tre gårdar. I anslutning till dessa  ägde hustruns
brorson Erik Abrahamsson (Leijonhufvud). I Östra Ryds socken i Skärkinds
härad ägde Svante Stensson sju gårdar. I anslutning till dessa ägde hustruns
bror Sten Eriksson (Leijonhufvud) år 1562. I Östra Ryds socken är det högst
troligt att Svante Stensson gods kom från hustrun, eftersom gårdarna tidigare
under 1500-talet hade ägts av hustruns moder Ebba Eriksdotter (Vasa).23 I
Hägerstad socken i Kinda härad ägde Svante Stensson tre gårdar. Dessa
gårdars ägoshistoria utreds närmare nedan.24 Svante Stensson var den isärklass
jordrikaste personen i Sverige år 1562.25

Genomgången av dessa godskomplex vid mitten av 1500-talet visar att
flera av dem hade varit samlade sedan lång tid. Tre av godsen hade varit
samlade sedan åtminstone andra halvan av 1300-talet genom aktiva förvärv av
jord medan Svante Stenssons gods inte kunde beläggas så som uppbyggda
genom aktiva köp och byten. Detta visar att geografiskt samlade godskomplex
vid mitten av 1500-talet kan ge indikationer på att dessa gods sedan gammalt
har varit samlade i olika lokala godskomplex. Genomgången av de fyra stora
godskomplexen ovan ger också intrycket av att andra halvan av 1300-talet var
en tidsperiod då en omfattande godsuppbyggnad skedde och att många av de
gods som då skapades kom att bli bestående fram till åtminstone mitten av
1500-talet.

Klostrens och domkyrkans godsstruktur
Översikten av frälsegodsen under 1500-talet har hittills till största delen
handlat om det världsliga frälsets gods. I avsnitt 2.2 ovan framgick att även det
andliga frälsets gods bör räknas till frälset vid sammanställningar som skall
gälla vid tiden för medeltidens slut. Bland annat kom en stor del av det andliga
frälsets gods från det världsliga frälset, något som också påvisats i flera
tidigare studier. Framför allt gäller detta gods som hörde till de olika klostren
och domkyrkans olika institutioner medan den ägohistoriska bakgrunden till
                                             
20 Viksamlingen, Stureska kopieboken, RA.
21 En utförligare behandling av Ekenäs och hela Örtomta socken finns nedan.
22 DGA 1 s. 226-236 samt G5 s. 114 ff.
23 Almquist FRGÖ s. 190 f.
24 Se nedan om Hägerstads socken.
25 Samuelsson 1993 s. 72.
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sockenkyrkornas jord (det som tas upp som kyrkojord i årliga räntan) vid
medeltidens slut är mer okänd. Mot bakgrund av detta är det relevant att
sammanställa godsstrukturen även för det andliga frälsets del vid slutet av
medeltiden. Då en andlig institution ägde ett samlat geografiskt samlat
godskomplex kan detta tyda på en bakgrund som världsligt godskomplex.26

Vid studien av förekomst av godskomplex inom det andliga frälset i UO är
kriteriet att minst tre gårdar till samma andliga institution skall ligga geo-
grafiskt samlat, d.v.s. i samma socken. Det kan antingen vara fråga om enskilda
hemman i olika byar eller flera hemman i samma by. Källmaterialet har
utgjorts av några årgångar av årliga räntan i Östergötlands och Smålands
handlingar under 1550-talet.

Totalt ägdes 552 gårdar av det andliga frälset (inkl. 28 gårdar arv och eget)
vid medeltidens slut. Av dessa tillhörde 166 kategorin kyrkohemman. I fort-
sättningen kommer inte kyrkohemmanen att ingå i beräkningarna mot
bakgrund av att dessa gårdars äldre historia i de allra flesta fall är okänd. Kvar
blir då 386 gårdar som ägdes av olika kloster och domkyrkans olika
institutioner. Av dessa 386 gårdar ingick 311 (81 %) i godskomplex. Särskilt
Vreta kloster och Askeby kloster hade en stor andel av sin jord samlad i olika
godskomplex. Även de gårdar som hörde till domkyrkans kaniker var i hög
grad samlade i godskomplex.

2.6 Kronans gods

Vid mitten av 1500-talet ägdes sammanlagt 197 hemman av kronan, vilket
utgör 12 procent av det totala antalet hemman. Av Tabell 2.1 framgick att
andelen kronojord varierade mellan de olika häraderna. Allmänt om
kronojorden kan sägas att den i många fall var lokaliserad till socknarnas
perifera delar vid mitten av 1500-talet. En rimlig tolkning av detta är att dessa
hemman utgörs av kungstredingen, där kronan hävdade ägande av 1/3 av de
nybyggen som togs upp på allmänningsmark. En andra kategori kronohemman
utgörs av spridda enstaka kronohemman i byalag med andra jordnaturer i
socknarnas centrala delar. Den ägohistoriska bakgrunden till dessa hemman är
i många fall okänd. Den tredje kategorin kronohemman utgörs av de som
bildar geografiskt sammanhängande godskomplex i centrala lägen. Den
ägohistoriska bakgrunden till dessa hemman är också oklar. En hypotes kan
vara att dessa godskomplex har sin bakgrund i tidigmedeltida kungagods.

Ett problem i samband med den medeltida kronojorden är vad som är att
betrakta som gods knutna till kungaämbetet och vad som är att betrakta som
de olika kungarnas egna släktgods. Utifrån den forskning som har gjorts inom
detta fält får vi utgå från att det som under medeltiden betraktades som
kronojord är kopplat till kungaämbetet. Detta gods, i källorna kallat ”bona

                                             
26 Exempel i tidigare forskning är godset Sköldnora i Fresta socken, Rahmqvist 1996 s. 8 ff.
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regale” eller ”Uppsala öd”, skulle utgöra kungens försörjningsbas vid resor
genom landet. I centrum för sådana gods låg ofta en kungsgård eller en
Husaby. Den kronojord som finns upptagen i jordeböckerna vid mitten av
1500-talet hade säkerligen i många fall sin bakgrund i gammalt Uppsala öd.
Vid sidan av kronogodset hade de medeltida kungarna även omfattande
privata egendomar. Dessa egendomar kan allmänt betraktas som frälsejord.
När en kung eller kungasläkt avyttrade sådan släktjord avkrävdes vittnesmål
från släktingar, något som inte torde ha skett vid avyttringar av kronojorden.
Exempel på detta kommer att ges i detaljsstudierna av socknarna nedan.

I detta sammanhang kommer förekomsten av centralt belägna samlade
kronogodskomplex vid mitten av 1500-talet att tas upp. Sådana krono-
godskomplex fanns i fem socknar i UO.

I Vist socken i Hanekinds härad ägde kronan vid mitten av 1500-talet 14
gårdar. Sju av dessa låg i socknens centralbygd kring kyrkan. I Vist socken
fanns också en enhet som hette Husby, vilket också var namnet på socknen
under stora delar av medeltiden. Den centralt belägna kronojorden i Vist socken
är sannolikt, mot bakgrund av ovanstående, gammalt medeltida kronogods.

I Skeda socken i Hanekinds härad fanns fem kronohemman centralt i
socknen i byar blandat med andra jordnaturer.

I Svinstad socken i Bankekinds härad fanns tio kronohemman centralt i
socknen. En by, Unnerstad, med tre hemman var en helägd kronoby. I övrigt
låg kronojorden i byalag med andra jordnaturer. Intressant i sammanhanget är
att kyrkan i Svinstad på arkitektoniska och konsthistoriska grunder anses vara
en kungakyrka,27 d.v.s. en kyrka byggd av kungen under äldsta delen av medel-
tiden. Möjligen tyder detta på att kungen har haft jordegendomar i centrala
delen av socknen redan under 1100- och 1200-talen, och att det då skulle vara
fråga om Uppsala öd. I övrigt saknas stöd i det skriftliga källmaterialet för en
kungsgård eller liknande.

I Vårdsbergs socken i Bankekinds härad ägde kronan tre hemman i byn
Bökestad.

I Skärkinds socken i Skärkinds härad fanns 16 kronohemman varav 15 låg
geografiskt samlat i den centrala delen av socknen. Jordägoförhållandena i
Skärkinds socken under medeltiden studeras närmare i särskilt kapitel nedan.
Redan här kan dock nämnas att det under 1800-talet fanns en tradition om att
det hade funnits en kungsgård i socknen.28 Denna tradition bekräftas av ett
brev från år 1308 där hertigarna Erik och Valdemar utfärdade ett skyddsbrev
för Linköpings domkyrka i Skärkind,29 samt av ett parti i Erikskrönikan, som
handlar om tiden vid 1300-talets början, där det står omnämnt att kungen ”låg
i Skärkind”.30 Detta kan knappast tolkas på annat sätt än att det fanns en

                                             
27 Redelius 1972 s. 13.
28 Broman 1851.
29 DS 1597.
30 Erikskrönikan s. 165.
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kungsgård i Skärkind där kungen uppehöll sig en tid. Även Skärkinds kyrka,
som ligger centralt i kronogodskomplexet, har på arkitektoniska och konst-
historiska grunder klassats som en kungakyrka.31 I övrigt saknas skriftliga
belägg för kronogodset i Skärkinds socken.

I Gårdeby socken i Skärkinds härad fanns åtta kronohemman centralt i
socknen. Den ägoshistoriska bakgrunden till dessa hemman har inte studerats
närmare.

I Åtvids och Björsäters socknar i Bankekinds härad ägde kronan samman-
lagt 60 hemman. Många av dessa ligger i skogsbygden. Många av dessa
hemman hade tidigare under medeltiden, vid början av 1300-talet, ägts av
frälset.32 Detta medför att det finns anledning att tro att det har ägt rum en räfst
där kronan har dragit in jord från frälset. I övrigt har inte den ägohistoriska
bakgrunden till dessa hemman studerats. En orsak till den stora mängden
kronohemman kan vara gruvdriften i området som i kronans regi påbörjades i
stor skala under första halvan av 1500-talet.

Sammanlagt ingick 45 (23%) av kronohemmanen i UO i centralt belägna
geografiskt samlade godskomplex, borträknat Björsäters och Åtvids socknar
där kronojorden till största delen låg i skogsbygden. I tre av de sex fall som
tagits upp ovan fanns starka indikationer på att det i anslutning till dessa gods-
komplex har funnits en kungsgård kopplat till Uppsala öd, d.v.s. att de ingick i
gods som kungen sedan äldre medeltid disponerade i egenskap av kung till
skillnad från kungens privata släktgods. Den ägohistoriska bakgrunden för de
övriga tre kronogodskomplexen har inte studerats närmare. Det är fullt möjligt
att sådana studier av skulle visa på en liknande historia även för dessa gods.

2.7 Det världsliga och andliga frälsets gods – en
sammanställning

Sedan såväl det världsliga som andliga frälsets numerär och struktur ovan
studerades var för sig är det dags att göra en sammanställning av hela frälset.
Den totala frälsejorden i UO uppgick vid mitten av 1500-talet till 1236
gårdar.33 Sedan kyrkohemmanen räknats bort återstår 970 gårdar. Av dessa
tillhörde 584 (60%) det världsliga frälset medan 386 (40%) tillhörde olika
kloster och domkyrkans institutioner. Av den totala frälsejorden (exkl. kyrko-
hemmanen) ingick 625 gårdar (64%) i vad som här har räknats som
geografiskt samlade godskomplex medan 345 gårdar (36%) kan karaktäriseras
som strögods. Det andliga frälset hade en högre andel av godsen samlade i
godskomplex än det världsliga frälset. De olika andliga institutioner som ägde
jord i UO vid medeltidens slut var alla utom en belägna i Östergötland.

                                             
31 Lundberg 1927 s. 34 och s. 38.
32 DS 3938, not s. 440 f.
33 Exakta siffror är naturligtvis svårt att ge. Det viktiga i detta sammanhang är emellertid pro-

portionerna, vilka i huvudsak bör stämma.
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3 Kinda härad – jordägande från tidig medeltid
till 1500-tal

Efter en allmän översikt över jordägandet och godstrukturen under 1500-talet
skall nu en mer detaljerad genomgång av Kinda härad göras. Kapitlet inleds
med en genomgång av situationen under 1500-talet. Sedan följer en
undersökning av de medeltida förhållandena i tre socknar.

3.1 Geografiska förhållanden

Kinda härad hörde fram till år 1611 till Småland, och bildade från slutet av
1300-talet tillsammans med Tjust och Ydre härader Stäkeholms län. Trots att
de tre häraderna administrativt räknades till Småland under hela perioden
hörde de till Östergötlands lagsaga, det vill säga det var Östgötalagen som
gällde och det var lagmannen i Östergötland som utövade domsmakten. Hela
Kinda härad har också, till skillnad från Ydre härad, tydliga östsvenska drag.
För att nämna några sådana drag var marken under medeltiden indelad i
attungar samt tvåsäde och solskifte var den gängse formen för organisering av
jordbruksmarken.

Landskapet i Kinda härad karaktäriseras av relativt kuperad terräng där
skogen dominerar. Centralt i häradet finns Stångåns vattensystem med de
större sjöarna Rängen, Järnlunden, Åsunden och Ämmern. Stångådalen är en
sprickdal som löper från Roxen i norr till sjön Åsundens södra del, dvs rakt
igenom hela Kinda härad. En större sammanhängande centralbygd utgörs av
Tjärstads, Kättilstads och Hägerstads socknars centrala delar kring sjön
Striern. Området bildar ett stort näs mellan norra delen av sjön Åsunden och
sjön Ämmern. I övrigt finns ett antal mindre topografiskt avgränsade
centralbygder i häradet. De olika centralbygderna återfinns till största delen i
den sprickdal och kring det vattensystem som Stångådalen utgör.
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Karta 3.1: Kinda härad och dess socknar. Ur Mattisson 1986 s. 174.

Stångåns vattensystem, som ingår i Motala ströms avrinningsområde, mynnar ut i
Roxen strax norr om Linköping. Centralbygderna i Kinda kan på detta sätt
sägas ha ”kontakt med” och vara ”riktade mot” de centrala delarna av Öster-
götland, det vill säga trakten kring Linköping. Kinda härads gräns i sydöst och
öster sammanfaller huvudsakligen med vattendelaren mellan å ena sidan
Stångåns vattensystem och Motala ströms avrinningsområde, och å andra sidan
Botorpsströmmens och Storåns avrinningsområden i öster. Gränsen mot Sevede
härad i sydväst utgörs inte av någon vattendelare. Norra delen av Sevede härad
tillhörde också Motala ströms avrinningsområde och Stångådalens vatten-
system.
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Markerna kring Stångåns dalgång är belägna under högsta kustlinjen, och
karaktäriseras således av att den odlingsbara marken finns i de lägre delarna av
terrängen medan de högre delarna består av mer eller mindre ursvallad morän.
Dalgången omges av skogstäckta höjder, vilka till stora delar är belägna ovan
högsta kustlinjen. Sydvästra delen av häradet, dvs Tidersrums socken och större
delen av Kisa socken, är beläget utanför själva Stångådalens terräng. Denna
del av häradet ligger i sin helhet ovan högsta kustlinjen och utgör den nord-
ligaste delen av det sydsvenska höglandet.

Generellt återfinns den förhistoriska bygden i de olika centralbygderna
kring Stångådalen. Här uppvisar bebyggelsebilden tydliga östsvenska drag
med relativt små byar med tillhörande gravfält från yngre järnåldern. Även
ortnamnstyperna är typiskt östsvenska med många namn med ändelserna
-sta(d), -by och några -inge. Områdena utanför centralbygderna sammanfaller
till stora delar med det område som ligger utanför själva Stångådalen. Detta
område koloniserades först under medeltiden. Ortnamnsstrukturen i detta om-
råde visar på småländska drag med efterled som -måla, -ryd och -kulla. Andra
vanliga namntyper utanför centralområdena är de mer allmänna efterleden -bo
och -torp (OBS att det i modernt språkbruk på kartor etc inte är det små-
ländska -arp, som finns i Ydre härad).

Jag menar att genomgången av Kinda härads geografiska förhållanden
visar att Kinda såväl geografiskt som historiskt-judiciellt tillhörde Öster-
götland och det östsvenska kulturområdet. Av denna anledning är det relevant
att räkna Kinda härad till Östergötland även under medeltiden, och i förläng-
ningen till den östsvenska kulturlandskapsregionen.

3.2 Allmänt om frälsegodsen i Kinda härad

Efter den översiktliga genomgången i föregående kapitel av läget vad gäller
jordägostruktur och frälsegodsen vid mitten av 1500-talet i hela undersök-
ningsområdet är det nu dags att börja borra djupare i de olika geografiska om-
rådena. Med utgångspunkt i läget vid medeltidens slut skall nu äldre förhål-
landen studeras utifrån det medeltida källmaterialet och, då material saknas,
rekonstruktioner av jordägostruktur.

I allmänna översikter om Kinda härad under medeltiden framgår det att
endast Brokind i Vårdnäs socken var en betydande sätesgård under medel-
tiden, och att Viggeby i samma socken hade varit sätesgård ett kort tag under
1400-talet.1 Denna bild grundar sig på Styffe (1911). Ann-Christin Mattisson
har senare visat att den medeltida befästa sätesgården Ämpnisholm kan lokali-
seras till Skedevid i Tjärstad socken och att gården fungerade som sätesgård

                                             
1 Almquist FRGÖ s. 51 f.
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under 1300-talets sista decennier.2 I övrigt är kunskapen om de medeltida
förhållandena mycket ringa vad gäller Kinda härad.
Vad gäller 1500-talet fanns utöver Brokind nio kända sätesgårdar:3

� Gräverum i Västra Eneby socken (1520-talet)
� Horn i Horns socken (1570-talet)
� Skedevid i Tjärstad socken (1590-talet)
� Someke i Tidersrums socken (1562)
� Vada i Oppeby socken (1590-talet)
� Väsby i Västra Eneby socken (1590-talet)
� Åby i Horns socken (hela 1500-talet)
� Årtebäck i Oppeby socken (1570-talet)
� Årteryd i Hägerstads socken (1570-talet)4

Som framgår av uppställningen var de flesta av dessa gårdar sätesgårdar
endast under en kortare period under 1500-talets sista decennier. De gårdar
som fungerade som sätesgårdar under större delen av 1500-talet var Åby i
Horns socken och Brokind i Vårdnäs socken.

Strukturen på det frälse jordägandet år 1562 framgår av Tabell 3.1. Sam-
manlagt ägdes 220 hemman av 56 frälse jordägare. Av dessa jordägare bodde
endast fem i Kinda härad eller angränsande socknar. Dessa fem personer ägde
22 procent av frälsehemmanen i Kinda härad, vilka hemman alltså ingick i ett
någorlunda lokalt samlat gods. De övriga 78 procent av frälsehemmanen ägdes
av personer som var bosatta utanför häradet och de angränsande socknarna.
Det genomsnittliga antalet hemman i häradet per jordägare var 3,92 hemman.
Detta ger en bild av ett starkt splittrat jordägande, dvs där ägandet av
hemmanen var uppdelade på ett flertal personer som endast ägde några få
gårdar i häradet.

Tabell 3.1: Antal personer som ägde frälsejord i Kinda härad enligt FoR år1562 för-
delat på två olika kategorier, samt jordinnehavet i antalet gårdar och det genom-
snittliga antalet gårdar per person.

Kategori ägare av
frälsejord

Antal personer Antal gårdar Procent av det
totala antalet

Genomsnittligt
antal hemman

Bodde i Kinda (el. i
angränsande socknar)

            5 48 22% 9,6

Bodde utanför Kinda 51 172 78% 3

Summa 56 220 100% 3,92

Källa: FoR 1562 i RA, Kinda härad.

                                             
2 Mattisson 1986 s. 188 ff.
3 Almquist 1960 s. 173 ff.
4 Koit 1953 s. 27.
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Antalet sätesgårdar i Kinda härad år 1562 var två. Ytterligare tre frälse-
personer bodde i angränsande socknar. Om man ser till det genomsnittliga
antalet gårdar som de olika kategorierna av frälseägare innehade, så förstärks
intrycket av att det även på mer lokal nivå var fråga om att de personer som
bodde i häradet hade relativt många hemman per person jämfört med dem som
bodde utanför häradet (9,6 hemman respektive 3 hemman).5

Sammanfattningsvis om jordägoförhållandena vid 1500-talets mitt och
medeltidens slut kan sägas att en stor andel av hemmanen ägdes av frälset.
Ovan visades att frälsejorden dominerade kraftigt i socknarnas centralbygder,
medan den dominerade i mindre grad utanför dessa. Frälsejorden ägdes vid
medeltidens slut till stor del av personer och institutioner utanför Kinda härad
och angränsande socknar, och ingick i ”fjärrstyrda” gods. De personer som bodde
inom häradet eller angränsande socknar ägde dock relativt många hemman per
person, vilket tyder på att de var förankrade i ett lokalt jordägande.

3.3 Kättilstad socken

Kättilstads socken kan delas in i tre delar: 1) Centralbygden kring kyrkan kan
karaktäriseras som slättbygd. Där återfinns även byar med flera hemman och
bebyggelseenheter med förhistorisk bakgrund, med gravfält och ortnamnsled
som -stad etc. Den centrala bygden avgränsas i väster av Åsunden och i öster
av Ämmern. 2) Öster om Ämmern finns ett område med senare kolonisation
vilket bl.a. avspeglas i ett yngre namnskick. I detta område återfinns några
bebyggelseenheter belagda som huvudgårdar under medeltiden. Här återfinns
också ett kolonisationsområde som i de äldsta jordeböckerna utgörs av enstaka
frälsehemman. 3) Öster om detta område, i den rena skogsbygden, återfinns de
senast koloniserade gårdarna, vilka är mycket små och som i jordeböckerna är
krono, och ofta nybyggen. Där finns det yngsta ortnamnsskicket. I området
utanför centralbygden saknas kända fornlämningar som kan knytas till någon
bebyggelse. Det som finns är några fornborgar.

Vid mitten av 1500-talet dominerade frälset som jordägare i Kättilstad
socken, framför allt i socknens centrala delar (se Karta 3.2). Endast i skogs-
bygden mot Bankekinds härad fanns skatte- och kronohemman. Enda undan-
taget är Gårdeby (2 skatte och 1 kyrko) och Valla (1 skatte och 1 prebende),
som ligger centralt i socknen. Några enheter i skogsbygden togs upp först
under 1600-talet, och dessa var ibland inte med i jordeböckerna under 1500-
talet och i vissa fall var de utjordar. Bland de frälse jordägarna förekom såväl
världsligt frälse som olika kyrkliga institutioner. De flesta av domkyrkans gårdar
i området hamnade under domkyrkan eller olika kloster genom donationer
under 1300-talet, de första beläggen redan 1303 (Räckeskog och Norrö).

                                             
5 FoR 1562 Kinda härad.
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Karta 3.2: Kättilstads socken vid mitten av 1500-talet. Källa: Smålands handlingar
och FoR 1562, RA.

I frälselängden från år 1562 kan tre sammanhängande godskomplex identi-
fieras, vilka sedan i flera fall kan följas bakåt i tiden till åtminstone 1300-talets
mitt (Karta 3.2). Godskomplexen har givits namn efter den hypotetiska medel-
tida huvudgården:

� Söderökomplexet
� Räckeskogskomplexet
� Långnäskomplexet

De gårdar som har givit namn åt de olika identifierade godskomplexen
ligger utanför den centrala bygden kring kyrkan, de ligger samtliga i
övergångszonen till rena skogsbygden mellan sjöarna Ämmern och Åländern.
I detta område saknas gravfält från yngre järnåldern, vilket skulle kunna tyda
på en tidigmedeltida kolonisation av denna zon i stort. Under 1500-talet fanns
inga kända sätes- eller huvudgårdar i socknen, och de flesta frälsegårdarna ingick
i godskomplex där sätes-/huvudgården låg på annan plats.
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3.3.1 Jordägostrukturen 1300—1500

Långnäskomplexet
Öster om sjön Åländern fanns ett godskomplex bestående av tre enheter, där
Långnäs var geografiskt centrum. Enheterna ägdes 1562 av Claes Andersson
(Ekeblad), vars sätesgårdar var Stola och Frösunda i Kållands härad i Väster-
götland.6 I området kring Långnäs ägde Claes Andersson, förutom Långnäs,
även Dockekulla och Hålebo. Claes Andersson ägde även andra gårdar i centrala
delen av socknen. Han ägde en av frälsegårdarna i Kättilstads kyrkby, båda
gårdarna i Norstad och en av frälsegårdarna i Västersum, samt två mindre
enheter, Bellinge och Brevassa, i centralbygdens utkant.

Långnäs finns belagt som sätesgård under 1300-talet för olika medlemmar i
den högfrälse släkten Ulv.7 Dockekulla saknar medeltida belägg. Hålebo är
belagt 1412, då en person där uppträder som fastevittne.8 Det geografiska läget
och ortnamnet tyder på att Hålebo är en sekundär enhet, troligen koloniserad
från Långnäs. Att Dockekulla på ett eller annat sätt hänger samman med
Långnäs framgår av att enheterna storskiftades tillsammans.9

Claes Anderssons mormor var Ebba Arendsdotter (Ulv). Ebba Arends-
dotter var gift med Nils Clausson (Stolaätten). Parets gods ärvdes av dottern
Agneta Nilsdotter, som i sin tur var gift med Anders Hansson (Ekeblad). Deras
son var alltså Claes Andersson. Den Ekebladska släkten kom genom Anders
Hansson att ta över stamgodset Stola från Stolaätten.10 Detta visar att Claes
Andersson på mödernet hade släktskap med släkten Ulv. Det finns också ett
belägg för att Claes Andersson (Ekeblad) innehade gods som under 1400-talet
hade tillhört Ebbas fader Arend Bengtsson (Ulv), och som alltså måste ha haft
den ovan nämnda arvsgången. I Rumskulla socken i Småland ärvde Arend
Bengtsson jord 1453,11 och denna jord innehades av Claes Andersson
(Ekeblad) 1562.12

Den del av ätten Ulv som Arend Bengtsson tillhörde utgår från Bengt
Filipsson och hade sedan lång tid haft gods i Kinda härad och hade under
1300-talet bl.a. Långnäs i Kättilstad socken som sätesgård. Arend Bengtsson
själv hade Nynäs i Södermanland som sätesgård.13

Mycket talar alltså för att Claes Anderssons spridda gods i socknen år 1562,
dvs Långnäskomplexet, en gård i Kättilstad kyrkby och båda gårdarna i
Norstad samt en gård i Västersum, ”ursprungligen” hade varit ett samman-
hängande komplex, som under 1300 och 1400-talen hade ägts av släkten Ulv.

                                             
6 Elgenstierna ”Ekeblad”.
7 ÄSF s. 298 och 303, se även SD 589 samt Zielfelt 1966 s. 53.
8 SD 1639.
9 LSA D60-29:1.
10 Elgenstierna ”Ekeblad”.
11 Brev 23/4 1453 Aspnäs, RAp.
12 Almquist FRGSm s. 225.
13 ÄSF s. 296 ff.
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Slutsatsen av ovanstående utredningar är alltså att ätten Ulv sannolikt var
en stor jordägare i Kättilstad socken under medeltiden. Ätten Ulv är en gren av
Folkungaätten, och stamfadern härstammade från Karl den döve.14

Söderökomplexet
Söderökomplexet utgjorde ett samlat godskomplex i södra änden av sjön
Ämmern. Området ligger i det område som närmast gränsar till centralbygden.
Området saknar kända fornlämningar från förhistorisk tid, bortsett från en
fornborg, vilket skulle kunna tyda på att området koloniserats först under
medeltiden.

Vid mitten av 1500-talet var alla ingående enheterna frälsejord, och de
ägdes av Malin Eriksdotter (Gyllenstierna), vars sätesgård var Bergkvara i
Småland. I komplexet ingick då, förutom Söderö, även Kvarntorp, Falla,
Gassemåla och Bjälebo. I de äldre lantmäteriakterna över enheterna finns
tydliga indikationer på att samtliga, utom Kvarntorp, tagits upp på det som
tidigare var Söderös mark. Till exempel är flera av enheterna karterade till-
sammans med Söderö.15 Att enheterna på ett eller annat sätt hänger ihop
framgår också av de medeltida beläggen. Ända sedan första belägget 1412 tas
enheterna upp tillsammans, och Falla omnämns även som ett torp under
Söderö.

Söderö med tillhörande gods nämns i de skriftliga källorna första gången i
början av 1400-talet. Vid den tidpunkten är det fråga om ett lågfrälse gods-
komplex, då en Ingolf Kropper sålde komplexet till Harald i Ryda (Oppeby
socken).16 Denne Harald i Ryda kallas 20 år senare Harald Skalle, då han i sin
tur sålde godset vidare.17 Vid mitten av 1400-talet ägdes godset av Birgitta
Magnusdotter (spets från sidan, Knut Sommarssons hustru), som år 1454 sålde
gårdarna till kung Karl Knutsson (Bonde).18 Av intresse är det faktum att
Birgitta Magnusdotters vapenbild, spets från sidan, fördes av en Bengt Skalle,
som är känd från samma tidsperiod och alltså hade samma tillnamn som
Harald Skalle. Vi har alltså här ett lågfrälse godskomplex som efter 1430-talet
övergick till högfrälset. Vi vet inte om de första kända ägarna Ingolf Kropper
och Harald i Ryda/Harald Skalle var frälse. I inget av breven nämns om de har
sigill och veterligen finns inget frälsebrev bevarat. Uppenbarligen är de dock
att betrakta som storbönder eller stormän, eftersom de ju ägde ett gods-
komplex. Ryda i Oppeby socken kom senare under 1400-talet att vara sätes-
gård för Påvel Krom och Gunilla Stensdotter (Bese).19

                                             
14 SBL ”Folkungaätten”.
15 LSA D60-38:1 och D60-38:2 (lådakt).
16 SD 1639 (jfr dock lokaliseringen av ”Syndridh” i SD), C4, C24 och C26, RA. OBS! OAU har inte

med alla enheter i belägget 1412, tex inte Söderö.
17 Brev 3/5 1432 Skärlunda, RAp.
18 C4 fol. 12, RA.
19 Brev utan datum 1476 Ryda, RAp.
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I de medeltida breven finns inget belägg för att Söderö eller någon av de
andra enheterna i komplexet skulle ha varit sätesgård eller huvudgård (dock
uppges ett torp Falla ligga under Söderö 1412). Det som hittills klart framgår
är endast att Söderö varit centrum för kolonisationen av de andra enheterna i
komplexet.

Räckeskog- och Norrökomplexet
Det tredje godskomplexet som kan identifieras i frälselängden 1562 är de
gårdar som då ägdes av Jacob Turesson (Rosengren), vars sätesgårdar var
Grensholmen i Vånga Bergslag i Östergötland och Skedevid i den till Kättil-
stad angränsande socknen Tjärstad.20 Utom enheterna Räckeskog och Norrö
ingick 1562 även Fallvik samt troligen även Ärenäs, som dock inte var en
egen enhet vid denna tid. Godskomplexet ligger samlat vid sjön Ämmerns östra
strand.

I första belägget 1303 omtalas curia Räckeskog och curia Norrön som dom-
prosten Vimund lät ingå i ett byte med Gudmund Gudmundsson.21 Dom-
prosten Vimund kan hänföras till en regional aristokrati i Kindabygden under
1200-talets sista fjärdedel.22 Gudmund är svårare att få grepp om, vi känner
inte hans vapenbild och inte vilken släkt han tillhörde. Vi vet att han år 1303
bytte bort sin huvudgård (troligen sätesgård) Vreta i Vist socken, till dom-
prosten. Vreta var en stor gård, då domprosten lämnade en stor mellangift för
bytet. Genom en senare tvist om Vretas gränser vet vi att Vreta tidigare hade
ägts av Gudmunds släkting, som hette Ambjörn, och att de båda bar tillnamnet
Krumme. Innan Ambjörn omtalas en Gudmund Gaas som ägare till Vreta.23

Gudmund Gudmundsson förefaller vara en regionalt förankrad storman, vars
förfäder innehaft gården Vreta åtminstone sedan 1200-talets mitt.

I nästa belägg för Räckeskog omtalas två gårdar, som Håkan Johansson (fyra
spetsar i dexter) testamenterar till Vreta kloster.24 Även Håkan Johansson var
troligen en man som kan knytas till ett regionalt Kindafrälse. Han genomförde
på 1360-talet flera jordtransaktioner i Kinda härad. Hans sätesgård var
Föllingsö i Kisa socken (se nedan), som han bytte till sig från en tidigare
kanikeprebenda, stiftad av ovan nämnde domprosten Vimund, mot gods i
Vårdnäs socken.25 Möjligen erhöll Håkan godset i Räckeskog i samband med
att han bytte till sig Föllingsö på 1360-talet.26 År 1417 bytte sedan Vreta
kloster bort de av Håkan Johansson skänkta gårdarna, bland annat en gård i

                                             
20 SoK s. 237 och Mattisson 1986 s. 185.
21 DS 1381 och intyg 1306, där Gudmund heter Ingeborgason, DS 1494.
22 Schück 1959 s. 415.
23 Rosman 1923 s. 134.
24 DS 7951, SRP 892.
25 DS 6577, SRP 523.
26 Räckeskog skulle alltså ha haft samma historia som Föllingsö. Dock står inget i beläggen om detta.

Ett annat alternativ är att Håkan Johansson eller hans hustru var arvsberättigad till Vimund.
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Räckeskog, till Hans Lybekka och hans hustru Ingrid Nilsdotter.27 Dessa per-
soner är förmodligen lågfrälse. Med stor sannolikhet var Hans Lybekka eller
hans hustru arvsberättigade till Håkan Johansson då de i samma brev avstår
alla anspråk på den jord som Håkan testamenterade till Vreta kloster i utbyte
mot att de erhåller några gårdar av klostret.

För Norrös del saknas kända belägg mellan 1300-talets början och 1500-
talets mitt. Det går inte att för närvarande avgöra om Norrö delat öde med
Räckeskog eller ej. Det som talar emot det är att i Håkan Johanssons olika
jordtransaktioner och testamenten uppges alla de gårdar som ingår, och Norrö
nämns inte i dessa sammanhang. I Håkan Johanssons testamente uppges också
att han själv förvärvat de gårdar som ges bort, bland annat då Räckeskog. En
möjlighet kan då vara att han aldrig förvärvade Norrö. Från 1417 kom de båda
gårdarna i Räckeskog att ha olika öden, den ena blev kvar i Vreta klosters ägo,
medan den andra byttes bort till Hans Lybekka med hustru, och sannolikt är de
gårdar vi ser i frälselängden 1562 dessa gårdar.

En omständighet bör kommenteras angående de medeltida beläggen för
Räckeskog. I det äldsta belägget omtalas enheten som en curia, dvs huvud-
gård. I nästa belägg omtalas enheten som en by, eller egentligen ”två byar som
heter Räckeskog” (villis dictis Räckeskog”). I den svenska översättningen från
latinet har man alltså i DS valt att översätta ”villis” med byar, medan man i
SRP har valt att översätta med ”båda gårdarna i R…”. I belägget från 1417,
där brevet i original är på svenska, så talas om en gård ”i badhom byomen som
Räckeskog heter”.28 Mycket talar således för att man har sett Räckeskog som
två byar, eller två enheter.

En tolkning kan då vara att efter bytet 1303 delades curian Räckeskog upp i
två enheter, eller att Räckeskog redan 1303 bestod av två enheter, en huvud-
gårdsdel och en landbogård. Framöver kom de olika delarna att skiljas åt, och
man talade då om två byar (egentligen två enheter, ensamgårdar). Detta resone-
mang styrks av den äldsta kartan över Räckeskog. Av kartan framgår att
enheten då har samlad bebyggelse men att inägomarken är delad i fyra gärden,
och att bebyggelsen då låg perifert i förhållande till två av gärdena. Detta
skulle kunna tyda på att Räckeskog tidigare bestått av två separata enheter,
med varsina två gärden, men att bebyggelsen vid tiden för karteringen flyttat
samman till en gemensam bytomt.

I kartan över Räckeskog 1695 finns även indikationer på en ödelagd enhet.
Lantmätaren har kommenterat att det finns ödeåkrar,29 och på häradskartan
heter området Buskekulla utjord. Buskekulla är en kyrkoutjord i 1500-talets
jordeböcker, och tas upp som en äng i forskningsarkivets register. Rekogno-
seringar på platsen våren år 2000 kunde bekräfta antagandet om en ödelagd

                                             
27 SD 2313.
28 SD 2313.
29 LSA D20:4.



84

gård. Cirka 250 meter nordväst om nuvarande gårdsbebyggelsen påträffades
bebyggelselämningar efter gården. Mönstret stämmer med andra kända fall.30

Sammanfattningsvis, vid rekonstruktionen av godskomplexen vid 1500-
talets mitt i Kättilstad socken framkom att Långnäskomplexet och Söderö-
komplexet framträder som samlade även under medeltiden. Vissa enheter i
komplexen kan ha sålts eller tillkommit genom förvärv. Annars tycks dessa
godskomplex framför allt ha utvidgats genom etablering av nybyggen. Detta
är framför allt tydligt i Söderökomplexet, där Falla och Bjälebo i tur och
ordning tillkommer under 1400-talet, och Gassemåla tillkommer under 1550-
talets andra hälft. Räckeskogskomplexet förefaller däremot ha varit samlat vid
1300-talets början, men sedan ha splittrats på olika ägare under resten av
medeltiden, och åter blivit samlat under 1500-talet.

Sedan nu en genomgång har gjorts av de olika godskomplex som
framträder i 1500-talsmaterialet skall en närmare undersökning göras av de
övriga byarna i socknen. Som kunde konstateras ovan, i inledningen av detta
kapitel, så ger den jordägostruktur som kan iakttas i såväl 1500-tals- som
medeltidsmaterialet ett splittrat intryck, där ett flertal personer av flera olika
släkter ägde jord. Under andra halvan av 1300-talet och under 1400-talet är det
vid ett ytligt betraktande inte fråga om några samlade godskomplex utöver de
som tagits upp ovan. Frågan är då om det bakom denna bild går att identifiera
godskomplex och samlade gods i socknen. För att utreda detta blir det nöd-
vändigt att göra en relativt detaljerad genomgång av de olika gårdarnas ägare
och ägarnas släktskapsförhållanden. Dock kommer inte alla belägg att tas upp
till behandling. För detta hänvisas till kasuistiken. Första kända ägare är
kursiverade.

Kättilstad by
Kättilstad by bestod vid mitten av 1500-talet av fyra gårdar, varav en gård var
prästgård. I anslutning till byn ligger också kyrkan.

Vid ett jordbyte år 1383 bytte Erik Valdemarsson (Folkungaättens
valdemarsgren) bort ett flertal gårdar i Östergötland, bland annat ett gods i
Kättilstad socken och andra gårdar i Kinda härad.31 I brevet omtalas en stor
gård (fyra attungar) i Kättilstad by först bland godsen i Kinda, därefter följer
flera mindre gårdar i olika socknar samt gårdarna i Kättilstad socken. Av dessa
omtalade gårdar ligger samtliga, utom Kättilstad by, i socknens norra skogs-
bygd vid gränsen mot Bankekinds härad. Erik Valdemarssons sätesgård var
sannolikt Fiholm, Österrekarne härad i Södermanland.32 Ägare efter bytet
1383 blev Bo Jonsson (Grip), som vid denna tid samlade gods i trakten samt
byggde borgen Bjärkaholm i Vist socken.

                                             
30 T.ex. Berg 1993 (opublicerad).
31 Norrk. medelt. s 62.
32 Styffe 1911 s 298.
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Ordningen i vilken de olika gårdarna nämns, där gården i Kättilstad by
nämns först, skulle kunna tyda på att denna gård var huvudgård för Erik
Valdemarssons gods i Kinda härad. Det som styrker detta är att de mindre
gårdarna i skogsbygden alla ser ut att ha tillkommit relativt sent; topografin,
fornlämningsbilden och ortnamnen tyder på relativt unga enheter, och de
skulle kunna vara upptagna på det som, innan enheterna togs upp, var socken-
/häradsallmänning. Gårdarna ligger i utpräglad skogsbygd i gränsområdet
mellan två härader. En tolkning skulle då kunna vara att kolonisationen av
dessa enheter utgått från en hypotetisk huvudgård i kyrkbyn.

De olika underlydande gårdarnas öden under medeltiden är inte närmare
kända efter att Bo Jonsson blivit ägare till dem. Några av dem försvinner
uppenbarligen och kan inte identifieras i 1500-talsmaterialet eller i det äldre
kartmaterialet. Några tas upp som skog respektive äng i 1500-talets
jordeböcker, medan de flesta inte tas upp i jordeböcker förrän på 1600-talet,
och då som krononybyggen. Sannolikt har samtliga dessa gårdar lagts öde
någon gång efter 1383, och sedan inte återkoloniserats förrän under 1600-
talets första hälft. Några av gårdarna kom aldrig att återkoloniseras. Bland
annat gäller detta gården Siggebo, vilken ingick i bytet år 1383 men sedan inte
nämns i skriftliga källor. Vid fältrekognoseringar kring nuvarande Siggebo-
sjön våren år 2000 kunde fossil åkermark och en övergiven bebyggelseplats
lokaliseras. Fältmaterialet styrker antagandet om en liten gård som sannolikt
ödelades under den senmedeltida agrarkrisen.

Bild 3.1 Ett odlingsröse och en åkerkant vid platsen för den under medeltiden
övergivna gården Siggebo.
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År 1386 gjordes ett nytt stort jordbyte som berör gårdarna i Kättilstad socken.
Bo Jonsson bytte då bort gods till Torkel Haraldsson (Gren), som vid denna tid
byggde upp ett godskomplex kring Skedevid i Tjärstad socken (omedelbart
norr om Kättilstad).33 Därvid fick Torkel Haraldsson ovan nämnda gårdar i
centrala Kättilstad, samt åtta attungar i Kättilstad kyrkby. Vad gäller gården i
Kättilstad kyrkby sägs att torp och torpställen inte omfattades av transak-
tionen.34 I och med denna kom de gårdar som omfattades av bytet att ingå i ett
lokalt gods, med Skedevid som huvudgård. Huruvida detta byte blev bestående
eller ej kan ifrågasättas. I ett brev från år 1400 pantsätter nämligen Bo Jons-
sons arvingar flera gårdar i Kinda härad till Torkel Haraldsson, bl.a. gården i
Kättilstad, för Torkel Haraldssons fordran efter Bo Jonsson. Detta kan tolkas
så att bytet mellan 1386 och 1400 befunnits ogiltigt och att gårdarna gått
tillbaka till Bo Jonssons arvingar och att Bo Jonssons dödsbo på något sätt
stod i skuld till Torkel Haraldsson. En hastig undersökning av de övriga
gårdarna som ingick i bytet 1386 tyder på att endast delar har återgått och
ägdes under 1500-talet av personer med anknytning till Bo Jonssons arv, näm-
ligen ätterna Natt och dag, Grip och Sture, medan andra gårdar ägdes av per-
soner med anknytning till Gren-godsets arv, Bååt och Bååt-Snakenborg. Det
mesta tyder på att det endast var gammalt folkungagods som ingick i det
troligt ogiltigförklarade bytet, medan gårdar med annan proveniens inte ansågs
ogiltiga. Detta stämmer väl med det man vet om räfsterna i Östergötland i
slutet av 1300-talet i samband med drottning Margaretas svenska räfst, där
gammalt folkungagods som hamnat under frälset förklarades som ogiltigt, t.ex.
Bjälbo och Sväm i Ödeshögs socken.35 Samma sak skulle alltså kunna gälla
för huvudgården Kättilstad.

Gården i Kättilstads kyrkby ägdes år 1562 av Erik Månsson (Natt och dag),
som tillhörde den gren av släkten Natt och dag som fick del av Bo Jonssons
arv, eller också möjligen Torkel Haraldssons arv genom hustrun Bengta
Bosdotter (Natt och dag).36

Vad gäller äldre ägoförhållanden i Kättilstad by finns belägg, vilket gör det
möjligt att rekonstruera jordägandet bakåt i tiden. Vid bytet 1386 erhöll Torkel
Haraldsson åtta attungar i Kättilstad by av Bo Jonsson, som sin tur bytt till sig
fyra attungar av Erik Valdemarsson 1383 (se ovan). Samma jord (fyra attungar)
ägdes 1354 av Eriks far Valdemar Eriksson, som då pantsatte fyra attungar i
Kättilstad med landbor och andra tillagor.37 Vi kan alltså konstatera att
Folkungaätten (valdemarsgrenen) ägde betydande gods i Kättilstad socken
under 1300-talet med en sannolik huvudgård i kyrkbyn, men att detta gods,
som framgått ovan, sedan kom att skingras och gå olika öden till mötes.

                                             
33 Mattisson 1986.
34 Brev 11/3 1386 Linköping, LStB.
35 Rosén 1950 s. 204 ff.
36 Elgenstierna ”Natt och dag” s. 385.
37 DS 5005.
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Den tredje gården i Kättilstads kyrkby ägdes år 1562 av Claes Andersson
(Ekeblad). Troligen saknas belägg för denna gård under medeltiden. Claes
Anderssons gods har konstaterats komma från släkten Ulv, som ägde Lång-
näskomplexet under 1300-talet.

Det äldsta kända belägget för Kättilstad är från år 1280 då lagmannen i
Östergötland Bengt Magnusson (Folkungaättens lagmansgren) utfärdar ett
brev i Kättilstad angående en förläning av kronans allmänningsmark till Nils
Sigridsson (Natt och dag).38 Det är oklart om Kättilstad var Bengts sätesgård.
Han kan vid utfärdandet av brevet ha befunnit sig på en av släktens
huvudgårdar.

Västersum
Två gårdar i byn Västersum hade under 1300-talets mitt ägts av Ingegärd
Larsdotter (Sparre av Aspnäs).39 I ett donationsbrev från 1381 ger nämligen
Magnus Porses änka Elin Gregersdotter (Sandbroätten) gods i Västmanland,
Närke och Kinda härad i Östergötland till Västerås domkyrka.40 I brevet sägs
att Magnus Porse var arvinge efter Ingegärd Larsdotter och hennes son, och att
det var dessas önskemål att de omnämnda godsen skulle användas till två
proventor vid Västerås domkyrka (se Släkttabell 3.1). Ingegärd var gift med
Arvid Kettilsson (Gren), och de bodde på sätesgården Ekeby i Rytterne socken
i Västmanland. 41 Godset i Kinda härad ingick sedan i några bytesaffärer, där
först Bo Jonsson bytte till sig jord,42 för att sedan åter byta bort denna jord till
Torkel Haraldsson (Gren) år 1386.43 År 1454 bytte Ida Johansdotter (Bylow)
bort bl.a. en gård i Västersum till kung Karl Knutsson (Bonde).44 Ida Johans-
dotter var arvtagare till en del av godset efter Bo Jonsson,45 och kan således ha
erhållit gården i Västersum den vägen. Den tredje gården i Västersum ägdes år
1562 av Claes Andersson (Ekeblad). För denna gård saknas det belägg under
medeltiden.

Valla
Den förste kände jordägaren i Valla var Bo Jonsson (Grip). Valla ingick i hans
stora byte med Torkel Haraldsson (Gren) 1386.46 Under 1440-talet görs sedan
två affärer med jord i byn. Först säljer Knut Karlsson (Örnfot) fyra attungar i

                                             
38 DS 700. Se även Blomqvist 1978 s. 41.
39 Se Gillingstam 1952 s. 83 ff, jfr Mattisson 1986 s. 180, som menar att det snarare var Arvid

Kettilssons arvegods. Detta är dock mindre troligt då godset gick i arv på Ingegärds sida, till hennes
moders son Magnus Porse. För arvsgång i allmänhet, se Liljeholm 1950 och 1952.

40 SRP 1609.
41 se Mattisson 1986 s. 180.
42 SRP 1717.
43 Brev 11/3 1386 Linköping, LStB.
44 1454 u. d. u. o., C4, RA.
45 Rosman 1923 s. 310 ff.
46 Brev 11/3 1386, LStB.
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Valla till Mats Nilsson.47 Denna gård tas upp som skattehemman i jordboken
från 1500-talets mitt. År 1444 sålde sedan Bengt Gunnarsson (tre sjöblad) och
hans hustru Elin Jönsdotter (hjorthorn) jord i Valla till Kättilstads kyrka.48

Sannolikt var det Elins arvejord som såldes. En släktutredning (se Släkttabell
3.2) visar att Knut Karlsson och Elin Jönsdotter var kusiner, och deras gemen-
samma anfader var Ingel Törnesson (hjorthorn).49 Ingel Törnessons far var
Törne Matsson,50 som var son till Mats Törnesson (hjorthorn) och Ingegärd
Svantepolksdotter, dotter till Svantepolk Knutsson. Jorden i Valla kan alltså
knytas till Svantepolk Knutsson. Denna var en prebendegård vid mitten av
1500-talet.

Släkttabell 3.1: Ingegärd Larsdotters (Sparre av Aspnäs) släktförhållanden.

Knut Porse ==1 Birgitta Matsdotter (hjorthorn) 2== Lars Karlsson (Sparre av Aspnäs) 

Mats Törnesson (hjorthorn) == Ingegärd Svantepolksdotter

Magnus Porse == Elin Gregersdotter
                             (Sandbroätten)

Ingegärd Larsdotter == Arvid Kettilsson (Gren)

2 barn, döda efter fadern men före modern

Svantepolk Knutsson == Benedikta Sunesdotter

Törne Matsson
Se Släkttabell 4

Källa: SRP 1609, ÄSF s. 189, s. 259 och s. 61, Mohlin 1957 s. 67 f.

Släkttabell 3.2: Knut Karlssons och Bengt Gunnarssons släktförhållanden.

Mats Törnesson (hjorthorn) == Ingegärd Svantepolksdotter

Svantepolk Knutsson == Benedikta Sunesdotter

Birgitta Matsdotter
Se Släkttabell 1

Törne Matsson == N.N.

Ingel Törnesson == N.N.

Karl Magnusson (Örnfot) == Ingegerd Ingelsdotter

Knut Karlsson

Jöns Ingelsson == N.N.

Bengt Gunnarsson == Elin Jönsdotter (hjorthorn) 
(tre sjöblad)

Källa: se Släkttabell 3.1 samt SMR 566.

                                             
47 SMR 1086.
48 Brev 23/9 1444 Västervik, VLA Kättilstads kyrkoarkiv, C1.
49 Se bl.a. SMR 566.
50 Raneke s. 274.
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Släkttabell 3.3: Harald Karlssons (Stubbe) släktförhållanden och Bengt Filipssons
(Ulv) släkt.

Dotter till Karl Gustafsson ==1 Filip Ulfsson (Ulv) 2== Gödelin Gotskalsdotter (van Kyren)

Dotter till Staffan == Ulf Filipsson
Röriksson

Staffan Ulfsson

Karl Filipsson

Holmger Karlsson == Kristina
(Ulv)                         Nilsdotter

Sten Bengtsson == Kristina Holmgersdotter
(Bielke)

Barnen ärver Harald Karlsson
(stubbe)

Barnen ärver 
Harald Karlsson
 (stubbe)

Bengt Filipsson == dotter till Magnus
                                Gislesson (Sparre
                                av Aspnäs)

Dotter == Karl Haraldsson (stubbe)

Gotskalk Bengtsson == N.N.

Bengt           == Birgitta Arendsdotter
Gotskalksson     (Styke)

Harald Karlsson == Sigrid Haraldsdotter
(stubbe)                    (Gren)

Barnlöst

Aren Bengtsson (Ulv)
Se Släkttabell 3.8

Ulf Karlsson

Karin Eriksdotter (Bielke)

Källa: SD 69 och ÄSF s. 298 ff. Se även DMS 4:4 s. 185.

Vigerstad
Första gången Vigerstad omnämns i skrift är år 1366 då det vittnas vid tinget
att Håkan Johansson (fyra spetsar i dexter) sålt jord i Vigerstad ”med hus och
åker” till en Ragna.51 Hur Håkan Johansson har kommit över gården kan här
inte utredas närmare.

De två andra gårdarna i Vigerstad omnämns vid arvsskiftet efter Harald
Karlsson (stubbe). Harald Karlsson var gift två gånger och dog barnlös. En del
av det stora arvet tillföll då Sten Bengtssons (Bielke) och Staffan Ulfssons
(Ulv) barn, och en annan del tillföll Gotskalk Bengtsson (Ulv).52 Sten Bengts-
sons del i godset var bl.a. Vigerstad och andra gårdar i Kinda härad. Hur kan
då dessa personer vara släkt med Harald Karlsson och erhålla delar av hans
omfattande gods? Harald Karlsson var son till Karl Haraldsson (Stubbe) i hans
gifte med en till namnet okänd dotter till Filip Ulfsson (Ulv),53 som ju bodde
på Långnäs i Kättilstad socken. Filip Ulfsson hade också andra barn, bl.a.
sonen Karl Filipsson, vars dotterdotter Katarina Holmgersdotter var gift med
Sten Bengtsson (Bielke).54 Deras dotter Katarina Stensdotter måste sedan ha
ärvt en gård i Vigerstad, då hennes man Lars Ulfsson (Aspenäsätten) år 1411
skänkte bort denna jord till Vadstena kloster.55 Att det var hustruns jord antyds
av att hennes släktingar beseglade gåvobrevet.

                                             
51 DS 7357.
52 SD 69.
53 Engeström 1935 s. 12 (not 41) och ÄSF s. 298.
54 ÄSF s. 302.
55 SD 1402.
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Harald Karlsson (stubbe) hade alltså sina anor hos släkten Ulv genom
modern, och kan mycket väl ha ärvt godset i Kinda härad efter henne (se
Släkttabell 3.3). Åtminstone en gård i Vigerstad har alltså kunnat härledas
bakåt till Ulvsläkten.

En tredje gård i Vigerstad saknar troligen belägg under medeltiden. Den
innehades av Ulf Henriksson (Bååt-Snakenborg) år 1562. Ulf Henriksson har
kunnat konstateras var en av arvtagarna till Grengodset och gods tillhörigt
Hästhuvudsläkten i Kinda härad.56

Hovstad och Kårtorp
Hovstad omnämns första gången i två brev år 1358. Av breven framgår att en
viss Hemming Rävs gård i Hovstad ansågs vara förbrutet gods då han hade
uteblivit från rusttjänsten de senaste tio åren. Kungen gav sedan gården till
Harald Ernilsson (Gren) för trogen tjänst.57 År 1386 ingick jord i Hovstad i
den stora försäljning av jord som Johan Molteke och hans hustru Katarina
Glysingsdotter (Glysing) gjorde till Bo Jonsson (Grip).58 Denna jords
proveniens kan för närvarande inte närmare klarläggas. Uppgifter om denna
gård saknas i jordeböckerna från mitten av 1500-talet.

Nästa gång Hovstad framträder i källorna är i ett bytesbrev 1472, då
arvingarna efter Birgitta Stensdotter (Bielke) byter bort bl.a. en gård i Hovstad
liksom en gård i Kårtorp på andra sidan sjön Järnlunden till Birgittas man
Gustaf Karlsson (Gumsehuvud).59 Birgitta Stensdotter var dotterdotter till
Ture Bengtsson (Bielke) och hans hustru Margareta Arvidsdotter (Sparre av
Vik).60 Margareta Arvidsdotter var dotter av Arvid Gustafsson och Elena
Magnusdotter (Sparre av Aspnäs),61 vars moder var Birgitta Knutsdotter, dotter
till Knut Folkesson (Algotssönernas ätt).62 Knut Folkesson var son till Folke
Algotsson och Ingrid Svantepolksdotter (Svantepolk Knutssons ätt).63 Birgitta
Stensdotter (Bielke) var alltså släkt i rakt nedstigande led med Svantepolk
Knutssons arvingar, farmors mormors far var Knut Folkesson, en av arv-
tagarna av Svantepolk Knutssons omfattande jordagods. Gården i Hovstad
ägdes år 1562 av Beata Larsdotter (sparre), som endast ägde denna gård i
området.

                                             
56 Mattisson 1986 s. 176 f.
57 DS 5889, 6034.
58 Brev 2/2 1386 Nyköping, LStB.
59 Rääf Ydre härad 1, nr 126.
60 Elgenstierna ”Bielke” och ÄSF s. 199 f.
61 ÄSF s. 199.
62 ÄSF s. 4 f.
63 Ibid.
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Bild 3.2 Del av lantmäterikartan från år 1703 över Gårdeby. Söder om bebyggelsen
finns ett område som kallas Tingshagen, som utvisar läget för den medeltida
tingsplatsen i Kinda härad. LSA D60-15:1.

Gårdeby
Gårdeby bestod vid mitten av 1500-talet av två skattegårdar och en gård som
ägdes av sockenkyrkan. Från medeltiden finns endast ett skriftlig belägg från
år 1357 när Niklas i Gårdeby uppträder som ett fastevittne vid en jord-
transaktion som fastställdes vid tinget i Kinda.64 Det är inte känt hur socken-
kyrkans gård i Gårdeby kom i kyrkans ägo.

Gårdeby utgjorde alltså, tillsammans med en gård i grannbyn Valla, en
enklav av skattejord, där gårdarna ägdes av självägande bönder, i den i övrigt
totalt frälsedominerade centralbygden i Kättilstads socken. Sannolikt var byn
ägd av självägande bönder under medeltiden.

                                             
64 DS 5752.
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Värt att påpeka när det gäller Gårdeby är att det sannolikt var på denna bys
marker som den medeltida tingsplatsen låg. Den medeltida tingsplatsen hette
enligt breven Skärlunda.65 På 1600-talet hade tingsplatsen flyttats till Kisa.66

Utifrån lantmäterikartan över Gårdeby från år 1703 kan den medeltida tings-
platsen lokaliseras mer exakt (Bild 3.2). I en hage omedelbart söder om
bebyggelsen fanns vid denna tid ett markområde som kallades Tingshagen.67

Med all säkerhet är detta platsen för de medeltida tingen i Kinda härad.

3.3.2 Rekonstruktion av jordägostrukturen före 1300

I utredningen om jordägarna i de olika byarna under medeltiden har Svante-
polk Knutsson nämnts några gånger. Många av de frälse jordägarna i Kättil-
stad socken kan leda sina anor tillbaka till honom och hans döttrar. Svantepolk
Knutsson var lagman i Östergötland och uppträder i de svenska källorna första
gången kring mitten av 1200-talet. Svantepolk Knutssons svenska gods kom
både från Folkungaätten och Sverkerätten. Godsen var sammanblandade och
det är svårt att skilja dem åt. Vissa delar av Svantepolks gods kan identifieras som
gammalt Folkungagods, t. ex. gods i Bankekinds och Åkerbo härader, medan
andra gods som Kaga kan identifieras som gammalt Sverkergods.68

Godset i Kättilstads kyrkby med underlydande torp hade ägts av Erik
Valdemarsson och hans son Valdemar (Folkungaätten). Med stor sannolikhet
var det fråga om en huvudgård med underlydande torp i skogsbygden i östra
delen av socknen. Även här är det alltså fråga om Folkungaätten.

Det gods som ägdes av Claes Andersson (Ekeblad) i mitten av 1500-talet
kunde antas komma från släkten Ulv. Claes Andersson ägde utöver Långnäs-
komplexet även gods i kyrkbyn och andra byar i socknen. Det saknas belägg
för detta gods under medeltiden, så slutsatsen bygger på rekonstruktioner av
jordägandet under äldre tid genom släktskapsutredningar. Släkten Ulv hade
Långnäs som sätesgård under 1300-talet. Släkten Ulv var en gren av Folk-
ungaätten.

Bo Jonsson (Grip) ägde flera gårdar i socknen under 1300-talets andra
hälft. Några av gårdarna hade han bytt till sig eller köpt vid olika tillfällen.
Gårdarna i Norstad och Valla kan han dock mycket väl ha ärvt, då det inte
finns något som tyder på att han har förvärvat gårdarna genom köp eller byte.
Bo Jonssons föräldrar var Jon Tomasson (Grip) och Ingeborg Bosdotter (Natt
och dag). Ingeborgs föräldrar var Bo Bosson (Natt och dag) och Cecilia Knuts-
dotter (Aspenäsätten), som i sin tur var dotter till Knut Jonsson (Aspenäsätten)
och Katarina Bengtsdotter (Folkungaättens lagmansgren), dotterdotter till

                                             
65 Namnet Skärlunda framgår av dateringsorten på de medeltida dokument som upprättades i samband

med tingen i Kinda.
66 Almquist 1954 s. 276.
67 LSA D60-15:1.
68 Beckman 1913 s. 8 ff.
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Svantepolk Knutssons dotter Ingeborg.69 Aspenäsätten var, liksom släkten
Ulv, en gren av Folkungaätten. Bo Jonssons arvegods kan mycket väl ha
utgjorts av Svantepolk Knutssons arvingars östgötagods eller Folkungagods
(se Släkttabell 3.4).

Släkttabell 3.4: Släktförhållanden mellan jordägande personer i Kättilstad socken
och deras släktskap med Svantepolk Knutsson och Benedikta Sunesdotter.

Benedikta Sunesdotter == Svantepolk Knutsson

Johan Filipsson == 1 Ingeborg
(Aspenäsätten)          Svantepolksdotter

Ingrid                == Folke Algotsson
Svantepoksdotter    (Algotssönernas ätt)

Ingegerd             == Mats Törnesson
Svantepolksdotter   (hjorthorn)

Katarina Bengtsdotter == Knut Jonsson
(Folkungaätten, 
lagmansgrenen)

Margareta    == Knut 
Tyrgilsdotter     Folkesson

Törne MattssonLars Karlsson       == Birgitta
(Sparre av Aspnäs))   Mattsdotter

Cecilia Knutsdotter == Bo Nilsson
                                      (Natt och dag)

Erik == 1Birgitta 2   == Magnus Gislesson
Boberg Knutsdotter   (Sparre av Aspnäs)

Ingegerd 
Larsdotter

Ingel Törnsesson

Ingeborg Bosdotter == Jon Tomasson (Grip)

Bo Jonsson (Grip)

Släkttabell 3.1 Släkttabell 3.2

Källa: ÄSF s. 259, s. F, s. 10 ff, s. 189 ff. och s. 199f. Samt Raneke s. 274, Elgen-
stierna ”Natt och dag” tab. 7 och ”Bielke av Åkerö” tab. 13.

Fördelat på de olika byarna kan ovanstående studier summeras (se Släkttabell
3.4):

� Kättilstad by: fyra av fyra gårdar kan knytas till Folkungaätten och
Svantepolk Knutsson.

� Västersum: två av tre gårdar kan knytas till Svantepolk Knutssons arv,
tre av tre gårdar kan knytas till Folkungagodset/Sverkergodset.

� Valla: två av två gårdar om Bo Jonssons jord i byn inräknas, kan knytas
till Svantepolk Knutssons arv.

� Vigerstad: en av tre gårdar kan härledas till Ulvsläkten.
� Hovstad: en av två gårdar kan härledas till Svantepolk Knutssons

arvingar.
� Kårtorp: en av en gård kan härledas till Svantepolk Knutssons arvingar.

De olika grenarna av Folkungaätten som här har berörts har sitt ursprung i de
tre bröderna Birger brosa, Magnus minnesköld och Karl den döve, vilka var
söner till Bengt snivil.70 Bengt snivil var i sin tur son till Folkungaättens
stamfader Folke den tjocke. Utifrån studien i Kättilstad socken kan en hypotes
vara att godset i Kättilstad socken under 1100-talets senare del tillhörde Bengt
snivil, vars tre söner ärvde var sin del. De tre sönernas delar kan sedan identi-

                                             
69 Rosman 1923 s. 145 och ÄSF s. 10 f.
70 Se Släkttabell 3.4.
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fieras sålunda: 1) Birger brosas del motsvarar det som Svantepolk Knutssons
arvingar innehade, 2) Magnus minneskölds del är den som så småningom kom
att ägas av Valdemarsgrenen (via Birger jarl som var son till Magnus minne-
sköld, Birger jarls son var kung Valdemar, vars son Erik var stamfader till
Valdemarsgrenen) och 3) Karl döves del som senare kom att ägas av Ulv
(Ulvättens stamfader Filip Ulfsson var sonsonson till Karl den döve).

Släkttabell 3.5: Folkungaättens olika grenar och deras samband med godset i
Kättilstad (endast del av Folkungaätten), efter SBL.

Folke den tjocke

Bengt snivil

Birger brosa Magnus minnesköld Karl döve

Folke (trol. jarl) Birger jarl Karl

Sune Folkesson Valdemar, kung av Sverige Ulf Karlsson

Svantepolk Knutsson == Bendelikta Sunesdotter Erik Valdemarsson Filip Ulfsson (Ulv)

Valdemar Eriksson

Källa: SBL ”Folkungaätten”.

Detta medför att hela Kättilstads kyrkby under tidig medeltid mycket väl kan
ha ägts av Folkungaätten. Utöver godset i kyrkbyn har Folkungaätten ägt gods
i större delen av Kättilstad sockens centralbygd, samt ett flertal torp i skogs-
bygden i östra delen av socknen. I detta gods i Kättilstad socken fungerade en
gård i Kättilstad som huvudgård (curia), troligen nuvarande prästgården, medan
en annan del av kyrkbyn brukades av landbor. Det framgår inte av materialet
om hela Kättilstad kyrkby en gång hade utgjort en stordriftsenhet som sedan
kom att delas upp på landbogårdar. Det har vidare visats att en betydande del
av godset utgjordes av sekundära enheter i Kättilstads skogsbygd, och att vi
kan göra troligt att godset på detta sätt under äldre delen av medeltiden hade
utvidgats genom nyodling. Dessa enheter kom sedan att ödeläggas, troligen
under den senmedeltida agrarkrisen, och flera togs upp som nybyggen först
under 1600-talet, medan andra förblev ödelagda.
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Karta 3.4: Jordägandet i Kättilstad socken kring år 1200, rekonstruktion utifrån släkt-
förhållanden, se Släkttabell 3.5.

Detta kan jämföras med jordägoförhållandena i Stranda härad i Kalmar län
under äldre medeltiden. Där förfaller större delen av frälsejorden kunna föras
tillbaka till ett arvskifte mellan bröderna Birger brosa och Magnus minne-
sköld. Denna jord ägdes i början av 1300-talet av två av Svantepolk Knutssons
döttrar.71

Folkungaätten var dock ingalunda ensamma jordägare i Kättilstad under
äldre medeltid. Som framgick ovan ägde domprosten Vimund två huvudgårdar
(curia) i socknen, vilka under 1300-talets början byttes bort till Gudmund
Gudmundsson, vars härkomst och släkttillhörighet kunde knytas till huvud-
gården Vreta i Vist socken.

Gudmund Gudmundssons gods i Kättilstad socken kom sedan kring 1300-
talets mitt att ägas av en annan lokal storman, nämligen Håkan Johansson
(fyra spetsar i dexter)72, vars närmare släktförbindelser också är okända.

                                             
71 Ferm 1989 s. 98.
72 Raneke s. 84.
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En tredje jordägande släkt under 1300-talet var Gren. Under 1300-talets
sista två decennier var en ansenlig del av frälsegodsen i socknen samlad till
Torkel Haraldsson. Gårdarna hade han bytt till sig av framför allt Bo Jonsson
(Grip), som i sin tur hade fått dem från olika håll. Detta gods kom sedan under
1400- och 1500-talet ånyo att spridas på flera ägare. Torkel Haraldsson var
alltså sekundär jordägare i socknen.

Godset kring Söderö ägdes i de första beläggen från 1400-talets början av
ett lokalt lågfrälse. Godset kan inte följas längre tillbaka i de skriftliga källorna
och inte heller genom släktskapsrekonstruktioner. Inget talar dock emot att Söderö-
godset även tidigare under medeltiden var ett lokalt stormannakomplex.

Ett antal jordägande personer i socknen har inte kunnat identifieras när-
mare. Bland annat gäller det den lågfrälse personen Hemming Räv som ägde
en gård i socknens centralbygd före 1300-talets mitt. Inte heller har bakgrun-
den till den högfrälse personen Johan Moltekes och hans hustrus gods i Kättil-
stads socken kunnat utredas närmare.

Studerar man sedan jordägandets rumsliga fördelning (Karta 3.4) framgår
att de lågfrälse godskomplexen Söderö och Räckeskog/Norrö ligger som en
barriär mellan folkungagodset i socknens centrala delar och de delar av folk-
ungagodset som ligger i skogsbygden i öster. Detta talar för att dessa lågfrälse
gods fanns redan före folkungagodsens expansion (senast under 1380-talet) i
skogsbygden. Dessa lågfrälse gods kom senare att hamna hos högfrälset
(Rosengren och Gyllenstierna 1562).

3.3.3 Frälsegodsen, bebyggelseutvecklingen och den styrda
kolonisationen

Karta 3.5 sammanfattar bebyggelseutvecklingen under medeltiden i Kättilstads
socken. Kolonisationen tycks ha utgått från medeltida huvudgårdar. Ett antal
torp i socknens östra skogsbygder hörde under slutet av 1300-talet till en
tidigare huvudgård i Kättilstads kyrkby. Tolkningen är att kolonisationen av
dessa torp har utgått från huvudgården i kyrkbyn.

Även Söderö kan ha utgjort en utgångspunkt för kolonisation av ett flertal
hemman i närheten, som under 1500-talet hade samma ägare. Detta skulle kunna
tyda på att skapandet av detta mindre godskomplex till stora delar har skett
genom kolonisation av huvudgårdens utmarker. Att gårdarna hade samma
ägare under 1500-talet tyder även det på att de har gemensamt ursprung som
avknoppningar av den äldre enheten Söderö.

Ett annat exempel utgörs av Räckeskog, som finns belagd som huvudgård
(curia) under 1300-talet. Vid studier av de äldre lantmäteriakterna identi-
fierades ett område med ödeåker kallad Buskekulla. Buskekulla var senare en
utjord till Kättilstad kyrkoherdeboställe. Hypotesen är att Buskekulla var ett
torp eller mindre hemman, koloniserat från Räckeskog, men att det möjligen
ödelades när huvudgården lades ner i samband med att den donerades till
Kättilstads kyrka. I mitten av 1500-talet bestod Räckeskog av två gårdar.
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Karta 3.5: Sammanfattning över bebyggelseutvecklingen i Kättilstad socken i tre
tidsskikt.

1200

1300

1500
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Ett tredje exempel är Långnäs. Sannolikt var Långnäs senast under 1200-talet
en del av kolonisationen från huvudgården i Kättilstads kyrkby. Enheten blev
sedan sätesgård under 1300-talets början för släkten Ulv. Enligt den äldre
lantmäteriakten tycks Dockekulla vara avgärdat från Långnäs, där man kan
anta att kolonisationen av Dockekulla utgått från Långnäs, dock oklart när.
Vid 1500-talets mitt är Dockekulla ett frälsehemman med samma ägare som
Långnäs. Medeltida belägg saknas för Dockekulla. Hypotesen är att Docke-
kulla var ett torp eller mindre frälsehemman under Långnäs, och att det kolo-
niserades någon gång när Långnäs var sätesgård. Långnäs tillsammans med
Dockekulla (och andra frälsehemman i området) har sedan utgjort ett gods-
komplex som under 1300-talet tillhörde släkten Ulv och sedan gått i arv för att
under mitten av 1500-talet tillhöra släkten Ekeblad.

Sammanfattning
Genomgången av jordägostrukturen i Kättilstad socken under medeltiden
visade att den jord som ägdes av frälset under 1500-talet också ägdes av frälset
under medeltiden. Inga belägg finns för att skattejord hamnade under frälset.

Under äldre delen av medeltiden fanns sannolikt flera huvudgårdar i
socknens olika delar. Från 1300-talets mitt och framåt fanns endast några
huvudgårdar kvar. I övrigt bestod frälsejorden av ströfrälse.

Under medeltiden skedde en kolonisation utifrån huvudgårdarna. För det
första var sätesgården Långnäs sannolikt en utflyttning från en tidigare huvud-
gård i kyrkbyn i Kättilstad till en mer avsides belägenhet. Rekonstruktioner
bakåt i tiden visar att åtminstone Långnäs och Kättilstads kyrkby hade gemen-
sam ägarhistoria, vilket talar för utflyttningshypotesen. Utifrån sätesgården
Långnäs skedde sedan en kolonisation av sätesgårdens närhet och ett mindre
geografiskt samlat godskomplex uppstod. Övriga torp och gårdar i socknens
östra skogsbygd koloniserades utifrån en huvudgård i Kättilstads kyrkby. Allt
detta torde ha skett före år 1300. Även kring möjliga huvudgårdar i Söderö
och Räckeskog skedde kolonisation utifrån huvudgården.

Rekonstruktionen av jordägostrukturen under äldre delen av medeltiden
visade att det är fullt möjligt att hänföra nästan samtliga de jordägare som
framträder som äldsta kända ägare av jord i socknens centrala delar till tre
grenar av Folkungaätten, företrädda av Svantepolk Knutsson och arvingarna
till hans gods, Erik Valdemarsson och släkten Ulv. Genom släktutredningar av
de jordägande personerna som framträder i källorna har det då kunnat påvisas
att det är troligt att nästan hela socknen har ägts av denna släktgrupp inom
Folkungaätten. Enda tydliga undantag är godset i Söderö, som liksom godsen
Räckeskog, Norrö respektive Medelö troligen inte ingick i detta godskomplex.
Även byn Gårdeby i socknens centrala delar har troligen inte ägts av denna
släktgrupp. Gårdeby var skattejord.

En fråga som då uppstår är hur denna släkt eller släktgrupp kunde äga
nästan hela Kättilstad sockens centralbygd och en stor del av området utanför
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centralbygden. Hur har denna tidigmedeltida jordägostruktur uppstått? Dessa
frågor tas upp till diskussion i slutet av avhandlingen. Först skall ett antal andra
socknar undersökas i detalj för att vi skall kunna se om denna struktur med ett
koncentrerat jordägande under äldre delen av medeltiden är ett mönster.

3.4 Västra Eneby socken

Socknen ligger på västra sidan av sjön Åsunden. Socknen skulle kunna sägas
bestå av två bygder, med en centralbygd kring kyrkan. Denna avgränsas i öster
av sjön medan den i övrigt omges av skogsbygd, möjligen med en liten
öppning mot Kisa centralbygd i väster. I nordöstra delen av socknen finns den
andra centralbygden bestående av ett antal byar kring Tjustad. De mer perifera
delarna av socknen karaktäriseras av medeltida och senare kolonisation,
avspeglat bl.a. i ortnamnsstrukturen med många sekundära namntyper.

Västra Eneby socken var den socken i Kinda härad som kring 1500-talets
mitt hade största andelen frälsejord. Det världsliga frälset kontrollerade då 69
procent av gårdarna. Slår man ihop världsligt och andligt frälse så
kontrollerade frälset 88 procent av gårdarna. Resterande andelar utgjordes av
skattegårdar 10 procent och kronogårdar 2 procent. Frälsejorden dominerade
nästan totalt i de centrala områdena kring mitten av 1500-talet, i Västra
Enebys centralbygder fanns endast en skattegård. Den jord som ägdes av
kyrkan var koncentrerad till området kring kyrkan, dessutom fanns
kyrkohemman i de mer perifera områdena i skogsbygden. Skattegårdarna
återfanns i centralbygdens utkanter, då i byalag med frälseägd jord. I de mer
perifera och senare koloniserade delarna av socknen fanns även där frälsejord,
vilket skulle kunna tyda på en av frälset styrd kolonisation.

Den världsliga frälsejorden ägdes år 1562 av flera olika personer och ätter.
Fem av de frälse jordägarna ägde mer än en gård i socknen vid mitten av
1500-talet. Till exempel ägde Ulf Henriksson (Bååt-Snakenborg) sju gårdar
och Birgitta Jönsdotter (Roos av Ervalla) fem gårdar. Vadstena kloster ägde
vid medeltidens slut tre gårdar.

De helägda byar som förekom vid mitten av 1500-talet var Torp, där de
båda gårdarna 1562 ägdes av Birgitta Jönsdotter Roos (av Ervalla), och Hovby
där Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) ägde de båda gårdarna. Även Tjuks två
gårdar ägdes av en samma person, nämligen Ulf Henriksson Bååt-Snakenborg.

Vadstena kloster ägde två gårdar enligt jordeböckerna från 1500-talets mitt.
Av klostrets jordeböcker framgår att det var fråga om tre gårdar, två i Axhult
och en i Vinstorp. Dessutom framgår att det fanns ett ödetorp under Axhult
som hette Rödsla.73 Rödsla förekommer sedan först i jordeboken 1645, och då
som ett kyrkotorp.

                                             
73 Vkjb s. 74 f.
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Karta 3.6: Västra Eneby socken vid mitten av 1500-talet. Källa: Småland handlingar,
RA.

Norra centralbygden
Birgitta Jönsdotter (Roos av Ervalla) ägde som sagt fem gårdar i Västra Eneby
socken år 1562. Dessa låg väl samlade i socknens norra centralbygd kring
Tjustad, bl.a. ägde hon båda gårdarna i byn Torp. Birgitta Jönsdotters
sätesgård var Ervalla i Fellingsbro härad, Närke, och hon ägde många gårdar
spridda över hela Östergötland. I samma del av socknen ägde Karin Eriksdotter
(Bielke) tre gårdar. Dessa gårdar var utspridda i tre byar i socknens norra
centralbygd. Karin Eriksdotters sätesgård var Benhamra i Vallentuna härad,
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Uppland, och hon ägde ett fåtal gårdar i Östergötland, där alla utom en gård
låg i Kinda härad. En tredje jordägare i denna del av socknen var Britta
Arvidsdotter (Trolle), som ägde två gårdar i byn Väsby. Britta Arvidsdotters
sätesgård var Ängsö i Tjurbo härad, Västmanland. Förutom gårdarna i Västra
Eneby ägde hon även fyra gårdar i Kisa socken. Dessa gårdar var hennes enda
gods i Östergötland. Dessa tre frälsekvinnors jordegendomar i Västra Eneby
ligger alla väl samlade i socknens norra centralbygd. Det finns då anledning
att ställa frågan om det här kan vara fråga om ett äldre, tidigare till en person,
samlat godskomplex med en möjlig huvudgård i området.

Genomgången av medeltidsmaterialet visar dock att mycket talar för att det
från slutet av 1300-talet är fråga om två olika godskomplex i den norra central-
bygden. Det ena godskomplexet utgjordes av de gårdar som ägdes av Birgitta
Jönsdotter och Britta Arvidsdotter år 1562. Dessa gårdar har sin bakgrund i Bo
Jonssons (Grip) jordinnehav i socknen.74 Han köpte och bytte till sig gårdar i
området i flera omgångar. Dels två gårdar i Tjustad från Sjunde Ragvaldsson
och hans släktingar, Vilikinds hustru, Ingeborg och Nils Broderssons (bo-
märke) hustru Ingrid.75 Dels sätesgården Mjölkvik med underlydande gårdar i
Tidersums socken från Märta Magnusdotter, änka efter Ernils Efflirsson
(dryckeshorn?).76 Tjustad, bland flera andra gårdar, pantsattes sedan av Bo
Jonssons arvingar till Torkel Haraldsson (Gren) efter dennes fordran efter Bo
Jonsson.77 Sannolikt löstes aldrig panten eftersom detta gods inte står med i
det kvittobrev där Torkel Haraldssons änka uppbar lösen för panten.78 Det
andra godskomplexet i den norra centralbygden bestod av de gårdar som ägdes
av Karin Eriksdotter (Bielke) år 1562. Två av dessa gårdar (Malma och
Väsby) ägdes under 1400-talets sista tre decennier av Påvel Krom som i två
omgångar gav gårdarna till sin hustru Gunilla Stensdotter (Bese),79 som senare
sålde gårdarna till sin brorsdotter, Karin Eriksdotters moder, Gunilla (Johans-
dotter) Bese.80 Dessa gårdars tidigare historia är inte närmare känd. Karin
Eriksdotters tredje gård i denna del av socknen, en gård i Tjustad, ägdes kring
sekelskiftet 1400 av Harald Karlsson (Stubbe) och hans hustru, som ärvdes av
Sten Bengtssons (Bielke) barn (se Släkttabell 3.3).81 Karin Eriksdotter var
släkt i rakt nedstigande led med Sten Bengtsson.82

Vad gäller tiden före 1300-talets andra hälft finns indikationer som pekar
mot att det redan då fanns ett samlat gods i den norra centralbygden. Sjunde
Ragvaldsson, som år 1370 sålde jord i Tjustad, var gift med Katarina Tjägns-

                                             
74 Arvsgången mellan Bo Jonsson och Birgitta Jönsdotter respektive Britta Arvidsdotter är inte klar-

lagd.
75 DS 8133a och brev 7/11 1378 Västervik, LStB.
76 10/7 1381 Mjölkvik, LStB.
77 SRP 3143.
78 SD 576.
79 Brev u. d. 1476 Ryd, RAp och brev 17/6 1504 Ryda, RAp (två brev).
80 Brev 8/2 1514 Forssa, RAp.
81 SD 69.
82 Elgenstierna ”Bielke”.
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dotter.83 Katarina var dotter till Tjägn Jonsson (fem stjärnor) och Sigrid
Magnusdotter (Vinäsätten). Vinäsätten förde en sjuuddig stjärna i vapnet.84

Vilikinds och Nils Broderssons hustrur, som år 1378 sålde sina andelar i
Tjustad, är inte närmare kända och kan inte placeras in några kända släkter.
Dock måste de på något sätt ha varit släkt med Sjunde Ragvaldsson eller hans
hustru, då de olika personerna beseglar varandras affärer med jord i Tjustad.
Det är alltså sannolikt att dessa två gårdar i Tjustad tidigare hade ägts av en
okänd förfader till de inblandade personerna.

I en annan av de aktuella byarna i norra centralbygden, grannbyn Torp,
upplät Håkan Karlsson (Bergkvaraätten) jord till sin blodsfrände biskop Karl
(båt) år 1337.85 Även Håkan Karlssons släkt förde en sjuuddig stjärna i
vapnet.86 I litteraturen finns inga uppgifter om släktskap mellan Bergkvara-
ätten och Vinäsätten. Den gemensamma vapenbilden tyder på att det kan fin-
nas ett samband mellan släkterna. Detta skulle då innebära att godset (Tjustad
och Torp) möjligen har haft gemensam ägare under 1300-talets första hälft.

De gårdar som ägdes av Påvel Krom under 1470-talet har inte kunnat
spåras längre tillbaka i tiden och deras äldre ägarhistoria kan för närvarande
inte utredas. Troligen var Märta Magnusdotters gods, med hennes sätesgård
Mjölkvik i centrum, ett eget gods skilt från de övriga i den norra central-
bygden.

Väsby med det tillhörande torpet Linneberg hörde till de gårdar som Bo
Jonsson på 1380-talet bytte till sig från Västerås domkyrka.87 Gårdarna hade
tidigare skänkts dit av Elin Gregersdotter (Sandbroätten) och var hennes
avlidne mans Magnus Porses arv efter Ingegärd Larsdotter (Sparre av Aspnäs)
och hennes son Lars Arvidsson (Gren),88 som dog barnlös. Lars Arvidsson var
son till Arvid Kettilsson (Gren) och nämnda Ingegärd Larsdotter (se Släkt-
tabell 3.1). Brevet kan tolkas som att Lars Arvidsson hade ärvt godset efter
fadern, och när Lars dog utan barn och syskon och fadern var död ärvdes han
av modern Ingegärd. Ingegärd var enda barnet till Lars Karlsson (Sparre av
Aspnäs) i giftermålet med Birgitta Matsdotter (hjorthorn).89 Arvid Kettilsson
(Gren) var alltså enligt denna tolkning den äldste kände ägaren till godset.90 I
genomgången av Västersum i Kättilstad socken ovan framkom att andra
gårdar som ingick i Magnus Porses arv efter Ingegärd Larsdotter sannolikt var
ett arv efter Ingegerds föräldrar, sannolikt modern Birgitta Matsdotter (hjort-
horn) och mormodern Ingegärd Svantepolksdotter, dotter till Svantepolk

                                             
83 Lindberg 1933 s. 30 f och Liedgren 1986 s. 106.
84 Raneke s. 536.
85 DS 3333 och  3334.
86 Raneke s. 535.
87 SRP 1717.
88 SRP 1609.
89 ÄSF s. 189.
90 För denna tolkning se Mattisson 1986 s. 179 f. Jfr dock Västersum i Kättilstad socken ovan och

Gillingstam 1952 s. 83 ff.
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Knutsson. Det är alltså fullt möjligt att Väsby med det underlydande Linne-
berg var ett arv från Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta.

Gården Hag, som gränsar till Väsby, ägdes av Harald Ernilsson (Gren),
kusin på fädernet till Arvid Kettilsson (se Släkttabell 3.6). Harald Ernilsson
bytte år 1356 bort Hag till Anders klockare.91 Den gemensamma förfadern till
Harald Ernilsson och Arvid Kettilsson var Kettilbjörn Knutsson (Gren). Han
uppträder i Östergötland mellan åren 1307 och 1323.92

Släkttabell 3.6: Del av släkten Gren.

Knut

Kettilbjörn Knutsson (Gren) == N.N. Björn, domprost Harald Knutsson (Gren) == N.N.

N.N. == Ernils Kettilbjörnsson

Harald Ernilsson == dotter till Torkel
                                 Andersson (båt)

Kettil Kettilbjörnsson == N.N.

Arvid Kettilsson == Ingegärd Larsdotter
                                 (Sparre av Aspnäs)

Tore Karlsson (båt) == dotter Tore Haraldsson == N.N. (två vingar)

Katarina Toresdotter == Johan Magnusson 
                                        (hästhuvud)

Harald Toresson

Barnlös2 barn döda efter fadern men före modern Magnus Johansson av Tjuk

Se Släkttabell 3.7

Källa: Mattisson 1986 s. 176 och ÄSF s. 55 ff.

Den gård i Tjustad som kring sekelskiftet 1400 ägdes av Harald Karlsson
(Stubbe), och som ärvdes av Sten Bengtssons (Bielke) och Staffans Ulfssons
(Ulv) barn, hade sannolikt sin bakgrund i släkten Ulv (se Släkttabell 3.3).93

Harald Karlssons moder var en till namnet okänd dotter till Filip Ulfsson
(Ulv). Sten Bengtsson och Staffans Ulfsson var båda släkt med Filip Ulfsson,
Sten Bengtsson genom sitt gifte med Katarina Holmgersdotter (Ulv).94

Antagandet att godset kom från Ulvsläkten stärks av att det var Gotskalk
Bengtsson (Ulv) som förrättade arvskiftet.95

Återstår att placera in Jöran Trulsson (Ravnäsätten), som ägde i Malma år
1562 och Knut Knutsson (Lillie av Ökna), som ägde i Bankevid (gränsar till
Malma och Väsby) för att hela norra centralbygden skall täckas in. Båda dessa
gårdar saknar dock kända belägg från medeltiden. Knut Knutssons gård kom
troligen från hustrun Anna (Nilsdotter) Bese (se vidare nedan). Jöran Truls-
sons gård kan inte följas bakåt i tiden då hans jordinnehav i socknen inte kan
förklaras med kända släktförhållanden.

                                             
91 DS 5601 och DS 5602.
92 ÄSF s. 56.
93 Harald Karlsson var gift med en dotter till Harald Ernilsson, Sigrid Haraldsdotter (Gren). Om

godset skulle ha tillhört henne och således ha varit en del av det övriga godset som kunde knytas till
släkten Gren under 1300-talets första hälft, borde godset ha ärvts av Sigrid Haraldsdotters syskon
Torkel Haraldsson och en till namnet okänd syster som var gift med Staffans Ulfsson (Ulv).

94 Se Släkttabell 3.3.
95 SD 69.
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Sammanfattningsvis bestod Västra Enebys norra centralbygd av minst tre
olika gods före 1300-talets mitt och före Bo Jonssons förvärv av en del av
gårdarna under 1370- och 1380-talen:

� Mjölkvik var Märta Magnusdotters sätesgård och bildade centrum i ett
gods med underlydande i Tidersrums socken.

� Tjustad och Torp hade möjligen gemensam historia genom de två släk-
terna som förde en stjärna i vapnet (Vinäsätten och Bergkvaraätten).

� Väsby och torpet Linneberg, Arvid Kettilsson (Gren) eller arvet efter
Svantepolk Knutsson och hans hustru.

� Hag, Harald Ernilsson (Gren).

Det gods som innehades av Påvel Krom under 1400-talets sista årtionden,
en gård i Väsby och Malma, kunde inte spåras bakåt i tiden, och det går så-
ledes inte att undersöka om de hörde till något av dessa fyra gods eller om det
redan under 1300-talet utgjorde ett självständigt godskomplex. De två gårdar
som år 1562 innehades av Jöran Trulsson (Ravnäsätten) och Knut Knutsson
(Lillie) kunde inte heller med säkerhet spåras bakåt i tiden.

Södra centralbygden
Godset i den södra centralbygden, som det framträder i 1500-talsmaterialet,
kan delas in i tre grupper. Det ena utgörs av Ulf Henrikssons (Bååt-Snaken-
borg) gods, som år 1562 omfattade inte mindre än sju gårdar i Västra Eneby
socken. Gårdarna låg samlade i centralbygden söder om kyrkan, kring Tjuk
och Gräverum. Ulf Henrikssons sätesgård var Fyllingarum i Hammarkinds härad.
Det andra bestod av de gårdar som ägdes av Vadstena kloster vid medeltidens
slut och det tredje utgörs av de gårdar som var spridda på olika ägare år 1562,
med byarna Hovby och Hälleby (nuvarande Adlerskog) i centrum.

Ulf Henriksson var kusin till ovan omtalade Birgitta Jönsdotter (Roos av
Ervalla), som ägde gods i den norra centralbygden (se Släkttabell 3.7). Det
ligger då nära till hands att anta att Ulf Henrikssons och Birgitta Jönsdotters
gods hade ett gemensamt ursprung. Genomgången av medeltidsmaterialet visar
dock att detta inte är troligt. Ingen av Birgitta Jönsdotters gårdar år 1562 tas
upp i den jordebok från 1498 som finns bevarad över hennes föräldrars, Jöns
Ulfsson och Ingeborg Larsdotter (Tott), jordinnehav. Samtliga de gårdar i
Västra Eneby socken som finns i denna jordebok ägdes år 1562 av Ulf
Henriksson,96 och måste således på något sätt ha ärvts av Jöns Ulfssons syster
Elin Ulfsdotter, som var moder till Ulf Henriksson.97 Detta talar då för att
Birgitta Jönsdotter har fått godset från annat håll.

                                             
96 C36 fol. 35 och fol. 37-38, RA.
97 Elgenstierna ”Bååt”.
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Släkttabell 3.7: Ulf Henrikssons (Bååt-Snakenborg) släktskap med Magnus Johans-
son (hästhuvud) och Birgitta Jönsdotter (Roos av Ervalla). OBS! Birgitta Jönsdotter
ärvde inte sin faders gods i Västra Eneby socken. Jöns Ulfsson ärvdes av sin
systerson Ulf Henriksson.

Se Släkttabell 3.6

Magnus Johansson (hästhuvud) av Tjuk == N.N.

Katarina Mgnusdotter == Jöns Bengtsson (Lejonansikte)

Ulf Pedersson (Roos av Ervalla) == Birgitta Jönsdotter

Henrik Erlandsson == Elin Ulfsdotter
Bååt-Snakenborg)

Ingeborg Larsdotter (Tott) == Jöns Ulfsson

Birgitta Jönsdotter (Roos av Ervalla)Ulf Henriksson (Bååt-Snakenborg)

Källa: Mattisson 1986 s. 177 och där åberopade källor.

Med hjälp av belägg, utöver jordeboken från 1498, och från litteraturen kända
släktskapsförhållanden kan Ulf Henrikssons godskomplex spåras bakåt i tiden.
Gården Tjuk var i början av 1400-talet sätesgård för Magnus Johansson (häst-
huvud).98 Magnus Johansson var son till Johan Magnusson (hästhuvud) och
Katarina Toresdotter (båt). Katarina ägde bland annat granngården till Tjuk,
Tranunäs (nuvarande Näs). Tranunäs var nämligen år 1378 föremål för en
uppgörelse som rörde ett arv efter Harald Toresson (Gren), som hade avlidit
barnlös, och där Katarina Toresdotter får behålla bland annat Tranunäs.99

Harald Toresson hade Gräverum som sätesgård i mitten av 1300-talet.100

Mattisson (1986) har på goda grunder antagit att Katarina Toresdotter var
arvtagare till Harald Toresson genom sin moder, en i källmaterialet okänd
dotter till Harald Knutsson (Gren).101 Harald Knutsson, som dog senast år
1319, är den gemensamma nämnaren mellan Magnus Johansson, Katarina
Toresdotter och Harald Toresson (se Släkttabell 3.6). Det gods som ägdes av
dessa personer ingick i sin helhet i Ulf Henrikssons gods år 1562.

Ulf Henrikssons övriga gårdar år 1562 var Björke och Fyllingsbo, vilka
gränsar till Tjuk i söder. Båda gårdarna ingick i Jöns Ulfssons (Roos av
Ervalla) jordebok från 1498. Av lantmäterikartorna över Tjuk och Björke
framgår att Björke är ett avgärdahemman till Tjuk. Ett rimligt antagande är att
dessa gårdar, alltså även Fyllingsbo, är upptagna relativt sent under medeltiden
på huvudgården Tjuks utmarker.

Om ovanstående arvsgångar och de olika gårdarnas ägarhistoria stämmer
skulle alltså hela det godskomplex som ägdes av Ulf Henriksson år 1562 ha

                                             
98 ÄSF s. 72 f, SD 103.
99 SRP 1325.
100 ÄSF s. 56, DS 3682.
101 Mattisson 1986 s. 176.
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varit samlat redan i början av 1300-talet till en av de äldsta kända med-
lemmarna av släkten Gren, Harald Knutsson. Mycket talar för att godskom-
plexet var tillkommet genom styrd kolonisation från någon av huvudgårdarna
Gräverum eller Tjuk.

Kring sekelskiftet 1400 var sätesgården Tjuk centrum i detta geografiskt
samlade godskomplex. Godset måste sedan ha ärvts från Johan Magnusson
(hästhuvud) och hans hustru Katarina Toresdotter (båt), och deras son Magnus
Johansson (hästhuvud) till den sistnämndes dotter Katarina. Hon var gift med
Jöns Bengtsson (Lejonansikte). Deras dotter Birgitta Jönsdotter var gift med
Ulf Pedersson (Roos av Ervalla) och mor till Elin Ulfsdotter, som i sin tur var
mor till Ulf Henriksson.102

Det andra godset i den södra sockendelen utgörs av Vadstena klosters tre
gårdar. Gårdarna skänktes till klostret av Kristin Gudmundsdotter i Rävsala.103

Att hon ägde gårdarna i Axhult och Vinstorp tyder på att hon var förankrad i
Västra Eneby socken med ett godskomplex. Det förhållandet att dessa gårdar
samtliga gränsar till Tjuk/Gräverum tyder på att Kristin på något sätt hade
släktförbindelser med släkten Hästhuvud, då Tjuk som framkom ovan åtmin-
stone under 1400-talets början var sätesgård för medlemmar ur denna släkt.104

Det tredje godset i den södra centralbygden omfattade gårdar i Hälleby,
Hovby, Nor och Rökinge, vilka som sagts ovan var uppsplittrade på ett flertal
ägare år 1562. Gårdarna Hälleby och Hovby finns belagda redan i dokument
från 1260- och 1270-talen, där det framgår att Ulfhild Magnusdotter (Folk-
ungaätten, lagmansgrenen) har fått Hälleby i morgongåva av en Bengt Magnus-
son. I ett brev från 1269 byter Bengt tillbaka godset från hustrun och till-
kännager samtidigt att han ämnar att sälja Hälleby för att lösa sina skulder.105

Ulfhild Magnusdotter gifte sedan om sig före år 1279, då hon kungjorde att
hon bytte bort bl.a. Hovby till sin nye make Birger Filipsson (Aspenäs-
ätten).106 I ett brev utfärdat samma dag kungör Birger Filipsson att han har sålt
gårdarna till Bengt Magnusson (Folkungaätten, lagmansgrenen), Ulfhilds
broder. För Hovby saknas sedan kända belägg från medeltiden. Vid mitten av
1500-talet bestod enheten av två frälsehemman, som år 1562 ägdes av Erik
Abrahamsson (Leijonhufvud).

Vad gäller Hällebys öde efter transaktionerna år 1269 skänkte på 1440-talet
ovan nämnda Kristin Gudmundsdotter i Rävsala (gränsar till Hälleby) sin
sätesgård Rävsala och den del hon ägde i Hälleby gård, ”så mycket som kan
där vara liggandes nordan till samma Hälleby”, till Vårfru kapell i Linköpings
domkyrka.107 Kristin Gudmundsdotter hade sigill, men hon kan inte knytas till
någon känd släkt. Vid mitten av 1500-talet bestod Hälleby av två kyrko-

                                             
102 För släktskapen se släkttabellen i Mattisson 1986 s. 177.
103 Brev 13/1 1444 Vadstena, RAp.
104 Se ovan.
105 DS 541.
106 DS 672.
107 Odaterat brev nr. 147, RAp.
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hemman, ett skattehemman och ett frälsehemman, som ägdes av Knut Knuts-
son (Lillie av Ökna) år 1562. Rimligen motsvarar de två kyrkohemmanen
Kristins andel i Hälleby. Även Rävsala bestod av ett kyrkohemman samt ett
skattehemman vid mitten av 1500-talet.

Knut Knutsson (Lillie av Ökna) ägde år 1562 även gården Nor, som
angränsar till Hovby. Även gården i Rökinge angränsar till Hovby. Rökinge
ägdes år 1562 av Claes Andersson (Ekeblad). För Nor och Rökinge saknas
kända belägg från medeltiden.

De personer som ägde gårdarna i detta tredje gods i södra centralbygden år
1562 var alltså Erik Abrahamsson (Leijonhufvud), Knut Knutsson (Lillie av
Ökna) och Claes Andersson (Ekeblad). Vid genomgången av Kättilstad socken
ovan framkom att Claes Andersson hade ärvt sina gårdar där från släkten Ulv
genom mormodern Ebba Arendsdotter (Ulv). Kanske kan detta förhållande ge
en ledtråd till var släktskap mellan de jordägande personerna i denna del av
södra centralbygden i Västra Eneby skall sökas.

Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) var endast 12 år gammal år 1562. Både
hans far Abraham Eriksson och hans mor Anna Åkesdotter (Tott) hade då
avlidit.108 Erik hade alltså ärvt gårdar från båda sina föräldrar redan år 1562.
Modern Anna Åkesdotter var dotter till Åke Göransson (Tott) och Märta
Bengtsdotter (Ulv), vilken i sin tur var dotter till Bengt Arendsson (Ulv), en
bror till ovan nämnda Ebba Arendsdotter.109

Knut Knutsson (Lillie av Ökna) var gift med Anna (Nilsdotter) Bese.110

Hon var dotter till Nils Nilsson (Bese) och Kerstin Gotskalksdotter (Ulv).
Kerstin var dotter till Gotskalk Arendsson (Ulv), som även han var bror till
Ebba Arendsdotter och Bengt Arendsson.111 Antagandet att Knut Knutssons
gods kom från Anna Bese styrks av det förhållandet att de aktuella gårdarna
senare kom att ägas av Annas syster Karin Nilsdotters och hennes make Joen
Olssons (Gyllenhorn) arvingar.112

Den gemensamma nämnaren mellan de ovanstående personerna var Arend
Bengtsson (Ulv) och hans hustru Hebla Albrektsdotter (Bydelsbach), se Släkt-
tabell 3.8. Arend Bengtsson är känd första gången år 1441 och dog på 1470-
talet. Hans sätesgård var Nynäs i Ösmo socken i Stockholms län. Han var gift
två gånger, första gången med Birgitta Bengtsdotter (Natt och dag) och andra
gången med ovan nämnda Hebla. Han hade sammanlagt, med båda hustrurna,
elva barn, varav tre dog unga. Det förhållandet att de tre syskonen, som kan
knytas till Västra Eneby socken enligt släktskapsrekonstruktionen ovan, hade
samma moder innebär att jorden kan komma såväl från modern som från
fadern. Godset kan alltså inte med någon säkerhet följas längre tillbaka i tiden.

                                             
108 Elgenstierna ”Leijonhufvud”.
109 ÄSF s. 285 och s. 305 f.
110 Elgenstierna ”Lillie av Ökna”
111 ÄSF s. 305 f.
112 FoR 1601, RA.
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Släkttabell 3.8: Arend Bengtssons (Ulv) och hans hustru Hebla Albrektsdotters
släktskap med jordägande personer i Västra Eneby socken år 1562.

Bengt Gotskalksson (Ulv)

Gotskalk Bengtsson

Birgitta Bengtsdotter ==1 Arend Bengtsson 2== Hebla Albrektsdotter (Bydelsbach)
(Natt och dag)

2 döttrar Bengt Arendsson == Kerstin Davidsdotter
                                  (Oxenstierna)

Ebba Arendsdotter == Nils Clausson
                                     (Stolaätten)

Gotskalk   == Elin Nilsdotter
 Arendsson     (Sparre av Hjulsta
                        och Ängsö)

Åke Göransson == Märta Bengtsdotter
(Tott)

Anders Hansson == Agneta Nilsdotter
(Ekeblad)

Clas Andersson
(Ekeblad)

Nils Bese == Kerstin Gotskalsdotter

Knut Knutsson   == Anna
 (Lillie av Ökna)      Nilsdotter

Karin       ==Joen Olsson
Nilsdotter     (Gyllenhorn)

Bengt Filipsson

Filip Ulfsson (Ulv), se Släkttabell 3.3

Abraham Eriksson == Anna Åkesdotter
(Leijonhufvud)

Erik Abrahamsson (Leijonhufvud)

Källa: ÄSF s. 304 ff, Elgenstierna ”Lillie af Ökna” tab. 6, ”Leijonhufvud” tab. 4 f,
”Gyllenhorn” tab. 2 och ”Ekeblad” tab. 2 och tab. 5.

Hebla Albrektsdotter var en av huvudarvingarna vid arvskiftet efter Bo Jons-
son (Grip), som ägde rum vid mitten av 1450-talet, nästan 70 år efter hans
död. Vid arvskiftet finns inte dessa gårdar i Västra Eneby socken nämnda vid
namn.113 Det framgår av arvsdokumentet att det fanns fler gårdar i bland annat
Kinda härad som inte närmare specificeras. En tanke kan då vara att det här
aktuella godset i den södra centralbygden utgjordes av Bo Jonssons arvejord.
Bo Jonsson  var på mödernet släkt med Folkungaättens lagmansgren (se Släkt-
tabell 3.4), hans mormors mor var Katarina Bengtsdotter, dotter till Bengt
Magnusson (Folkungaätten, lagmansgrenen) som enligt ovan nämnda brev
köpte curian Hovby år 1279.114 Det som talar emot att gårdarna var ett arv från
Bo Jonsson är att dessa enligt rekonstruktionen ovan ärvdes av Hebla
Albrektsdotters barn med Arend Bengtsson, vilka inte hade arvsrätt efter Bo
Jonsson. Den som rätteligen skulle ärva gårdarna var Hebla Albrektsdotters
dotter i giftet med Ficke Bylow, Ermegård Fickesdotter.115

På Arend Bengtssons sida finns även där koppling till Folkungaättens
lagmansgren. Magnus Bengtssons hustru Ragnhild torde ha varit syskon till
Ulf fase eller hans hustru. Ulf fase var son till Karl den döve, och således bror
till släkten Ulvs förfader Karl Karlsson.116

                                             
113 Rääf Ydre härad I s. 257-261.
114 Rosman 1923 s. 144, Engeström 1935 s. 5 f.
115 Rosman 1923 s. 307 ff.
116 ÄSF s. 40 f och SBL ”Folkungaätten”.
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Av ovanstående resonemang kan vi på relativt säkra grunder dra slutsatsen
att det gods som bestod av Hovby, Nor, Rökinge och delar i Hälleby vid
mitten av 1400-talet och fram till 1470-talet hade varit samlat till en ägare,
Arend Bengtsson och hans hustru Hebla Albrektsdotter. Därefter splittrades
godset i tre delar mellan tre av Arend Bengtssons barn. Om sedan antagandet
stämmer att godset kom från Bo Jonsson (Grip) och utgjorde hans arvegods
från hans mormors mor innebär det att godset kan ha varit samlat till en person
redan under 1270-talet.

Sammanfattningsvis om den södra centralbygden var det av allt att döma
fråga om tre skilda gods så långt tillbaka i tiden som rekonstruktionerna av
jordägandet låter sig göras (se Karta 3.7). Det ena, som utgjordes av godset
under Gräverum och Tjuk, kunde föras tillbaka till släkten Grens äldsta släkt-
led. Om rekonstruktionerna av jordägandet genom de olika personernas
släktskap stämmer, var godset samlat senast i början av 1300-talet fram till
mitten av 1500-talet. Detta gods hade därigenom också samband med en del
av godset i den norra centralbygden, som också kunde knytas till de äldsta
släktleden i släkten Gren. Det andra godset i den södra centralbygden bestod
av gårdarna under sätesgården Rävsala. Godsets rumsliga relation till släkten
Grens gods i den södra centralbygden tydde på att Rävsalagodset hade
gemensamt ursprung med godset under Tjuk och Gräverum. Det tredje godset
utgjordes av gårdarna kring Hovby och Hälleby. Detta gods var samlat senast
kring mitten av 1400-talet, varefter det splittrades upp i tre delar, vilka åter-
finns år 1562. Om rekonstruktionerna av jordägandet genom släktskaps-
förhållandena stämmer var detta gods samlat redan senast under 1270-talet, då
det tillhörde olika grenar av Folkungaätten.

Det framkom vidare att frälsejorden dominerade nästan totalt i Västra
Eneby sockens två centralbygder. Med utgångspunkt i jordägostrukturen år
1562 och de kända medeltidsbeläggen för byarna i socknen kunde åtminstone
tre högfrälse godskomplex identifieras under medeltiden.

Det första utgjordes av det gods som Bo Jonsson (Grip) förvärvade i den
norra centralbygden under 1370–1380-talen. Det förblev sedan sannolikt
samlat en tid, och ägdes av två olika personer år 1562. Godsets äldre historia
har inte kunnat klarläggas utöver att några av de gårdar han köpte ägdes av
personer som på något sätt var släkt med varandra. Det andra utgjordes av
Grensläktens gods i den södra centralbygden, samlat sedan början av 1300-
talet. Ulf Henriksson (Bååt-Snakenborg) ägde godset år 1562. Det tredje var
Folkungagodset i den södra centralbygden.
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Karta 3.7: Jordägande i Västra Eneby socken under medeltiden.

Utöver dessa fanns flera godskomplex som tillhörde personer som inte har
kunnat knytas till kända släkter. Sannolikt är det fråga om lågfrälse gods-
komplex. Dessa gods är Mjölkvik och Rävsala med underlydande gårdar, vilka
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finns belagda i slutet av 1300-talet respektive mitten av 1400-talet. Såväl
Mjölkvik som Rävsala är belägna i centralbygdens utkant respektive i central-
bygden. Tidigare under 1300-talet fanns också gods i den norra centralbygden
som inte har kunnat knytas till kända släkter.
I Västra Eneby socken har alltså endast en del kunnat knytas till
kungasläkterna under 1200-och 1300-talen, till skillnad från förhållandena i
Kättilstad och Hägerstad socknar.117 Större delen av jorden i åtminstone den
södra centralbygden i Västra Eneby har senast från 1300-talets början ägts av
andra släkter, som den under 1300-talets första hälft lokala frälsesläkten Gren.
Vad gäller de andra gårdarnas äldre historia har den inte kunnat klarläggas.

Sammanställning av sätesgårdar och curior i Västra Eneby socken:

� Tjuk, Magnus Johansson (hästhuvud), sätesgård 1400-talets början
� Gräverum, Harald Toresson (Gren), sätesgård 1300-talets mitt
� Rävsala, Kristin Gudmundsdotter i Rävsala, sätesgård på 1440-talet
� Mjölkvik, Märta Magnusdotter, daterar brev där 1381
� Rangkulla, Bengt Larsson (möjligen en bjälke), daterar brev där 1415
� Berga, ”Sone Grys”, sätesgård 1484. Okänt om han var frälse. Gården

omtalas som curia 1295, Helena Ormsdotter.
� Hälleby, curia knuten till Folkungaättens lagmansgren 1269
� Hovby, curia knuten till Folkungaättens lagmansgren 1279
� Rothult, Torbern Finnvidsson, curia 1351.

Av de fem säkra sätesgårdarna låg samtliga i vad som kan betraktas som
centralbygd. Fyra av dem låg i området kring kyrkan. Den femte, Mjölkvik,
låg något avsides, i vad som skulle kunna betraktas som centralbygdens utkant.
Av de övriga gårdarna låg alla utom Rothult i centralbygderna.

3.5 Hägerstad socken

Hägerstad är en liten och relativt homogen socken. I stort sett hela socknen
utgörs av centralbygd. Socknen ligger i den centralbygd som ligger mellan
sjöarna Ämmern och Järnlunden, och som fortsätter norrut i Kättilstad och
Tjärstad socknar. Endast några enheter i socknens sydligaste och ostligaste del
kan karaktäriseras som skogsbygd.

Tre sätesgårdar har kunnat identifieras under medeltiden och 1500-talet i
Hägerstad socken. År 1359 var Bankestad sätesgård för Harald Toresson
(Gren), då han daterade två brev där under detta år.118 Bankestad ligger
omedelbart norr om kyrkan på gränsen till Kättilstad socken, mitt i
centralbygden, där Hägerstad socken går in som en enklav i Kättilstad socken.

                                             
117 För Hägerstad socken se nedan.
118 ÄSF s. 320, DS 6159 och 6162.
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Karta 3.8: Hägerstad socken vid mitten av 1500-talet.
Källa: Smålands handlingar, RA.

År 1410 var Boda sätesgård för väpnaren Harald Skytte (pilspets). Han beseg-
lade då ett brev i vilket några hus i Oppeby socken gavs till Vårfrukapellet i
Linköping.119 Boda bestod av ett kronohemman och ett kyrkohemman vid
mitten av 1500-talet.

Under 1500-talet är ytterligare en sätesgård känd. Årteryd var i slutet av
1500-talet sätesgård för Anna Arvidsdotter (Västgöte) och hennes första man
Joen Andersson (ofrälse). Under 1590-talet var Anna Arvidsdotter skriven till
Vada i Oppeby socken.120

Andelen frälse jordägare var relativt högt i Hägerstad socken vid mitten av
1500-talet. Det världsliga frälset innehade drygt 60 procent av det totala
antalet gårdar i socknen, och om det andliga och världsliga frälset räknas
samman utgjorde frälsejorden drygt 80 procent. Det andliga frälset utgjordes
av kyrkojord och Vadstena klosterhemman. Inslaget av skattejord var relativt
litet, endast 16 procent av gårdarna var skattegårdar vid mitten av 1500-talet.
Då i stort sett hela socknen kan räknas som centralbygd är det också i
Hägerstad så att frälsejorden ligger i centralbygd. De enheter som ligger mer
perifert mot skogsbygden var till största delen krono- och kyrkojord. Av
socknens fyra skattehemman återfinns tre insprängda i centralbygden, i Drät-
tinge fanns två skattehemman och några frälsehemman och Säby var ett

                                             
119 SD 1356.
120 Almquist 1960 s. 175.
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enstaka skattehemman. I kyrkans grannskap ägdes jorden nästan uteslutande
av det världsliga frälset

Det frälse jordägandet var tämligen uppsplittrat vid mitten av 1500-talet,
och i det flesta av byarna ägdes de olika frälsegårdarna av olika personer.
Ingen helägd bebyggelseenhet fanns enligt frälselängden 1562. Av de frälse
jordägarna ägde endast tre mer än en gård i socknen. Claes Andersson (Eke-
blad) ägde tre gårdar. Han hade ett relativt samlat gods i Östergötland kon-
centrerat till några socknar i Kinda härad, med tyngdpunkten i Kättilstad och
Hägerstad socknar. I genomgången av Kättilstad socken framkom tecken på
att Claes Anderssons godsinnehav 1562 var en betydande del av släkten Ulvs
gods, vars centrum under 1300-talet hade varit sätesgården Långnäs i
Kättilstad socken. Vidare ägde Knut Knutsson (Lillie av Ökna) tre gårdar i
Hägerstads socken 1562. Han bodde på Sjöholm och Ökna i Södermanland
och hade några gårdar spridda i Östergötland. En viss koncentration av öst-
götagodsen kan skönjas till Kinda härad och Hägerstads och Västra Eneby
socknar. Även Svante Stensson Sture ägde tre gårdar i Hägerstad socken.
Dessa var koncentrerade till två byar. Svante Stensson bodde på Hörnings-
holm i Södermanland och hade ett mycket omfattande godsinnehav i Öster-
götland. I övrigt framträder endast adliga jordägare ägandes endast en gård i
socknen.

Bilden av den medeltida jordägostrukturen i Hägerstad socken är inte lika
entydig som i Kättilstad och Västra Eneby socknar. I dessa två socknar ledde
spåren via släktskapsrekonstruktioner relativt entydigt till de olika grenarna av
Folkungaätten och Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta, även om
släkten Grens gods i Västra Eneby inte har kunnat kopplas till dessa släkt-
grupper. I Hägerstad socken finns osäkerhet vad gäller kopplingarna till Folk-
ungaätten med anledning av de stora tidsavstånden mellan 1200-talet och de
första beläggen för byarna och gårdarna. Härledningen bakåt i tiden vad gäller
jordägandet blir på så sätt osäkert då arvsgångarna fram till 1500-talets mitt
kan ha tagit flera alternativa vägar.

Trots dessa osäkerheter kan ett antal medeltida godskomplex konstateras i
Hägerstad socken.

3.5.1 Högfrälse gods

Släkten Ulv
Ulvsläktens gods i Hägerstad socken var omfattande. Utöver Claes Anders-
sons (Ekeblad) gårdar 1562 (en gård i Aska, en gård i Årteryd samt gården
Vik) kan flera andra gårdar knytas till Ulvsläkten under medeltiden. Ytterligare
en gård i Årteryd pantsattes nämligen av Bengt Knutsson (Ulv) och Johan
Bese till Vadstena kloster år 1484.121 Johan Bese var gift med Bengt Knuts-

                                             
121 16/2 1484 Vadstena, RAp.



114

sons syster Birgitta Knutsdotter.122 Gården återlöstes sannolikt senare,123

eftersom Vadstena kloster vid 1500-talets mitt inte ägde någon gård i Årteryd.
I stället ägde en ättling till Johan Bese, nämligen Karin Eriksdotter (Bielke),
en gård i Årteryd 1562. En tredje gård i Årteryd ägdes 1562 av Mauritz Stake.
Han var gift med Anna Göransdotter (Forstenasläkten),124 som var halvsyster
till Claes Andersson (Ekeblad).125 Anna Göransdotter och Claes Andersson
hade samma mor, nämligen Agneta Nilsdotter (Stolaätten) som i sin tur var
dotter till Ebba Arendsdotter (Ulv). På detta sätt kan alltså tre av fyra gårdar i
Årteryd genom släktskap mellan de olika jordägarna knytas till ett medeltida
Ulvgods (den fjärde gården var ett kyrkohemman i mitten av 1500-talet). Till
detta gods kan sannolikt också föras den gård i Ånestad som Gotskalk
Bengtsson (Ulv) år 1410 stadfäste som tillhörigt Vadstena kloster.126 Gotskalk
Bengtsson tillhörde samma gren av släkten Ulv som de personer som enligt
ovan ägde jord i Hägerstad socken.

Möjligen kan också de gårdar som år 1562 ägdes av Knut Knutsson (Lillie
av Ökna) knytas till Ulvgodset. Knut Knutsson var gift med Anna Bese,127

som var dotter av Kerstin Gotskalksdotter (Ulv), se Släkttabell 3.8.128 Kerstin
var således kusin med Agneta Nilsdotter (Stolaätten) som ju var moder till
Claes Andersson (Ekeblad) och Anna Göransdotter (Forstenasläkten).129 Om
det stämmer att Knut Knutsson fått sina gårdar i Hägerstad socken den väg
som ovan beskrivits, så omfattade Ulvgodset även en gård i vardera byarna
Fullmestad, Vånga och Ånestad. Detta innebär även att två av tre gårdar i
Ånestad hörde till Ulvgodset (den tredje gården var en skattegård). Ytterligare
gods som möjligen hörde till Ulvgodset är de gårdar som år 1562 ägdes av
Johan Pedersson (Bååt), en gård i Bankestad, och hans dotter Anna
Johansdotter, en gård i Tella. Johan Pedersson var gift med Kerstin Tott, vars
mor var Märta Bengtsdotter (Ulv), som tillhörde samma gren av släkten som
de övriga i Ulvsläkten som ägde jord i Hägerstad socken.

Den gemensamma förfadern till de olika utgreningar av släkten Ulv som
har redogjorts för ovan är Bengt Gotskalksson (Ulv) och hans fader Gotskalk
Bengtsson (Ulv), som alltså ägde jord i Ånestad. Gotskalk Bengtsson är känd under
perioden 1380-1453. Hans sätesgård var under 1400-talets början Aspnäs i
Våla härad, Uppland, som han hade ärvt av sin moders släkt (se nedan).130

Längre tillbaka i tiden kan man inte med säkerhet komma vad gäller detta
Ulvgods. Godset kan delvis komma från Gotskalk Bengtssons förfäder Bengt

                                             
122 ÄSF s. 307, Karlsson  1904 (sign. K.H.K.).
123 Motsatt uppfattning i Vkjb s. 74.
124 Elgenstierna ”Forstenasläkten”.
125 Elgenstierna ”Ekeblad”.
126 SD 1315.
127 Elgenstierna ”Lillie af Ökna”.
128 ÄSF s. 306 och Karlsson 1904 (sign. K.H.K.).
129 Se ovan.
130 ÄSF s. 303 f. och s. 190 f.
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Filipsson och Filip Ulfsson som hade sin sätesgård i Kättilstad socken.131 Det
finns dock tecken på att godset åtminstone delvis kan ha kommit från ett annat
håll. Gotskalk Bengtsson var son till Bengt Filipsson (Ulv) i dennes gifte med
en till namnet okänd dotter till Magnus Gislesson (Sparre av Aspnäs) och
Birgitta Knutsdotter (Algotssönernas ätt), se Släkttabell 3.3 och 3.4.132 Got-
skalk Bengtsson hade ärvt sätesgården Aspnäs av morfadern Magnus
Gislesson. Mormodern Birgitta Knutsdotter var dotter till Knut Folkesson,
vilken i sin tur var son till Folke Algotsson (Algotssönernas ätt) och Ingrid
Svantepolksdotter.133 Ingrid Svantepolksdotter var dotter till Svantepolk Knuts-
son. Av ett brev från år 1319 framgår att Ingrid hade ägt två attungar i byn
Årteryd som domprosten Björn Knutsson (Gren) hade tillbytt sig.134 Det finns
även ett brev som visar att Svantepolk Knutsson ägde jord i Hägerstad socken,
då han år 1256 donerade bl.a. Säby ”i Kind” till Vreta kloster.135

En gård i Årteryd hade ägts av Bo Jonsson (Grip).136 Att denna gård senare
hamnade i släkten Ulvs innehav kan förklaras med att en av arvtagarna efter
Bo Jonsson, Hebla Albrektsdotter (Bydelsbach), var gift med Arend Bengts-
son (Ulv), och i detta äktenskap moder till Ebba Arendsdotter (Ulv).137 Vad
gäller Bo Jonssons jordinnehav så har sannolikt en betydande del kommit från
mormodern Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten), som var sondotter till Svante-
polk Knutssons andra dotter Ingeborg och Johan Filipsson (Aspenäsätten).138

Så långt kan alltså konstateras att, åtminstone under 1400-talets första del,
de gårdar som kan antas ha ingått i Ulvgodset har varit samlade under en ägare
för att sedan vid mitten av 1400-talet ha splittrats upp på flera olika grenar av
släkten Ulv. Vad gäller godsets äldre historia kunde två olika vägar som
godset kommit i släktens innehav konstateras. Dels finns en möjlighet att
godset kom från Svantepolk Knutsson och hans ättlingar. Den andra
möjligheten var att godset hade sin bakgrund i de äldre släktleden inom
släkten Ulv. Båda alternativen faller i så fall tillbaka till Folkungaätten eller
Sverkerätten under 1200-talets första hälft.

                                             
131 Se denna sockengenomgång.
132 ÄSF s. 303.
133 ÄSF s. 4 f.
134 DS 2189.
135 DS 432, för lokaliseringen av detta Säby till Hägerstad socken se Rosman 1923 s. 104 not 1. Säby

var ett skattehemman vid 1500-talets mitt.
136 Brev 11/9 1383 Gripsholm, Margareta Grips bok s. 242, Trolleholms arkiv.
137 ÄSF s. 305.
138 ÄSF s. 10 ff, Elgenstierna ”Natt och dag” samt Rosman 1923 s. 145.
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Karta 3.9: Jordägande i Hägerstads socken under medeltiden. Byar och gårdar där
respektive släkt ägde jord. Källa: Kasuistiken.

De följande kan identifieras som Ulvsläktens gårdar i Hägerstad socken under
1400-talet (se även Karta 3.9):

� Aska  1 gård
� Bankestad? 1
� Fullmestad 1
� Tella? 1
� Vik 1
� Vånga 1
� Årteryd 3
� Ånestad 2
� Summa 11 gårdar

Om rekonstruktionerna ovan stämmer innebär det att Årteryd var en by helägd
av Svantepolk Knutsson. En gård hade ägts av Svantepolks dotter Ingrid, en
gård av Bo Jonsson, som möjligen var ett arv från Svantepolk, och släkten
Ulvs del som även den kunde vara ett arv från Svantepolk. Vi kan då ställa



117

frågan hur denna jordägostruktur har uppkommit? Hur kunde Svantepolk
Knutsson äga en hel by i Hägerstad socken, och dessutom troligen flera andra
gårdar? Till dessa frågor tänker jag återkomma längre fram.

Natt och dag-släkten och Bo Jonsson (Grip)
Några gårdar i Hägerstad socken kan knytas till släkten Natt och dag. Dessa
gårdar ägdes år 1562 av Svante Stensson Sture (en gren av Natt och dag-
släkten), nämligen två gårdar i Fullmestad och en gård i Skälhamra, och Hans
Persson (Forstenasläkten), en gård i Bankestad. Svante Stensson var släkt i
rakt nedstigande led med Bo Bosson (Natt och dag), som levde under 1300-
talets andra hälft.139 Hans Persson var gift med Malin Larsdotter (Sparre av
Rossvik), vars mormor var Kerstin Månsdotter (Natt och dag), vars förfader
också var Bo Bosson.140 Mycket tyder på att Svante Stenssons gårdar i
Hägerstad socken kom från hans egen släkt, Natt och dag. För gårdarna saknas
kända belägg mellan slutet av 1300-talet och mitten av 1500-talet. År 1400
pantsatte Bo Jonssons (Grip) arvingar bland annat Skälhamra och Fullmestad
(se även Kättilstads by och Tjustad i Västra Eneby m.fl. gårdar) till Torkel
Haraldsson (Gren).141 Troligen löstes inte panten vad gäller Skälhamra och
Fullmestad, då dessa gods inte nämns i brevet från år 1405 då Torkel Haralds-
sons änka kungör att hon uppburit pengar för pantlösen.142 Mot bakgrund av
att både Skälhamra och Fullmestad ägdes av Svante Stensson år 1562 är det
fullt möjligt att Bengta Bosdotter (Natt och dag) behöll dessa gods. Bengta
avled barnlös och arvet måste ha gått till syskonen. Bengtas broder Sten
Bosson var den gemensamma förfadern till Svante Stensson Sture och Hans
Perssons (Forstenasläkten) hustrus förfäder.

Under 1400-talets början var detta gods troligen samlat på en ägare, Bengta
Bosdotter och senare hennes broder Sten Bosson (båda av Natt och dag-
släkten). Vid arvet efter Sten Bossons måste sedan, om rekonstruktionen av
arvsgångarna stämmer, godset ha delats upp.

Detta gods ägdes alltså i de äldsta kända dokumenten av Bo Jonsson
(Grip). De gods som kan knytas till Natt och dag-släkten, via Bo Jonsson
(Grip), i Hägerstad socken kan alltså även de sannolikt föras tillbaka till
Svantepolk Knutsson eller Folkungaätten.143

Sammanställning av gårdar som sannolikt kan hänföras till släkten Natt och
dag under 1400-talet, där samtliga utom Bankestad också hade ägts av Bo
Jonsson (Grip) och hans arvingar under 1300-talets andra hälft (se även Karta
3.9):

                                             
139 Se Elgenstierna ”Natt och dag”.
140 Elgenstierna ”Sparre av Rossvik”.
141 SRP 3143.
142 SD 576.
143 För Bo Jonssons härstamning från Svantepolk Knutsson se Rosman 1923 s. 145 och ÄSF s. 10 f.
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� Fullmestad 2 gårdar
� Skälhamra 1
� Aska 1
� Tella 1
� Bankestad 1
� Summa 6 gårdar

Övrigt högfrälse gods
I Bankestad daterade Harald Toresson (Gren) två brev i december 1359.144 Det
finns inga belägg i övrigt för att han eller någon annan i släkten skulle ha ägt
jord i Bankestad. Snarare tycks de båda frälsegårdarna ha ägts av Natt och
dag-släkten och Ulvsläkten (se ovan). En gård där möjligen släkten Gren var
den äldsta kända jordägaren var den gård som Katarina Toresdotter (båt) ägde
i Aska år 1378.145 Vid denna tidpunkt skedde nämligen en förlikning mellan
Katarinas make Johan Magnusson (hästhuvud) och Knut Erengislesson (båt).
Det gällde ett arv efter Harald Toresson (Gren), vars moster troligen var mor
till Katarina Toresdotter (se Släkttabell 3.6 i Bilaga). Möjligen är det alltså
fråga om ett mödernearv, och att den till namnet okända dottern till Harald
Knutsson (Gren) var den äldsta kända ägaren till gården i Aska.146 Gården i
Aska gick sedan i arv till Katarina Toresdotters och Johan Magnussons
arvingar, och ägdes år 1562 av Ulf Henriksson (Bååt-Snakenborg).147

En annan gård i Aska ingick i Torkel Haraldssons (Gren) stora byte med
Bo Jonsson (Grip) år 1386,148 där Bo Jonsson bytte bort Aska. Vidare så
pantsatte Bo Jonssons arvingar gods i Fullmestad och Skälhamra till Torkel
Haraldsson år 1400,149 en pant som sagts ovan troligen inte gick tillbaka utan
tillföll Torkel Haraldssons änka Bengta Bosdotter (Natt och dag).150

En gård i Drättinge ägdes av Karl Knutsson (Bonde). Denna gick i arv till
Erik Eriksson (Gyllenstierna) år 1500,151 och ägdes av hans släkting Malin
Eriksdotter (Gyllenstierna) år 1562.

Ett litet godskomplex bestående av en gård i Aska samt de senare för-
svunna torpen Asketorp och Bjuggetorp ägdes år 1476 av Laurens Axelsson
(Tott).152 Bakgrunden till Laurens gods i Kinda härad har inte kunnat utredas i
denna avhandling.

                                             
144 DS 6159 och 6162.
145 SRP 1325.
146 Se Mattisson 1986 s. 176.
147 För släktskapen och arvsgången se Mattisson 1986 s. 177.
148 11/3 1386 Linköping, LStB.
149 SRP 3143.
150 Jfr SD 576, se ovan.
151 Brev 25/1 1500 Skara, RAp.
152 C14, RA.
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Lågfrälsets jordinnehav
Utöver de ovan nämnda jordägarna, som samtliga kan hänföras till högfrälset,
fanns ett antal jordägare i Hägerstads socken som tillhörde ett lågfrälse.

År 1397 donerade en Sigrid Botolfsdotter en gård i Aska till Vadstena
kloster.153 I donationsbrevet sägs uttryckligen att Sigrid saknar sigill och att
den högfrälse personen Karl Magnusson (Örnfot) är hennes närmaste arvinge.
Karl Magnusson beseglade också brevet. Sigrid Botolfsdotter är i övrigt okänd
i diplommaterialet och kan inte placeras in i några kända frälsesläkter.

I Fullmestad ägde Joar Efflersson (dryckeshorn) gods, som han år 1353
sålde till Harald Ernilsson (Gren).154 Joar Efflersson hade en bror vid namn
Erland, som beseglade brevet. Troligen var dessa två bröder till ovan nämnde
Ernils Efflirsson, som var gift med Märta Magnusdotter i Mjölkvik, Västra
Eneby socken.155 Av Märta Magnusdotters testamente framgår att hon ägde ett
gods i Kinda och norra Tjust som hon sålde till Bo Jonsson (Grip) år 1381.
Godset i Tjust var ett fäderneärvt godskomplex i Frödinge socken. I övrigt är
släkten okänd.156 Troligen kan Joar Efflerssons släkt hänföras till ett regionalt
frälse i norra Småland och södra Östergötland, som svårligen går att komma åt
vad gäller ursprung och släktförhållanden.

I Vånga ägde Sjunde Ragvaldsson, borgmästare i Västervik, en gård som
han år 1370 sålde till Bo Jonsson (Grip).157 Gården i Vånga sägs uttryckligen
vara hans fädernegård. Sjunde Ragvaldsson ägde även jord i Tjustad i Västra
Eneby socken, samt en mängd gårdar i Tjust.158 Vad gäller Sjunde
Ragvaldssons släktförhållanden är det känt att han var gift med Katarina
Tjägnsdotter (fem stjärnor), som var dotter av Sigrid Magnusdotter (Vinäs-
ätten) och Tjägn Jonsson (fem stjärnor), borgare i Västervik.159 Sjunde
Ragvaldsson var alltså ingift i den högfrälse Vinäsätten, som på kvinnosidan
härstammade från Folkungaätten.160 Vad gäller hans fädernesläkt så är den
okänd. Sannolikt var han på något sätt släkt med borgarna i Västervik Vilikind
och Nils Brodersson (bomärke) eller deras hustrur Ingeborg respektive Ingrid.
Dessa personer ägde också jord i Tjustad.161 Vilikind och Nils Brodersson
beseglade också det ovan nämnda salubrevet där Sjunde sålde bl.a. sin
fädernegård Vånga.162 År 1562 ägdes frälsegården i Vånga av Knut Knutsson
(Lillie av Ökna), se ovan.

Ovan nämndes att Boda i början av 1400-talet var sätesgård för väpnaren
Harald Skytte (pilspets), då han år 1410 jämte andra personer beseglade en

                                             
153 SRP 2894, 2895.
154 SRP 99 och DS 4886.
155 Se brev 10/7 1381 Mjölkvik, LStB.
156 Se Raneke s. 574 jämte tillägg.
157 DS 8133 a.
158 Lindberg 1933 s. 30 f.
159 Rydström 1922 s. 66 ff.
160 Liedgren 1986 s. 106 f.
161 Brev 7/11 1378 Västervik, LStB.
162 DS 8133 a.
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gåva av hus i Heppesvik i Oppeby socken till Vårfrukapellet i Linköpings
domkyrka.163 Vid 1500-talets mitt bestod Boda av en skattegård och en gård
av kyrkonatur. Det är inte närmare känt vilken släkt Harald Skytte tillhörde, ej
heller om han ägde fler gods utöver sin sätesgård. Harald Skytte omtalas i
ytterligare två kända brev. År 1404 beseglade han Bo Jonssons (Grip) änka
Margareta Dumes bekräftelse på försäljningen av Gripsholm i Södermanland.
Margareta Dume bodde i Tjust, sannolikt på Stegeholm.164 År 1407 beseglade
Harald Skytte, bland flera andra, Kindabornas begäran till kungen att stadfästa
deras val av häradshövding. Beseglarna kallas då ärliga män som bygga och
bo i Kinda.165 Harald Skytte kan sannolikt knytas till ett lokalt lågfrälse i södra
Kinda och möjligen också i Tjust. Möjligen hade han sociala kopplingar till
Bo Jonsson (Grip) eller dennes efterlevande. Vad gäller Harald Skyttes
vapenbild, pilspets, fördes den av ett flertal personer under medeltiden i
Östergötland.166 Dock kan ingen släktskap mellan någon av dessa personer och
Harald Skytte påvisas.

En gård i Drättinge ingick i det gods som i slutet av 1400-talet hade ägts av
Påvel Krom, då hans arvingar år 1510 sålde detta arvegods till Nils Bosson
(Grip).167 Gården ägdes år 1562 av dennes son Birger Nilsson (Grip). Påvel
Krom var gift med Gunilla Stensdotter (Bese).168 Godsets äldre historia har
inte kunnat utredas närmare. Helt klart är dock att Påvel Krom och Gunilla
Stensdotter bodde i Ryda i Oppeby socken, Kinda härad, och att deras gods
huvudsakligen var samlat till Oppeby, Tjärstads, Kättilstads och Västra Eneby
socknar.169

En annan gård i Drättinge ägdes av en Lars Petersson i Snokebo, Djursdala
socken i Tjust härad, vilken gård han år 1473 sålde till Gudmund i Drät-
tinge.170 Varken Lars Petersson eller Gudmund kan i övrigt identifieras i käll-
materialet. Sannolikt är det frågan om skattejord.

3.5.2 Summering

Under 1400-talets andra hälft och fram till 1562 var det frälse jordägandet i
Hägerstad socken uppsplittrat på flera ägare och släkter. Bilden av jordägo-
strukturen utifrån lokalsamhällets perspektiv är alltså ett uppsplittrat jord-
ägande på ett flertal personer, där ingen bodde i området.

                                             
163 SD 1356.
164 Rydström 1922 s. 67 f. och Rosman 1923 s. 295.
165 SD 817.
166 Raneke s. 599 ff.
167 Brev 17/6 1510 Stockholm, LStB.
168 Karlsson 1904 (sign. K.H.K.).
169 Brev 17/6 1510 Stockholm, LStB, se även Västra Eneby socken.
170 Brev 19/6 1473 Kinda ting, RAp.
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Karta 3.10: Jordägande i Hägerstads socken under äldre delen av medeltiden, re-
konstruktion. Skrafferingen visar byar där Svantepolk eller hans hustru ägde jord
enligt rekonstruktionen.

Rekonstruktionen av jordägostrukturen vid början av 1400-talet och slutet av
1300-talet, genom belägg och släktskapsutredningar visade dock att en stor del
av frälsejorden då var samlad på två olika personer eller släkter. Vid denna
tidpunkt fanns således två godskomplex i Hägerstad socken. Ett godskomplex
ägdes av släkten Ulv och ett annat utgjordes av arvet efter Bo Jonsson (Grip).
En del av Bo Jonssons arv gick till släkten Natt och dag, och en annan del
sannolikt till släkten Ulv.

Genom rekonstruktioner av möjliga arvsgångar och genom några indika-
tioner i de medeltida breven kan också en hypotetisk bild av jordägostrukturen
kring sekelskiftet 1300 ges. Möjligen var de båda godskomplexen som
omtalades ovan då samlade till en person, nämligen Svantepolk Knutsson eller
hans hustru (se Karta 3.10). Hans stora Hägerstads-gods skulle då sedan ha
delats mellan två av hans döttrar i början av 1300-talet. Alternativt kan man
tänka sig att det även kring sekelskiftet 1300 var fråga om två olika gods-
komplex, dels då Svantepolk Knutssons, dels Ulvsläktens. Se Släkttabellerna
3.3 och 3.4.

Det går inte att med säkerhet knyta detta/dessa godskomplex kring år 1300
till några personer längre tillbaka i tiden. Svantepolk Knutsson, som uppträder
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första gången i källorna i mitten av 1200-talet, hade betydande arvegods både
från Folkungaätten och Sverkerätten. Släkten Ulv var en gren av Folkunga-
ätten. I Hägerstad socken kan alltså, liksom i Kättilstad socken, en stor del av
frälsejorden, framför allt den centralt belägna frälsejorden i socknen, knytas
till de kungliga släkterna från Östergötland. Ett jordinnehav som måste ha
varit mycket omfattande under äldre delen av medeltiden.

Vid sidan av detta/dessa högfrälse (med rötter i kungliga) godskomplex har
det åtminstone från mitten av 1300-talet och framåt funnits flera lågfrälse
personer som har ägt jord i socknen. Några av dessa sålde gods till högfrälset
efter 1300-talets mitt och en gård donerades till Vadstena kloster. Från 1400-
talets början fanns också en lågfrälse sätesgård i socknen. Fram till 1500-talets
början hade troligen det lågfrälse jordägandet i socknen i det närmaste
upphört.

All frälsejord tillhörde vid mitten av 1500-talet högfrälset eller det andliga
frälset. De lågfrälse godsen i socknen har inte kunnat föras bakåt i tiden på
grund av bristande kunskap om personernas släktförhållanden. De flesta av
dessa personer kunde dock hänföras till ett lokalt/regionalt frälse eller
storbönder.
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4 Övriga detaljstuderade socknar

Efter studien av Kinda härad och socknarna Kättilstad, Västra Eneby och Häger-
stad är det nu dags att undersöka jordägoförhållandena i tre andra socknar
inom UO. De tre socknarna är i tur och ordning Kaga, Örtomta och Skärkind. I
Kapitel 5 görs sedan en samlad sammanfattning av de empiriska undersök-
ningarna.

4.1 Kaga socken i Hanekinds härad

Kaga socken ligger på slättbygden väster om Linköping. Området karaktäri-
seras idag av fullåkersbygd. Byarna är förhållandevis stora, upp till tio gårdar
vid mitten av 1500-talet. I norr utgör Svartån gräns mot Gullbergs härad och
Vreta kloster socken. Kyrkan och kyrkbyn är belägna i norra delen av socknen,
ner mot Svartån.

Karta 4.1: Kaga socken vid mitten av 1500-talet. Källa: Östergötlands handlingar.

Liksom i många andra socknar dominerade det frälse jordägandet i Kaga
socken vid mitten av 1500-talet. Enligt jordeböckerna fanns vid denna tid 42
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gårdar i socknen, fördelade på tio jordregisterenheter. Av dessa 42 gårdar var
två, eller 5 procent, skattejord, fyra gårdar (10%) kronojord och inte mindre än
36 gårdar (85%) tillhörde de frälse jordnaturerna. Av frälsejorden ägdes 24
procent av det världsliga frälset medan det andliga frälset ägde resterande 61
procent. Vid genomgången av det medeltida materialet har det visat sig att i
stort sett samtliga gårdar som tillhörde det andliga frälset enligt 1500-talets jorde-
böcker hade donerats till kloster och domkyrkans institutioner av det världs-
liga frälset under 1200-, 1300- och 1400-talen (se genomgången nedan).

De två skattegårdarna låg i byn Bränninge i socknens centralbygd. Krono-
gårdarna låg utspridda i några byar i byalag med övriga gårdar. Gerstorp var
en ensamgård av krononatur. För Gerstorp saknas också veterligen skriftliga
belägg för medeltiden. I övrigt dominerades socknens centralbygd och de mindre
byarna i socknens södra utkanter totalt av frälset.

Kaga socken är känd som en av den kungliga Sverkerättens huvudgods.
Enligt uppgifter var det kung Sverker den äldres fader, östgötabonden
Cornube, som lät bygga kyrkan i Kaga under 1100-talet.1 Uppenbarligen ägde
också Sverker och hans ättlingar gods i Kaga socken (se nedan).

Vad gäller de medeltida breven, som är utgångspunkten för rekonstruk-
tionen av jordägandet, så är källäget relativt gott i Kaga socken. Tack vare
områdets betydelse under den äldsta medeltiden så finns också socknen och
några av de brev som rör socknen kommenterade i litteraturen.

Kungasläkternas och högfrälsets gods
Själva gården Kaga donerades någon gång före 1310 av Svantepolk Knutsson
till Vreta kloster. Gåvan stadfästes av Svantepolks döttrar detta år.2 Kaga om-
talas då som ”curiam Kaga” och enheten var då sannolikt en huvudgård. I 1500-
talets jordeböcker finns fyra gårdar i Kaga by, varav tre var Vreta kloster-
hemman och ett hemman var prästgården.

Ett annat gods i socknen utgjordes av Allguvi och Sättuna, vilka till stora
delar tycks ha haft samma ägarehistoria under 1200- och början 1300-talet. År
1251 gav Valdemar Birgersson (Folkungaätten) en mansio i Sättuna till in-
rättandet av ett kanonikat vid Linköpings domkyrka.3 År 1272 skänkte samme
Valdemar Birgersson curian Allguvi med kvarnar till instiftandet av ett annat
kanonikat vid Linköpings domkyrka.4 Han gav då även bort patronatsrätten
över Kaga kyrka. Godset i Allguvi och Kaga samt patronatsrätten har påvisats
vara kungens arvegods (se nedan). År 1345 skänkte lagmannen i Östergötland
Knut Jonsson (Aspenäsätten) och hans hustru Katarina Bengtsdotter (Folkunga-
ätten, lagmansgrenen) sina gods i Allguvi och Sättuna med kvarn i Tannefors

                                             
1 Beckman 1913 s. 8.
2 DS 1654 och DS 1703.
3 DS 388.
4 DS 557, se även Rosén 1949 s. 140 f.
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(S:t Lars socken) m.m. till stiftandet av en prebenda vid Linköpings dom-
kyrka.

Att det var fråga om kungen Valdemar Birgerssons arvegods, och inte gods
som hörde till kungaämbetet, visas av att de tre personer som omnämnts ovan
är släkt med varandra, och att det således är gammalt släktgods som har delats
upp. Vad gäller patronatsrätten till Kaga kyrka så delades den under 1200-talets
sista decennier av Valdemar Birgersson, Svantepolk Knutsson och Johan Filips-
son (Aspenäsätten), se Släkttabell 4.1. Tolkningen därvid är att det är fråga om
ett arv av sverkerättens gods.5

Släkttabell 4.1:Släktförhållandena mellan innehavarna av patronatsrätten till Kaga
kyrka och jordägarna i Allguvi och Sättuna under 1200-talets andra hälft och 1300-
talets första hälft.

Sverker d.ä. 1 == Ulfhild

Johan SverkerssonKristina == Karl Sverkersson Sune Sik

Sverker d.y.

Johan Sverkersson
död barnlös

Helena Sverkersdotter == Sune Folkesson
                                          (Folkungaätten)

Benedikta Sunesdotter == Svantepolk Knutsson

Magnus minnesköld == Ingrid Ylva

Birger jarl Bengt Magnusson
(Folkungaättans lagmansgren)

Valdemar, kung Magnus Bengtsson == Ragnhild

Släkttabell 3.4 Ingeborg Svantepolksdotter == Johan Filipsson (Aspenäsätten) Sigrid == 2 Bengt Magnusson

Knut Jonsson (Aspenäsätten)   ==   Katarina Bengtsdotter 

Källa: SBL ”Folkungaätten”, ÄSF s. 10 f, Ahnlund 1945 s. 347 ff. och Carlsson 1953 s. 104 f.

Svantepolk Knutsson innehade, som påtalats ovan i studien av Kinda härad, en
betydande del av Sverkerättens gods, då hans hustru Benedikta var dotter-
dotter till Sverker d.y. Hustruns fader var Sune Folkesson (Folkungaätten), son
av Folke jarl, som troligen innehade en betydande delar av Folkungaättens
arvegods. Detta medför att det i Svantepolk Knutssons kända jordinnehav är
omöjligt att urskilja vad som kommer från Sverkerätten och vad som kommer
från Folkungaätten.6

Valdemar Birgersson var son till Birger jarl. Denna gren av Folkungaätten
innehade även den en stor del av Sverkerättens och Folkungaättens gods.

Knut Jonsson var gift med Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten, lag-
mansgrenen). Det förhållandet att Katarina nämns i brevet från 1345 skulle
kunna tyda på att det egentligen är hennes gods som skänktes till Linköpings-
kyrkan. Den gren av Folkungaätten som Katarina tillhörde härstammar tro-

                                             
5 Rosén 1949 s. 142.
6 Se Beckman 1913 s. 11.
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ligen från en bror till Birger jarl, nämligen biskopen i Linköping Bengt. En
annan tänkbar väg som Knut Jonson kan ha fått godset är dels från modern
eller från fadern. Fadern var Johan Filipsson,7 som ju innehade en del av
patronatsrätten till Kaga kyrka. Johan Filipssons mor var Cecilia dotter till
Knut jarl (Folkungaätten), och kusin med ovan nämnde Sune Folkesson,8 och
Knut Jonssons gods i Kaga socken skulle alltså kunna komma från
Folkungaätten. Knut Jonssons mor var Ingeborg Svantepolksdotter, dotter till
Svantepolk Knutsson,9 som ju innehade en betydande mängd gods både från
Sverkerätten och Folkungaätten. Knut Jonsson kan alltså ha fått godset i Kaga
socken från flera olika håll, vilka dock alla går tillbaka till Folkungaätten och
Sverkerätten (se Släkttabell 4.1). Detta exempel med Knut Jonsson och hans
hustru Katarina Bengtsdotter visar hur intimt sammanvävda 1200- och början
av 1300-talets högadel och kungliga ätter var med varandra. Knut Jonsson
kunde alltså i princip ha fått godset från tre olika håll, alla från olika grenar av
Folkungaätten eller Sverkerätten.

I Sättuna och Allguvi fanns också vid 1500-talets mitt tre respektive fyra
frälsehemman, som ägdes av personer som alla har kunnat knytas till den
yngre Gripsläkten (se kap. 1.6 och Släkttabell 1.1 ovan).

Vad gäller byarna Sättuna och Bränninge i Kaga socken samt Sjögestad i
Vreta kloster socken framträder en annan släktgrupp som ägare under äldre
delen av medeltiden. Som visades ovan ägdes en del av Sättuna av Valdemar
Birgersson och Knut Jonsson. En annan del ägdes samtidigt (1200-talets andra
hälft) av Håkan Tunesson och hans syster Olof Tunesdotter (Håkan Tunessons
ätt med Vinstorpaättens vapen).10 Deras fader var en i övrigt okänd Tune. En
av deras systrar var Kristina Tunesdotter, som hade sonen Magnus Kristinas-
son. Hans descendenter ägde gods i Bränninge och Sjögestad. Godsen i Brän-
ninge omtalas i några brev från 1300-talets slut och 1400-talets första hälft. År
1381 skänkte Peder Porse Get (vinge) och hans hustru Ingrid Siggesdotter
(Håkan Tunessons ätt med Vinstorpaättens vapen) sin arvedel i Bränninge, där
det framgår att Ingrids halvsyster Ingeborg Håkansdotter (Algotssönernas ätt)
redan hade skänkt jord.11 Av detta torde man kunna dra slutsatsen att det var
fråga om de båda halvsystrarnas mödernearv. Deras moder var Ramborg
Karlsdotter (Oxehuvud), se Släkttabell 4.2.12 Ramborg Karlsdotter var först
gift med Sigge Magnusson, son till ovan nämnde Magnus Kristinasson och
alltså fader till Ingrid Siggesdotter. Ramborg överlevde Magnus och gifte
sedermera om sig. Ingrid Siggesdotters och Ingeborg Håkansdotters donation-
er av bl.a. Bränninge till Vadstena kloster stadfästes sedan 1413 och 1432.13

                                             
7 ÄSF s. 10.
8 SBL ”Folkungaätten”.
9 ÄSF s. 10.
10 DS 1003 och ÄSF s. 97.
11 SRP 1577.
12 ÄSF s. 100.
13 SD 1766 och brev 13/6 1432 Vadstena, RAp.
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Släkttabell 4.2:Ramborg Karlsdotters (Oxehuvud) och hennes barns släktskap med
släkten Ulv.

Filip Ulfsson (Ulv)

Erik Filipsson Ingrid Filipsdotter == Karl Bengtsson (oxehuvud)

Sigge Magnusson          ==1 Ramborg Karlsdotter 2== Håkan Algotsson
(Vinstorpaättens vapen)      (oxehuvud)                      (Algotssönernas ätt

Peter Porse (vinge) == Ingrid Siggesdotter Margareta Siggesdotter Ingeborg Håkansdotter

Erik Geet

Källa: Lundholm 1958, Elgenstierna ”Geete” och ÄSF s. 100 f.

Vad gäller eventuell släktskap mellan Håkan Tunessons ätt, som ju ägde en
gård i Sättuna, och Ramborg Karlsdotter som sannolikt ägde jord i både
Sättuna och Bränninge eftersom det var fråga om hennes döttrars mödernearv,
har det i tidigare forskning kunnat påvisas att Sigge Magnusson och Ramborg
Karlsdotter var släkt i fjärde led.14 KG Lundholm har därvid föreslagit att den
gemensamme anfadern troligen också hade samband med släkten Ulv, vilken
är en del av Folkungaätten. Längre än så kan vi alltså inte komma med
rekonstruktionen av jordägandet.

Den världsliga frälsejord som fanns vid mitten av 1500-talet i Sättuna,
Bränninge och Allguvi ägdes av flera olika frälsepersoner. Vid närmare
granskning visar det sig att samtliga dessa personer kan föras tillbaka till Nils
Bosson (Grip) och hans hustru Anna Arvidsdotter (Trolle),15 som levde under
1400-talets andra hälft och början av 1500-talet.16 Den yngre gripsläkten
härstammade från Hammerstaätten och på kvinnosidan från den äldre
gripsläkten. Till stora delar saknas kända medeltidsbelägg för detta gods. Dock
är det känt att både Hammerstaätten och äldre Gripsläkten hade ägt jord i
Bränninge då Erengisle Nilsson (Hammerstaätten) bytte bort jord i Bränninge
till Bo Jonsson (Grip) 1383,17 och att Erengisle Nilssons sonson Bo Nilsson
(Grip) år 1462 gav en annan gård i Bränninge till Linköpings domkyrka.18 Det
finns således indikationer på att åtminstone delar av detta vid 1500-talets
början samlade gods under 1300-talets andra hälft hade ägts av
Hammerstaätten.

Frälsejorden i Kaga socken vid mitten av 1500-talet är alltså ett exempel på
en utveckling där ett medeltida godskomplex, som var samlat till en person

                                             
14 Lundholm 1958 s. 94.
15 Se kap. 2.1.4.
16 SoK s. 92 f.
17 18/6 1383 Stegeholm, LStB och UUB.
18 5/6 1462 Linköping, RAp.
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sedan åtminstone i slutet av 1400-talet och början av 1500-talet, fram till
1500-talets mitt hade splittrats upp på fyra ägare och alltså inte längre var att
betrakta som ett samlat godskomplex.

Övrigt frälsegods i Kaga socken
I byarna Lera och Olstorp har andra släkter ägt jord. Olstorp var under 1300-
talets första hälft sätesgård för Byarvid (Björn?) Sunesson i Olstorp (tre
treblad). Byarvid ingick i en släktgrupp som framträder i flera brev i samband
med gåvor till Eskilstuna kloster.19 Av de personer som uppträder i
släktgruppen hade flera samma vapenbild, nämligen tre treblad.20 Av Byarvid
Sunessons testamente, där han skänkte jord till Eskilstuna kloster, framgår att
han utöver sätesgården Olstorp även ägde jord i det till Olstorp angränsande
Tjärorp (Kärna socken), samt flera senare försvunna torpenheter i Kärna
socken.21 En del av det godskomplex som Byarvid Sunesson donerade under
1340-talet bytte sedan klostret bort till Bo Jonsson mot jord i Södermanland.
Bytet omfattade en gård i Olstorp, jämte en torpstad och två åkrar i Kaga
socken samt Tjärorp i Kärna socken.22 Vid mitten av 1500-talet var en gård
upptagen som Eskilstuna klosters hemman i Olstorp. Den andra gården i
Olstorp, som Bo Jonsson (Grip) hade bytt till sig i slutet av 1300-talet, och
som hans arvingar gav i fullmakt åt Bengt Nilsson (Lejonansikte) att igenlösa
som pant efter Bo Jonsson,23  hamnade senare under medeltiden under Vreta
kloster, då den tas upp som Vreta klosterhemman vid mitten av 1500-talet. En
karta över Olstorp från 1692 redovisar ett torp på ägorna.24 Möjligen är det
detta torp som omtalas i Eskilstuna klosters bytesbrev.

I den släktgrupp som framträder kring Byarvid Sunesson i Olstorp ingick
även en Karl Magnusson i Lera.25 Karl Magnusson kan inte vidare identifieras
då det fanns flera personer som levde samtidigt under 1300-talets början med
detta namn.26

Släktförhållandena mellan de olika inblandade personerna i Byarvid
Sunessons och Karl Magnussons släktgrupp kan inte närmare utredas här. Vi
får nöja oss med att konstatera att både Lera och Olstorp fungerade som
sätesgårdar för ett lägre frälse under början av 1300-talet, och att gårdarna
samtidigt under 1300-talets första hälft beboddes av personer som var
besläktade med varandra. Enligt ett brev 1325 framgår att en Magnus Jonsson
av Östergötland är central i släktgruppen.27 Möjligen kan kaniken Olof i

                                             
19 DS 2546, 3539, 3619.
20 Raneke s. 468.
21 DS 3619.
22 6/10 1385 Nyköping, LStB.
23 SD 138.
24 LSA D17:30.
25 DS 2546.
26 Silfving 1950 s. 176 och not 60, samt ÄSF s. 311 f.
27 DS 2546.
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Linköping vara ett samband mellan Byarvid Sunessons släkt och Karl
Magnussons. Olof ägde nämligen jord i Tjärorp och Hundaberg (S:t Lars
socken), vilket även Byarvid Sunesson respektive Karl Magnusson hade
gjort.28 Kaniken Olof har i tidigare studier befunnits komma från en aristokrati
knuten till Linköpingsbygden.29 Det ligger då nära till hands att även hänföra
Byarvid Sunesson och Karl Magnusson till denna aristokrati.

Lera var även sätesgård i slutet av 1300-talet och i början av 1400-talet då
först en Nils Karlsson och sedan Gudmund Gregersson (sannolikt nedvänd
sparre) bodde i Lera.30 Av ett brev från 1425 framgår att Gudmund Gregersson
hade varit gift med Sigrid, dotter till Nils Karlsson i Lera (son till ovan
nämnde Karl Magnusson i Lera?).31 Om denne Gudmund Gregersson kan
identifieras som den som förde nedvänd sparre som vapen och som var
häradshövding i Gullbergs härad i början 1400-talet,32 så måste hustrun Sigrid
ha varit död före 1407, då Gudmund var gift med Märta Håkansdotter (tre
sparrar).33 Märta Håkansdotter levde åtminstone fram till 1440.34 Detta skulle
kunna stämma eftersom de två brev där Sigrid nämns som Gudmunds hustru
talar om äldre förhållanden. Brevet 1417 är ett intyg, utfärdat av biskopen i
Linköping, att Gudmund har återlöst en pant på jord i Mörtlösa, S:t Lars
socken, som hans hustru Sigrids frände hade pantsatt till Skrukeby kyrka.35 Av
brevet framgår inte när detta hade skett. I brevet 1425 sålde Gudmund gården i
Mörtlösa som han uppger att han hade fått av sin framlidna hustru Sigrid.36

Godset i Lera skänktes sedan någon gång före 1439 till Vadstena kloster.37

Vidare vad gäller Bränninge finns indikationer på att det tidigare hade
funnits en huvudgård eller sätesgård i byn. Till den del av Bränninge som
skänktes till Vadstena kloster i slutet av 1300-talet och början av 1400-talet (se
ovan) hörde troligen också de två ödetorp som sedan tas upp i Vadstena
klosters jordebok år 1447.38

Sammanfattningsvis om Kaga socken ägde frälset nästan all jord vid slutet
av medeltiden. Norra delen av Kaga socken, dvs de centrala enheterna Kaga,
Allguvi,  Sättuna och delar av Bränninge, ägdes av kungasläkterna och hög-
frälse släkter från åtminstone 1200-talets mitt (se Karta 13). Dessa gods hade i
stor utsträckning skänkts till det andliga frälset före 1300-talets slut. En del av
gårdarna i dessa byar förblev under frälset, och ägdes under 1500-talets första
hälft av den yngre Gripsläkten. Under 1200- och 1300-talen ingick dessa gods

                                             
28 DS 2188, DS 3619 och DS 2512.
29 Schück 1959 s. 418.
30 SD 2348.
31 1/8 1425 Vadstena, RAp.
32 Raneke s. 128 och Almquist 1954 s. 292.
33 SD 896.
34 SMR 1083.
35 SD 2348.
36 1/8 1425 Vadstena, RAp.
37 SMR 999 och Vkjb s. 43 f.
38 Vkjb s. 44.
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som delar i ett mycket omfattande gods och ingen av innehavarna hade
(troligen) sin sätesgård i området.

Flera av enheterna fungerade under medeltiden som huvudgårdar:

� gården Kaga, omtalas som en av Sverkerättens huvudgårdar, och att
kyrkan är en gårdskyrka till denna huvudgård. Vid donationen före
1310 nämns gården som curia. Enheten bestod vid mitten av 1500-talet
av fyra gårdar. Troligen är detta ett resultat av en uppsplittrad
huvudgård, sannolikt i samband med att gården hamnade under Vreta
kloster

� i Sättuna fanns en bosgård. Bosgårdar antas allmänt ha varit tidig-
medeltida huvudgårdar, möjligen knutna till den tidigmedeltida
kungliga administrationen.39 I donationen från kungen Valdemar
Birgersson omtalas en ”mansio” som privat släktgods i Sättuna. En
betydande del av byn har dessutom troligen varit ägd av samma släkt
under 1200-talet

� i Allguvi omtalas en curia i donationsbrevet. En del av byn var ägd av
samma släkt under 1200-talet

� i Bränninge fanns två torp som hörde till den del av enheten som
skänktes till Vadstena kloster. I början av 1300-talet omtalas också en
Lars i Bränninge. Det finns således två oberoende indikationer på att
det är fråga om en huvudgård

� i Lera och Olstorp, var bevisligen sätesgårdar under 1300-talets första
hälft, Lera också i början av 1400-talet.

� Den södra delen av socknen tycks ha haft en annan ägarhistoria. I
Gillberga, Lera och Olstorp tycks inte kungasläkterna ha ägt jord. Lera
och Olstorp var lågfrälse sätesgårdar, där åtminstone Olstorp har kunnat
beläggas som en huvudgård med underlydande torp eller mindre gårdar
under 1340-talet (se Karta 4.2). Olstorp miste sina funktioner som
sätesgård från 1300-talets mitt och Lera miste sin funktion som
sätesgård i början av 1400-talet.

Vad gäller driften av dessa gods medger inte källmaterialet några säkra
slutsatser. Godset i Kaga by omtalas som en curia i singular (?). I jorde-
böckerna från 1500-talets mitt tas tre gårdar tillhöriga Vreta kloster upp. Detta
skulle kunna tyda på att Kaga var en storgård vid tiden för donationen till
Vreta kloster, men att den senare kom att delas upp på tre landbogårdar under
klostret. Vad gäller Allguvi och Sättuna är det mer oklart då det sannolikt
fanns flera jordägare i dessa byar under medeltiden, och att godset sannolikt
redan under 1200-talets andra hälft var uppdelat på flera delar inom den
släktgrupp kring Folkungaätten som kunnat konstateras ovan och Håkan
Tunessons ätt ), se släkttabell 4.1.

                                             
39 Helmfrid 1962 s. 135 ff.
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Karta 4.2: Jordägande i Kaga socken under medeltiden. Källa: Kasuistiken.

4.2 Örtomta socken i Bankekinds härad

Örtomta socken är beläget i Östergötlands mellanbygd. Socknens centrala
delar utgörs av ett sammanhängande öppet område kring kyrkan. I detta
område tyder fornlämningsbild och bynamn på att området har varit bebyggt
under förhistorisk tid. Den förhistoriska bygden fortsätter sedan åt söder och
omfattar också byarna och herrgårdarna kring sjön Teden. I socknen söder om
Örtomta tar den rena skogsbygden vid där fornlämningsbild och ortnamn tyder
på en medeltida och senare bebyggelsekolonisation. Genom den centrala delen
av socknen går en ås, som blir tydlig i topografin i områdets södra del. I norra
delen är åsen mindre tydlig ovan jord. Kyrkan är belägen på en svag höjd som
utgör en del av åsen. Sannolikt är det dessa naturförhållanden som har givit
upphov till namnet Örtomta, ör i betydelsen grus.40 I anslutning till åsen finns
också ortnamn som Ås och Brunås och ett torp Sandsäter.

Fornlämningarna utgörs dels av gravar och gravfält från såväl äldre som
yngre järnåldern, dels av omfattande rester av stensträngsystem från äldre
järnåldern. Större delen av socknen har alltså varit i anspråktagen och bebyggd

                                             
40 Pamp 1988 s. 67.
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redan under äldre järnåldern. Den yngre järnålderns gravfält är i huvudsak
belägna i anslutning till de under historisk tid kända byarna.

På en udde längs sjön Tedens södra strand finns en bebyggelselämning på
nuvarande Mauritzholms mark.41 Lämningens läge och form tyder på att det
inte kan vara annat än en herremansbostad.42 På kartan över Mauritzholm från
år 1711 kallas udden för Gammelgårdsudden och den sanka ängsmarken
omedelbart söder om udden heter Husängen.43 Ordet Hus- i Husängen syftar
av allt att döma på det fasta hus med stensatt källare som uppenbarligen har
stått på Gammelgårdsudden. Det finns inga uppgifter eller traditioner om att
det har stått ett hus på platsen under senare tider, d.v.s. åtminstone från 1600-
talet och framåt. En av uppgifterna i detta kapitel om Örtomta socken blir att
försöka koppla bebyggelselämningen till jordägostrukturen under 1500-talet
och medeltiden för att på detta sätt kasta ljus över det bebyggelsehistoriska
förloppet i området kring sjön Teden.

I Örtomta socken fanns inte mindre än fyra kända sätesgårdar under 1500-
talet av vilka tre är kända redan under medeltiden.44 Utöver dessa kända
sätesgårdar finns också den ovan omtalade bebyggelselämningen. De tre
medeltida sätesgårdarna är Ekenäs, Svenneby och Sörby, vilka samtliga ligger
intill varandra och delvis har existerat parallellt under åtminstone 1400-talet.
Dessa sätesgårdar ligger i utkanten av Örtomta sockens centralbygd i ett
område som av fornlämningarna att döma har varit fullt i anspråktaget redan
under såväl äldre som yngre järnåldern. Ett annan uppgift i detta kapitel är att
undersöka huruvida den jordägostruktur som framträder under 1500-talet kan
följas bakåt i tiden under medeltiden och att vidare ställa frågor om kopplingar
mellan den jordägostruktur som framträder under äldre delen av medeltiden
och den förhistoriska bygden.

Den fjärde kända sätesgården under 1500-talet var Skravestad.45 Denna
gård förefaller inte ha varit sätesgård under medeltiden (se vidare nedan).
Under mitten av 1500-talet ägdes och beboddes Skravestad av Johan
Gudmundsson (Ulf av Horsnäs). Skravestad var hans, och hans släktingars,
enda jordinnehav i Örtomta socken vid denna tid.46

4.2.1 Jordägoförhållandena vid mitten av 1500-talet

Vid mitten av 1500-talet ägdes 80 procent av den skattlagda jorden av frälset
medan endast 2 procent ägdes av kronan och 18procent av gårdarna togs upp
som sämjehemman. Ingen skattejord förekom vid denna tid. Jordnaturen sämje
stod dock sannolikt skattenaturen nära, då innehavarna av sämjehemmanen

                                             
41 FMR Örtomta socken nr. 241, RAÄ.
42 jfr Mattisson 1986 och Lovén 1996.
43 LSA D154-15:1
44 Styffe 1911 s. 255.
45 Almquist 1960 s. 163.
46 FoR 1562.
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hade arvsrätt till sin jord.47 Att sämjehemmanen hade mycket gemensamt med
skattejorden styrks av att jordtransaktioner med sämjejorden i Örtomta socken
förekom under medeltiden. Vad gäller kronojorden saknas det kända skriftliga
belägg från medeltiden.

Örtomta socken hade alltså en relativt hög andel frälsejord vid medeltidens
slut. Av frälsejorden ägdes 61procent av det världsliga frälset medan det
andliga frälset ägde 19procent. Det andliga frälset utgjordes av kyrkohemman
och två prebendehemman samt tre Askeby klosterhemman. Askeby kloster
hade dock tidigare under medeltiden ägt flera egendomar, som byttes bort till
olika personer under 1300-talet.48 Det saknas skriftliga belägg för hur dessa
Askeby klosterhemman har hamnat under klostret.

Karta 4.3: Örtomta socken vid mitten av 1500-talet. Källa: Östergötlands handlingar,
RA.

                                             
47 KHLNM 17 s. 703 ff.
48 Se vidare nedan.
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Sämjejorden förekom huvudsakligen i byarna i socknens centrala delar blandad
med andra jordnaturer. Frälsejorden fanns dels blandad med andra jordnaturer
i byarna i socknens centralbygd, dels i den förhistoriska bygden utanför
socknens centralbygd ner mot skogsbygden, framför allt i området kring sjön
Teden. I det sist nämnda området ägdes nästan samtliga gårdar av det världs-
liga frälset. I detta område fanns också de två byar som helt ägdes av det
världsliga frälset, nämligen Ullälva och Broby om vardera fyra gårdar. I Hövers-
by ägde det världsliga frälset tre av de fyra gårdarna medan den fjärde ut-
gjordes av ett kyrkohemman.

Den världsliga frälsejorden vid mitten av 1500-talet var samlad till fyra
egendomskomplex. De har här namngivits efter huvudgårdarna: Ekenäs-
komplexet, Ekhultskomplexet (efter Ekhult i grannsocknen Björsäter), Sörby-
komplexet och Svennebykomplexet. Godskomplexen kan följas bakåt i tiden
ner i medeltiden. Samtliga dessa huvudgårdar fungerade, som ovan påtalats,
också som sätesgårdar vid såväl mitten av 1500-talet som under medeltiden.49

4.2.2 Jordägoförhållandena under medeltiden – en översikt

Innan en mer detaljerad genomgång av frälsegodsen och dess struktur under
medeltiden görs skall först en översikt över jordägoförhållandena under 1300-
talets andra hälft göras. Syftet är dels att studera tidsdjupet i de jordägo-
förhållanden som fanns vid mitten av 1500-talet, dels att studera i vilken
utsträckning det finns skriftliga belägg för byar och gårdar från andra halvan
av 1300-talet. Genomgången bildar på så sätt utgångspunkt och förutsättning
för de mer detaljerade studierna av förhållandena under medeltiden.

Tabell 4.1 nedan visar översiktligt resultatet av denna studie. Frälsejorden
kommer sedan att studeras mer i detalj.

Sammanställningen visar att det fanns 52 gårdar i Örtomta socken vid
mitten av 1500-talet. För 30 av dessa gårdar finns det belägg från 1300-talets
andra hälft eller 1400-talets första decennium. Nio enheter har belägg från
denna tidsperiod men saknas i jordeböckerna från 1500-talets mitt. En av
dessa nio är prästgården Ängetorp, som inte finns upptagen i jordeböckerna,
och en annan av dessa nio är inte känd till jordnaturen vid mitten av 1500-
talet. Övriga sju enheter som saknas i jordeböckerna har sannolikt ödelagts
under senmedeltiden. Vad gäller två av dessa , *Eriksbol och *Olafsbol i
Måsänders skogar, är det osäkert om de någonsin har varit bebyggda. Samtliga
låg troligen i relativt sent koloniserade områden av socknen (se karta). En av
enheterna, *Lygna, har inte kunnat lokaliseras.

                                             
49 FoR 1562 och  Almquist 1960 s. 161 ff. samt Styffe 1911 s. 255.
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Tabell 4.1: Antal gårdar och deras jordnatur i Örtomta socken enligt jordeböckerna
vid mitten av 1500-talet samt dessa hemmans proveniens under 1300-talets andra
hälft. ”Okänt” innebär att belägg saknas från 1300-talet och 1400-talets första
decennium.

Jordnatur Antal gd ca 1550 Situationen ca 1350-1400
Sämjehemman 9 3 okänt (belägg saknas)

2 fastevittnen
6 trolig skattejord

Kronohemman 1 1 frälse
Kyrkohemman 4 1 skatte

3 okänt (belägg saknas)
1 kyrko

Prebendehemman 2 2 okänt (belägg saknas)
Askeby kloster 3 2 Askeby kloster (okänd prov. före 1357)
Frälse 33 (varav 4 sätesg.)

inkl. 1 arv o eget
27 frälse (plus 2 förvärv från skatte,
räknas som trolig skatte)
12 okänt (belägg saknas)

Okänt - 1 okänd prov.
Summa 52 61 (varav 22 med okänd proveniens)

Källa: Kasuistiken.

Av de nio sämjehemman som fanns vid mitten av 1500-talet kan endast fyra
beläggas som trolig skattejord under 1300-talets andra hälft. Det är svårt att
med säkerhet uttala sig om det var fråga om skattejord eller ej då det ej
framgår explicit i breven. Då personer namnges endast med förnamn och
bostadsort och saknar sigill är det troligt att det rör sig om skattejord. För fem
av de nio hemmanen saknas alltså belägg under 1300-talets andra hälft. För
två av dessa tyder möjligen det förhållandet att det uppträder fastevittnen på
att det är fråga om skattejord. Dock har det på flera andra håll i UO visat sig
att även frälselandbor har uppträtt som fastevittnen. Två enheter som enligt
beläggen sannolikt var skattejord under 1300-talets andra hälft försvann sedan
fram till mitten av 1500-talet.

Av de nio gårdar som tillhörde det andliga frälset vid mitten av 1500-talet
saknar fem känd proveniens. För två av Askeby klosters gårdar finns belägg
från år 1357. Redan vid denna tidpunkt ägdes gårdarna av klostret. Hur
gårdarna hamnat hos klostret, alltså någon gång före 1357, är okänt (se dock
nedan för en hypotes). En av de fyra gårdar som togs upp som kyrkojord vid
mitten av 1500-talet kan följas bakåt i tiden. Denna gård kom från sannolik
skattejord. De övriga kyrkohemmanen, liksom de två prebendehemmanen,
saknar känd proveniens, varför vi inte kan uttala oss om var denna jord kom
ifrån. Den klassas som okänd under 1300-talets andra hälft.

Vad gäller de 33 hemman som tillhörde det världsliga frälset vid mitten av
1500-talet saknar 12 kända belägg från 1300-talets andra hälft. Samtliga utom
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ett av dessa 12 ägdes vid mitten av 1500-talet Svante Stensson Sture under
Ekenäs respektive Joen Olsson (Gyllenhorn) under Ekhult (se vidare nedan för
resonemang kring dessa gods). Det finns belägg för 27 frälsegårdar under
1300-talets andra hälft. Fyra av dessa hade fram till 1500-talets mitt frångått
det världsliga frälset, för två gårdar är förhållandena okända vid denna tid-
punkt och ytterligare tre gårdar har försvunnit fram till mitten av 1500-talet.
Vid mitten av 1500-talet fanns fyra sätesgårdar i socknen och under 1300-
talets andra hälft fanns åtminstone två sätesgårdar, möjligen tre. Samtliga
sätesgårdar finns inkluderade i siffrorna ovan. Det världsliga frälsets gods
diskuteras närmare nedan.

Sammanfattningsvis: Om vi antar att förhållandena från mitten av 1500-
talet var desamma även under 1300-talets andra hälft, för de gårdar som
saknar kända belägg från 1300-talet (bortsett från konstaterad ödeläggelse som
redogjorts för ovan) fanns alltså vid slutet av 1300-talet minst 61 gårdar i
Örtomta socken. Dessa fördelade sig som följer:

Tabell 4.2: Rekonstruktion av jordägoförhållandena i Örtomta socken under 1300-
talets andra hälft.

Jordnatur Antal (andel i %) Kommentar
Skatte 12 (21%) (varav två övergick till frälse före år 1400)
Kyrko 1 (1%)
Okänd prov. 5 (8%) (kyrko- och prebendehemman 1550)
Askeby kloster 2 (3%)
Frälse,
världsligt

40 (66%) (varav 12 saknar belägg men kan antas ha varit
frälse)

Okänd jordnatur 1 (1%)
SUMMA 61 (100%)

Källa: Kasuistiken.

Av denna sammanställning framgår att storleksförhållandena mellan de olika
jordnaturerna i Örtomta socken i stort sett var de samma under 1300-talets
andra hälft som vid mitten av 1500-talet. Frälsejorden dominerade kraftigt
även under andra halvan av 1300-talet. Följer man sedan de enskilda hem-
manens historia framkommer också att jordnaturerna var stabila över tiden.
Endast i två fall har en övergång från skattejord till världslig frälsejord kunnat
konstateras och i ett fall övergång från skattejord till kyrkojord. I övrigt har
övergångar från världsligt till andligt frälse kunnat konstateras i några fall.

4.2.3 Frälsegodsen i Örtomta socken

Ovan framgick att frälsejorden vid mitten av 1500-talet var samlat till fyra
olika egendomskomplex knutna till fyra olika huvud- eller sätesgårdar. Vidare
framgick att tre av de sätesgårdar som fanns i Örtomta socken under 1500-talet
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också var kända som sätesgårdar under medeltiden: Sörby, Svenneby och
Ekenäs. Vid genomgången av det medeltida källmaterialet visade det sig nöd-
vändigt att även inkludera Ekhult i Björsäter socken. Även Ekhult fungerade
som sätesgård under åtminstone 1400- och 1500-talen. Vid genomgången av
de medeltida jordägoförhållandena kommer först de godskomplex som kunde
identifieras under 1500-talet att studeras bakåt i tiden. Sedan kommer övriga
gårdar i socknen att tas upp till översiktlig behandling.

Sörbygodset
Sörby var år 1562 sätesgård för Peder (Halstensson) Bagge (av Söderby). Till
Sörbygodset hörde vid denna tidpunkt även två gårdar i den alldeles intill-
liggande byn Ullälva. Peder Bagge hade fått Sörby genom sitt gifte med Ingrid
(Claesdotter) Kyle, som bodde på Sörby redan på 1540-talet.50 Ingrid hade i
sin tur ärvt godset av sin moder Margareta Petersdotter (Fargalt). Ingrid Kyle
var i sitt första gifte gift med Lydert Eriksson Slatte, vars son Erik Lydertsson
år 1562 innehade det från Sörby avgärdade torpet Tomåla samt en gård
vardera i byarna  Ås och Broby. Torpet Tomåla ingick redan år 1429 i godset
kring sätesgården Sörby.51 Erik Lydertssons gård i Ås äldre historia har inte
kunnat klarläggas. Sannolikt ingick även denna gård i Sörbygodset redan
tidigare under 1500-talet. De resterande två gårdarna i det till Sörby an-
gränsande Ullälva innehades år 1562 av Joen Elofsson (Barkestorpsätten).
Joen Elofsson var gift med en syster till Ingrid Kyle, nämligen Anna Kyle. Vi
kan därför dra slutsatsen att även dessa två gårdar tidigare under 1500-talet
hade tillhört Sörbykomplexet (Släkttabell 4.3).

Släkttabell 4.3:Sörbygodsets ägarhistoria från 1360-talet.

Håkan Fadersson (stjärnbåt) == Ingegärd Nilsdotter (Bielke)

Nils Håkansson Katarina Håkansdotter == Peter Ragvaldsson (Bonde)

Anna Markvardsdotter (stolpe) == Ragvald Puke (Bonde)

Ingeborg Rgvaldsdotter == Peter Ragvaldsson (Fargalt)

Klas Kyle == Margareta Petersdotter

Lydert Eriksson == 1 Ingrid Kyle == 2 Peter Halstensson
(Slatte)                                                    Bagge

Anna Kyle == Joen Elofsson
                        (Barkestorpsätten)

Erik Lydertsson (Slatte)

Källa: ÄSF s. 29 ff. samt Elgenstierna ”Bielke av Åkerö”, ”Bonde, ”Kyle” och ”Slatte”.

                                             
50 Almquist 1960 s. 162.
51 Brev 8/5 1429 uo, Diplomatariets huvudkartotek, RA.
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Under 1500-talets första hälft omfattade alltså Sörbygodset, utöver sätes-
gården Sörby, hela byn Ullälva med fyra gårdar, avgärdahemmanet Tomåla
samt en gård vardera i Ås och Broby. Detta bildar ett geografiskt väl samlat
gods kring sätesgården. Godset kom sedan, som framgått ovan, från mitten av
1500-talet att genom arv splittras upp på tre delar.

Sörbygodsets historia kan följas vidare bakåt i tiden till slutet av 1300-talet
(Släkttabell 4.3). Godset gick under hela perioden i arv eller gavs som
morgongåva. År 1389 daterade Håkan Fadersson (stjärnbåt) ett brev i Sörby,
vilket innebär att gården var hans sätesgård.52 Redan år 1358 hade Håkan
Fadersson förvärvat jord i Ullälva av Johan Öjarsson (balk belagd med två
djurhuvuden).53 År 1384 bytte Håkan till sig ytterligare ¾ attung jord i Ullälva
från Bo Jonsson (Grip).54 Sannolikt kom han genom detta att äga hela byn.
Troligen var Sörby sätesgård för Håkan Fadersson senast år 1366, då Kung
Albrekt detta år utfärdade ett brev på Sörby i Håkans ärende.55 Sörby kom
sedan att fungera som sätesgård fram till åtminstone 1430-talet för Håkans
dotter Katarina och hennes make Peter Ragvaldsson (Bonde) och sedan deras
barn Ragvald  Puke (Bonde), som gav godset i morgongåva till sin hustru
Anna Markvardsdotter (stolpe).56

Sörbygodset bildades alltså genom aktiva jordförvärv från andra frälse-
personer i Ullälva under 1300-talets andra hälft. Godset kom sedan att hållas
samlat kring sätesgården fram till 1540-talet, då godset splittrades i tre delar
genom arv. Sörby kom att fortsätta som sätesgård under 1500- och 1600-talen.

Hur Håkan Fadersson (stjärnbåt) kommit över själva Sörby är okänt. Det är
också okänt hur hans arvingar har kommit över gården i Broby som hörde till
Sörbygodset från åtminstone 1400-talets början.

Vad gäller godsets äldre historia är uppgifterna knapphändiga. Johan
Öjarsson, som sålde Ullälva till Håkan Fadersson år 1358, och hans släkt tycks
ha haft sitt huvudgods kring Bjärsvik i Nykils socken, vilken gård möjligen
också var Johans sätesgård.57 Johan Öjarssons släktförhållanden redovisas i
Släkttabell 4.4. Han var gift med Elena Lydersdotter,58 som sannolikt var
dotter till Lyder Voss (räv med hängande rävsvans) och en till namnet okänd
dotter till Lars Bengtsson (kluven sköld med halv stjärna och halv nedvänd
vinge).59 Lars Bengtssons syster var Ingeborg Bengtsdotter, som var gift med
Johan Ängel d.y. (Finstaätten).60 Elena Lydersdotter hade, uppenbart efter
modern, ärvt jord i Hamra (med landbor) och Ulvåsa i Ekebyborna socken

                                             
52 SRP 1389.
53 DS 5882.
54 SRP 2043.
55 DS 7423.
56 SD 958 och 1930 samt brev 14290508, Diplomatariets huvudkartotek, RA, samt SMR 50.
57 DS 4811, där Johan Öjarsson daterar ett brev i Bjärsvik.
58 DS 3212.
59 Raneke s. 315 jämte tillägg, Brask tillägg s. 5.
60 ÄSF s. 38.
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samt en huvudgård i Möre.61 Johan Ängels östgötagods ärvdes av hans kusin
Birger Persson (Finstaätten), vars dotter Birgitta (heliga Birgitta) gifte sig med
Ulf Gudmarsson (Ulvåsaätten), vilka hade Ulvåsa som sätesgård.62  Godset
kring Ulvåsa i Ekebyborna socken var alltså en sammansmältning av två
släktgods, dels Finstaätten och dels Lars Bengtssons släkt. Dessa släktförhål-
landen förklarar sannolikt varför Ulf Gudmarssons son Karl Ulfsson (Ulvåsa-
ätten) beseglade det brev där Johan Öjarsson sålde Ullälva till Håkan Faders-
son år 1358. Det faktum att Karl Ulfsson beseglade tyder på att de var släkt
och ger en indikation på att Johan Öjarsson hade fått sitt gods i Ullälva genom
hustrun, d.v.s. att det var hustruns släktgods som han sålde till Håkan
Fadersson.

Släkttabell 4.4: Johan Öjarssons släktförhållanden

Öjar Nilsson (balk belagd med djurhuvuden) == N.N (svin?)

Lars Dansson == Argunda Öjarsdotter
(molnskura)        (svin)

Ingrid Öjarsdotter (svin) Johan Öjarsson           Elena Lydersdotter
(balk belagd       ==  (Voss)
med djurhuvuden)

Lyder Voss (hängande ==  N. Larsdotter 
rävsvans)

Lars Bengtsson
ärvde sin syster

Johan Ängel d.y. == Ingeborg Bengtsdotter

Bengt

Dotter till Peter Tomasson == Magnus Johansson

Se Släkttabell 4.5

Källa: DS 3444 och 3445, ÄSF s. 79, Raneke s. 315 jämte tillägg och Brask tillägg s. 5.

Johan Öjarssons egen släkt förefaller, liksom hustruns, att tillhöra högfrälset i
Östergötland. Hans fader Öjar Nilsson beseglade bland annat brev åt Sune Sik
(sannolik stamfader för släkten Lillie av Greger Mattssons ätt).63 Öjar Nilsson
räknas också upp som vittne tillsammans med några andra högfrälse personer i
samband med en dom angående en jordegendom.64 Johan Öjarsson själv
tillsammans med sin systers make Lars Dansson (molnskura) beseglade en
jordtransaktion som Sune Siks sonson Sune Andersson (Lillie av Greger
Mattssons ätt) gjorde,65 vilket styrker antagandet om släktskap mellan Johan
Öjarsson och Sune Siks ättlingar. Johans systrar Ingrid och Argunda förde, till

                                             
61 DS 3212.
62 ÄSF s. 93.
63 DS 1192. För Sune Siks släktförhållanden se ÄSF s. 79 och Elgenstierna ”Lillie af Greger

Mattssons ätt”, som dock inte tar upp Sune Sik men väl hans descendenter.
64 DS 1416.
65 DS 3954.
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skillnad från Johan vapenbild, ett svin.66 Detta har tolkats som att svinet skulle
kunna vara deras mödernevapen. Håkan Fadersson förde också ett svin vid ett
tillfälle.67 Detta skulle kunna innebära att Håkan Fadersson på något sätt var
släkt med Johan Öjarsson och hans systrar. Detta har dock inte gått att belägga
i känt källmaterial eftersom Håkan Faderssons äldre släktförhållanden är
okända.

En annan jordägare i Ullälva var Estrid i Musatorp, som sålde ¾ attung i
Ullälva till Arnvid Isaksson år 1361 i utbyte mot lika mycket jord i Eda i Löts
socken i Memmings härad.68 I överlåtelsen ingick även torpen, vilket innebär
att det måste ha funnits torp under Ullälva vid denna tid. Estrid i Musatorp är
inte närmare känd. Vad gäller Arnvid Isaksson kan det nämnas att även han
förde ett svin.69 I övrigt är inte heller hans släktförhållanden kända. Denna jord
måste sedan ha hamnat i Vadstena klosters ägo. Klostret bytte sedan bort
egendomen till Bo Jonsson (Grip).70 Det var denna jord som Bo Jonsson sedan
avyttrade till Håkan Fadersson.

I en karta över byn Ullälva från 1900-talets början framgår att en del av
byn Ullälva kallades Holmen.71 Namnet Holmen förekommer i Örtomta
socken i anslutning till Ullälva redan i de äldsta jordeböckerna från 1535.
Holmen bestod av en tomt. Inget övrigt i källmaterialet belyser detta. Vad
Holmen är ett uttryck för måste tills vidare lämnas som en öppen fråga (jfr
Halleby i Skärkinds socken nedan, som var indelad i två Holmar).

Sammanfattningsvis är alltså Sörbygodsets äldre historia oklar. Släktutred-
ningarna ovan visade att det är möjligt att en del av byn Ullälva, det vill säga
huvuddelen av godset, kom från Johan Öjarssons hustru Elena Lydersdotters
släkt, men godset kan även ha kommit från Johan egen släkt. Släktutred-
ningarna visade vidare att såväl Johan Öjarsson som hans hustru kom från väl
etablerade högfrälse släkter, vilka kunde följas tillbaka till åtminstone sekel-
skiftet 1300. En annan del av byn Ullälva ägdes före Håkan Faderssons
förvärv av Bo Jonsson (Grip). Denna del av byn ägdes i de äldsta beläggen av
en i övrigt okänd Estrid i Musatorp. Hur denna Estrid kommit över egen-
domen kan inte utredas. Vidare är Håkan Faderssons åtkomst av själva Sörby
okänd då det saknas äldre belägg för denna gård. Det förhållandet att Johan
Öjarsson möjligen var släkt med Håkan Fadersson (Håkan Fadersson beseg-
lade vid ett tillfälle med samma vapenbild som Johan Öjarssons systrar)
öppnar för möjligheten att Håkan Fadersson hade kommit över Sörby genom
arv. Inget, utöver Holmen i Ullälva, tyder på att Ullälva har varit en helägd
frälseby. Holmen skulle dock fortfarande kunna vara en huvudgård för Johan
Öjarssons gods i området.

                                             
66 DS 3445.
67 Raneke s. 681.
68 DS 6393.
69 Raneke s. 317.
70 Nork. medelt. nr. 41.
71 LSA D154-26:2.
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Svennebygodset
Svenneby var år 1562 sätesgård för Ebba Holgersdotter (Gera).72 Svenneby
var hennes enda gods i Bankekinds härad. Ebbas bror Carl Holgersson (Gera)
bodde på Björkvik i Östra Ryds socken, som gränsade till Örtomta socken i
sydost. Han ägde två gårdar i Klevstad, två gårdar i Måsänder, två gårdar i Ås
samt gården Kyrkbyn. Ebba Holgersdotters och Carl Holgerssons gods var
tidigare samlat till en och samma person, deras fader Holger Karlsson (Gera),
som även han bodde på Björkvik.73 Under 1500-talets första hälft hörde alltså
Svennebygodet i Örtomta socken till det stora godset under Björkvik.

Studerar man de olika gårdarnas ägarhistoria framkommer att Svenneby-
godset, som det framstod under 1500-talets första hälft, är en sammansmält-
ning av tre olika gods.

En del av Svennebygodset utgjordes av de gårdar som redan under medel-
tiden tillhörde storgodset Björkvik, och som var ett arv efter Peter Tomasson
(tre rosor). Denna del omfattade gårdarna i Ås och Måsänder, vilka hade
förvärvats av Peter Tomassson och hans far Tomas i Hännebjörke under 1360-
och 1370-talen.74 Vad gäller Ås hade Peter Tomasson ärvt jord där efter sin
mor, som i sin tur hade fått jorden i morgongåva från Peters far Tomas i
Hännebjörke.75 Tomas hade bördsrätt till denna jord.76 Förvärven av jord i
Måsänder och Ås bekräftas sedan flera gånger, bl.a. vid ett räfsteting,77 vilket
tyder på att det var gammal skattejord.78 Utöver dessa gårdar hörde även en
gård vardera i Göstad och Hageby till detta gods i slutet av 1300-talet.
Gårdarna var arvejord från Peter Tomassons föräldrar.79 Båda dessa gårdar har
sedan gått ur släkten.

Peter Tomasson var häradshövding i Skärkinds härad och underlagman i
Östergötland.80 Han ingick i kretsen kring Bo Jonsson (Grip), bland annat
beseglade han dennes testamente. Hans föräldrar Tomas och Gyda Hungers-
dotter bodde på Hännebjörke, som ligger i den till Örtomta socken angrän-
sande Gistad sockens centrala delar i Skärkinds härad.81 Fadern, Tomas i
Hännebjörke, fick frälsefrihet för sin jord år 1368 av kung Albrekt, så länge
hans son stod i Bo Jonssons (Grip) tjänst.82 Samma år började sonen Peter

                                             
72 FoR 1562, dock ej med i Almquist 1960. SoK s. 84 uppger att Ebba Holgersdotter bodde på

Svenneby.
73 SoK s. 84.
74 Vad gäller Måsänder: DS 7424 och DS 7491. Vad gäller Ås: DS X115.
75 SRP 2231.
76 DS 8040.
77 SRP 1644 och SRP 1642 samt SRP 3005.
78 Vid räfsterna i slutet av 1300-talet drogs gammal skatte- och kronojord som hade hamnat under

frälset tillbaka, se Rosén 1950.
79 SRP 1914, där det framgår att Peter ärvde jord i Göstad efter sin mor samt brev 1443 ud  Askeby,

RAPp och två brev 23/10 1443 Bankinds ting, RAp, där det framgår att Peter Tomasson är äldste
kände ägare till jord i Hageby.

80 Almquist 1954 s. 313 f. och s. 274 not 4.
81 Bland annat daterar de flera brev där, t.ex. SRP 1914.
82 DS 7689.
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Tomasson att köpa upp jord för att bygga upp godset Björkvik,83 alltså sam-
tidigt som Bo Jonsson byggde upp godset kring Bjärkaholm i Vist socken.84

Denna del av Svennebygodset var alltså dels ett arv från Peter Tomassons
föräldrar och tillhörde ett lokalt mindre gods i Gistads och Örtomta socknar,
och som låg under sätesgården Hännebjörke, och dels förvärvade genom
uppköp, sannolikt från skattebönder.

Peter Tomassons jordinnehav kom att ärvas av hans till namnet ej kända
dotter. Hon var gift med Magnus Johansson (balk belagd med djurhuvuden),
som var son till Johan Öjarsson som hade ägt Ullälva.85 Deras dotter Birgitta
Magnusdotter var gift med Knut Nilsson (Gera) och på detta sätt kom
Björkviksgodset till släkten Gera, i vilken släkt godset sedan gick i arv flera
generationer framåt (se Släkttabell 4.5).

Släkttabell 4.5:Peter Tomassons (tre rosor) släktförhållanden

Tomas i Hännebjörke == Gyda Hungersdotter

Peter Tomasson (tre rosor) == N.N 

Magnus Johansson (balk belagd med djurhuvuden) == dotter

Johan Öjarsson
Se Släkttabell 4.4

Birgitta Magnusdotter == Knut Nilsson (Gera)

Karl Knutsson (Gera)

Se Släkttabell 4.6

Källa: Släkttabell 4.4 och SoK s. 84 och SRP 1914 och DS 7491.

Den andra delen av Svennebygodset utgjordes av själva huvudgården Svenneby.
Gården var i slutet av 1300-talet sätesgård för Kristina Magnusdotter (häst-
huvud).86 Vid denna tid hörde också det angränsande Ängetorp till godset.
Ängetorp skänktes år 1394 av Kristina till prästgård i Örtomta socken.87

Kristina tillhörde arvingarna till Magnus i Jäppestad (hästhuvud) i Vårdsbergs
socken, vilken levde kring mitten av 1300-talet. Släkten ägde under 1300-
talets andra hälft jord i Bankekinds härad i Vårdsbergs, Askeby och Örtomta
                                             
83 SRP 847.
84 Se Rosman 1923.
85 Av källmaterialet framgår att Johan Öjarsson och hans syster Argunda Öjarsdotter ägde jord i

Nykils sockens södra delar, bland annat jord i Limmerhult, Dvärstad och möjligen också Bjärsvik
(DS 4570 och DS 4811), som var sätesgård för systerns make Lars Dansson (molnskura) (SRP 851
och DS X214). År 1562 ägde Carl Holgersson (Gera) en gård i Limmerhult och båda gårdarna i det
angränsande Skullebo. Tillsammans bildar dessa gårdar ett geografiskt samlat godskomplex i Nykil
socken söder om kyrkan.

86 SRP 2392.
87 SRP 2727, kaniken som rådde över Örtomta kyrka skulle inte ha någon makt över nämnda gods

utan prästens (vikarie för kaniken?) egen vilja skulle råda. Gården förblev sedan prästgård i
socknen fram till sekelskiftet 1700.



143

socknar.88 Kristina Magnusdotter förefaller ha dött barnlös då Svenneby på
1420-talet ägdes och beboddes av hennes broders (Johan Magnusson)
sondotter Katarina Magnusdotter (hästhuvud) och hennes make Jöns
Bengtsson (Lejonansikte).89 Gården gick sedan i arv till deras dotter Birgitta
Jönsdotter, som var gift med Ulf Pedersson (Roos av Ervalla). De upplät i sin
tur huvudgården Svenneby till sin dotter och hennes make Karl Knutsson
(Gera),90 son till ovan nämnde Knut Nilsson (Gera). På detta sätt kom Sven-
neby att höra till Gerasläkten och lyda under Björkvik från år 1469 och framåt
(Släkttabell 4.6).

Släkttabell 4.6:Svennebygodsets ägarhistoria och Magnus i Jäppestad arvingar

Magnus i Jäppestad (hästhuvud) == Katarina Fröstensdotter (tre örnfötter)

Nisse Joarsson == Kristin Magnusdotter
(djurhuvud)

Barnlöst?

Johan Magnusson == Katarina Toresdotter (båt)

Magnus Johansson av Tjuk == N.N

Jöns Bengtsson (Lejonansikte) == Katarina Magnusdotter

Ulf Pedersson (Roos av Ervalla) == Birgitta Jönsdotter

Jöns Ulfsson Katarina Ulfsdotter == Karl Knutsson (Gera)

Beata Nilsdotter (Grip) == Holger Karlsson

Karl Holgersson Ebba Holgersdotter

Knut Bertilsson Grundis

ärvde

Bertil Grundis

Källa: SRP 2540, SRPp 34, Liedgren 1988 s. 32, SoK s. 84 f, Elgenstierna ”Roos av
Ervalla”, ÄSF s. 72 f och Larsson 1964 s. 440.

Den tredje delen av Svennebygodset utgjordes av två gårdar i Klevstad, som
kom till Gerasläkten genom Ulf Pederssons (Roos av Ervalla) och Birgitta
Jönsdotters (Lejonansikte) dotter Katarina Ulfsdotters giftermål med Karl
Knutsson (Gera). Gårdarna ägdes år 1413 av Bertil Grundis (tre dolkar),91 då
byamännen i Klevstad uppges vara Bertil Grundis landbor.92 Hans son Knut
Bertilsson Grundis ärvdes av Ulf Pederssons och Birgitta Jönsdotters barn.93

Gårdarnas historia före Bertil Grundis, liksom hans släktförhållanden, är
okända. Knut Bertilssons gods var samlat till Småland och han hade ärvt jord

                                             
88 SRP 1670, SRP 1885 och SRP 2540.
89 Brev 19/3 1425 Vadstena, RAp och flera brev 1427-1441.
90 Brev 25/1 1469 Björkvik, RAp.
91 Raneke s. 564.
92 SD 1822.
93 Larsson 1964 s. 440.
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från Bengt Sture (Gumsehuvudätten).94 Klevstadgårdarnas äldre ägohistoria är
alltså okänd.

Svennebygodset som det såg ut kring mitten av 1500-talet var alltså en
produkt av flera strategiska giftermål där tre tidigare skilda lokala gods smälte
samman under 1400-talets andra hälft. I och med sammansmältningarna flyt-
tades också centrum i Svennebydelen av godset från Svenneby till Björkvik i
det angränsande Östra Ryds socken. Större delen av godset hade redan under
1300-talets andra hälft sitt centrum i Björkvik. Före 1369 var Hännebjörke i
Gistad socken centrum för denna del av godset.

Gården i Vrå som överläts till Gerasläkten i samband med giftermålet år
1469 har oklar proveniens, antingen samma proveniens som huvudgården
Svenneby eller samma proveniens som Klevstad.

Ekenäsgodset
Säteriet Ekenäs och ytterligare 11 gårdar (inkl. fyra gårdar i byn Vrå) i Ör-
tomta socken ägdes år 1562 av Svante Stensson Sture. Svante Stenssons
sätesgård var vid denna tid Hörningsholm i Hölebo härad i Södermanland.
Han tillhörde den gren av släkten Natt och dag som kallade sig Sture.95 Sex av
Svante Stenssons tolv gårdar år 1562 nämns, tillsammans med ett par
torpställen, i arvskiftet efter Svante Stenssons fader Sten Sture d.y. år 1528.96

Dessa sex gårdar var, utöver själva huvudgården Ekenäs, tre gårdar i den intill-
liggande byn Broby och en gård i Brunås och en gård i Höversby. I en
odaterad förteckning från omkring år 1497 över gods tillhörigt Sten Sture den
yngres fader Svante Nilsson under huvudgården Ekenäs upptas, utöver de
nämnda gårdarna, även en gård i Vrå.97 Summa sju gårdar av de 12 som
Svante Stensson ägde år 1562 hade alltså sin bakgrund i släkten Natt och dag.
De resterande fem gårdarna måste Svante Stensson ha förvärvat efter år 1528.
Bland annat bytte han till sig en gård i Vrå, som tidigare hade tillhört Askeby
kloster, från kronan år 1546.98 Vid bytet lämnade Svante Stensson två gårdar
på Visingsö, vilket tyder på att gården i Vrå var att betrakta som minst två,
sannolikt tre, gårdar. Enligt Almquist omfattade byn Vrå fyra gårdar vid
mitten av 1500-talet och byn i sin helhet kom att tillhöra Svante Stensson efter
bytet 1546. Vrå saknas i den första jordeboken från år 1555. Att gårdarna
saknas i jordeboken beror på att gårdarna då hade införlivats i Ekenäs säteri.99

De resterande två gårdar, som Svante Stensson ägde måste han ha förvärvat på
annat sätt än genom arv från faderns släkt, var en gård i Göstad och en gård i
Vistlöt. När det gäller Vistlöt ingick denna egendom sannolikt även den i Natt
och dag-släkten sedan gammalt (se nedan).
                                             
94 Larsson 1964 s. 433.
95 Se Elgenstierna ”Natt och dag” ingressen och tab. 75 ff.
96 Viksamlingen, E2739 Stureska kopieboken, RA.
97 Odaterat pappersbrev nr. 138, RA.
98 G18 s. 11.
99 Almquist FRGÖ s. 717 ff.
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Ekenäs fungerade under 1500-talets första hälft som huvudgård för Svante
Stenssons och hans faders och farfaders gods i denna del av Östergötland.100

Gården beboddes under 1500-talets första decennier av faderns och farfaderns
fogdar.101 Farfadern Svante Nilsson Sture var häradshövding i Bankekinds
härad i slutet av 1400-talet.102 Det finns vidare uppgifter om att han år 1497
hade två socknar ”vid Ekenäs” i förläning av kungen.103 Vidare nämns Ekenäs
som sätesgård i ett brev från 1507, då Svante Nilssons gemål Märta Ivarsdotter
uppehållit sig vid Ekenäs.104

Innan vi går vidare måste några problem kring bebyggelsehistorien i
Ekenäsområdet lösas. Det första problemet handlar om att lokalisera den sedan
länge försvunna byn Vrå. Nuvarande Ekenäs slott byggdes under slutet av
1500-talet och början av 1600-talet. Slottet ligger på en klippa längs sjön
Tedens norra strand. Av allt att döma är det nuvarande Ekenäs beläget på den
under 1500-talets första hälft försvunna byns Vrås mark. I en längd från år
1535 står Vrå upptaget mellan Ullälva och Broby,105 vilket läge motsvarar
dagens Ekenäs. Fältinventering och studier av det äldre kartmaterialet har visat
att byn fram till mitten av 1500-talet med stor säkerhet låg på en höjd alldeles
intill slottet.106 Nuvarande Ekenäs motsvarar uppenbarligen det Ekenäs som
förekommer i källmaterialet från mitten av 1500-talet och framåt.

Då dagens Ekenäs alltså omfattar det som fram till 1500-talets första hälft
var byn Vrå, återstår att lokalisera det medeltida Ekenäs, som finns belagt i det
skriftliga källmaterialet redan från början av 1400-talet. Det förhållandet att
huvudgården Ekenäs omtalas i samma brev som byn Vrå i den ovan nämnda
odaterade godsförteckningen över gårdar under Ekenäs innebär att det äldre,
medeltida, Ekenäs måste ha omfattat en annan enhet än det medeltida Vrå.
Mycket talar för att det medeltida Ekenäs låg på andra sidan sjön Teden på den
enhet som under 1500-talet hette Ladugården och som motsvarar det nuva-
rande Mauritzholm. Det är också på dessa marker som den ovan omtalade
Gammelgårdsudden med en bebyggelselämning ligger. Enligt Almquist finns
också uppgifter om att Ladugården kallades Gammelgården under 1500-
talet.107 Tolkningen måste då bli att det medeltida Ekenäs flyttades från
Gammelgårdens läge senast under 1500-talets första hälft i samband med att
byn Vrå införskaffades och det nuvarande slottets föregångare uppfördes på
platsen för det nuvarande slottet. Namnet Ekenäs följde med till den nya
platsen och namnet Vrå försvann (Karta 4.4).

                                             
100 Se nedan.
101 Liedgrens brev till OAU dnr. 27/87. Även brev 1/7 1512 Bankekinds ting, diplomatariets huvud-

kartotek, RA, samt REL s. 263.
102 Almquist 1954 s. 298.
103 Förläningslängden tryckt i HSkH 18 s. 187.
104 Gamla papper angående Mora socken s. 253.
105 Gärder och hjälper, RA.
106 Frisk & Lindskog 1995 (opublicerad).
107 Almquist FRGÖ s. 717 f.
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Av genomgången ovan framgick att Svante Stensson Sture alltså hade ärvt
godset kring Ekenäs efter sin fader Sten Sture den yngre, vilken i sin tur hade
ärvt godset efter sin fader Svante Nilsson Sture. Det finns vidare uppgifter om
att deras förfäder inom Natt och dag-släkten har ägt Ekenäs. Den äldsta kända
ägaren är Bo Stensson (Natt och dag), som levde under 1400-talets första
hälft.108 Hans fader Sten Bosson och faderns syskon hade närbelägna Ekhult i
Björsäter socken som sätesgård.109 Däremot finns inga bevarade uppgifter om
att denna sistnämnda generation av släkten Natt och dag också skulle ha ägt
Ekenäs (se Släkttabell 4.7).

Släkttabell 4.7:Släkten Natt och dag samt Ekenäs- och Ekhultsgodsens delvis hypo-
tetiska ägarhistoria.

Nils Sigridsson (Natt och dag) == okänd

Karl Nilsson
barnlösCecilia Knutsdotter == Bo Nilsson

(Aspenäsätten)

Johan Tomasson == Ingeborg Bosdotter
(Grip)

Bengt Bosson Bo Bosson == okänd

Ingeborg Karlsdotter == Sten Bosson
(Vinäsätten)

Märta
Bosdotter

Knut Bosson
Biskop i Link.

Bo Jonsson (Grip) Nils    == Kristina Johansd:r
Bosson      (Sandbroätten)

Katarina Svensdotter (Sture) == Bo Stensson Sigrid Nilsdotter

Se Släkttabell 4.8Britta Karlsdotter (Bonde) == Nils (Bosson) Sture

Svante Nilsson Sture == Iliana Erengisledotter (Gädda)

Sten Sture d.y. == Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna)

Svante Stensson Sture

Källa: Elgenstierna ”Natt och dag”, Rosman 1923 s. 145 och Rahmqvist 1979.

Vad gäller Ekenäs och det tillhörande godsets äldre ägarhistoria kommer vi
alltså inte på säkra grunder längre tillbaka än till 1400-talets början. Dock
finns några indikationer som gör det möjligt att åtminstone hypotetiskt re-
konstruera ägarlängden.

                                             
108 Styffe 1911 s. 255.
109 Se nedan.
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Karta 4.4: Karta bebyggelseförändringen i början av 1500-talet kring Ekenäs och
Mauritzholm i Örtomta socken i Östergötland. Markanvändningen gäller sekelskiftet
1700. Källa: LSA D154-4:1 och D154-15:1 samt kasuistiken.

De äldsta upplysningarna om att släkten Natt och dag ägde jord i Örtomta
socken och södra Bankekinds härad är från år 1320. Detta år skedde en gods-
transaktion i vilken Bo Nilsson (Natt och dag), förfader i rakt led till ovan
omtalade Bo Stensson (Natt och dag), fick en stor mängd gårdar av Ulf



148

Abjörnsson (Sparre av Tofta). Gårdarna var belägna i södra Bankekinds härad,
främst i skogsbygden.110 Eftersom det i övrigt i stort sett saknas belägg för de
gårdar, som vid slutet av medeltiden tillhörde släkten Natt och dag, blir det
viktigt att få en heltäckande bild av det äldre jordägandet och att jämföra de
gårdar som kom i släktens ägo vid godstransaktionen år 1320 och de gårdar
som man vet att släkten ägde i slutet av medeltiden.

Tabell 4.3: Släkten Natt och dags gods under Ekenäs enligt förteckningar åren 1497
(odaterat), 1528 och 1562 samt notering om de ingick bland de gods som Ulf
Abjörnsson (Sparre av Tofta) upplät år 1320 till Bo Nilsson (Natt och dag).

Gård År År År År
Örtomta socken:
Ekenäs 1497 1528 1562
Broby, 3 gårdar 1497 1528 1562
Brunsås, 1 gård 1497 1528 1562
Höversby, 1 gård 1528 1562
Kanntorp, torpställe 1528
Källsätter, torpställe 1320 1528
Konungsängen, en äng 1528
Hageby, en utjord 1528
Göstad, 1 gård 1562
Vissvik, 1 gård (Næronæssovik
1320?)

1320? 1562

Vrå, 1 gård 1497 1528 1562 (4 gårdar)
Ladugården (Gammelgården) 1562

Björsäter socken:
Öö, 1 gård 1497 1528 1562
Björke 1320 1497 1528 1562
Valsinge 1497 1528 1562
Bråta 1320 1497 1528 1562
Hemsjö 1497 1528 1562
Bostorp, torpställe 1320 1497 1528
Klacketorp, 2 gårdar 1320 1497 1528
Hålhage?, torpställe 1497? 1528
Mörkedal, torpställe 1320 1497 1528 1562
Tegelsäter 1320 1497 1528

Källa: DS 3938 jämte fotnoten, Odaterat pappersbrev nr. 138 i RA, Viksamlingen E
2739, Stureska kopieboken, RA samt FoR 1562.

                                             
110 DS 3938 not. Brevet endast bevarat i avskrift. För lokalisering och ägarlängder för de gårdar som

omfattades av affären se särskild utredning som förvaras hos författaren.
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Gården Öö i Björsäter socken ingick av allt att döma inte i godstransaktionen
år 1320. Det äldsta belägget för Öö är från år 1360 då Bo Jonsson (Grip)
daterar ett brev på gården.111 Gården Öö, tillsammans med kringliggande
gårdar av vilka endast några alltså ingick i överlåtelsen 1320, ingick sedan
både i den odaterade godsförteckningen över gårdar under huvudgården
Ekenäs kring år 1497 och i arvskiftet år 1528 efter Svante Stensson Stures
(Natt och dag) fader Sten Sture d.y.112 Av Släkttabell 4.7 framgår att Bo
Jonssons (Grip) moder var Bo Nilssons (Natt och dag) dotter Ingeborg Bos-
dotter och Bo Jonsson ärvde uppenbarligen jord från Natt och dag-släkten. Vid
den tidpunkt då Bo Jonsson daterade brevet i Öö levde fortfarande modern.113

En rimlig tolkning utifrån ovanstående beskrivna förhållanden är då att Bo
Jonsson aldrig ägde Öö med kringliggande gods utan att han vid denna
tidpunkt år 1360 befann sig på en av moderns släkts huvudgårdar. Gården Öö
med kringliggande gårdar kom sedan att gå i arv på Ingeborgs broders Bo
Bossons sida av släkten Natt och dag fram till år 1528 (se Släkttabell 4.7).
Även andra gårdar i södra Bankekinds härad, som inte ingick i överlåtelsen år
1320, ägdes senare av Natt och dag-släkten och arvingar till Bo Nilsson. Till
exempel ägde Bo Jonsson (Grip) och hans arvingar både gårdar som ingick i
affären, som Dala och Tollstorp i Grebo socken,114 och gårdar som inte ingick
i överlåtelsen, som Hemmingstorp och Mellingsbo i Åtvids socken.

Detta skulle kunna tyda på att Bo Nilsson (Natt och dag) redan ägde ett
omfattande gods i området år 1320, ett gods som alltså enligt denna tanke
kraftigt utökades genom godstransaktionen med Ulf Abjörnsson. Vem kan då
Bo Nilsson ha ärvt godset från?

Bo Nilsson var son till Nils Sigridsson (Natt och dag), som tillhörde
samhällets översta skikt. Hans sätesgård var Ringshult (nuvarande Lilje–
holmen) i Torpa socken i Ydre härad.115 Ringshult, som låg på gammal
häradsallmänning, erhöll han år 1280.116 Det var också på Ringshult som han
utfärdade sitt testamente år 1299.117 Av testamentet framgår att Nils Sigridsson
valde gravplats invid sin hustru i Askeby kloster, vilket tyder på anknytning
till bygden i Bankekinds härad. I översikten över det medeltida jordägandet
ovan framgick att Askeby kloster ägde gårdar i Örtomta socken under
medeltiden, men att det saknas kännedom om dessa gårdars proveniens.118

                                             
111 DS 6240, för lokaliseringen till Björsäter socken se Rosman 1923 s. 226.
112 Som påtalats ovan var Sten Sture d.y. släkt i rakt nedstigande led med Bo Nilsson och hans son Bo

Bosson.
113 Elgenstierna ”Natt och dag” tab. 7.
114 Rääf Ydre härad 1 s. 257 ff.
115 Styffe 1911 s. 239. Ringshult gick sedan i arv till hans sonson Bo Bosson (Natt och dag) och

dennes son Knut Bosson, som också har daterat brev på Ekhult i Björsäter socken (se nedan).
116 DS 700.
117 DS 1278.
118 Klostrets arkiv brann i slutet av 1300-talet och donationsbreven före denna tidpunkt torde då ha

gått upp i rök.
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Karta 4.5: Godset kring Ekenäs och Ekhult under medeltiden, delvis en rekon-
struktion. Jämför Tabell 4.3.

I byn Vrå ägde klostret jord tidigt under 1300-talet. Dessa gårdar ägdes av
klostret fram till 1546 (se ovan). En gård i Vrå ägdes senare under medeltiden
enligt godsförteckningarna över Ekenäsgodset av Natt och dag-släkten. Efter-
som det var vanligt att man skänkte jord i samband med att man valde
gravplats i ett kloster skulle det förhållandet att både klostret och Nils
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Sigridssons och hans hustrus ättlingar ägde jord i Vrå tyda på att någon av
dem har donerat gårdarna i Vrå . Den geografiska närheten mellan Ekenäs och
Vrå, i kombination med det sammanträffandet att klostret ägde gårdar i Vrå
och att Nils Sigridssons ättlingar i rakt nedstigande led hade godsintressen i
Vrå och i närområdet, och senare säkert bodde på Ekenäs, skulle kunna tyda
på en donation till klostret av dåvarande ägaren till Ekenäs. Möjligen kom
jorden i Vrå alltså från Nils Sigridsson eller hans hustru.

Sammantaget gör detta att vi på goda grunder kan anta att släkten Natt och
dag senast vid början av 1300-talet hade gods i området och att Bo Nilsson
redan ägde ett stort gods i Bankekinds härad när han erhöll ytterligare en stor
mängd gårdar år 1320. Möjligen kan också Bo Nilssons föräldrar, Nils
Sigridsson eller hans till namnet okända hustru, ha ägt Ekenäs och Vrå samt
andra gårdar i området redan under 1200-talets andra hälft, gårdar som sedan
har gått i arv i rakt nedstigande led inom Natt och dag-släkten fram till mitten
av 1500-talet.

Ekhultsgodset
Ekhult var år 1562 sätesgård för Olof Joensson (Gyllenhorn),119 men ägdes
samma år enligt FoR av hans fader Joen Olsson (Gyllenhorn).120 Joen Olsson
bodde på Hacksta i Åsunda härad i Uppland. Utöver gården Ekhult ägde han
flera gårdar i nordöstra delen av Björsäter socken och sydöstra delen av
Örtomta socken (se Karta 4.5). Godset utgjorde ett geografiskt väl samlat
godskomplex i detta område. Godsets historia kan spåras bakåt i tiden till år
1504. Vid denna tidpunkt upplät Märta Arendsdotter (Ulv), å sina barns
vägnar, Ekhult med gods till sin svåger Mats Gregersson (Lillie av Greger
Mattssons ätt).121 Någon månad efter detta bytte Mats Gregersson bort godset
till Nils Bese.122 Godset omfattade då samma gårdar som ägdes av Joen Olsson
(Gyllenhorn) år 1562. Joen Olsson var gift med Karin Nilsdotter (Bese), dotter
till Nils Bese, och fick alltså godset med sin hustru.

Det förhållandet att Märta Arendsdotter år 1504 upplät godset å sina barns
vägnar tyder på att det var maken Bengt Gregerssons (Lillie av Greger
Mattssons ätt) släktgods. Bengt avled år 1499 då hans barn fortfarande måste
ha varit omyndiga.123 Det är alltså inom Bengt Gregerssons släkt som vi skall
söka efter godsets äldre historia.

Ekhult var i början av 1400-talet sätesgård för en syskonskara inom släkten
Natt och dag. Sten Bosson, Märta Bosdotter och Knut Bosson daterade brev
eller skrev sig till Ekhult mellan åren 1405 och 1411.124 En fjärde person i

                                             
119 Almquist 1960 s. 163.
120 FoR 1562.
121 Brev 25/10 1504 Stockholm, Diplomatariets huvudkartotek, RA.
122 Brev 23/11 1504 Stockholm, Krapp, pergament, LUB.
123 ÄSF s. 305 och Elgenstierna ”Lillie av Greger Mattssons ätt” tab. 3.
124 SD 630, SD 1285, SD 1392 och SD 1449. Jfr Jan Liedgrens brev till OAU DNR27/87, där han

menar att dessa belägg för Ekhult avser Ekenäs i Örtomta socken. Dock står det utan tvivel Ekhult
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denna syskonskara var Nils Bosson. Han kan inte knytas till Ekhult i några
kända skriftliga belägg. Vad sedan gäller gårdens historia fram till jordaskiftet
år 1504 tiger källorna.

Släkttabell 4.8: Ekhultsgodsets sannolika ägarhistoria, rekonstruktion.

Se släkttabell 4.7

Kristina Johansdotter == Nils Bosson (Natt och dag)
(Sandbroätten)

Sigrid Nilsdotter ==2 Ulf Staffansson ==1 Birgitta Jönsdotter 
                                  (Ulv)                         (Stenstaätten)

Jon Ulfsson (Ulv)
Död barnlös före
Halvbrodern Staffan

Staffan Ulfsson

Barn döda före fadern

Staffan Ulfsson (Ulv) == dotter till Harald
                                         Ernilsson (Gren)

Ödgisle Sunesson == Ramborg Staffansdotter
(Lillie av Greger
Matssons ätt)

Mats Ödgislesson == Ingeborg Gregersdotter
                                 (Aspenäsätten)

Ramborg Gustavsdotter == Greger Matsson
(sparre)

Mats Gregersson Folke Gregersson Bengt Gregersson == Märta Arendsdotter (Ulv)

Barn, omyndiga vid faderns död

Källa: se Släkttabell 4.7 samt ÄSF s. 299 ff och Elgenstierna ”Lillie af Greger Matts-
sons ätt” tab. 1 ff.

Genom att en gård i godset, Lackhälla, skänktes till Askeby kloster år 1478
erhåller vi en ledtråd till godsets historia. Lackhälla skänktes år 1478 till
Askeby kloster av Staffan Ulfsson (Ulv), som tillhörde en annan gren av
släkten Ulv än Märta Arendsdotter. Lackhälla ingick i den ovan omtalade
godsaffären år 1320 då Bo Nilsson (Natt och dag) erhöll ett stort gods i södra
Bankekinds härad, och Lackhälla torde sedan ha ärvts av hans arvingar. Av
Släkttabellen 4.8 framgår att Staffan Ulfssons fader Ulf Staffansson var i sitt
andra gifte var gift med en sondotter till Bo Nilsson, nämligen Sigrid
Nilsdotter (Natt och dag).125 Hon var inte moder till Staffan Ulfsson. Ulfs och
Sigrids barn Jon Ulfsson avled barnlös före sin halvbror Staffan, och Staffan
kan alltså den vägen, genom bakarv, ha ärvt sin styvmoder, till vilken han
egentligen inte hade någon arvsrätt. Staffan Ulfsson själv hade flera barn,
vilka samtliga avled före honom, varför hans egendom måste ha gått i bakarv
till faderns syskon. Fadern Ulf Staffansson hade tre systrar, av vilka Ramborg
Staffansdotter var gift med Ödgisle Sunesson (Lillie av Greger Mattssons ätt).
Det var Ramborgs sonson Greger Mattssons arvingar som skiftade jord år
1504, då Ekhultsgodset alltså tillföll Mats Gregersson. Den enda rimliga
                                                                                                                               

(Echolt) i originalbreven varför det måste ha varit Ekhult som var dateringsort. Som nedan skall
visas så ägde släkten Natt och dag både Ekenäs och Ekhult vid denna tid, men Ekhult var onekligen
sätesgården i godskomplexet i början av 1400-talet.

125 Se släkttabell 4.8.
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arvsgången utifrån vad som är känt om de olika personernas släktförhållanden,
mellan syskonskaran Natt och dag och Greger Mattssons arvingar är alltså via
Nils Bosson (Natt och dag) och Staffan Ulfsson (Ulv).

Det var inte endast Lackhälla av Ekhultsgodsets gårdar som ingick i
godsaffären år 1320. Även Skärdala, Vissvik och Ubbetorp ingick i denna.
Sannolikt har dessa gårdar gemensam ägarhistoria med Lackhälla, förutom att
dessa gårdar aldrig donerades till klostret utan fortsatte att höra till Ekhult.

Själva Ekhult och gårdarna i Höversby finns inte nämnda i överlåtelsen år
1320.

Om ovanstående rekonstruktion av jordägandet stämmer, så var Ekhults-
godset inte resultatet av ett aktivt godssamlande under slutet av 1300-talet och
under 1400-talet, motsvarande det som ägde rum kring Björkvik ovan. Ek-
hultsgodset förefaller ha gått i arv och bakarv så lång tillbaka i tiden vi kan
följa det, för delar av godset åtminstone tillbaka till år 1320.

Ett högmedeltida storgods i södra Bankekinds härad – en hypotes
Genomgångarna av Ekhults- och Ekenäsgodsen har antytt att de båda
godskomplexen har haft en gemensam äldre historia. Det förhållandet att
släkten Natt och dag kan knytas till båda godsen talar för detta.

I byn Höversby ägdes två gårdar av Joen Olsson och en gård av Svante
Stensson Sture år 1562. Joen Olssons gårdar ingick i jordaskiftet år 1504.
Svante Stensson hade ärvt gården i Höversby efter sin fader Sten Sture d.y.126 I
övrigt saknas kända belägg från medeltiden. Det förhållandet att Svante
Stensson och Joen Olsson ägde gårdar i samma by skulle kunna tyda på att
gårdarna har haft gemensamt ursprung, något som här skall prövas.

Om ovanstående resonemang stämmer, att den del av Ekhultsgodset som år
1320 förvärvades av Bo Nilsson (Natt och dag) ärvdes av hans sonsondotter
Sigrid Nilsdotter och på detta sätt kom att ägas av Staffan Ulfsson (Ulv) och
senare genom bakarv Greger Mattssons (Lillie av Greger Mattssons ätt)
arvingar, samt att släkten Natt och dag redan före år 1320 måste ha haft
jordegendomar i Örtomta och Björsäter socknar, så förefaller det troligt att Bo
Nilssons gods genom arv delats i två delar (se Släkttabell 4.7). Den ena delen
utgjordes av Ekhultsgodset och ärvdes av sonsonen Nils Bosson och vidare till
hans dotter Sigrid Nilsdotter medan den andra delen utgjordes av
Ekenäsgodset och ärvdes av Nils Bossons broder Sten Bosson, vars
descendenter i rakt nedstigande led var Sten Sture d.y. och hans son Svante
Stensson Sture. Det förhållandet att varken Höversby eller Ekhult omnämns i
överlåtelsen år 1320 till Bo Nilsson kan då förklaras med att Bo Nilsson
mycket väl redan kan ha ägt dessa gårdar, och att den jord han erhöll år 1320
utökade ett redan befintligt omfattande jordagods i södra Bankekinds härad.

                                             
126 Viksamlingen E 2739, Stureska kopieboken, RA.
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Flera av gårdarna i överlåtelsen 1320 kom sedan att ägas av Bo Nilssons olika
arvingar.

Den äldsta gemensamma nämnaren mellan de båda godskomplexens ägare
under slutet av medeltiden är Bo Bosson (Natt och dag) som levde under andra
halvan av 1300-talet. Bo Bosson var son till Bo Nilsson, som erhöll det
omfattande godset år 1320. Om hypotesen ovan stämmer, att Bo Nilsson redan
under 1300-talets början hade ett omfattande arvegods bestående av Ekenäs-
godset samt hela Höversby och gården Ekhult, så innebär det att han kom att
äga ett mycket omfattande gods i södra Bankekinds härad efter överlåtelsen
1320.

Ekhultsgodset har alltså sannolikt haft samma ägare som Ekenäsgodset
mellan 1300-talets början och tidpunkten för arvskiftet efter Bo Nilssons son
Bo Bosson, som nämns levande sista gången år 1389.127

Bo Nilssons far var Nils Sigridsson (Natt och dag). Om allt detta stämmer
skulle alltså möjligen hela det tidigmedeltida storgodset Ekenäs ha ägts, och
möjligen också bebotts, av Nils Sigridsson (Natt och dag) eller hans hustru,
som levde under 1200-talets andra hälft och tillhörde samhällets högsta skikt.
Möjligen är det i detta ljus vi skall se bebyggelselämningen på Gammel-
gårdsudden. Om Nils Sigridsson, hans hustru eller någon av deras förfäder
bodde på dåvarande Ekenäs så kan bebyggelselämningen på Gammelgårds-
udden i tiden jämföras med bebyggelselämningen på Saxbacken i Hermans-
hult (Skärkinds socken), som ligger topografiskt mycket likt Gammelgården.
Saxbacken var med stor sannolikhet sätesgård för en annan släkt i samhällets
högsta skikt under 1200-talets andra hälft och 1300-talets början.

Skravestad
Skravestad ägdes och beboddes vid mitten av 1500-talet av Johan
Gudmundsson (Ulf av Horsnäs). Johan Gudmundssons bröder och förfäder var
samtliga bosatta i området söder och sydost om Linköping, närmare bestämt i
Bankekinds och Skärkinds härader. Skravestad hade tidigare innehafts av
fadern Gudmund Petersson och brodern Christer Gudmundsson.128 Fadern
Gudmund Petersson skrev sig år 1531 till Ekenäs, som vid denna tid ägdes av
Natt och dag-släkten (Sture).129 Detta tyder på att han på något sätt tjänst-
gjorde för Svante Stensson Sture. Ekenäs hade tidigare under 1500-talet
bebotts av Svante Nilsson Stures och hans son Sten Sture den yngres
fogdar.130 Detta ger också en antydan till hur Gudmund Petersson och hans
arvingar kan ha kommit över Skravestad. I brev från 1420-talet framgår
nämligen att dåvarande ägaren till Ekenäs Bo Stensson (Natt och dag) också

                                             
127 Elgenstierna ”Natt och dag” tab. 8.
128 Elgenstierna ”Ulf av Horsnäs” tab. 1 ff.
129 Almquist 1960 s. 161 f.
130 Almquist 1954 s. 298 f.
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ägde jord i Skravestad.131 Möjligt är då att Bo Stensson eller hans arvingar
överlåtit jorden i Skravestad till Gudmund Petersson.

Den äldste kände jordägaren i Skravestad var kyrkoherden i Löt socken
herr Nils, som före år 1357 hade bytt bort hela sin andel i Skravestad till
Askeby kloster. Klostret bytte sedan bort denna andel till ”skälig man”
Ragnvald Nilsson år 1357.132 Sannolikt är det fråga om samma jord som sedan
år1388 förekommer i ett arvskifte mellan en Magnus Gudmundsson (liggande
H)133 och en hustru Ramborg i *Lygna.134 Utöver Skravestad ingick flera
gårdar i Bankekinds och Skärkinds härader i arvskiftet. De inblandade
personernas släktförhållanden har inte närmare kunnat klargöras.

Släktens Ulf av Horsnäs äldste kände medlem är Gudmund Peterssons
farfar Gudmund Sunesson. Han förde ett hästhuvud135 och hade Överstad i det
till Skravestad närliggande Askeby socken som sätesgård.136 Gudmund
Sunesson var uppenbart släkt på något sätt med den gamla hästhuvudsläkten.
Det som tyder på sådan släktskap är dels att Gudmund beseglade brev åt
personer med anknytning till hästhuvudsläkten,137 dels det förhållandet att
Kristina Magnusdotter (hästhuvud), som hade Svenneby som sätesgård i slutet
av 1300-talet, också hade ägt jord i Överstad.138

Övriga Örtomta socken
Den världsliga frälsejord som fanns vid mitten av 1500-talet hörde i sin helhet
till de fyra olika egendomskomplexen bortsett från Skravestad. Vid sidan av
detta fanns sämjejorden och den andliga frälsejorden. Följer man gårdarna
bakåt i tiden framkommer att en del av jorden i socknens centrala delar under
medeltiden ägdes av andra personer än de som kunde knytas till de fyra olika
egendomskomplexen.

Som framgick av genomgången av de olika godskomplexen i socknen hade
åtminstone Svennebygodsets gårdar, tidigare under medeltiden de gårdar som
lydde under Björkvik (och Hännebjörke), delvis införskaffats från annat håll
än genom arv och släktskap. I några fall var det troligen fråga om skattejord
medan det i andra fall var fråga om förvärv av jord från annat frälse, före-
trädesvis personer som klassificeras som lågfrälse. Undantag därvid var
gårdarna i Klevstad som i början av 1400-talet tillhörde riddaren Bertil
Grundis (tre dolkar).139 Bertil Grundis släktförhållanden är okända utöver att
han hade en son Knut Bertilsson. Sannolikt dog denne Knut barnlös och, som
                                             
131 Styffe 1911 s. 255 och brev 24/4 1426 Askeby, RAp.
132 DS 5739.
133 Raneke s. 940.
134 Brev 25/3 1388 uo, Bergshammarsamlingen, RA.
135 Raneke s. 282.
136 Liedgren 1989 s. 3 f. och Elgenstierna ”Ulf av Horsnäs” tab. 1.
137 SMR 988. Anders Anderssons (tre rutor) fader  Anders Johansson beseglade vid ett par tillfällen

jordtransaktioner där Hästhuvudsläktens gods var inblandat, SRP 2312 och 2392.
138 SRP 2392.
139 SD 1822.
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framgick ovan, kom han att ärvas av Jöns Ulfsson (Roos av Ervalla) och hans
syster Katarina Ulfsdotter,140 som innehade Svenneby under mitten av 1400-
talet.

I Ås ägde, utöver Peter Tomassons fader Tomas i Hännebjörke, även en
Katarina Nilsdotter en gård, som hon år 1371 sålde till Tomas i
Hännebjörke.141 Katarina saknade sigill och det förhållandet att denna jord-
transaktion stadfästes flera gången skulle kunna innebära att gården var
skattejord.142 Vid mitten av 1500-talet hörde två gårdar i Ås till Björkviks-
godset.

En gård i byn Göstad ingick, tillsammans med andelar i Hjälmsäters ängar,
under andra halvan av 1300-talet i Johan Peterssons (tre liljor) gods, som hade
tyngdpunkten i Skärkinds socken kring hans sätesgård Ulberstad. I ett brev
från år 1381 omtalas att Johan Peterssons far och farbror hade efterlämnat
detta gods vid sin död. Fadern och farbrodern hade i sin tur köpt godset av sin
syssling Holmsten Djäken.143 Godset hamnade sedan hos Anders Johansson
(tre rutor) och dennes son Anders Andersson, som år 1433 sålde godset till
Lasse Matsson,144 vilken i sin tur sannolikt testamenterade gården till Askeby
kloster.145 Askeby kloster ägde vid mitten av 1500-talet två gårdar i Göstad.
Anders Johansson var gift med Kristina Haraldsdotter, dotter till Harald Bagge
(tre liljor) som förde samma vapen som Johan Petersson. Anders Johanssons
hustru och deras son var alltså troligen släkt med Johan Petersson. En annan
gård i Göstad ägdes av Håkan Faderssons (stjärnbåt) son Nils Håkansson. Han
hade år 1409 pantsatt en gård i byn.146 Denna gårds fortsatta ägohistoria kan
inte utredas vidare. En tredje gård i byn erhöll Peter Tomasson (tre rosor) i arv
efter sin moder Gyda Hungersdotter.147 Den fjärde gården var vid mitten av
1500-talet ett sämjehemman. Sannolikt är det denna gård som år 1390
innehades av Joen i Göstad och senare av Magnus i Göstad.148 Allmänt kan
sägas att de olika gårdarnas i Göstad ägarhistoria är oklar.

I byn Hageby ägde en Sune Jonsson i Grönhög i Furingstads socken och
hans hustru jord år 1389, som de då sålde till Askeby kloster.149 Det har inte
gått att få fram upplysningar om denne Sune Jonsson eller hans hustru var
frälsepersoner eller ej. I övrigt förefaller Askeby kloster ha ägt jord i byn
redan i de äldsta beläggen.150 Denna jords proveniens har inte kunnat klar-
göras. En tredje egendom i Hageby utgörs av den gård som vid mitten av

                                             
140 Larsson 1964 s. 433.
141 DS X115.
142 SRP 1642, SRP 1650 och SRP 3005.
143 SRP 450 (OBS feldaterat i SRP, se Diplomatariets huvudkartotek).
144 brev 1/11 1433 Söderköping, RAp.
145 brev 17/5 1448 Askeby kloster, RAp.
146 SD 1058
147 SRP 1914, se även ovan under Svennebygodset.
148 Brev ud 1390 uo och brev 22/6 1422 Skurusäter, Diplomatariets huvudkartotek, RA.
149 SRP 1694.
150 SRP 1781.
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1400-talet uppges ha tillhört Peter Tomassons dotter,151 och sannolikt har
denna gård ingått i Björkviksgodset. Äganderätten till denna gård var
omtvistad. I ett brev år 1443 uppger en Katrin Henriksdotter att hon hade köpt
gården av Peter Tomasson och sedan gett den till Askeby kloster men att
klostret hade fråndömts gården.152 Sannolikt vann Peter Tomassons arvingar
denna tvist eftersom Askeby kloster inte ägde någon jord i Hageby vid slutet
av medeltiden. Vid mitten av 1500-talet bestod Hageby av tre sämjehemman
och några utjordar, av vilka Svante Stensson Sture erhöll en utjord i arvet efter
fadern.153

Den gård i Vrå som Ulf Pedersson (Roos av Ervalla) och hans hustru
Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte) gav till sin måg skulle kunna ha haft samma
ursprung som Natt och daggodset. Dock saknas belägg för detta. Vad gäller
Birgitta Jönsdotters förfäder så saknas ett led där varken fader eller moder är
kända.

4.2.4 Sammanfattning och slutsatser

Studien av Örtomta socken omfattade ett stort material. I jämförelse med
socknarna i Kinda härad och Kaga socken ovan var den medeltida
jordägostrukturen och dess utveckling över tiden i Örtomta allmänt sett mer
svårutredd. Studien gav vid handen en hel del säkert belagda resultat. Utifrån
dessa säkra resultat fördes sedan ett antal indicieresonemang som byggde på
rekonstruktioner av jordägandet genom släktskapsstudier.

Vid mitten av 1500-talet var frälsejorden i Örtomta socken samlad till fyra
olika godskomplex. Dessa godskomplex kunde sedan följas bakåt tiden. I de
centrala delarna av socknen hörde en stor del av frälsegårdarna vid mitten av
1500-talet till sätesgården Björkvik i den angränsande socknen Östra Ryd.
Detta gods visade sig vara en sammansmältning av tre olika gods under mitten
av 1400-talet. Före denna tid var alltså frälsejorden i de centrala delarna av
Örtomta socken uppsplittrad på flera olika jordägare. En del av de gårdar som
hörde till Björkvik hade förvärvats från olika jordägare redan under andra
halvan av 1300-talet. Inget tyder på att de olika ägarna av jord i socknens
centralbygd var släkt med varandra och att frälsejorden i denna del av socknen
hade haft ett gemensamt ursprung. Detta kan bero på att kunskap om de olika
jordägarnas släktförhållanden bakåt i tiden är bristfälliga eller helt saknas,
eller naturligtvis att det inte finns sådana släktförhållanden.

I den förhistoriska bygden kring sjön Teden, söder om socknens
centralbygd, ägdes samtliga gårdar av Sörby eller Ekenäs. Sörbygodsets
gårdar utgjordes av de omkringliggande enheterna och det kunde påvisas att
godset var samlat till en ägare fram till 1500-talets första hälft. Sörbygodset

                                             
151 23/10 1443 Bankekinds ting, RAp.
152 1443 u.d. Askeby, RAPp.
153 Viksamlingen, E 2739 Stureska kopieboken, RA.
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skapades under 1300-talets andra hälft genom uppköp från annat frälse. Även
när det gäller detta gods saknas kunskap om de jordägande personernas
släktförhållanden, vilket medför att ägarhistorien före 1300-talets mitt förblir
oklar. Sannolikt kom huvuddelen av godset, jorden i Ullälva, kom från ett
högfrälse.

Ekenäsgodset saknade till stora delar belägg före slutet av 1400-talet.
Belägg för själva gården Ekenäs tillsammans med en rekonstruktionen av
jordägandet genom släktskapsutredningar visade att godset sannolikt hade ägts
av en och samma släkt, nämligen Natt och dag, från åtminstone sekelskiftet
1400. Det förhållandet att en av de äldsta kända medlemmarna av denna släkt
valde sin gravplats i Askeby kloster i kombination med att detta kloster tidigt
under 1300-talet ägde jord i byn Vrå visade att det är rimligt att anta att
Ekenäsgodset hade varit i Natt och-dagsläktens ägo sedan åtminstone 1200-
talets senare del. Det är dock viktigt att påpeka att det saknas bevis för detta.
Bevis finns dock för att Natt och dag-släkten från år 1320 ägde ett omfattande
gods i skogsbygden söder om Ekenäs. Dessa gårdar kom sedan framgent att
tillhöra ägarna till Ekenäs och Ekhult. Släkten Natt och dag kan också knytas
till en annan sätesgård strax söder om Ekenäs, nämligen gården Ekhult.
Utifrån belägg och indikationer genom släktskapsförhållanden och möjliga
arvsvägar av detta gods kunde en hypotes ställas upp som gick ut på att även
Ekhultsgodset i sin helhet hade ägts av Natt och dag-släkten under i stort sett
hela medeltiden. Därmed växte bilden fram av ett hypotetiskt tidigmedeltida
storgods i södra Bankekinds härad, ett gods som omfattande såväl den för-
historiska bygden kring sjön Teden tillsammans med en stor del av skogs-
bygden söder om detta område. Det är sannolikt i detta sammanhang som vi
skall se bebyggelselämningen på Gammelgårdsudden, en bebyggelselämning
som av allt att döma var den medeltida sätesgården Ekenäs.

Undersökningen av Örtomta socken har alltså visat att de godsstrukturer
som möter i 1500-talsmaterialet till största delen kan följas bakåt i tiden till
åtminstone 1300-talets andra hälft. Inget talar dock för att godsstrukturerna
skulle vara något nytt vid denna tid. Bland annat finns en mindre del av
godsen belagda som ingående i ett frälsegods redan år 1320. Utöver detta finns
ytterligare tre faktorer som tyder på att godstrukturerna har existerat redan
under äldre delen av medeltiden. För det första ägde Askeby kloster jord redan
i de äldsta beläggen under 1300-talet i bl.a. byn Vrå. Detta tyder på att senast
under 1300-talets första hälft någon person har skänkt gods eller delar av ett
gods till klostret. Byn Vrå angränsade till det medeltida Ekenäs, som under
medeltiden ägdes av släkten Natt och dag, vars släktmedlem Nils Sigridsson
valde sin gravplats i Askeby kloster. Detta medförde rimligen att han skänkte
jord till klostret. För det andra visar bebyggelselämningen på Gammelgårds-
udden att det under medeltiden har funnits en herremansbostad på platsen.
Formmässigt finns stora likheter med bebyggelselämningen på Saxbacken på
Hermanshults ägor i Skärkinds socken, som fungerade som sätesgård senast år



159

1310. Om bebyggelselämningen på Gammelgårdsudden kan dateras till
samma tid visar det att det rimligen har funnits ett gods i området kring
sekelskiftet 1300. För det tredje visar det förhållandet att Örtomta kyrka
tillhörde en prebenda, S:t Martins prebenda, vid Linköpings domkyrka att
kyrkan har haft en världslig ägare under senast 1200-talets första hälft. Den
prebenda som kyrkan tillhörde var nämligen syskonprebenda med Flisby-
prebendan som instiftades i början av 1200-talet. Tyvärr är S:t Martins
prebendas grundare okänd. Den mark som kyrkan står på, Kyrkbyn, ägdes år
1562 av Carl Holgersson (Gera). Äldre belägg saknas.

Jordägande- och bebyggelsehistoria talar alltså för att området har varit
dominerat av aristokratiskt jordägande senast under 1200-talets andra hälft,
vad gäller kyrkan senast kring år 1200. Detta skall då ställas mot forn-
lämningsbilden med bygravfält och stensträngar. Hur går detta ihop? Är den
typiska östmellansvenska fornlämningsbilden uppkommen i ett aristokratiskt
präglat samhälle eller är det aristokratiska samhället något nytt som kommer
relativt snabbt under 1100-talet? Dessa frågor kommer att diskuteras närmare i
avhandlingens avslutande kapitel.

Vid studier av de jordägande personernas släktförhållanden kan ingen
släktskap med Svantepolk Knutsson och kungasläkterna påvisas, som fallet
var i Kinda härad och i Kaga socken ovan. I Örtomta socken liksom i
grannsocknarna Björsäter och  Svinstad och större delen av södra Bankekinds
härad kretsar mycket kring Natt och dag-släkten och släkten Sparre av Tofta i
de äldsta beläggen. Ingen av dessa släkter hade, så vitt känt i bevarade
urkunder, under 1300-talet släktskap med kungasläkterna.154

4.3 Skärkinds socken i Skärkinds härad

Skärkinds socken utgörs till största delen av centralbygd, där relativt stora
byar ligger tämligen tätt. Av ortnamnen och fornlämningarna att döma har de
flesta enheterna i socknen förhistoriskt ursprung. Insprängt i denna central-
bygd ligger några enheter med –torp- och -by-namn. Halleby och det
intilliggande Hermanshult bildar en egen liten enklav av centralbygdskaraktär
i socknens södra del. Även i denna enklav finns fornlämningar från såväl
yngre som äldre järnåldern. Fornlämningarna i socknen utgörs framför allt av
omfattande rester av stensträngssystem, gravar och boplatser från äldre järn-
ålder samt gravfält från yngre järnåldern. Till de flesta historiskt kända byarna
hör yngre järnåldersgravfält, vilket medför att dessa byar troligen har legat på
ungefär samma plats sedan åtminstone yngsta järnålder. När det gäller forn-
lämningarna från äldre järnålder tycks de åtminstone delvis bilda ett

                                             
154 Jfr Berg 2000 s. 159, där det görs gällande att Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), som levde i slutet av

1300-talet, sannolikt hade en del gods från Svantepolk Knutsson. Karl Ulfsson tillhörde dock en
senare generation i släkten än Ulf Abjörnsson, som ägde ett stort antal gårdar i Örtomta och
Björsäters socknar fram till år 1320.
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annorlunda mönster. Till exempel har flera stensträngsgårdar uppenbarligen
legat på marker som inte var bebyggda under yngre järnålder. Mönstret
därvidlag ansluter till det som är känt från andra håll i Östergötland, det vill
säga att stensträngsbygden omfattade delvis andra områden än den historiska
bygden. Undantaget från detta är Halleby, som tack vare att detta område
bildar en egen liten enklav i södra delen av socknen har haft en hög grad av
kontinuitet mellan äldre och yngre järnålder. Dock ligger den historisk kända
bebyggelseplatsen på annan plats än centrum i stensträngsbygden.

Utöver stensträngar och gravfält från förhistorisk tid är två bebyggelse-
lämningar kända sedan tidigare. Den ena utgörs av lämningar efter en för-
svunnen gård eller by som sannolikt hette Dövestad. Enheten låg i norra delen
av nuvarande Prästgårdens marker.155 Denna enhet var med säkerhet för-
svunnen senast under 1500-talets första hälft då inget Dövestad finns upptagna
i jordeböckerna från mitten av 1500-talet. Den andra bebyggelselämningen
ligger på nuvarande Saxbacken på Hermanshults ägor och utgörs av ett antal
husgrunder, varav en med stenkällare.156 Läget på en höjd omgiven av vatten
och sankmark talar för att lämningen är rester av en tidigare herremansbostad,
sannolikt från medeltiden. Inget tyder på att det har funnits bebyggelse på
platsen de senaste 500 åren.

Skärkinds sockens centralbygd utgör en mindre del av den mer eller mindre
sammanhängande slättbygden från Memmings härad och Norrköpingstrakten i
öster mot Linköping och området söder om sjöarna Roxen och Glan i väster.
Området karaktäriseras idag av hög uppodlingsgrad där åkermarken på sina
ställen avbryts av skogsklädda eller mer eller mindre öppna moränhöjder.
Bebyggelsen är, och har också varit, huvudsakligen lokaliserad till sådana
moränhöjder. Den södra delen av socknen ligger i den för Östergötland
karaktäristiska mellanbygden, som utgör ett gränsområde mellan slättbygden i
norr och den rena skogsbygden i söder. Mellanbygden i Skärkinds socken har
stora likheter med mellanbygden i Örtomta socken. Fornlämningar visar på en
fast jordbruksbosättning sedan åtminstone äldre delen av järnåldern även i
mellanbygden.

Centralt i socknen ligger också resterna av den medeltida kyrkan ca 500
meter NNO om nuvarande kyrkan. Dessa rester utgör idag gravkapell på
kyrkogården. Utifrån äldre ritningar har kyrkan bedömts som en romansk
tornkyrka, dvs en tidigmedeltida stenkyrka. Vidare utifrån arkitektoniska
detaljer och utsmyckningar finns stora likheter med andra kända östgötska
kungsgårdskyrkor, tex Askeby kyrka. Utifrån dessa kriterier har den romanska
stenkyrkan byggts under 1100-talets andra hälft.157

                                             
155 Klang & Widgren 1973.
156 FMR Skärkinds socken nr. 105, RAÄ.
157 Lundberg 1927 s. 34 f och s. 68 f.
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Karta 4.6: Skärkinds socken vid mitten av 1500-talet. Källa: Östergötlands
handlingar, RA.

I Skärkinds socken finns två tidigare kända sätesgårdar under medeltiden och
1500-talet. Halleby var sätesgård under 1500-talet.158 Hermanshult var sätes-
gård redan vid 1300-talets början.159

4.3.1 Jordägandet vid mitten av 1500-talet

Skärkinds socken bestod vid mitten av 1500-talet av 72 gårdar. De flesta
gårdarna låg i byar som bestod av 2-5 gårdar. Några enheter var ensamgårdar.
De största byarna var Eggeby och Halleby som bestod av 6 gårdar vardera. I
likhet med övriga UO dominerade det frälse jordägandet starkt i mitten av
1500-talet. Frälset kontrollerade 70 procent av gårdarna vid denna tidpunkt.
Det mest i ögonen fallande i Skärkinds socken, i jämförelse med de andra
detaljstuderade socknarna, är den höga andelen centralt belägen kronojord.
Vid mitten av 1500-talet ägde kronan hela 16 procent av gårdarna. Detta kan
jämföras med ett genomsnitt i hela Östergötland på 12 procent på 6 procent för

                                             
158 Almquist FRGÖ s. 782 ff samt Almquist 1960 s. 159f.
159 se vidare nedan.
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hela riket. Nästan all kronojord i Skärkinds socken låg i socknens mest
centrala delar och bildade ett geografiskt samlat godskomplex. Skattejorden
utgjorde endast 9 procent.

Ser man till hela Skärkinds sockens centralbygd var frälsejorden den
dominerande jordnaturen. Skattejorden låg insprängd bland andra jordnaturer i
de centrala delarna av socknen. En by, Öjeby, med två gårdar, bestod helt av
skattejord.

Det frälse jordägandet utgjordes till lika delar av andligt och världsligt
frälse. Av det andliga frälset ägde Vadstena kloster flera gårdar, framför allt i
socknens västra delar. Dessa gårdar och byar bildade ett geografiskt samlat
godskomplex. Även sockenkyrkan ägde flera gårdar.

Vad gäller det världsliga frälset vid mitten av 1500-talet finns bevarade
frälselängder både från åren 1562 och 1543. Detta gör att det går att erhålla en
heltäckande bild av det världsliga frälsets jordinnehav nästan en generation
tidigare i Skärkinds socken jämfört de andra studerade socknarna.
Utgångspunkten för utredningarna i Skärkinds socken blir dock 1562-års
frälselängd. Uppgifterna från år 1543 används sedan som ett första steg för att
rekonstruera det medeltida jordägandet.

I frälselängden från år 1562 ägde några personer flera gårdar. Den enskilt
störste jordägaren i socknen år 1562 var Carl Holgersson (Gera). Han ägde 10
gårdar i Skärkinds socken och bodde på Björkvik i grannsocknen Östra Ryd.
Hans jordinnehav var över lag koncentrerat till Skärkinds härad.160 En stor del
av dessa gårdar ägdes av Carl Holgerssons moder Beata Nilsdotter (Grip) år
1543. Det är alltså fråga om ett stort gods i Skärkinds socken som tillhörde en
sätesgård som låg inom häradet.

Ture Pedersson (Bielke) ägde tre gårdar i Skärkinds socken, varav två i
Halleby och en i Alvestad. Ture Pedersson bodde på Salsta i Norunda härad,
Uppland. Hans gods ägdes tidigare av Beata Nilsdotter (Grip), som var mor
till Ture Pederssons hustru Karin Gera.161 Ture Pederssons gårdar hade alltså
tillhört samma gods som de ovan nämnda tio gårdarna under 1540-talet, och
låg då under sätesgården Björkvik.

Christiern Johansson (Lilja till Värnäs) ägde tre gårdar vilka låg
geografiskt samlade till Frö och Stymla. Christiern Johansson bodde på
Värnäs i Värna socken. Godset ägdes år 1543 av Christierns fader Johan
Bengtsson till Värnäs.

Johan Gudmundsson (Ulf av Horsnäs) ägde två gårdar. Johan Gud-
mundsson bodde på Skravestad i Örtomta socken. Troligen hade dock Johan
ärvt jorden av sin fader Gudmund Petersson (Ulf av Horsnäs), vars farfar
Gudmund Sunesson (hästhuvud) ägde jord i Västerby under 1400-talet.162

                                             
160 FoR 1562, RA.
161 SoK s. 84.
162 Elgenstierna ”Ulf af Horsnäs” tab. 1.
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Troligen hade även Johan Gudmundssons gård i Lunnebjörke ägts av samma
personer tidigare under 1500-talet.

Per Persson Skrivare ägde tre gårdar. Utöver sin sätesgård i Halleby ägde
han en gård vardera i Alvestad och Viggeby. Per Persson var inte adlig, utan
ägde frälsegods i egenskap av att han var gift med frälsekvinnan Elin
Jönsdotter (Ållongren i Östergötland), som var dotter till Jöns Jönsson
(Ållongren i Östergötland) som bodde på en annan sätesgård i Halleby. Per
Perssons gods hade tidigare ägts av Elins fader Jöns Jönsson.163

I övrigt utgjordes den världsliga frälsejorden vid mitten av 1500-talet av
ströfrälse där de jordägande personerna endast ägde en eller ett par gårdar och
inte bodde i närheten.

Sammanfattningsvis om jordägostrukturen vid mitten av 1500-talet kan
alltså sägas att den bestod av flera olika delar. En del bestod av ett kronogods
som omfattande gårdarna och byarna i området omedelbart söder om socken-
kyrkan. En annan del bestod av Vadstena klosters godskomplex i framför den
västra delen av socknen. En tredje del bestod av lågfrälse gods som ägdes dels
av ägarna till sätesgårdarna i Halleby och dels ägdes av personer som bodde
på Värnäs i Värna socken i Bankekinds härad. En fjärde del bestod av det
omfattande högfrälse godsen, som vid mitten av 1540-talet tillhörde ägarna till
sätesgården Björkvik i grannsocknen Östra Ryd. En femte del utgjordes av
strögods tillhörigt frälsepersoner som inte bodde i närheten och som endast
ägde enstaka gårdar i socknen. I övrigt fanns ett antal skattehemman och
kyrkohemman utspritt på olika bebyggelseenheter.

Det var alltså fråga om både ett relativt splittrat jordägande och ett samlat
jordägande i Skärkinds socken vid medeltidens slut. Tre tydliga gods kunde
identifieras i socknen vid denna tid medan den övriga jorden var uppsplittrad
som ströfrälse eller som ett relativt litet jordinnehav av ett lokalt lågfrälse.
Frågan är hur jordägandet såg ut under medeltiden.

4.3.2 Jordägandet under medeltiden

Kronogodset  och frågan om en kungsgård i Skärkind
Som framgick ovan var en relativt stor del andel av gårdarna kronojord vid
mitten av 1500-talet. Kronojorden var nästan uteslutande lokaliserad till
socknens centralbygd kring kyrkan. Detta mönster avviker från de övriga
studerade socknarna, där kronojorden under 1500-talet främst var lokaliserad
till områden utanför socknarnas centralbygder. I några andra socknar fanns
dock relativt mycket kronojord samlat i centrala lägen. Detta gällde t.ex. Vist
och Slaka i Hanekinds härad. I Vist socken fanns det en husaby under
medeltiden, troligen centralt i socknen.

                                             
163 Almquist FRGÖ s. 192.
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Större delen av de gårdar som ägdes av kronan i mitten av 1500-talet
saknar kända belägg under medeltiden. Undantaget rör ett gods som under
1300-talet ägdes av Håkan Fadersson (stjärnbåt). Detta gods, Hagelstad,
Simonstorp och en gård i Skörtinge, pantsattes av Fader Dansson och de kom
sedan år 1382 att ägas av dennes son(?) Håkan Fadersson (stjärnbåt).164 Håkan
Fadersson splittrade sedan godset när han år 1395 upprättade sitt testamente.165

Gårdarnas fortsatta öde är endast känt vad gäller Hagelstad, som i Håkans
testamente överläts till Linköpings domkyrka. År 1413 hölls räfsteting angå-
ende två gårdar i Hagelstad, som Håkan Fadersson hade skänkt. Av
dokumentet framgår att det även tidigare måste ha ägt rum en räfst av gårdarna
i Hagelstad, eftersom domen 1413 upphävde en tidigare indragning till kronan.
I domen sägs att godset återdömdes till domkyrkan eftersom det ej, genom
vittnesmål, kunnat påvisas att gårdarna hade varit Uppsala öd, dvs gammalt
kronogods.166 Av senare brev framgår att domkyrkan, trots denna dom,
fortfarande på 1470-talet inte hade fått tillgång till gårdarna, och domkyrkan
uppmanades år 1478 i en dom att söka prövning hos riksföreståndaren Sten
Sture.167 Sannolikt lyckades inte domkyrkan att få igenom kravet mot kronan
eftersom gårdarna sedan i de första jordeböckerna under 1500-talets mitt är
kronogårdar. Troligen har Håkan Faderssons övriga gårdar gått samma öde till
mötes. I alla byar där Håkan Fadersson ägde jord under 1300-talet, fanns
kronojord vid mitten av 1500-talet. Även om källorna vad gäller de andra
gårdarnas indragning till kronan under 1400-talets början, är det troligt att
samtliga kom att dras in till kronan. Grunden för detta torde vara att det fanns
starka indikationer under medeltiden på att dessa gårdar var gammalt Uppsala
öd. De gårdar som ägdes av Håkan Fadersson i slutet av 1300-talet hade alltså
sannolikt sin bakgrund i kronogodset.

Enligt uppgifter i äldre litteratur skall det ha funnits en kungsgård i
Skärkinds socken.168 Dessa uppgifter styrks av primärkällorna. År 1308
utfärdade till exempel hertigarna Erik och Valdemar ett skyddsbrev för
Linköpings domkyrka i Skärkind.169 Vidare omtalas Skärkind i Erikskrönikan,
där kungen Magnus Birgersson, efter Nyköpings gästabud år 1318, flyr från
hertigarnas anhängare (efter att hertigarna Erik och Valdemar dött i fången-
skap på Nyköpings hus). Enligt krönikan flydde han vid Skärkind.170 Av
sammanhanget i texten framgår att kungen mycket väl kan ha uppehållit sig i
Skärkind när han fick budet att hertigarnas män var i antågande. Detta senare
talar alltså för att det fanns en kungsgård i socknen där kungen kunde uppe-
hålla sig senast i början av 1300-talet. Fortfarande under senare delen av
                                             
164 REL s. 268, f 213 v. För möjliga släktförhållanden, se särskild utredning som förvaras hos

författaren.
165 REL s. 267, f 211 v.
166 SD 1844.
167 16/1 1478 Kvästad, RAp.
168 Broman 1851.
169 DS 1597.
170 Erikskrönikan vers 4095 ff.
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medeltiden fanns kungsgården kvar. År 1489 daterar riksföreståndaren Sten
Sture ett brev i Skärkind.171 Vidare möttes sedan Gustav Vasa och biskop
Brask i Skärkind i augusti 1521.172 Det var biskopen som kom till Gustav och
flera av biskopens män övergick vid detta tillfälle till Gustav Vasas sida i kon-
flikten.173 Sannolikt var det alltså på kungsgården i Skärkind som mötet ägde
rum. Dock är det oklart om Gustav Vasa i början av augusti 1520 hade tillgång
till kungsgårdarna i egenskap av föreståndare för Sveriges allmoge eller om
han fick det först efter riksföreståndarevalet 23 augusti 1520.

Det är inte närmare känt var kungsgården skulle ha legat. Ett förslag, som
väl byggde på hörsägen, är att den skulle ha varit belägen på Hermanshult,
närmare bestämt på Saxbacken, där det finns lämningar efter en stenkällare
samt andra bebyggelselämningar.174 Slutsatsen bygger bl.a. på tolkningen av
ortnamnet Hermanshult som betydande Riddermanshult (herreman). Senare
tolkningar av ortnamnet menar att det är fråga om mansnamnet Herman.175

Nedan skall dock visas att Hermanshult var sätesgård för högfrälse personer i
början av 1300-talet och att den förstnämnda tolkningen av ortnamnet mot
bakgrund av detta förefaller rimlig. Dock är det knappast på Saxbacken som
den försvunna kungsgården skall sökas. Ett annat förslag som har framförts är
att kungsgården skulle ha varit belägen i Halleby.176 Även denna tolkning
bygger på ortnamnet, som tolkats som innehållande ordet hall i betydelsen hov
eller kungahus. Även i detta fall har nyare tolkningar av ortnamnen i området
visat att det snarare är fråga om ordet hale i betydelsen svansliknande
formationer.177

I medeltidsmaterialet framgår att både Halleby och Hermanshult var
frälsejord. Jordägandeförhållandena tyder alltså på att det inte är i detta
område som kungsgården skall sökas. Ser vi i stället till den stora mängden
kronojord i socknen och var den är belägen framgår att det torde vara i de
centrala delarna av socknen som kungsgården skall sökas. Att den gamla
kyrkan anses var en s.k. kungakyrka byggd i sten i slutet av 1100-talet styrker
detta antagande. Vid mitten av 1500-talet var kronans gårdar koncentrerade till
socknens centrala delar i området söder om kyrkan. Hagelstad, en by om tre
gårdar, ägdes helt av kronan, som också ägde två gårdar i Skävid samt ett
flertal mindre, sekundära enheter, kring Skävid (Smedstorp, Simonstorp,
Erikstorp etc). Dessutom fanns kronohemman i de närliggande byarna Kätter-
stad, Kvästad och Viggeby i blandning med andra jordnaturer, framför allt
frälsejord.

                                             
171 10/2 1489, Krapp, pappersbrev, LUB.
172 Schück 1959 s. 146 (Schück saknar hänvisning).
173 Sjödin 1943 s. 240 ff.
174 Broman 1851 s. 13 f.
175 Franzén 1986 s. 60.
176 Broocman 1760 (1993) s. 368.
177 Franzén 1986 s. 59.
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I sin beskrivning över Östergötland från år 1828 omtalar P. D. Widegren
uppgifter om ett Skärkinds hus.178 Det skulle ha legat på nuvarande Präst-
gårdens marker. Enligt Widegren fanns på 1800-talet lämningar efter ett
ansenligt stenhus där Prästgårdens forna manbyggnad stått. Widegren kopplar
detta Skärkinds hus till biskopen i Linköping Henrik Tidemansson, och att
biskopen låtit bygga huset då han hade Skärkinds socken som prebenda.179 Av
intresse är då att det är inom detta område som kronojorden dominerar. Av
resonemanget ovan kring händelseutvecklingen år 1521 framgår att Widegren
med säkerhet hade fel när han antog att Skärkind hus skulle vara knutet till
biskopen i Linköping. Mycket talar i stället för att det just är fråga om den
försvunna kungsgården, där Gustav Vasa mötte linköpingsbiskopen i augusti
1521. Att biskopen hade ett stenhus under senmedeltiden i Skärkind finns ej
belagt.

Widegrens upplysningar om lämningar efter ett stenhus på nuvarande
Prästgårdens marker i kombination med det vi vet om jordägandet i socknens
södra centralbygd tyder alltså på att kungsgården under åtminstone slutet av
medeltiden låg ungefär där nuvarande Prästgården ligger.

Prästgården i Skärkind heter Hattorp, alltså ett sekundärt bebyggelsenamn.
Enheten finns, liksom prästgårdar i allmänhet, inte med i jordeböckerna från
mitten av 1500-talet. Det förhållandet att något Hattorp inte finns med i
jordeböckerna talar alltså för att Prästgården hade blivit prästgård senast vid
denna tid. I de äldre lantmäterikartorna från 1700-talets början över Hattorp
och den angränsande byn Hestad finns tydliga tecken på en försvunnen enhet
som hette Dövestad.180 Fortfarande på den äldre ekonomiska kartan från år
1945 kallas ett markområde i norra delen av Prästgården för Dövestads-
gärdet.181 Strax söder om detta finns också omfattande bebyggelselämningar
efter en gård eller en by, vilka har tolkats som Dövestads gamla tomt.182 I det
skriftliga medeltidsmaterialet nämns Dövestad år 1380 då en Magnus i
Dövestad uppträder som fastevittne vid en jordtransaktion.183 År 1429 byter en
Styrbjörn i Hageby bort Dövestad och Bäckeby i Skärkinds socken till
Magnus Eriksson i Ljusfors.184 Dessa belägg talar för att Dövestad fanns
fortfarande vid dessa tidpunkter. Det förhållandet att Dövestad uppenbarligen
fanns så sent som 1429 i kombination med att hela enheten efter medeltiden
hade det sekundära namnet Hattorp tyder på att Dövestad blev ödelagt eller
avhyst någon gång under medeltidens senare del.

I inledningen till avsnittet om Skärkinds socken framgick att den gamla
kyrkan har karaktäriserats som en kungsgårdskyrka. När det gäller

                                             
178 Widegren 1828 (1993) del 2 s. 77.
179 Widegren torde i detta avseende bygga på Broocman 1760 (1993).
180 LSA D99-29:1 och D99-53:1.
181 Ekonomiska kartan 8G 6c, 1945.
182 Klang & Widgren 1973.
183 SRP 1508.
184 Brev 14/10 1429 Skurusäter, Diplomatariets huvudkartotek, RA.
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arkitektoniska drag och byggnadsdetaljer finns stora likheter med andra
kungsgårdskyrkor i Östergötland.185 Den gamla kyrkan ligger på enheten
Backas mark. Backa är uppenbarligen en sekundär mindre enhet i centrala
delen av socknen, som togs upp som ett kyrkobol eller prästehemman i
jordeböckerna från mitten av 1500-talet. Kungsgården torde under den äldre
delen av medeltiden, åtminstone i samband med byggandet av kyrkan, ha legat
på en plats nära kyrkan. Kyrkan anses som sagt vara byggd under 1100-talets
senare del.186

Sammanfattningsvis om frågan om kungsgården kunde det konstateras att
det har funnits en kungsgård i socknen under medeltiden, åtminstone fram till
1500-talets första hälft. Vidare kunde det påvisas att den har legat i de centrala
delarna av socknen i anslutning till den stora kronoegendomen som fanns där i
mitten av 1500-talet. En räfstetingsdom från början av 1400-talet visade vidare
att kronan hade ägt denna egendom redan tidigare under medeltiden och att
den av allt att döma var gammalt Uppsala öd. Det förhållandet att den gamla
kyrkan var en kungakyrka från slutet av 1100-talet tyder på att kungsgården
fanns senast vid denna tid. Kronogodset bildade ett geografiskt samlat
godskomplex bestående av några byar, varav åtminstone en var en helägd
kronoby, och ett antal mindre sekundära enheter med –torpnamn.

Bebyggelseutvecklingen i kronogodset och kring kungsgården kan tolkas
som att kungsgården möjligen under äldre delen av medeltiden låg i närheten
av den gamla kyrkan. Under senmedeltiden låg sedan kungsgården där
nuvarande Prästgården är belägen. Prästgården var dock en sekundär bebyg-
gelseenhet då den av allt att döma var bygd på den försvunna enheten
Dövestads marker. Detta tyder på att kungsgården, efter 1400-talets första
årtionden, flyttade från området kring kyrkan till den tidigare enheten
Dövestads marker. I samband med detta avhystes Dövestad och lades under
kungsgården. Efter reformationen skapades sedan prästgården på den gamla
kungsgårdens marker och den befintliga kungsgårdens huvudbyggnad
(stenhus) blev prästgård.

Ulberstadsgodset
Vid medeltidens slut ägde Vadstena kloster ett geografiskt samlat
godskomplex kring Ulberstad i nordvästra delen av Skärkinds socken. Godset
bestod av Ulberstad 1 gård (2 attungar), Åby 2 gårdar och Kårantorp 1 gård.187

Godsets ägarhistoria kan följas bakåt i tiden till 1360-talet. Ulberstadsgodset
ägdes fram till år 1367 av Bo Jonsson (Grip), som vid denna tidpunkt bytte
bort godset till Johan Petersson (tre liljor) mot dennes sätesgård Bjärka med

                                             
185 Lundberg 1927 s. 34, s. 38 och s. 68 f. Lundbergs tolkning bygger delvis på vetskapen om den

stora kronoegendomen i socknen varför man bör uppmärksamma eventuella cirkelbevis.
186 Lundberg 1927 s. 68.
187 Vkjb s.52.
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underlydande torp i Vist socken.188 Ulberstad blev efter jordbytet Johan
Peterssons sätesgård.189 Johan och hans hustru Katarina Brynolfsdotter (gin-
balk med två sparrar) skänkte sedan år 1375 halva Ulberstadsgodset till
Vadstena kloster.190 Den andra halvan av godset skänktes samma dag av
Johans broder Magnus Petersson (tre liljor).191 Möjligen hade Bo Jonsson även
ägt den andra halvan av Ulberstadskomplexet, som skänktes av Johans bror
Magnus Petersson till Vadstena kloster. Det förhållandet att de båda bröderna
ägde halva Ulberstadsgodset vardera tyder på att Bo Jonssons byte år 1367
omfattade även Magnus Peterssons andel i godset, även om det saknas
bevarade handlingar för Bo Jonsson transaktion med Magnus Petersson. Den
rimliga tolkningen är då att Johan och Magnus ägde Bjärka med underlydande
torp tillsammans och att de därför fick Ulberstadsgodset tillsammans.

Det äldsta belägget för Ulberstad är från år 1342 då hustrurna Ragna och
Elin i Ulberstad erhåller en fjärdedels attung jord i den närbelägna byn
Eggeby.192 Vilka dessa hustrur är kan inte utredas närmare. Att de bodde i
Ulberstad behöver inte betyda att de ägde gården eller gårdarna där.

Sammanfattningsvis: Ulberstadsgodset hade alltså ägts av högfrälset fram
till 1367 och kom sedan att tillhöra ett regionalt frälset fram till 1375, då det
skänktes till Vadstena kloster. Ulberstad fungerade under perioden 1367-1375
som sätesgård och därmed också som huvudgård för komplexet.

Eggeby och Skinstad
Strax väster om Ulberstadsgodset ligger byarna Eggeby och Skinstad. Byarna
gränsar till varandra och bildar en egen topografiskt avgränsad ”bygd” i
Skärkinds sockens västra del. I dessa byar fanns ett gods som under 1300- och
1400-talen tillhörde olika personer, företrädesvis ett regionalt frälse.

Byn Eggeby bestod vid mitten av 1500-talet av två frälsehemman och fyra
hemman som ägdes av Vadstena kloster. Två av klostrets gårdar skänktes år
1375 av Staffan Stangenberg (ginbalk med två sparrar) till Vadstena kloster i
ingift för dottern Kristina.193 Staffan Stangenberg hade i sin tur bytt till sig
dessa gårdar samt jord i Jäppestad i Vårdsbergs socken av Lars Björnsson (en
bjälke, Lars Björnssons ätt) år 1361.194 En tredje gård i Eggeby såldes år 1438
av Märta, Håkan Benassons (tre sparrar) dotter, till Vadstena kloster.195 Märtas
fader, Håkan Bengtsson, var halvbror till ovan nämnde Johan Peterssons

                                             
188 DS 7472. Bjärka blev sedan Bo Jonsson sätesgård där han också uppförde borgen Bjärkaholm, se

Rosman 1923 och Mattisson 1986 s. 45 f.
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hustru Katarina Brynolfsdotter (ginbalk med två sparrar),196 vilka ägde Ulber-
stadsgodset fram till 1375.

Det äldsta kända belägget för Eggeby är från år 1342 då Nils Bengtsson
(avhugget djurhuvud/hästhuvud) sålde ¼ attung jord i Eggeby till hustrurna
Elin och Ragna i Ulberstad.197 Troligen ingick denna jord sedan i den egen-
dom som Staffan Stangenberg eller Märta sålde till Vadstena kloster. Dessa
egendomar omfattade nämligen 2 ¼ attung respektive 1 ¼ attung, vilket mot-
svarade två gårdar respektive en gård enligt klostrets räkenskaper och jorde-
böcker från 1400-talets andra hälft. Elin och Ragnas eventuella släktskap med
Staffan eller Märta har inte kunnat utredas.

Vadstena kloster ägde av allt att döma sedan de tre gårdarna i Eggeby
under resten av medeltiden. I klostrets jordeböcker och räkenskaper från år
1447 och framåt tas tre gårdar upp i byn liksom en gård i grannbyn Skinstad.
Några av gårdarna var fram till mitten av 1400-talet utarrenderade av klostret
till Birgitta Magnusdotter (Porse).198

Av allt att döma ägde också Birgitta Magnusdotter en gård i Eggeby. År
1476 bytte nämligen Lasse Karlsson (Björnlår) bort en gård i Eggeby till
Johan Bese.199 Lasse Karlsson var gift med en dotter till Peter Svensson i
Malmö (i Kvillinge socken i Östergötland).200 Peter Svensson kan i sin tur ha
fått arvejord efter Birgitta Magnusdotter.201 Denna gård ägdes år 1543 av Axel
Eriksson (Bielke), som var dotterson till Johan Bese.202

Utöver de ägare till jord i Eggeby som hittills redovisats ägde även Erik
Axelsson (Tott) en gård i Eggeby som han år 1476 överlät till sin brorson
Jörgen Olofsson (Tott).203 Denna gård ägdes år 1543 av Jöran Åkesson
(Tott).204

Två gårdar i Eggeby tillhörde alltså av allt att döma högfrälse personer
under 1400-talet. De övriga gårdarna i byn hade i olika omgångar donerats
eller sålts till Vadstena kloster av personer som kan identifieras som ett
regionalt östgötafrälse.

Byn Skinstad bestod vid mitten av 1500-talet av två frälsehemman, ett
kronohemman och ett Vadstena klosterhemman. Klostrets gård skänktes år
1393 av Anders Johansson (tre rutor) i själagåva för honom och hans hustru
Kristina Haraldsdotter (tre liljor).205 Till denna gård i Skinstad hörde ¼ attung
i Härseberga skog.206 Hustrun Kristina Haraldsdotter var dotter till Harald
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Bagge (tre liljor), och var av vapenlikheten att döma släkt med Johan
Petersson (tre liljor) och hans broder Magnus som bytte till sig Ulberstad.207

De två frälsegårdarna i Skinstad ägdes vid mitten av 1500-talet av Isak
Birgersson (Halvhjort av Ämtaryd) och sedan av hans son Nils Isaksson kallad
Bagge.208 Dessa gårdar hörde under slutet av medeltiden till sätesgården
Jäleby i Gistad socken, grannsocken till Skärkinds socken. Kristin Petersdotter
i Jäleby, Håkan Peterssons änka, skänkte nämligen en gård i Skinstad till
Askeby kloster år 1474.209 Kristins arvingar var sonen Peter Vitter (d.y.) och
svärsonen Peter Torstensson, som var gift med dottern Karin Håkansdotter.
Peter Torstensson hävdade enligt en dom utfärdad år 1477 att han inte ville
lämna ifrån sig gården i Skinstad till Askeby kloster.210 Trots att domen utföll
till klostrets fördel måste Peter Torstensson ha vunnit målet, ty i början av
1500-talet hölls arvskifte efter Peter och hans hustru Karin Håkansdotter och
mycket talar för att egendomen i Skinstad då ingick i arvskiftet. Vid tid-
punkten för detta arvskifte var sannolikt deras dotter då död barnlös och arvet
efter hustru Karin måste ha gått i bakarv till Håkan Peterssons halvbror Måns
Vilkinsson i Björnskog och hans dotter Elseby Månsdotter gift med Påvel
Bengtsson (Ginbalk av Grisatorp även kallad Rådaätten), se Släkttabell 4.9.
Det var Påvels och Elsebys barn som ärvde 1/3 vardera av detta gods.211 En av
arvtagarna, Karin Påvelsdotter (Ginbalk av Grisatorp) var gift med Birger
Nilsson. Dessa två kom att vara startpunkten för ätten Halvhjort av Ämta-
ryd.212 På detta sätt kom godset i Skinstad (och även Jäleby) under 1500-talet
att ägas av ätten Halvhjort av Ämtaryd och 1562 av Nils Isaksson kallad
Bagge.

Släkttabell 4.9: Kristin Petersdotters (Vitter) och Isak Birgerssons (Halvhjort av
Ämtaryd) släktförhållanden.

Peter Vitter d.ä. == Ingeborg Bengtsdotter
                                (ginbalk belagd med två sparrar)

Kristina Petersdotter == Håkan Petersson
                                           i Jäleby

Sven Vitter
Död ung?

Peter Vitter d.y. Karin Håkansdotter == Peter Torstensson
                                       i Jäleby

Peter Dansson == Karin == Vilkin?

Lasse Olsson i Arhammar == Anna Petersdotter

Måns Vilkinsson == Elin?
I Björnskog

Påvel Bengtsson          == Elseby
(Ginbalk av Grisatorp)      Månsdotter

Birger Nilsson               == Karin
(Halvhjort av Ämtaryd)      Påvelsdotter

Isak Birgersson
(Halvhjort av Ämtaryd)

Källa: Brask s. 147, Östensson 1971-72 och Silfving 1959.

                                             
207 Rosman 1923 s. 92 f.
208 Almquist FRGÖ s. 193 och FoR 1562.
209 Brev 17/5 1474 Jäleby, RAp.
210 14/2 1477 Måsänder, RAp.
211 Silfving 1959 s. 112 f.
212 Silfving 1959.
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När det sedan gäller dessa gårdars historia före Kristin Petersdotters (Vitter)
försäljning till Askeby kloster år 1474 finns inga uppgifter i bevarat
källmaterial. Kristin var dotter till Peter Vitter den äldre och hans hustru
Ingeborg Nilsdotter (ginbalk med två sparrar). Av vapenlikheten att döma
tillhörde Ingeborg med stor sannolikhet alltså samma släktgrupp som Staffan
Stangenberg och Kristina Haraldsdotter, som ägde jord i Eggeby respektive
Ulberstadsgodset.

Gårdarna i Skinstad hörde alltså till Jäleby under större delen av 1400-talet
och början av 1500-talet. De kan då betraktas som ingående i ett tämligen
lokalt godskomplex där sätesgården låg i grannsocknen. De personer som ägde
gårdarna kan knytas till Linköpingstrakten och till Trögd i Uppland.213

Det förhållandet att personer, som förde en vapenbild med en ginbalk
belagd med två sparrar, förekommer i både Skinstad och Eggeby indikerar att
dessa gårdar skulle kunna ha varit ägda av samma person vid någon tidpunkt
före 1400-talets mitt. Nedan görs ett försök att pröva denna tanke. Det bör
dock påpekas att kunskapen om de släkter som är inblandade är ytterst brist-
fällig och det saknas till stora delar utredningar i litteraturen. Utredningen
bygger därför till stora delar på primärmaterial. Släktförhållanden mellan de
personer som omnämns redovisas i Släkttabell 4.10.

Släkttabell 4.10: Släktförhållanden mellan jordägarna i Skinstad, Eggeby och
Ulberstad i Skärkinds socken under 1300- och 1400-talen.

Magnus i Jäppestad == Katarina Fröstensdotter
 (hästhuvud)                  (tre örnfötter)

Lars Björnsson (en bjälke)
Jäppestad

Nils Bengtsson (djurhuvud)

vapenbild

moder
släkt

Magnus Petersson 
(tre liljor)

Johan Petersson == Katarina Bryniulfsdotter 
(tre liljor)Johan Magnusson Kristina Magnusdotter

Anders Johansson (tre rutor) == Kristina Haraldsdotter

Harald Bagge (tre liljor)

Staffan Stangenberg

Peter Vitter d.ä. == Ingeborg Bengtsdotter
dotter

vapenbild vapenbild

vapenbild

vap enbi ldbe
se

gl
ar

Källa: Rosman 1923 s. 92 f, Brev ur askan s. 99 f, SRPp 34, SRP 1136, 1819, 2392,
2627, 2664, 2727 och 2765, SD 1602, Raneke s. 234.

Lars Björnsson (en bjälke), som ägde jord i Eggeby fram till år 1361, ägde
också jord i Jäppestad i Vårdsbergs socken. Jäppestad var fram till mitten av
1300-talet sätesgård för Magnus i Jäppestad (hästhuvud), som var den äldste
kände medlemmen av den släkt som förde ett hästhuvud.214 Magnus och hans

                                             
213 Se särskild utredning om släkten Vitter, som förvaras hos författaren. Se även Ferm 1992 s. 76.
214 Se särskild utredning om släkten Hästhuvud och Magnus av Jäppestad avkomlingar som förvaras

hos författaren.
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son Johan Magnusson var släkt med Johan Petersson (tre liljor) och hans bror
Magnus Petersson, som ägde Ulberstadsgodset. Magnus i Jäppestad var
nämligen gift med Johan Peterssons moster Katarina Fröstensdotter (tre
örnfötter). Av allt att döma var Johan Magnusson (hästhuvud) släkt även med
Anders Johansson (tre rutor) eller hans hustru Katarina Haraldsdotter (tre
liljor). Om denna släktskap vittnar det förhållandet att Johan Magnusson
beseglade en mängd jordtransaktioner som Anders Johansson (tre rutor) och
hans hustru Katarina gjorde under 1300-talets sista årtionden, bland annat
deras ovan nämnda gåva av gården i Skinstad till Vadstena kloster. Katarina
Haraldsdotter var i sin tur, som framgick ovan, med stor sannolikhet släkt med
Johan Petersson (tre liljor), som ägde Ulberstadskomplexet. Anders Johansson
(tre rutor) beseglade i sin tur brev där Johan Magnussons syster Kristina
Magnusdotter (hästhuvud) i Svenneby gör affärer. Detta styrker antagandet att
Anders Johansson eller hans hustru var släkt med Magnus i Jäppestad och
hans barn. Släktförhållanden och det förhållandet att Lars Björnsson både ägde
en gård i Jäppestad och en gård i Eggeby tyder på att även hans gård i Eggeby
kan ha tillhört samma släktgrupp. Gårdarna i Jäppestad och Eggeby var
troligen Lars enda gods i Östergötland.215 I övrigt var Lars Björnsson och hans
släkt hemmahörande i Västergötland, där Lars även var lagman.216

Ovan framgick också att Håkan Benasson (tre sparrar), vars dotter hade ägt
en gård i Eggeby, var släkt med Johan Peterssons hustru Katarina Bryniulfs-
dotter.

Nils Bengtsson var den äldste kände ägaren av jord i Eggeby. Han hade ett
avhugget djurhuvud som sköldemärke, alltså samma vapen som Magnus i
Jäppestad och hans barn. Detta talar för att även han kan knytas till de olika
släkter som i övrigt har kunnat knytas till Eggeby och Skinstad. Det förhål-
landet att Magnus i Jäppestad beseglade Nils Bengtssons försäljning av jord i
Eggeby styrker antagande att Nils och Magnus var släkt. Även Nils Bengtsson
kan alltså knytas till den släktgrupp som i övrigt har kunnat identifieras som
jordägare och intressenter i området i västra Skärkinds socken.

Det är vidare fullt möjligt, rent av troligt, att Håkan Petersson och Kristina
Petersdotter (Visse äldre ätten) hade släktskap med de här nämnda personerna.
Enligt en särskild släktutredning kan godset utifrån de olika personernas
släktförhållanden härledas till Peter Vitter, som var fader till ovan nämnda
Kristin Petersdotter i Jäleby.217 Peter Vitter var gift med Ingeborg Nilssdotter
(ginbalk med två sparrar), som av vapenlikheten att döma måste ha varit släkt
med ovan nämnda Johan Peterssons (tre liljor) hustru samt Staffan
Stangenberg, som ägde två gårdar i Eggeby.218 Ingeborg Nilsdotter tillhörde
således samma släktgrupp som de som ägde den övriga jorden i Eggeby och
                                             
215 Formuleringen i brevet DS 6471 och DS 6472 tyder på detta då det talas om Lars Björnssons gods i

Östergötland nämligen jord i Jäppestad och jord i Eggeby.
216 ÄSF s. 224 och Raneke s. 8.
217 Brask s. 147.
218 SD 1602.
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Skinstad och tanken är då att den gård i Skinstad som under senare delen av
1400-talet ägdes av släkten Vitter hade sitt ursprung i samma släktgrupp som
de övriga gårdarna kunde knytas till under andra halvan av 1300-talet.

Sammanfattningsvis: I byarna Skinstad och Eggeby har alltså jordägandet
under andra halvan av 1300-talet på relativt säkra grunder kunnat rekon-
struerats utifrån skriftliga belägg och sannolika släktförhållanden mellan de
olika jordägande personerna. Tre av fyra gårdar i byn i Skinstad och tre av fem
gårdar i byn Eggeby ägdes under 1300-talets andra hälft av personer, som
genom kända släkt- och beseglingsförhållanden samt genom jordinnehav
kunde knytas till en grupp av familjer som var förbundna med varandra,
sannolikt genom släktskap. Till denna grupp av personer och släkter kan även
hela Ulberstadsgodset knytas efter år 1367. Då de inblandade personernas och
släkternas äldre släktförhållanden inte har kunnat utredas har inte heller någon
gemensam nämnare eller gemensam förfader/förmoder kunnat pekas ut. En
uppställning över de olika personerna och släkterna och de i källmaterialet
synliga beröringspunkterna mellan dem visar att å ena sidan Magnus i
Jäppestad släkt och å andra sidan Johan Petersson och hans hustru Katarina
Haraldsdotter bildar knutpunkter för de olika förbindelserna mellan
personerna. Magnus hustru Katarina Fröstensdotter var ju sedan dessutom
släkt med Johan Petersson på mödernet.  Dessa två knutpunkter för de olika
personerna var alltså även de sammanbundna genom släktskap.

Halleby och Hermanshult
Halleby bestod vid mitten av 1500-talet av fem frälsehemman och ett
skattehemman. Hermanshult var ett kronohemman. Ovan framgick att Halleby
var den enda kända sätesgården i Skärkinds socken under 1500-talet. Tidvis
fanns faktiskt inte mindre än tre sätesgårdar parallellt i Halleby. De tre
sätesgårdarna emanerade ur Jöns Jönssons (Ållongren i Östergötland) släkt.
Dessa tre hemman blev frälse i samband med att Jöns Jönsson adlades år1529.
Ett hemman besatt han själv. Ett annat hemman beboddes samtidigt av en
dotter till honom, Elin Jönsdotter, och hennes oadlige man fogden Per Persson
skrivare. Det tredje hemmanet beboddes av Jöns Jönssons son Erik Jönsson
(Ållongren i Östergötland), vars hustru Britta Gustafsdotter (Slang) efter Eriks
död gifte om sig med Axel Jönsson (Lillie) som även han skrev sig till
Halleby,219 se Släkttabell 4.11.

Av de övriga tre frälsegårdarna i Halleby hörde två till godset under
Björkvik i Östra Ryds socken, sannolikt ägda av Beata Nilsdotter (Grip) år
1543 och en gård tillhörde år 1543 Isak Birgersson (Halvhjort av Ämtaryd),
som samtidigt ägde jord i Skinstad och vars son senare innehade Jäleby i
Gistads socken (se ovan).

                                             
219 Almquist 1960 s. 159 f.
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Släkttabell 4.11: Hallebysläkten och Knut Månssons i Stymla släktförhållanden samt
släkten Lilja av Värnäs.

N.N.

Cecilia i BergumÖdbjörn i Halleby Olof i Halleby

Magnus Olofsson == Margit

Nils MagnussonIngolf     == Katrin
Olofsson      Magnusdotter

Olof Magnusson
i Halleby

Jöns i Halleby == Anna Johansdotter

Johan    == Cecilia
Hansson

Jöns i Lövstad

Kerstin == Måns
                  i Skrukeby

Knut Månsson == Margit
i Stymla

Johan Bengtsson  == Dordi 
(Lilja av Värnäs)        Knutsdotter

Christiern Johansson

Jöns Jönsson
adlad Ållongren

Axel Jönsson == Britta Gustafsdotter == Erik Jönsson
 (Lillie)                (Slang)                           (Ållongren)

Per Persson == Elin Jönsdotter
skrivare             (Ållongren))

Källa: Brev 14/2 1428 Skurusäter, RAp, brev u.d. 1463 Skärkind, RAp, brev 1/6
1479 Halleby, RAp, Östensson 1975, Brask s. 134 och Elgenstierna ”Ållongren av
Östergötland”.

Bild 4.1: Ovan: Saxbacken på Hermanshults ägor, från öster. Till höger: Bebyg-
gelselämningen uppe på Saxbacken. Huset var sätesgård för Svantepolk Knutssons
döttrar Ingegärd och Ingrid år 1310. Foto: Författaren.
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Vid Sven-Olof Lindquists undersökningar av det fossila förhistoriska
kulturlandskapet i Halleby tas även förhållandena under historisk tid upp till
översiktlig behandling.220 Där framkom att en godsuppbyggnad skedde under
1400-talet genom att personer som troligen inte var frälse och som bodde i
Halleby köpte upp jord i Halleby. En genomgång av det medeltida källmate-
rialet för Halleby och granngården Hermanshult visar dock att jordtransaktion-
er skedde i området redan under slutet av 1200-talet och början av 1300-talet.

Det äldsta kända belägget i det skriftliga källmaterialet för Halleby är från
år 1292. Detta år erhöll Svantepolk Knutsson ett gods i Halleby av hospitalet i
Norrabygd (Mönsterås socken). I brevet anges att hospitalet i sin tur hade fått
godset av Sigmund Elovsson.221 Troligen är det samme Sigmund Elovsson
som ligger begraven i Resmo kyrka på Öland, och han förde då ett lönnlöv.222

I övrigt är Sigmund Elovsson okänd. Svantepolk Knutssons arvingar ägde
sedan godset under 1300-talets första hälft. År 1310 utfärdade Svantepolks
döttrar Ingegärd och Ingrid ett brev i Hermanshult. Detta innebär att Hermans-
hult var någon av de båda döttrarnas sätesgård. Denna sätesgård kan kopplas
samman med den bebyggelselämning som finns på Saxbacken, en höjd om-
given av sankmark strax väster om nuvarande gården (Bild 4.1 och 4.2). År
1325 bytte sedan Ingrids son Knut Folkesson (Algotssönernas ätt) bort Her-
manshult, Halleby och Stocksäter till Ingemar Ragvaldsson.223 Jordbytet blev
omtvistat och stadfästes sedan i ett brev år 1350.

                                             
220 Lindquist 1968 s. 106 ff.
221 DS 1078.
222 Raneke s. 493.
223 Liedgren 1988 s. 221.
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Vad som sedan hände med godset är inte känt. Ingemar Ragvaldssons gods
blev, så vitt man vet, indraget till kronan på grund av hans förbindelser med de
folkungatrogna under Albrekts av Mecklenburg regeringstid. Nästa gång
Halleby dyker upp i källmaterialet är i en mängd brev från 1300-talets andra
hälft och framåt. Hermanshult förekommer endast i ett brev från 1400-talets
början då en Bonde i Hermanshult säljer en liten jordbit till Olof i Halleby. De
personer som kan knytas till Halleby och Hermanshult i dessa brev kan inte
kopplas till Svantepolk Knutssons ättlingar eller till Ingemar Ragvaldsson.

 När det sedan gäller den godsuppbyggnad som framkom i Sven-Olof
Lindquists undersökningar framgår av de bevarade Hallebybreven att det
skedde ett systematiskt jordförvärv under 1400-talets början och framåt och att
personerna som bodde i Halleby uppenbarligen stiger i social rang redan från
slutet av 1300-talet. Släkten som byggde upp godset härstammade från Olof i
Halleby, som uppträder som fastevittne i Skärkinds härad.224 Möjligen hade
redan tidigare en storbondefamilj funnits i Halleby då en Peter Haraldsson
uppträdde som fastevittne 1367,225 och möjligen var det hans son Håkan
Petersson i Halleby som uppträdde som fastevittne 1369.226 Bruket av patro-
nymikon vid denna tid tyder på relativt hög social rang.

Olof i Halleby påbörjade sina jordförvärv i Halleby 1414, då han vid två
tillfällen samma dag köpte jord i västra Halleby.227 Jordförvärven skedde
sedan i flera omgångar fram till 1420.228 All jord låg i västra Halleby. Redan
samma år fortsatte den som troligen var Olofs son Magnus Olofsson
jordförvärven i västra Halleby.229 Magnus jordförvärv fortsatte sedan fram till
1430.230 Även Magnus jordförvärv sker nästan enbart i västra Halleby. Han
nämns sista gången 1430, och av ett brev från 1463 framgår att Magnus var
död vi denna tidpunkt.231 År 1479 hölls arvskifte efter Magnus Olofsson. Av
arvskiftesdokumentet framgår att Magnus och hans hustru Margit hade
sönerna Olof och Nils samt dottern Katrin, som var gift med Ingolf i
Olofstorp,232 se Släkttabell 4.11. Vidare framgår att Magnus Olofsson i Hal-
leby och hans hustru hade ägt jord i 7 byar i olika socknar östra Östergötland.
Tyngdpunkten i godset låg i Halleby, där de ägde två attungar och i Söde? i
Tingstads socken, Lösings härad, där de också ägde två attungar. Sonen Olof
ärvde Halleby, vilket framgår av att han redan 1457 uppträder i samband med
ytterligare jordförvärv i byn och att han 1463 hade gottgjort de andra

                                             
224 Brev 25/7 1398 Söderköping, RAp.
225 DS 7472.
226 DS 7978.
227 12/5 1414 Skärkind, RAp, två brev.
228 5/5 1414 Skärkind, RAp, 15/9 1414 Skärkind, RAp, SD 2619 och SD 2769.
229 SD 2772.
230 1/12 1427 Skurusäter, RAp, 14/2 1428 Skurusäter, RAp, 1/3 1428 Skurusäter, RAp och 30/1 1430

Skurusäter, RAp.
231 ud 1463 Skärkind, RAp.
232 1/6 1479 Halleby, RAp.
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arvingarna. Även Olof fortsatte jordförvärven mellan åren 1457 och 1482.233

Både Magnus och Olof nämns som domare i Skärkinds härad.234 Sista gången
Olof Magnusson nämns är i ett brev från 1484, då han utfärdar ett brev
angående en tvist i Norrköpings socken.235 År 1514 nämns sedan Jöns Jönsson
i Halleby, som adlades Ållongren år 1529.236

Hur den adlade Jöns Jönsson i Halleby kommit i besittning av Halleby
framgår ej av bevarade urkunder. Mycket tyder dock på ett arv efter Olof
Magnusson. Vid arvskiftet efter Magnus Olofsson i Halleby hade nämligen
Olof, utöver sätesgården Halleby, också fått jord i Vittinge i Kuddby socken,
Björkekinds härad. Jöns Jönsson i Halleby sålde jord i denna by år 1514,237

vilket då skulle tyda på att Jöns ärvt Olof Magnusson. På vilket sätt Jöns hade
ärvt Halleby kan inte närmare klargöras. Av Släkttabell 4.11 framgår att Jöns
Jönssons fader, Jöns i Halleby, var gift med Anna Johansdotter, som var kusin
på mödernet med Knut Månson i Stymla (om honom se nedan). Hustru Annas
och Knuts morfar var Jöns i Lövstad. Jöns i Halleby ingick alltså i det lokala
till Memmings och Skärkinds härader knutna lågfrälset/storbondeskiktet.

I fallet Halleby kan vi alltså följa hur ett storbondegods byggdes från 1410-
talet och framåt. Troligen kan den släkt som kom att förvärva en stor del av
Halleby följas bakåt till slutet av 1300-talet. Jorden köptes upp i ett flertal
omgångar, framför allt i västra Halleby, men även till vissa delar i östra
Halleby. Det gods som denna släkt byggde upp i Halleby gick sedan i arv till
släkten Ållongren i Östergötland och i och med att denna släkt adlades år 1529
blev Halleby också sätesgård och i kameral mening ett säteri. Vid mitten av
1500-talet kontrollerade släkten Ållongren tre gårdar i byn. Fram till adlandet
var dessa gårdar av skattenatur och efter adlandet blev gårdarna frälse. Tidvis
under 1500-talet var alla tre av dessa gårdar sätesgårdar för olika medlemmar
av släkten Ållongren.

Sammanfattningsvis fanns det alltså två olika gods i Halleby och
Hermanshult under medeltiden. Dels var det fråga om ett storbondegods som
byggdes upp under 1400-talet och där personerna som byggde upp detta gods
bodde i Halleby redan i slutet av 1300-talet. Dels var det fråga om det gods
som under den äldre delen av medeltiden ägdes av Svantepolk Knutsson och
hans ättlingar, och som hade varit frälsegods sedan åtminstone 1200-talets
andra hälft. I detta äldremedeltida gods var Hermanshult sätesgård i början av
1300-talet. Frågan är hur de två olika godsen förhåller sig till varandra i
rumsligt avseende? Tabell 4.4 visar en sammanställning av det som har kunnat
fås fram utifrån det skriftliga källmaterialet.

I den äldre lantmäterikartan över Halleby framgår att byn var uppdelad i
två holmar, Östra och Västra Holmen. Dessa två holmar utgjorde två skilda
                                             
233 23/5 1457 Söderköping, RAp, ud 1474 uo, RAp, 12/10 1482 Skärkind, RAp.
234 Almquist 1954 s. 314.
235 Norrk. medelt. nr. 201.
236 28/1 1514 Skärkind, RAp, Elgenstierna ”Ållongren i Östergötland”.
237 18/3 1514 Söderköping, RAp.
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delar av bytomten. Av Sven-Olof Lindquists undersökningar framgår att
Västra Holmen var den del av byn som blev säteri på 1500-talet. Ovan
framgick också att detta säteri bestod av flera jordegendomar som hade köpts
upp från 1400-talets början och framåt och att detta godsuppbyggande nästan
uteslutande omfattade det som under medeltiden kallades Västra Halleby.
Denna del av Halleby, som alltså var sätesgård från 1500-talets första hälft,
flyttade sedan till det nuvarande läget för Halleby säteri i början av 1600-
talet.238

I den äldre lantmäterikartan från år 1685 finns vidare en notis om att
sätesgården fordom hade legat på en holme omfluten av vatten öster om byn.
Lindquist tolkade denna notis som att den gällde 1500-talets sätesgård. Platsen
lokaliserades också av Lindquist till ca 1300 meter SO om byn där det enligt
uppgift finns några terrasser i närheten av Hallebysjön. Mycket talar dock för
att kartnotisen om sätesgårdens tidigare läge avser sätesgården Hermanshult
och bebyggelselämningen på Saxbacken, vilken Lindquist helt bortser ifrån i
sin analys. Lindquists tolkning av bebyggelseutvecklingen i Hallebyområdet
när det gäller de medeltida förhållandena är alltså med stor sannolikhet
felaktig.

Tabell 4.4: Uppställning som visar olika delar av Halleby by och dessa delars
ägarhistoria.

Västra Halleby Östra Halleby Hermanshult och
Stocksäter

Medeltiden Skattebönder? Små bitar
av jord. Tidigare
ödegårdar?

Sigmund Elovsson
(lönnlöv?)
Hospitalet i Norrabygd
Svantepolk Knutsson

Svantepolks döttrar

Knut Folkesson Knut Folkesson
Olof Magnusson
förvärvar

Ingemar Ragvaldsson Ingemar Ragvaldsson

1500-talet Jöns Jönsson och hans
släkt

? Beata Nilsdotter (Grip),
2 gd

1 kronohemman

+ 1 skattehemman Isak Birgersson
(halvhjort), 1 gd

1600-talet Säteri Bond-Halleby

Källa: kasuistiken och Almquist FRGÖ s. 782 ff.

En tolkning, som mot bakgrund av ovanstående genomgång av de medeltida
jordägoförhållandena, framstår som rimlig är att Svantepolk Knutssons gods
motsvarade Östra Halleby, d.v.s. den del av Halleby som fortfarande vid
mitten av 1500-talet ägdes av högfrälset. Detta gods hade ägts av frälset senast

                                             
238 Almquist FRGÖ s. 782 ff.
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från mitten av 1200-talet. Gårdarnas ägohistoria mellan åren 1350 och 1543
kunde inte klargöras, men åtminstone två av de tre gårdarna ägdes år 1543 av
en person som mycket väl kan ha innehaft Svantepolks och hans arvingars jord
genom arv.239 Till Östra Halleby hörde också den medeltida kolonisations-
enheten Hermanshult. Hermanshult är känt som sätesgård år 1310 och kan
med säkerhet kopplas samman med den bebyggelselämning som finns på Sax-
backen. I ljuset av detta kan Hermanshult tolkas som en utflyttning av
huvudgården från Östra Halleby till ett mer avskilt läge på en höjd omfluten
av vatten eller omgiven av sankmarker. Denna sätesgård övergavs sedan före
medeltidens slut, sannolikt redan under 1300-talet, och Hermanshult blev en
vanlig gård och bebyggelsen flyttade till ett mer agrarfunktionellt läge i
anslutning till jordbruksmarken. Vidare förefaller det rimligt att tolka ort-
namnet Hermanshult som ”herremanshult”, och inte som att det har med
mansnamnet Herman att göra, vilket har framfört på senare tid.240

Hur Västra Halleby skall tolkas i detta sammanhang får förbli en öppen
fråga så länge. Det som hittills har framgått är att Västra och Östra Halleby har
haft skilda öden från åtminstone 1400-talets början och framåt.

Lågfrälse gods och storbönder i Skärkinds socken
Vid mitten av 1500-talet fanns några gårdar som kan knytas till ett
lokalt/regionalt lågfrälse. Ett sådant gods utgörs av det geografiskt samlade
godskomplex som ägdes av Christiern Johansson (Lilja av Värnäs) år 1562.
Han ägde två gårdar i Frö och den angränsande ensamgården Stymla. Frö och
Stymla ligger i den norra delen av Skärkinds sockens centralbygd. Detta gods
ägdes år 1543 av Christierns fader Johan Bengtsson (Lilja av Värnäs).241

År 1509 omtalas knapedrängen, dvs en lågfrälse person, Knut Månsson i
Stymla bland andra knapedrängar i samband med att ett antal frälsemän slöt
upp på Sten Stures sida vid belägringen av Kalmar slott.242 De andra
knapedrängarna som omtalas i brevet är bland annat Jöns Eriksson i Lövstad
och Lasse i Brötjestad. Knut Månssons senare öden är inte närmare kända.
Lasse i Brötjestad gjorde även rusttjänst under 1520-talet, men försvann sedan
ur längderna. Hans sätesgård i Brötjestad antas efter 1520-talet ha återgått till
skatte.243

Christiern Johanssons moder var Dordi Knutsdotter, dotter till Knut
Månsson i Stymla.244 Christiern Johansson hade alltså ärvt gårdarna från sin
moder, som i sin tur hade ärvt gårdarna från Knut Månsson (Släkttabell 4.11).
Knut Månsson var son till Måns i Skrukeby och hans hustru Kristina
Jönsdotter. Kristina var i sin tur dotter till Jöns Eriksson i Lövstad (Lillie,
                                             
239 Se nedan om Beata Nilsdotters (Grip) släktförhållanden.
240 Franzén 1986 s. 60.
241 Almquist FRGÖ s. 194.
242 Brev 28/6 1509 Kalmar tryckt i Styffe 5 s. 363 ff.
243 Almquist 1960 s. 169.
244 Brask s. 134.
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Lövstadsdätten), som också omtalades i brevet från Kalmar år 1509. Jöns
Erikssons sätesgård Lövstad ligger i Kimstad socken, vilken angränsar till
Skärkinds socken i norr. Genom en annan dotter till Jöns Eriksson i Lövstad
var också Knut Månsson och hans dotter och hennes avkomlingar släkt med
Hallebysläkten (se Släkttabell 4.11). Knut  Månsson och hans familj hade
alltså släktförbindelser med två andra till Skärkind och den angränsande
Kimstad socken knutna lokala lågfrälse släkter i början av 1500-talet. Huru-
vida Knut Månsson, utöver sätesgården Stymla, även hade ägt de två frälse-
gårdarna i Frö vet vi inte. Det förhållandet att även gårdarna i Frö ägdes av
Knut Månssons dotterson år 1562 tyder på att så var fallet.

Hur Knut Månsson i sådant fall hade kommit över godset kan vi inte uttala
oss om i brist på indikationer i källmaterialet och kunskap om de inblandade
personernas släktförhållanden längre tillbaka i tiden. I Frö förefaller det
tidigare under medeltiden ha bott ett lågfrälse eller en storbondefamilj. I
bevarade brev omtalas en släkt med förnamnen Botulf och Brynolf från 1360-
talet fram till början av 1400-talet. Samtidigt fanns en Holmsten i Frö som
uppenbarligen hade sigill (dock okänt vilket).245 Om Knut Månsson eller hans
hustru på något sätt var släkt med en eller båda dessa familjer kan inte utredas.

Knut Månsson var alltså av allt att döma en person som genom
släktförhållanden och det förhållandet att han gjorde rusttjänst är att betrakta
som en storbonde och lågfrälse person. I samband med att han gjorde
rusttjänst fick han frälsefrihet för sin egendom.

Ett annat gods, som kan betecknas som lågfrälse, fanns under andra halvan
av 1300-talet i de centrala delarna av Skärkinds socken. Godset bestod av
Hagelstad 2 attungar, 1/3 attung i Skörtinge, lägenheten Simonstorp samt
troligen också 1 attung i Kätterstad. Godset innehades av Fader Dansson som
pantsatte det till Lavrens Siikir före år 1382. Lavrens överlät sedan godset till
Håkan Fadersson (stjärnbåt).246 En mindre del av Hagelstad, ½ attung,
innehades redan år 1366 av Sven och Dan Nilssöner (svin). De två bröderna
skiftade vid denna tidpunkt ett arv med sin moder Mare Fadersdotter efter
deras syskon.247 Mare Fadersdotter var bror till Håkan Fadersson och troligen
var den ovan nämnda Fader Dansson deras fader. År 1395 testamenterade
sedan Håkan Fadersson hela godset till olika andliga institutioner. Breven som
rör transaktionerna utfärdades samtliga på Sörby i Örtomta socken, som
därmed får antas ha varit sätes-/huvudgård för komplexet.

Ovan framgick att jorden i Hagelstad uppenbarligen omfattades av räfsten
under början av 1400-talet och jorden drogs in till kronan. Sannolikt gällde
samma sak för hela godset. Samtliga gårdar var kronojord vid mitten av 1500-
talet.

                                             
245 SD 244. Se vidare nedan.
246 Se ovan under genomgången av kronogodset.
247 DS 7314.
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Möjligen ingick också Kvästad i samma godskomplex. Kvästad beboddes
1367 och några årtionden framåt av Magnus Fadersson (pilbåge i cirkel).248 I
det bevarade källmaterialet framkommer inget om Magnus jordinnehav, mer
än att han bodde i Kvästad. Av namnet och tiden för beläggen att döma skulle
Magnus kunna vara en son till Fader Dansson och således bror till Håkan
Fadersson och Mare Fadersdotter. Håkans sätesgård i Kvästad skulle då också
kunna vara arvejord från Fader Dansson. Även i Kvästad fanns en kronogård
vid mitten av 1500-talet, vilken dock ej kan beläggas ha något samband med
Magnus Faderssons jordinnehav i byn. Här kan bara sambandet med de övriga
i släktens gårdar, som sannolikt dömdes till kronojord under 1400-talets
början, påpekas.

Om detta stämmer skulle stora delar av området söder-sydost-öster om
kyrkan i Skärkinds socken ha ingått i denna släkts godsinnehav. Dock är det
inte fråga om helägda frälsebyar, då även andra jordägare har funnits samtidigt
i de olika byarna. Ingen av enheterna kan identifieras som huvudenhet för
godset. Håkan Fadersson bodde på Sörby i Örtomta socken, där också hans
systersöner Sven och Dan Nilssöner har daterat brev. Kvästad var sätesgård
för Magnus Fadersson, men det är okänt om han också ägde andra gårdar i
närheten.

Hestad var under 1370- och 1380-talen sätesgård för Ernvast Ernilsson
(nedåtvänd grep ginbalkvis).249 Ernvast var underhäradshövding i Skärkinds
härad under denna period, och beseglade i denna egenskap ett flertal brev
rörande jordtransaktioner i häradet,250 framför allt i samband med Peter
Tomassons (tre rosor) jordförvärv kring Björkvik. Ernvasts jordinnehav,
förutom sätesgården i Hestad, är inte närmare känt.251 Vid början av 1500-talet
ägdes och beboddes Hestad av en Lars Simonsson, som år 1505 bytte bort fyra
attungar i Hestad till Skärkinds kyrka mot Västerby (inklusive ett ödesmål
Gulltorp). Sannolikt är det fråga om de två gårdar i Hestad som vid 1500-talets
mitt togs upp som kyrkohemman. Möjligen är den Peter Lassason i Hestad,
som år 1514 sålde jord i Halleby till Jöns Jönsson i Halleby, en son till Lars
Simonsson. Personerna är inte närmare kända varför en släktutredning inte kan
göras. Utöver de två kyrkohemmanen fanns vid mitten av 1500-talet en
skattegård i Hestad. Möjligen är det denna gård som beboddes av Peter
Lassason och hans trolige fader Lars Simonsson. Lars Simonsson och Peter
Lassason kan då hänföras till den kategori jordägare som kallas storbönder. De
ägde uppenbarligen mer än en gård, och kanske hade de också temporärt
frälsefrihet motsvarande Knut Månsson i Stymla.

Möjligen är Olof Ingevaldsson, och hans son Ingevald i Hagsätter att
hänföras till kategorin storbönder. De var framträdande män i bygden då de
                                             
248 SRP 799 och SRP 1295 m.fl. belägg.
249 DS 7978, SRP 904, SRP 2188 m.fl. belägg. Raneke s. 570.
250 Almquist 1954 s. 313.
251 År 1353 begagnade Harald Ernilsson (Gren) samma vapen som Ernvast Ernilsson, varför Raneke s.

570 antar att de två var bröder. Enligt ÄSF s. 54 ff finns ingen sådan koppling.
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var anförtrodda som fastemän på tingen under 1300-talets andra hälft och
1400-talets början. Vad gäller deras jordinnehav, utöver sin gård Hagsätter,
vet vi inget mer än att Olof Ingevaldsson också ägde jord i Måsänder.252

Hagsäter finns inte med i jordeböckerna från mitten av 1500-talet. Gården kan
av allt att döma lokaliseras till det som senare är ett torp kallat Hagsäter som
låg på Hallebys ägor.253

Håkan Håkansson i Öjeby ägde jord i Halleby, Lunnebjörke och
Mosstorpet som han år 1476 bytte bort mot en gård i Fristad och jord i Öjeby
till Olof Magnusson i Halleby. Jorden i Halleby och Lunnebjörke var
frälsejord vid mitten av 1500-talet, vilket den hade blivit i samband med att
ägaren till Hallebygodset adlades år 1529.254 Mosstorpet finns inte upptaget i
jordeböckerna från mitten av 1500-talet. Mycket talar för att gården då var
öde. I den äldre lantmäterikartan från år 1817 över Lunnebjörke framgår att
Mosstorpet då var en utjord i södra delen av byn.255 I de byar där Håkan
Håkansson ägde jord efter bytet år 1476 var Öjeby två skattehemman och
Fristad ett kyrkohemman och ett  kronohemman. Sannolikt var Håkan
Håkanssons gårdar betraktade som skattejord

I byn Frö omtalas en Botulf i Frö under andra halvan av 1300-talet i sam-
band med att han uppträdde som fastevittne.256 Från slutet av 1300-talet och
framåt omtalas Brynolf Botulfsson i Frö,257 sannolikt Botulfs i Frö son. Vidare
fanns samtidigt en Holmsten i Frö som hade sigill år 1402.258 Vid mitten av
1500-talet bestod Frö av två frälsehemman och ett hemman tillhörigt
domkyrkan i Linköping. Frälsegårdarna i byn ägdes under 1500-talet av
släkten Lilja av Värnäs. Domkyrkans hemman i byn hade tillfallit i kyrkan
som böter för att Håkans hustru i Lövstad hade begått äktenskapsbrott.259

Håkan i Lövstad är sannolikt identiskt med Håkan Jönsson (Lillie, Lövstads-
ätten) som var son till ovan omtalade Jöns Eriksson i Lövstad.260 Håkan i
Lövstad var gift med Karin Botolfsdotter, dotter till en Botolf Holmstensson.
Denne Botolf Holmstensson ägde vid mitten av 1400-talet en gård i Frö.261

Med tanke på att gården i Frö var böter för hustru Karins brott i kombination
med att personer som bodde i Frö tidigare under medeltiden bar namnet Botolf
respektive Holmsten är det rimligt att anta att Karin var släkt med dessa
personer. Knut Månssons hustru Kristina var om detta stämmer syster med
Håkan i Lövstad. Förhållandena tidigare under medeltiden kan inte närmare
utredas.

                                             
252 SRP 753, DS 7491.
253 Häradskartan Skärkinds härad.
254 Se ovan om Halleby.
255 LSA D99-46:2.
256 DS 7472, Westman 1920 s. 30 ff bilaga 29 med flera brev.
257 Brev 25/7 1398 Söderköping RAp med flera brev.
258 SD 244.
259 Brev ud 1505 uo, tryckt i LBH 1 s. 89.
260 Elgenstierna ”Lillie af Greger Mattssons ätt” tab. 5.
261 Brev ud 1454 uo (odaterat), Diplomatariets huvudkartotek, RA.
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Sammanfattningsvis om lågfrälsets gods och storbönderna i Skärkinds
socken kan sägas att åtminstone under senare delen av medeltiden ägdes flera
gårdar av personer som ägde mer än en gård. När det gäller godset kring
Stymla kan det konstateras att innehavaren vid början av 1500-talet gjorde
rusttjänst och att hans egendom uppenbarligen senare under 1500-talet räk-
nades som frälsejord. När det gäller de andra personerna räknades inte deras
jord som frälsejord utan i många fall som skattejord, sannolikt på grund av att
innehavarna av denna jord inte gjorde rusttjänst vid tiden för jordnaturernas
fixering i samband med jordböckernas tillkomst vid mitten av 1500-talet.
Under andra halvan av 1300-talet fanns ytterligare ett gods som kunde knytas
till ett lägre frälse. Denna jord var sannolikt såväl tidigare under medeltiden
som senare under 1400- och 1500-talen kronojord.

Högfrälsets gods
Som tidigare nämndes ägdes elva gårdar i Skärkinds socken av Carl
Holgersson (Gera) år 1562. Åtminstone åtta av dessa gårdar ägdes av hans
moder Beata Nilsdotter (Grip) år 1543. För två av de elva gårdarna saknas
upplysningar från år 1543. Den elfte gården ägdes år 1543 av Jöran Åkesson
(Tott). Hur denna sistnämnda gård hade kommit i Carl Holgerssons ägo år
1562 har inte utretts. Utöver de åtta gårdarna, som alltså år 1562 hade gått i
arv till sonen, ägde Beata Nilsdotter ytterligare tre gårdar i socknen. Dessa
gårdar ägdes år 1562 av Ture Pedersson (Bielke), som var gift med Beatas
dotter och Carl Holgerssons syster Karin Holgersdotter (Gera). Beata Nils-
dotter var ingift i Gerasläkten, med Holger Karlsson (Gera), och de bodde på
sätesgården Björkvik i Östra Ryds socken. Beata var änka 1543.262 Om godset
i Skärkinds socken var Holger Karlssons arvegods borde det ha gått i arv till
sonen redan före år 1543, eftersom sonen Carl var myndig vid denna tid. Detta
tillsammans med det förhållandet att det, till skillnad från en stor del av det
övriga godset under Björkvik, saknas kända belägg från medeltiden för Beata
Nilsdotters gårdar i Skärkinds socken medför att gårdarna sannolikt var Beatas
arvegods som hamnade hos sonen Carl först efter hennes död.

Byn Skävid bestod vid mitten av 1500-talet av fyra gårdar. Två av gårdarna
var kronojord och två gårdar ägdes av Beata Nilsdotter (Grip). På kartan över
Skävid från år 1691 finns ett markområde väster om bytomten som kallas för
Tingslund.263 Sannolikt är det fråga om den medeltida tingsplatsen, som i de
medeltida breven kallas Skurusäter eller Skärkind. I slutet av 1600-talet fanns
också avrättningsplatsen på Skävids marker.264 Skävid var alltså en central
enhet i socknen från medeltiden och framåt.

                                             
262 SoK s. 84.
263 LSA D14:112-113.
264 ibid.
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År 1365 pantsatte Nils Erlandsson (sparre) sin hustrus jord i Skävid samt i
Värna kyrkby i Värna socken i Bankekinds härad till Ebbe Piik.265 Av en dom
från år 1441 framgår att panten som gällde jorden i Värna kyrkby måste ha
blivit löst de närmaste åren efter 1365.266 Vad gäller jorden i Skävid finns inga
vidare upplysningar. Nils Erlandssons hustru var en till namnet okänd dotter
till Bengt Brudsson (Lejonansikte) och hans hustru Gunna.

År 1381 bytte Henneke Kaak bort sin ägolott i Skävid samt i Värna kyrkby
till Bo Jonsson (Grip). Även Henneke hade fått denna jord från sin hustru
Catarina ”Beniesdotter”.267 Det förhållandet att både Nils Erlandssons hustru
och Henneke Kaaks hustru ägde jord i både Värna kyrkby och i Skävid tyder
på att de var släkt. Mycket talar för att de var syskon, och att Catarina
Beniesdotter alltså var en i litteraturen okänd dotter till Bengt Brudsson
(Lejonansikte).268 Huruvida Catarinas jord var den samma som Nils Erlands-
son hade pantsatt 16 år tidigare kan inte klargöras. Det är inte känt när Nils
hustru avled, men om hon dog barnlös före mannen skulle Catarina ha kunnat
ärva sin syster och det skulle då kunna vara samma jord. Släkttabell 4.12 visar
släktskapen mellan de ovan nämnda personerna.

Oavsett om Nils Erlandssons hustrus och Catarina Beniesdotters jord i
Skävid var samma eller olika gårdar kom Bo Jonsson att äga jord i byn efter
Henneke Kaaks byte år 1381. Beata Nilsdotter, som ju ägde två gårdar i
Skävid år 1543, var arvsberättigad i rakt nedstigande led från Bo Jonsson
(Grip). I Värna kyrkby, där Bo Jonsson erhöll jord vid samma byte år 1381,
ägde Beata Nilsdotters bror Birger Nilsson (Grip) en gård år 1562.269

Beata Nilsdotter kan också ha ärvt Bengt Brudssons dotters gods via
släkten Trolle. Beata var dotter till Anna Arvidsdotter (Trolle), vars farfar
Birger Trolle d.y. ärvde den gren av släkten Lejonansikte,270 vars medlemmar
hade ägt jord i Skävid (se Släkttabell 4.12 och 4.15).

När det gäller jordägandet i byn Skävid kommer vi inte längre tillbaka i
tiden än andra halvan av 1300-talet. Bengt Brudssons två döttrar kan antingen
ha ärvt godset från sin fader eller moder. Moderns släkt är inte känd. Fadern
Bengt var son till Brud Benasson som omnämns mellan åren 1310 och 1321
och bodde på Bergkvara i Småland.271

I byn Skörtinge ägde Beata Nilsdotter två gårdar. De två andra
frälsegårdarna i byn ägdes vid samma tid av Joen Olsson (Gyllenhorn) och
Jöns Jönsson (Ållongren i Östergötland) i Halleby.272 I övrigt bestod byn vid
mitten av 1500-talet av ett kronohemman (plus en kronoutjord) och ett
hemman tillhörigt Alvastra kloster.
                                             
265 DS 7236.
266 SMR 1466.
267 Brev 3/9 1381 Valdö, LStB.
268 ÄSF s. 73 nämner inte någon Catarina bland Bengt Brudssons barn.
269 FoR 1562, RA.
270 Larsson 1964 s. 421 not 28 samt s. 450.
271 ÄSF s. 71 och s. 73.
272 Almquist FRGÖ s. 194.
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Släkttabell 4.12: Delar av släkten Lejonansikte och arvet efter Arvid Bengtsson till
Birger Trolle d.y. Att Henneke Kaaks hustru Catarina Beniesdotter var en syster till
Nils Erlandssons hustru, och således en tidigare okänd dotter till Bengt Brudsson
(Lejonansikte) och hans hustru Gunna, indiceras av att de båda kvinnorna ägde jord
i både Värna kyrkby och i Skävid under senare delen av 1300-talet.

Brud Benasson (Lejonansikte) == N.N.

Bengt Brudsson == Gunna

Nils Erlandsson == Dotter 
(sparre)

?Katarina? == Henneke KaakArvid Bengtsson == dotter till
                                  Nils Uddsson

Bengt Arvidsson == N.N.

Arvid Bengtsson

Ingeborg Arvidsdotter == Birger Trolle d.ä. 

Birger Trolle d.y. == Kristina Knutsdotter
                                   (Aspenäsätten)

ärvde

Se Släkttabell 4.14

Källa: ÄSF s. 71 ff, DS 7236, Brev 3/9 1381 Valdö (Vållö), LStB (se även DMS 4:2 s.
65), Elgenstierna ”Trolle” tab. 4 ff. samt Larsson 1964 s. 421 not 28 samt s. 450.

Kronojorden hade gemensam historia med de övriga gårdar som Håkan
Fadersson (stjärnbåt) införskaffade under 1380-talet i Skärkinds socken och
som senare under medeltiden sannolikt genomgick en räfst.273

Den gård som ägdes av Alvastra kloster hade testamenterats dit år 1342 av
Lars Ulfsson (Ama) och hans hustru Ingrid Anundsdotter.274 Utöver egen-
domen i Skörtinge ingick även bland annat gårdar i de närliggande byarna
Mellby, Vallby och Gillberga i Kimstad socken, Memmings härad. Lars
Ulfsson ägde sannolikt också den gamla sätesgården Landsjö, som gränsade
till Mellby och Vallby. Hans farföräldrar Kristina Fastadotter (växt) och
Holmger Folkesson (Ama) hade Landsjö som sätesgård under andra halvan av
1200-talet.275 Lars Ulfssons och hans hustrus donation av jord i Mellby,
Vallby, Gillberga och Skörtinge var alltså en del av ett tidigare större geo-
grafiskt samlat godskomplex kring sätesgården Landsjö under andra halvan av
1200-talet. Gården Landsjö och en annan del av byn Vallby tillhörde i slutet
av 1300-talet Magnus Bengtsson (Ulv), som år 1380 skänkte detta gods till
biskopen i Strängnäs.276 Mycket talar för att det var Magnus Bengtssons hustru
Cecilia Sigmundsdotters (vingad pil) jord. Cecilia var släkt i rakt nedstigande
led med Lars Ulfsson (Ama), se Släkttabell 4.13.

                                             
273 Se ovan om lågfrälsets gods i Skärkinds socken.
274 DS 3629.
275 ÄSF s. 107.
276 SRP 1533.
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Släkttabell 4.13: Landsjögodsets i Kimstad socken, Memmings härad, ägarhistoria
genom rekonstruktion av arvgångar från Lars Ulfsson och Kristina Fastadotter.

Holmger Folkesson (Ama) == Kristina Fastadotter (växt)

Ulf Holmgersson == Cecilia Haraldsdotter (Vingad lilja)

Lars Ulfsson == Ingrid Anundsdotter

Flera barnJon Knutsson (Aspenäsätten) == Helena Larsdotter

Bengta Jonsdotter 1 == Sigmund Elofsson (vingad pil)

Cecilia Sigmundsdotter == Magnus Bengtsson (Ulv)

Källa: ÄSF s. 13, s. 107 ff och s. 303.

Den världsliga frälsejorden i Skörtinge saknar troligen belägg från medeltiden.
Joen Olsson (Gyllenhorn) var gift med Karin Nilsdotter (Bese), vilken ägde
gården i Skörtinge år 1562. Karin Nilsdotter var släkt i rakt nedstigande led
med Hebla Albrektsdotter Bydelsbach, som ärvde systerlotten i arvet efter Bo
Jonsson. Beata Nilsdotter hörde till sonen Knut Bossons (Grip) descendenter.
Hennes två gårdar i Skörtinge skulle då vara broderslotten.277 Bakgrunden till
Hallebysläktens jord i Skörtinge har inte kunnat klarläggas. I övrigt omtalas
mindre jordtransaktioner i byn under andra halvan av 1300-talet och vid ett
antal tillfällen under 1400-talet.278 De inblandade personerna har inte kunnat
identifieras i andra källor och var förmodligen bönder. Vidare omtalas olika
fastevittnen som var bosatta i Skörtinge i samband med jordtransaktioner i
andra byar i Skärkinds härad.279

Byn Kvästad bestod vid mitten av 1500-talet av två frälsehemman, ett
Askeby klosterhemman, ett kyrkohemman och ett kronohemman. Frälsehem-
manen ägdes av Beata Nilsdotter år 1543. När det gäller de medeltida
förhållandena saknas upplysningar om jordägande. I slutet av 1300-talet och
början av 1400-talet förekommer några fastevittnen.280 År 1367 bodde Magnus
Fadersson (pilbåge i cirkel) i Kvästad. Han var underhäradshövding i
Skärkinds härad. Det är inte klarlagt om Magnus ägde jord i byn.281

Byn Lundby bestod vid mitten av 1500-talet av ett frälsehemman, ett
skattehemman (plus en utjord) och ett kyrkohemman. Frälsehemmanet ägdes
av Beata Nilsdotter (Grip). Detta frälsehemman saknar kända belägg från
medeltiden. Kyrkohemmanet motsvaras sannolikt av den jord som Sten
Bosson (Natt och dag) och hans bror biskop Knut gav till en prebenda i

                                             
277 Jord i Skörtinge nämns inte vid namn i arvsskifteshandlingarna. Om arvskiftet efter Bo Jonsson i

allmänhet se Rosman 1923 s. 281 ff.
278 Till exempel SRP 1293 och SMR 713.
279 Till exempel DS 7472 och SRP 2169.
280 Till exempel SRP 1787, SD 1735 och SD 1803.
281 För Magnus Fadersson se även avsnittet ovan om lågfrälset i Skärkinds socken.
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Linköpings domkyrka år 1401.282 Det äldsta kända belägget för Lundby är från
år 1364 då  en i övrigt okänd Germund Sunesson pantsatte två attungar till
Karl Birgersson (Vinäsätten).283 Ovan nämnda Sten Bosson var gift med Karl
Birgerssons dotter Ingeborg,284 varför det är troligt att den jord som Sten
Bosson gav till Linköpings domkyrka motsvaras av den jord som Germund
Sunesson pantsatte till Karl Birgersson. Denna gårds historia under 1300-talets
första del har inte kunnat klargöras då det saknas upplysningar om Germund
Sunesson och hans släkt. I övrigt omnämns ett flertal fastevittnen i Lundby
under slutet av 1300-talet och 1400-talet.285 Under 1380-talet uppträder en
Holmger i Lundby som innehade ett sigill.286 Möjligen motsvaras dessa belägg
av skattehemmanet under 1500-talet.

Byn Lunnebjörke bestod vid mitten av 1500-talet av tre frälsehemman och
ett kronohemman. Ett av frälsehemmanen ägdes av Beata Nilsdotter, ett annat
av Hallebysläkten och det tredje av Gudmund Petersson (Ulf av Horsnäs). Det
sistnämnda ärvdes sedan av Gudmunds son Johan som bodde på Skravestad i
Örtomta socken. Den enda gården som har skriftliga belägg från medeltiden är
Hallebysläktens gård. År 1474 bytte Olof Magnusson i Halleby till sig jord i
Lunnebjörke och Halleby mot annan jord i Skärkinds socken från Håkan
Håkansson i Öjeby. Håkan Håkanssons sociala position och släktförhållanden
har inte kunnat klargöras.

Byn Alvestad bestod vid mitten av 1500-talet av tre frälsehemman. En gård
ägdes av Beata Nilsdotter och som senare ärvdes av hennes måg Ture
(Pedersson) Bielke. En annan gård ägdes av ägarna till Halleby och den tredje
gården ägdes av Abraham Eriksson (Leijonhufvud) och som ärvdes av hans
broder Sten Eriksson. Den sistnämnda gården ingick bland de gårdar i
Skärkinds socken som Erik Axelsson (Tott) gav sin brorson år 1476.287 I
övrigt saknas belägg vad gäller jordägande i byn under medeltiden. Under
1300-talets andra hälft uppträder en Guttorm i Alvestad som fastevittne vid ett
flertal tillfällen.288

Sammanfattningsvis om Beata Nilsdotters gods i Skärkinds socken
framgick att det saknas belägg för samtliga gårdar utom de två frälsegårdarna i
Skävid. De indikationer som finns om gårdarnas äldre ägarhistoria pekar mot
att hon kan ha ärvt godset från åtminstone två olika håll: 1) Släkten
Lejonansikte, som under andra halvan av 1300-talet ägde två gårdar i den
centralt belägna byn Skävid. 2) Den äldre Gripsläkten från Bo Jonsson (Grip),
med vilken Beata Nilsdotter var släkt i rakt nedstigande led. Detta gällde
säkert en gård i Skävid, som hade tillfallit Bo Jonsson i slutet av 1300-talet vid

                                             
282 Brev 29/9 1401 uo, Diplomatariets huvudkartotek, RA.
283 DS 6932.
284 Elgenstierna ”Natt och dag” tab. 11.
285 Till exempel SRP 1508, Westman 1920 s. 32, SD 1331, SD 2619 och Norrk. medelt. nr. 201.
286 SRP 2428, 2429 och 2430 samt även SRP 1508 med flera brev.
287 Norrk. medelt. nr. 182.
288 Till exempel DS 5598 och SRP 2748 med flera brev.
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ett jordbyte. Möjligen är också Beatas två gårdar i byn Skörtinge ett arv efter
Bo Jonsson. I Skörtinge ägde nämligen också Karin Nilsdotter (Bese) en gård
vid mitten av 1500-talet.

Beata Nilsdotters gods vid mitten av 1500-talet var inte det enda högfrälse
godset under medeltiden och 1500-talet i Skärkinds socken. I genomgången
ovan framkom att andra högfrälse personer ägde jord i byarna Skörtinge,
Eggeby och Alvestad. De två frälsegårdarna i Skävid hörde även de till ett
högfrälse gods under 1300-talets andra hälft.

Ovan framgick att en gård i byn Alvestad ingick i Erik Axelssons (Tott)
överlåtelse av jord till sin brorson Jörgen Olofsson år 1476. I denna
jordöverlåtelse ingick även en gård i Viggeby, en gård i Kätterstad samt en
gård i Eggeby.289

I Viggeby fanns vid mitten av 1500-talet två frälsehemman och ett
kronohemman. Ett av frälsehemmanen ägdes av Hallebysläkten och det andra
ägdes av Abraham Eriksson (Leijonhufvud). Det sistnämnda motsvarade den
gård som Erik Axelsson upplät till sin brorson år 1476. Jordägandets historia i
byn kan inte följas längre tillbaka än till 1476 då det i övrigt saknas kända
belägg från medeltiden.

Byn Kätterstad bestod vid mitten av 1500-talet av ett frälsehemman, ett
kronohemman och ett kanikehemman (troligen ett prebendehemman290).
Frälsehemmanet ägdes fram till år 1476 av Erik Axelsson (Tott) och hade
samma ägarhistoria som det sistnämnda frälsehemmanet i Viggeby ovan.
Kronohemmanet saknar belägg under medeltiden. Kanikehemmanet hade
kommit i Linköpings domkyrkas ägo redan år 1306 då Svantepolk Knutsson
skänkte en gård i Kätterstad till en prebenda.291 Av en medeltida inventarie-
förteckning över denna prebendas gods framgår att det är Kätterstad i
Skärkinds socken som avses.292 Utöver Halleby (och sannolikt också Her-
manshult) ägde alltså Svantepolk jord i den centrala delen av Skärkinds
socken.

Byn Eggeby undersöktes tidigare i detta kapitel. Där framkom det
indikationer på att Birgitta Magnusdotter (Porse) ägt en gård i byn, utöver Erik
Axelssons jordöverlåtelse av jord i byn. Vid sidan dessa högfrälse gårdar hade
även ett regionalt frälse ägt gårdar i byn, som vid olika tidpunkter hade
donerats till Vadstena kloster.

Erik Axelsson (Tott) ägde alltså fram till år 1476 ett gods om fyra gårdar i
Skärkinds socken. Gårdarna gränsar inte till varandra i något fall och vi kan
därför inte tala om ett geografiskt samlat godskomplex. Dessa gårdars äldre
historia är inte känd utifrån det skriftliga källmaterialet.

                                             
289 Norrk. medelt. nr. 201.
290 Se jordeboken 1600, Östergötlands handlingar, RA.
291 DS 1515 och DS 3909.
292 A9 f. 133 v, RA.
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Sammanfattningsvis: Allmänt när det gäller högfrälsets gods vid slutet av
medeltiden finns få belägg i det skriftliga källmaterialet. Inga indikationer i de
belägg som finns tyder på att högfrälset hade fått jorden genom förvärv från
ett lägre frälse eller från skattebönder. Snarare finns indikationer på att det var
fråga om gammalt högfrälse arvegods. Svantepolk (Kätterstad och Halleby/
Hermanshult), Sigmund Elovsson (Halleby) och släkten Ama (Skörtinge, och
godset kring Landsjö) visar att högfrälset tidigt ägde jord i Skärkinds socken.
Kungsgården, som var etablerad senast kring sekelskiftet 1300, men som mot
bakgrund av att sockenkyrkan är en kungakyrka från 1100-talets andra hälft,
kan antas ha varit etablerad senast vid denna tid. Detta i kombination med ett
omfattande kronogods i området söder om kyrkan visar också på ett gods-
ägande under tidig medeltid.

4.3.3 Jordägandet i Skärkinds socken under äldre delen av medeltiden –
ett rekonstruktionsförsök.

Ovan framgick att en mycket stor andel av jorden i Skärkinds socken saknar
belägg från tiden före 1300-talets mitt. I många fall saknades belägg från
medeltiden över huvud taget. Detta medför att rekonstruktionen av jord-
ägandet blir osäker. Här skall ändå göras ett försök att se om det finns något
som tyder på ett samlat jordägande under den äldre delen av medeltiden.

De högfrälse personer som enligt beläggen var de första kända ägarna av
jord i Skärkinds socken var enligt genomgången ovan Beata Nilsdotter (Grip),
Erik Axelsson (Tott), Bo Jonsson (Grip), Bengt Brudssons (Lejonansikte)
döttrar, Lars Ulfsson (Ama) och hans farfar Holmger Folkesson (Ama),
Svantepolk Knutsson, Sigmund Elovsson samt möjligen också Birgitta
Magnusdotter (Porse). Utöver detta högfrälse ägdes några byar av ett regionalt
frälse som endast kunde knytas till en släktgrupp kring Magnus i Jäppestad
(hästhuvud) och Johan Petersson (tre liljor) och deras släkter. Dessutom fanns
jord som sannolikt var skattejord eller lågfrälse jord.

Då det saknas belägg på att den högfrälse jorden hade köpts upp eller på
annat sätt förvärvats från självägande bönder eller lågfrälse bönder är det fullt
möjligt att denna jord har gått i arv i de olika släkterna. Frågan är då om det
finns någon gemensam nämnare mellan de olika frälsepersonerna som
nämndes ovan? Om det finns en gemensam nämnare så skulle det visa på
möjligheten att det under äldre delen av medeltiden har varit fråga om ett stort
samlat jordägande, motsvarande det som kunde göras sannolikt i
undersökningarna av socknarna i Kinda härad och i Kaga socken.

Ovan visades att i de fall det fanns äldre belägg för Beata Nilsdotters (Grip)
gårdar kunde hon ha ärvt sin egendom från två olika håll. Dels från släkten
Lejonansikte via Birger Trolle d.y. och hans arvingar och dels från Bo Jonsson
(Grip), hennes släkting i rakt nedstigande led. I arvsskifteshandlingarna efter
Bo Jonsson finns ingen jord i Skärkinds socken nämnd, vilket dock inte
betyder att jord i Skärkinds socken inte ingick i detta arvsskifte (endast en del
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av jorden som ingick i skiftet specificerades med gårdsnamn och socken-
tillhörighet). Bo Jonsson var också den äldste kände ägaren till Ulberstads-
godset i den västra delen av socknen. Tidigare i avhandlingen påvisades att Bo
Jonsson i sin tur redan tillhörde det högsta frälset och att han med säkerhet
hade ett mycket omfattande arvegods. Av Släkttabell 3.4 framgick att hans
mor Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten) var dotter till Knut Jonsson som i sin
tur var son till Johan Filipsson (Aspenäsätten) och Ingeborg Svantepolks-
dotter, en av Svantepolk Knutssons döttrar. Aspenäsätten var dessutom släkt-
mässigt nära sammankopplad med Folkungaätten.293

När det gällde Erik Axelssons (Tott) jord i Skärkinds socknen år 1476
saknade även den belägg från tidigare under medeltiden. Erik Axelsson var
son till den danske högfrälse mannen Axel Pedersen (Tott) och Ingeborg
Ivarsdotter (Ivar Nilssons ätt). Ingeborg var dotter till Ivar Nilsson, lagman i
Östergötland, och vars släkt var knuten till Södermanland och Östergötland.294

Ivar Nilssons far Nils Magnusson var gift två gånger, första gången med
Ingeborg Knutsdotter (Algotssönernas ätt) och i detta äktenskap hade de sonen
Folke Nilsson, och andra gången gift med Kristina Ivarsdotter, vilken var mor
till Ivar Nilsson. Brodern Folke fick troligen del av arvet efter Svantepolk
Knutsson. Modern Ingeborg var dotter till Knut Folkesson (Algotssönernas
ätt) vars moder var Ingrid Svantepolksdotter, en annan av Svantepolks döttrar.
Knut Folkesson hade, som framkom ovan, ärvt Halleby och Hermanshult den
vägen. När Ivar Nilssons broder avled barnlös efter modern torde Ivar ha ärvt
honom, och således också broderns moder genom bakarv (se Släkttabell 4.14).
Det är alltså full möjligt att Erik Axelssons jord år 1476 kan ledas tillbaka till
Svantepolk Knutsson och arvet efter honom.

Släkttabell 4.14: Erik Axelssons (Tott) svenska släktförhållanden och hans släktskap
med Svantepolk Knutssons och hans hustru Benediktas arvingar.

Svantepolk Knutsson == BenediktaSunesdotter

Ingegärd
Se Släkttabell
3.4

Ingeborg
Se Släkttabell
3.4

Ingrid == Folke Algotsson (Algotssönernas ätt)

Knut Folkesson == MargaretaTyrgilsdotter

Ingeborg Knutsdotter == Nils Magnusson   == KristinaIvarsdotter
(Ivar Nilssons ätt)

Folke Nilsson
död barnlös

Ivar Nilsson == MargaretaTordsdotter
(Bonde)

Ingeborg Ivarsdotter == Axel Pedersson
   (Tott)

Erik Axelsson (Tott)

Källa: ÄSF s. 4 f, s. 65 ff och s. 272 ff.

                                             
293 ÄSF s. 8 ff.
294 ÄSF s. 64 ff.
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Ovan framkom indikationer på att Birgitta Magnusdotter (Porse) hade ägt en
gård i Eggeby. Något som styrker antagandet att hon ägde jord i Eggeby är att
hon arrenderade ytterligare två gårdar i byn av Vadstena kloster.295 Birgitta
Magnusdotter var dotter till Magnus Porse och Elin Gregersdotter (Sand-
broätten).296 Magnus Porse var i sin tur son till Knut Porse och en till namnet
okänd dotter till Mats Törnesson (hjorthorn) och Ingegärd Svantepolksdotter,
den tredje av Svantepolk Knutssons döttrar (se Släkttabell 4.15). Birgitta hade
alltså med stor sannolikhet fått del av arvet efter Svantepolk, bland annat hade
hon uppenbarligen ärvt Ingegärds sätesgård Händelö i S:t Johannes socken,
Östkinds härad i Östergötland.297 Birgitta Magnusdotter kom att ärva flera av
sin barn, som avled barnlösa före henne. Birgitta själv avled sedan utan
bröstarvingar. Arvet efter henne delades upp i flera delar bland arvingarna till
hennes moders syskon.298 När det gäller morbrodern Johan Gregerssons
(Sandbroätten) arvingars del finns flera dokument som omtalar detta. Bland
annat ärvde, som nämndes ovan, Märta Lydekadotter (Stralendorp) en del av
Johan Gregerssons arvedel och Märta ärvdes i sin tur bland annat av Peder
Svensson i Malmö, vars dotter var gift med Lasse Karlsson (Björnlår) som
bytte bort en gård i Eggeby år 1476.299 När det gäller den del som gick i arv
till Birgitta Magnusdotters mosters, Ingeborg Gregersdotter, arvingar saknas
bevarade handlingar. Uppenbarligen ärvde Ingeborgs sondotter Kristina
Knutsdotter (Aspenäsätten) delar av denna del av arvet, bland annat Birgittas
sätesgård Fållnäs.300 Kristina Knutsdotter var gift med Birger Trolle d.y. och
deras sondotters dotter var Beata Nilsdotter (Grip). Beatas bror Peder Nilsson
(Grip) ägde Fållnäs i början av 1500-talet.301 Peder dog barnlös och torde då
ha ärvts av sina syskon.

Denna relativt detaljerade genomgång av Birgitta Magnusdotters
släktförhållanden visar att även hennes jordinnehav i allmänhet åtminstone
delvis kom från Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta. Det
förhållandet att Beata Nilsdotter tillhörde descendenterna till en av arvtagarna
efter Birgitta Magnusdotter öppnar för möjligheten att Birgitta ägde fler gårdar
än Eggeby i Skärkinds socken och att flera av Beata Nilsdotters gårdar hade
den bakgrunden. Det är dock viktigt att påpeka att det hela endast bygger på
indikationer genom släktförhållanden och troliga arvsgångar och att det inte
finns några faktiska belägg för att Birgitta Magnusdotter har ägt jord i
Skärkinds socken.

Den gemensamma nämnaren för de personer som ägde den högfrälse
jorden i Skärkinds socken under senare delen av medeltiden och 1500-talet är
                                             
295 se ovan om Eggeby.
296 Gillingstam 1952 s. 96, Rahmqvist 1979 s. 57 f.
297 ÄSF s. 259. Magnus Porse är dessutom det enda kända barnet till Knut Porse och dottern till

Ingegärd Svantepolksdotter, se Mohlin 1957 s. 67 ff.
298 För arvets fördelning mellan de olika arvingarna se Gillingstam 1952 s. 96 ff.
299 se ovan om Eggeby.
300 Gillingstam 1952 s. 100.
301 SoK s. 93.
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alltså Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta, alltså samma mönster
som i Kättilstads, Hägerstads och Kaga socknar ovan. Svantepolk ägde
bevisligen en gård i Kätterstad samt att han hade bytt till sig Halleby under
1200-talets senare del.

Släkttabell 4.15: Ingegärd Svantepolksdotters släktskap med Birgitta Magnusdotter
(Porse) och hennes arvtagare samt släktskap med Beata Nilsdotter (Grip).

Svantepolk Knutsson == Benedikta Sunesdotter

Ingegärd == Mats Törnesson (hjorthorn)Ingeborg
Se Släkttabell 
3.4

Ingrid
Se Släkttabell 3.4

Dotter == Knut Porse

Magnus Porse == Elin Gregersdotter
                              (Sandbroätten)

Gregers Styrbjörnsson == Katarina Bengtsdotter
(Sandbroätten)                   (huvud)

Johan Gregersson Ingeborg      == Bengt Jonsson
Gregersdotter    (Aspenäsätten)

Birgitta Magnusdotter (Porse) Kristina        ==  Nils Bosson
Johansdotter       (Natt och dag)

Knut        ==  Sofia
Bengtsson      Gertsdotter

Märta Lydekadotter (Stralendorp) == Bo Nilsson

Peder Svensson i Malmö

 ärvde

Birger Trolle d.y. == Kristina Knutsdotter

Arvid Birgersson == Beata Ivarsdotter
(Trolle)                       (Tott)

Nils Bosson (Grip) == Anna Arvidsdotter (Trolle)

Knut Nilsson
död barnlös

Birger NilssonHolger Karlsson == Beata Nilsdotter
(Gera)                       (Grip)

Lasse Karlsson == Ingeborg Pedersdotter
(Björnlår)

Karl Holgersson (Gera)

Källa: Gillingstam 1952 s. 96 och s. 100, Rahmqvist 1979 s. 57, ÄSF s. 19, Elgen-
stierna ”Trolle” tab. 6 f. samt SoK s. 92 ff.

Lars Ulfsson, som ägde en gård i Skörtinge och godset kring Landsjö alldeles
norr om Skärkinds socken, var sonson till Holmger Folkesson och hans hustru
Kristina Fastadotter. Holmger och Kristina bodde på Landsjö och mycket talar
för att de även hade ägt godset kring Landsjö redan kring mitten av 1200-talet.
Det kan inte avgöras från vems släkt godset kom. Kristinas släkt är okänd.
Holmger var son till Folke jarl som levde kring sekelskiftet 1200. Folke jarl
hade en annan son Sune Folkesson som var gift med Helena Sverkersdotter
(Sverkerätten). En av Sunes och Helenas döttrar var Benedikta, gift med
Svantepolk Knutsson. Den gemensamma nämnaren mellan Lars Ulfsson å ena
sidan och Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta å andra sidan är
alltså Folke jarl (Släkttabell 4.16).



193

Släkttabell 4.16: Svantepolk Knutssons och hans hustru Benedikta Sunesdotters
släktförhållanden, samt Lars Ulfssons släktskap med dessa.

Källa: SBL ”Folkungaätten, ÄSF s. 258 ff, s. 107 ff, SBL ”Guttorm” och Beckman
1912 s. 11 ff.

Sammanfattningsvis: Släktutredningarna och det belagda jordinnehavet visade
att den gemensamma nämnaren mellan de högfrälse jordägarna i Skärkinds
socken var Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta. Ytterligare längre
tillbaka i tiden fanns en gemensam nämnare i Folke jarl, som levde kring
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sekelskiftet 1200. Slutsatsen när det gäller Skärkinds socken är alltså att även
där pekar indikationerna mot att de Svantepolk Knutssons och hans hustru
Benediktas släkt och Folkungaätten ägde en mycket stor jordegendom i
socknen under 1200-talet och att detta stora gods sedan splittrades upp genom
arv. När det sedan gäller frågan om dessa personer därmed också faktiskt ägde
all denna jord medger källmaterialet inga säkra slutsatser. Beläggen för frälse-
jorden är få under medeltiden, i synnerhet gäller detta före 1400-talets andra
hälft. För en stor del av den jord som under 1500-talet tillhörde högfrälset
saknas över huvudtaget upplysningar vad gäller medeltiden.

Enligt rekonstruktionen av jordägandet i Skärkinds socken kring sekel-
skiftet 1300 skulle det kunna ha sett ut som följer: Svantepolks och hans
hustru Benediktas arv delades i tre delar mellan de tre döttrarna 1300-talets
första hälft:
Ingeborg Svantepolksdotter: Bo Jonssons möjliga arvegods,

3 gårdar i Skörtinge (broder- och systerlotten talar för att Beata där har ärvt Bo Jonsson)
4 gårdar, Ulberstadsgodset
Summa 7 gårdar

Ingrid Svantepolksdotter: Erik Axelsson (Tott), och Knut Folkesson (Algots-
sönerna)

1 gård i Kätterstad
1 gård i Eggeby
1 gård i Viggeby
1 gård i Alvestad
2 gårdar i Halleby (sannolikt Östra)
1 gård i Hermanshult
1 gård i Stocksäter
Summa 8 gårdar

Ingegärd Svantepolksdotter: Beata Nilsdotter, i så fall genom Birgitta Magnus-
dotter

1 gård i Lunnebjörke
1 gård i Lundby
2 gårdar i Kvästad
1 gård i Alvestad
2 gårdar i Halleby (Östra)
1 gård i Eggeby, möjligt arv från Birgitta Magnusdotter till Lasse Karlsson (Björnlår)
Summa 8 gårdar

Till detta kommer Svantepolks bortskänkta gård i Kätterstad.
Summa av gårdar som på släktmässiga grunder kan härledas till Svantepolk
Knutsson och Benedikta Sunesdotter:

Ulberstadsgodset 4 av 4 gårdar
Skörtinge 3 av 6, + Halleby  1 gård + Lars Ulfsson 1 gård (+ 1 kr)
Kätterstad 2 av 3, (+ 1 kr)
Eggeby 2 av 5, (+ 3 gårdar till det regionala frälset)
Viggeby 1 av 3, + Halleby
Alvestad 2 av 3, + Halleby
Hallebygodset 4 av 6, + Halleby (+ 1 Isak Birgersson + 1 sk)
Hermanshult 1 av 1
Lunnebjörke 1 av 4, + Halleby köpt, + Gudmund Petersson (+ 1 kr)
Lundby 1 av 3, Germund Sunesson > 1 ky (+1 sk)
Kvästad 2 av 5 (+ 1 Askeby + 1 ky + 1 kr)
Stocksäter 1 av 1 försvinner sedan som gård
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Summa: Rekonstruktion av jordägandet kring år 1300 i de byar där högfrälset ägde jord:24 av 43
(28 av 43 om Halleby räknas med, 32 av 43 om även krono räknas med, dessutom 1 hemman till
Lars Ulfsson och 1 Askeby med okänd proveniens)
I övrigt fanns senare under medeltiden i dessa byar: 3 skattegårdar, 3 gårdar till regionalt frälse, 2
gårdar till ett lågfrälse/storbönder samt 1 kyrkohemman med okänd proveniens.

Utöver detta hypotetiska högfrälse gods under den äldre delen av medeltiden
fanns kronogodset, som, enligt tolkningarna ovan om kronogodset, torde ha
funnits sedan åtminstone 1100-talets andra hälft. Det kan inte avgöras huru-
vida det rekonstruerade högfrälse godset och kronogodset hade en gemensam
äldre historia, där frälsejorden hade sitt ursprung i en forntida stor krono-
egendom eller vice versa. Det förhållandet att kronans jord i några fall låg i
samma by som den högfrälse jorden tyder möjligen på detta, men inga sådana
slutsatser kan dras.

Karta 4.7: Jordägande i Skärkinds socken under äldre medeltid, rekonstruktion.
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Av genomgångarna ovan framgick att Hallebysläkten i många fall hade en
rumslig koppling till högfrälset på sådant sätt att släkten i flera fall ägde jord i
samma byar som högfrälset. I alla dessa fall, utom släktens gård i Lunne-
björke, saknas kända belägg för gårdarna under medeltiden, vilket avviker från
släktens övriga jordinnehav. I de fall det finns belägg för släktens gårdar
framgår att det var fråga om köp och byten, framför allt i Halleby. Det för-
hållandet att det saknas belägg för släktens gårdar i Skärkinds centrala delar
skulle kunna tyda på att Hallebysläkten hade någon form av förbindelse med
högfrälset. Hallebygodset skulle alltså delvis kunna vara bildat genom att man
erhöll jord från högfrälset i utbyte mot andra tjänster. Det är dock viktigt att
framhålla att detta antagande endast grundas i att släkten i många fall ägde
jord i samma byar som högfrälset och att det inte finns några belägg för en
sådan relation i det skriftliga källmaterialet.

Samma förhållande gäller också det regionala frälsets gods i Eggeby, där
alltså även en del av byn ägdes av högfrälset enligt rekonstruktionen ovan.
Inte heller i detta fall finns några skriftliga belägg för en sådan relation mellan
det regionala frälset och högfrälset.

När det sedan gäller skattejorden under medeltiden finns inga säkra belägg
för att det faktiskt var skattejord. Inte heller har något framkommit som tyder
på en övergång från skattejord till andra jordnaturer eller vice versa. Det som
finns belagt i detta avseende är Hallebysläktens gårdar som övergick från
skatte till frälse i samband med att släkten blev adlig år 1529.

Rekonstruktionen av skattejord bygger dels på att förhållandena från mitten
av 1500-talet har förts tillbaka till medeltiden och dels i några fall på
förekomst av fastevittnen samt det förhållandet att några personer framträder
som jordägare i brev från slutet av 1300-talet och början av 1400-talet men
som troligen inte var frälsepersoner. Skattejorden kring sekelskiftet 1300 var
enligt rekonstruktionen koncentrerad till några byar i den norra delen av
socknens centralbygd. I vissa byar var skattejorden blandad med frälsejord.
Det kan inte uteslutas att skattejorden i dessa fall är sekundär i förhållande till
frälsejorden. I de fall där byarna (Öjeby) bestod endast av skattejord kan det
helt enkelt ha varit så att jordägarna där aldrig blev frälse.

Efter denna rekonstruktion av jordägandet kring sekelskiftet 1300 i
Skärkinds socken kvarstår frågetecken kring en del gårdar. I dessa fall saknas
kunskap om personernas släktförhållanden, vilket medför att vi helt enkelt
kommer längre tillbaka i tiden. Detta gäller Germund Sunessons innehav av
jord i Lundby och vidare alla personer som var vittnen och som beseglade
brev och alltså uppenbarligen innehade sigill. Vidare kunde de två gårdar i
Skävid som ägdes av Bengt Brudssons (Lejonansikte) och hans hustrus döttrar
under 1300-talets andra hälft inte spåras längre tillbaka i tiden. Inte heller
Sigmund Elovsson, som redan under 1200-talets andra hälft hade ägt Halleby,
kan infogas i några kända släkter. Om det är samma Sigmund Elovsson som



197

ligger begraven i Resmo kyrka på Öland,302 torde han tillhört det tidig-
medeltida högfrälset. Slutligen kan inte heller Isak Birgerssons gård i Halleby
förklaras genom kända släktförhållanden eller skriftliga dokument som om-
talar hur han har kommit över denna gård.

4.3.4 Sammanfattning

Vid medeltidens slut dominerade frälsejorden starkt såväl i socknens
centralbygd som i utkanterna av centralbygderna. Vid rekonstruktioner av
jordägoförhållandena bakåt i tiden till perioden före 1400 framkommer att en
del av frälsedominansen är ett resultat av att skattejord har övergått till frälse
under 1400-talet och början av 1500-talet. Dels är det fråga om gårdar som,
senast under 1500-talets början, hörde till Hallebygodset och som blev frälse
år 1529, dels är det fråga om gårdar av kyrkonatur som tidigare sannolikt var
skattejord. Vad gäller Peter Tomassons gods under Björkvik finns inga tecken
på att jord i Skärkind ingick i detta gods varken som uppköp eller som Peters
arvegods. Ett stort antal gårdar innehades visserligen av Holger Karlssons
(Gera) hustru Beata Nilsdotter (Grip) år 1543, men dessa gårdar hade med stor
sannolikhet en annan bakgrund än det övriga godset under Björkvik i Skär-
kinds och Bankekinds härader.

Ser man till den rumsliga fördelningen mellan olika kategorier jordägare
under medeltiden och 1500-talet framkommer ett mönster. I socknens östra del
ägdes jorden till stora delar av högfrälset. Några få belägg (Skörtinge) finns
för att detta gällde redan under 1300-talets första hälft. I övrigt saknas belägg
före slutet av 1400-talet eller mitten av 1500-talet. Vid medeltidens slut var
detta högfrälse gods splittrat på ett antal olika jordägare.

I norra delen av Skärkinds socken, d.v.s. enheterna Västerby, Stymla, Frö,
Hässelstad, Fristad och Hestad, samt i den ena halvan av Halleby by,
dominerade av allt att döma skattejorden under medeltiden. Frö och Stymla
var under senare delen av 1400-talet frälsejord och ägdes av lågfrälsemannen
Knut Månsson, som hade sin sätesgård i Stymla. Knut Månsson tillhörde en
lokal lågfrälse/storbonde släktgrupp och var bland annat befryndad med
Hallebysläkten och den släkt som ägde Lövstad i grannsocknen Kimstad.
Håkan Håkansson i Öjeby och Olof Magnusson i Halleby är exempel på att
skattebönder ägde flera gårdar. Båda ägde jord i flera byar under 1470-talet.
Vad gäller Hallebygodset är det redan vid denna tid att betrakta som ett stor-
bondegods. Vad gäller godset under Öjeby är förhållandena oklara.

I Hallebyområdet, som bildade en egen liten enklav av centralbygds-
karaktär i gränsområdet mot skogsbygden i söder, var en del ägd av skatte-
bönder under senare delen av medeltiden. Denna del blev sedan frälse, i
samband med att innehavaren adlades på 1520-talet, och sedan under 1600-
talet Halleby säteri. Den andra delen ägdes under slutet av medeltiden och
                                             
302 DMS 4:3 s. 270.
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under 1500-talet av högfrälset. Denna del hade sin bakgrund i Svantepolk
Knutssons egendom i Halleby, som finns belagd redan på 1280-talet och som
sedan alltså fortsatte att tillhöra högfrälset.

I södra delen av centralbygden dominerade kronojorden vid mitten av
1500-talet. En del av denna jord innehades under 1300-talets andra hälft av
frälsepersoner men som sedan drogs in till kronan igen senast i början av
1400-talet. Mitt i detta gods, den centrala enheten Skävid, ägde den högfrälse
släkten Lejonansikte gods under andra halvan av 1300-talet.

I området med kronojord fanns under medeltiden en kungsgård. Sannolikt
tillkom den senast under andra halvan av 1100-talet och låg då troligen i
närheten av Skärkinds gamla kyrka, som anses vara en kungsgårdskyrka.
Utifrån en bebyggelsehistorisk analys av området söder om sockenkyrkan
framkom att kungsgården någon gång under 1400-talets andra hälft flyttade
från kyrkans närområde till den medeltida torpenheten Hattorp, i området
kring nuvarande Prästgården. I samband med detta avhystes den sedan dess
försvunna bebyggelseenheten Dövestad och dess marker lades in under
kungsgården. Under 1500-talet lades kungsgården ned och den stora enheten
blev prästgård.

I socknens västra del ägdes ett flertal gårdar av den släktgrupp som har
kunnat identifieras kring släkterna hästhuvud, tre liljor, tre rutor m.fl. I Eggeby
och Skinstad skänktes sammanlagt fem gårdar i olika omgångar till Vadstena
kloster av personer som kan knytas till denna släktgrupp. I Skinstad hörde två
gårdar till Jälebygodset under 1400-talets andra hälft och under 1500-talet.
Möjligen kan dessa gårdar föras tillbaka till samma släktgrupp i början av
1400-talet. Detta skulle innebära att denna släktgrupp och dess gemensamma
förfader/-moder hade ägt hela byarna Eggeby och Skinstad. Byarna ligger som
en egen topografiskt avgränsad del i socknen.

Rekonstruktionen av jordägandet under den äldre delen av medeltiden
genom de jordägande personernas kända släktförhållanden visade att ägarna
av det högfrälse godset, som ju var splittrat på flera jordägare i slutet av
medeltiden, var släkt med eller hade ärvt jord från Svantepolk Knutssons och
hans hustru Benediktas tre döttrar. Då det till största delen saknades faktiska
belägg som kunde fungera som stöd för rekonstruktionen är det viktigt att
påpeka att resultatet ej är belagt och av hypotetisk karaktär. För man tillbaka
jordägandet till de tre döttrarna framkommer dock ett mönster att de, om det
hela stämmer, ägde tre ungefär lika stora delar av den forna mycket stora
jordegendomen i Skärkinds socken som i så fall hade ägts av fadern Svante-
polk och/eller modern Benedikta. Svantepolk innehade en del av arvet efter
den kungliga Sverkerätten. Benedikta innehade, som arvtagare till den sista
levande Sverkersättlingen, ett betydande arv från Sverkerätten och, som ättling
till Sune Folkesson och Folke jarl, sannolikt ett betydande jordinnehav från
den sedermera kungliga Folkungaätten. Till detta kommer Svantepolks
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faktiska jordinnehav i Halleby, som han hade bytt till sig, och en gård i byn
Kätterstad i den östra delen av socknens centralbygd.

Om rekonstruktionen stämmer talar mycket för att en mycket stor del av
Skärkinds socken senast under 1200-talet ägdes av en och samma person,
antingen inom Sverkerätten eller Folkungaätten.

Hallebysläkten och det regionala frälset ägde i samma byar som högfrälset
under 1300- och 1400-talen. Detta rumsliga samband öppnar för möjligheten
att dessa släkter och släktgrupper hade någon form av relation till de högfrälse
släkterna, och deras gods alltså kom från de högfrälse släkterna kanske från en
tidpunkt när det hela var samlat eller redan uppsplittrat på flera olika högfrälse
personer.

Samma sak gäller kronojorden, som också i några fall ligger i samma byar
som den högfrälse jorden. Detta väcker frågan om den högfrälse jorden är en
avknoppning från ett tidigare större kungligt gods. Eller tvärtom, att det
medeltida kronogodset är avstyckat från en tidigare stor släktegendom som
tillhörde en kunglig släkt.

Skattejorden var delvis blandad med högfrälse och delvis självständig
under medeltiden. Detta ställer frågan om skattejordens relation till
frälsejorden på sin spets.

4.4 Lokala storbönder under äldre medeltid, exemplen Föllingsö
och Utdala

Resultatet från de detaljstuderade socknarna visade att de kungliga släkterna
med stor sannolikhet ägde stora delar av de studerade socknarna senast under
1200-talet, troligen tidigare. Det finns tecken på att det vid sidan av dessa
släkters gods har funnit lokala gods som har tillhört en lokal storman. I
genomgången av de specialstuderade socknarna ovan har flera godskomplex
som tillhörde ett lokalt/regionalt orienterat frälse omnämnts. Dessa lokala
godskomplex har kunnat identifieras först relativt sent under medeltiden, dvs
under 1300- och 1400-talen. Källmaterialet tillåter inte att dessa godskomplex
studeras vad gäller äldre tider. För att få en bild av äldre förhållanden måste vi
söka sådana godskomplex som fanns redan under 1200-talet. Vi tvingas då gå
utanför de detaljstuderade socknarna.

Syftet med denna delundersökning är att komplettera bilden av de
högfrälse huvudgårdar och gods före 1300-talets mitt, som framkom i de
studerade socknarna, med bilden av de mindre godsen som tillhörde lokala
storbönder eller ett lågfrälse.

Två tidiga exempel på godskomplex som inte var knutna till kunga-
släkterna är Föllingsö i Kisa socken respektive Utala i Oppeby socken, båda i
Kinda härad. Dessa godskomplex har jag stött på under arbetets gång och
dessa socknar har inte studerats i sin helhet vad gäller medeltiden.
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4.4.1 Utdala

Utdala var troligen sätesgård för Helena Ormsdotter och hennes make Johan
Ingesson (tre sjöblad i trepass med spetsarna inåt) vid slutet av 1200-talet. De
skänkte ett större godskomplex bestående av huvudgården (eller sätesgården)
Utala med landbor till Linköpings domkyrka år 1295. Till Utdala hörde också
kvarnen i Björkfors.303 Att det var Helenas gods, och inte hennes makes, visar
senare belägg där det anges att Helena instiftat prebendan.304 Donationen
bekräftas sedan av släktingar och omnämns i ett antal brev mellan 1295 och
1309. I dessa brev framgår också att Frössvik i Oppeby socken ingick i dona-
tionen.305 Vilka landbogårdarna var framgår inte närmare av breven. Gods-
komplexet kan dock rekonstrueras med hjälp av jordeböckerna från 1500-talet,
där det framgår att, utöver Utdala och Frössvik, också de omkringliggande
gårdarna och torpen ingick i godskomplexet under Linköpings domkyrka, som
ägde godset efter 1295 (se Karta 4.8). Det var alltså fråga om ett geografiskt
samlat gods kring huvudgården i Utdala.

Godset donerades till den stiftelse som domprosten Vimund hade bildat i
slutet av 1200-talet. Utdala utgjorde centrum i stiftelsen och prebendan bar
också namn efter huvudgården.306 Vad gäller Frössvik, kan man tolka källorna
så att domprosten Vimund personligen, utöver den prebenda han hade instiftat,
ägde jord i Frössvik då jord i Frössvik ingick i Vimunds egna testamente.307

Både Helena Ormsdotter och domprosten Vimund hade sin bakgrund i den
tidigmedeltida Kindaristokratin.308 Det förhållandet att de båda ägde jord i
Frössvik tyder möjligen på att de var släkt med varandra.309

                                             
303 DS 1151.
304 DS 1618.
305 DS 1533.
306 Schück 1959 s. 420.
307 för detta testamente, se nedan.
308 Schück 1959 s. 420.
309 Både Helena Ormsdotters och domprosten Vimunds släktförhållanden är i stort sett okända, se

Schück 1959 s. 415.
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Karta 4.8: Utdalagodset i slutet av 1200-talet, rekonstruktion utifrån Östergötlands
handlingar vid mitten av 1500-talet och DS 1151.

4.4.2 Föllingsö

Föllingsö var under slutet av 1200-talet sätesgård för ovan nämnde Vimund.
År 1287 daterade nämligen Vimund ett brev på Föllingsö.310 I brevet intygas
att Vimund hade del i fisket vid Föllinge, där även Johan Ingesson (tre sjöblad
i trepass) hade del. Vimund testamenterade i början av 1300-talet, bland mån-
ga andra gårdar, huvudgården (curia) Föllingsö till domkyrkan i Linköping.311

År 1362 bytte sedan domkyrkan bort gården med kvarn till Håkan
Johansson (fyra spetsar i dexter) mot Håkans fastigheter i Vårdnäs socken,
som bestod av tre gårdar samt del i en fjärde och i fiske. I brevet står noterat
att Föllingsö vore lämpligt som boplats men att det gav för lite som
landbogods.312 Troligen blev Föllingsö därmed sätesgård för Håkan
Johansson. När Håkan och hans hustru sedan år 1369 testamenterade nästan
hela sitt gods till Vreta kloster nämns Föllingsö med kvarn först, och därefter
ett helt godskomplex bestående av gårdar i Föllingsös närhet (se karta 4.9).313

Utöver Föllingsö ägde Håkan och hans hustru jord i flera andra socknar i
Kinda härad. I testamentet nämns att Håkan och hans hustru hade förvärvat
                                             
310 DS 932.
311 DS 1777.
312 SRP 523, DS 6577.
313 DS 7951, SRP 892.
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gårdarna. Möjligen ingick godskomplexet kring Föllingsö i Vimunds tidigare
gods kring hans sätesgård Föllingsö och Föllingsögodset skulle i så fall vara
ett exempel på ett lokalt gods som tillhörde en lokal aristokrati redan under
1200-talets andra hälft, motsvarande exemplet Utala ovan.314 Föllingsö bestod
vid mitten av 1500-talet av två Vreta klosterhemman.

4.4.3 Sammanfattning

Dessa två godskomplex från slutet av 1200-talet tillhörde alltså personer som
inte har kunnat inordnas i kungasläkterna. I stället har de tillhört en
lokalt/regionalt orienterad aristokrati i södra Kinda härad. Med stor
sannolikhet har dessa godskomplex funnits redan innan Alsnö stadga, och kan
således inte ses som ett resultat av denna. Jag menar att godsen Föllingsö och
Utala kan fungera som modell för hur de lågfrälse gods, som kunde identi-
fieras senare under medeltiden, såg ut under äldre delen av medeltiden. Det är
alltså i detta sammanhang vi skall se bland annat Söderögodset i Kättilstad
socken, Rävsala och Mjölkvik samt godset kring Tjuk och Gräverum i Västra
Eneby socken och godsen Lera och Olstorp i Kaga socken.

Det faktum att det fanns lokala gods tillhörigt en lokal eller regional
aristokrati redan före år 1300 är något som är viktigt vid den samlade
tolkningen av jordägande och samhälle som skall göras i kapitel 7.

                                             
314 Det förhållandet att Håkan Johansson i testamentet till Vreta kloster uppgav att han och hans hustru

hade förvärvat sina egendomar kan också innebära att de har förvärvat gårdarna kring Föllingsö
mellan åren 1362 och 1369. Detta gäller till exempel en gård i Mjällerum och en gård i Harg, båda
i Kisa socken, som uttryckligen sägs ha förvärvats från tjänstekvinnan Ingrid och hennes arvingar.
Dessa båda gårdar har inte räknats in bland Vimunds möjliga innehav kring Föllingsö ovan.
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Karta 4.9: Föllingsögodset vid slutet av 1200-talet, rekonstruktion utifrån DS 932, DS
1777 och DS 6577.
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5 Sammanfattning av de empiriska
undersökningarna (kapitel 2—4)

I översikten över 1500-talets jordägoförhållanden visades att frälset ägde en
betydligt större andel av gårdarna i Östergötland i allmänhet och i de fem
studerade häraderna i synnerhet, än i Sverige i genomsnitt. Studien på socken-
nivå visade också att det frälse jordägandet var tämligen jämnt spritt, och
endast i några socknar i skogsbygden fanns skatte- och kronojord i någon
större mängd.

Det andliga frälsets jord kom, vad gäller klostren och domkyrkan, i de
flesta fall från det världsliga frälset. Det andliga frälset dominerade i sock-
narna kring Linköping och i Åkerbo härad. Dock var det endast i S:t Lars
socken som domkyrkan var den dominerande jordägaren. I övrigt ägdes den
största delen av den andliga frälsejorden i detta område av olika kloster. Detta
kan tolkas som ett tecken på Linköpingsområdets centralitet snarare än att det
skett en aktiv godskoncentration från domkyrkans och klostrens sida till detta
område.

Vid mitten av 1500-talet ägdes de flesta frälsegårdarna (64 procent) av
personer som inte bodde i närområdet. Frälsegodsen hade i detta avseende till
övervägande del karaktär av strögods, där jordägarna endast ägde några få
gårdar i UO och bodde på annan ort. De personer som bodde inom området
var lokalt/regionalt förankrade sett till jordinnehavet. De innehade i genom-
snitt drygt 10 landbogårdar inom UO, i jämförelse med det genomsnittliga
jordinnehavet på 5,6 landbogårdar inom UO.

När sedan en indelning av jordägarna gjordes utifrån det antal gårdar de
ägde i UO framkom att en den knappa tredjedel av jordägarna som ägde sex
eller fler hemman ägde tre fjärdedelar av frälsejorden. Detta visar på en stark
koncentration av innehavet av frälsejord till ett litet antal personer.

En stor andel (64 procent) av frälsejorden ingick vid mitten av 1500-talet i
olika geografiskt samlade godskomplex, där en jordägare eller jordägande
institution ägde mer än tre gårdar i samma socken. Många av dessa gods-
komplex kan antas ha sin bakgrund i medeltida godskomplex.

I hela Kinda härad samt i övriga detaljstuderade socknar gjordes en mer
detaljerad genomgång av frälsejordens lokalisering vid slutet av medeltiden.
Det som framkom var att frälset nästan totalt dominerade de olika socknarnas
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centralbygder, medan skatte- och kronojorden till största delen fanns utanför
centralbygden. Undantag utgjordes av Skärkinds socken i Skärkinds härad, där
det fanns relativt mycket kronojord i de centrala delarna av socknen. Det som
klassades som centralbygder sammanfaller med de områden som var be-
byggda under åtminstone yngre järnålder, med gravfält och äldre ortnamn.
Utifrån denna undersökning kan det betecknas som typiskt att i de socknar där
skattejorden hade störst andel dominerade även där frälsejorden i det närmaste
totalt socknarnas centrala delar.

I sex socknar gjordes en systematisk genomgång av medeltidsmaterialet.
Det kunde då påvisas att den frälseägda jorden som framkom i 1500-
talsmaterialet kunde föras tillbaka till åtminstone 1300-talet som frälseägd.
Endast några enstaka fall där skattejord hade övergått till frälse genom köp
eller byte kunde beläggas.

Detta resultat var något oväntat. Det har i tidigare forskning framförts att
frälset återfanns i centralbygdernas utkanter medan de centrala områdena
innehades av självägande skattebönder. Det har vidare i allmänna historiska
översikter hävdats att de självägande bönderna var något som fanns före
frälsegodsen, och således var mer ursprungliga än godsen. De resultat som
framkommit här gör att denna bild på goda grunder kan ifrågasättas.

Vidare framkom att det under medeltiden i de olika socknarna fanns såväl
högfrälse gods, där jordägarna tillhörde samhällets översta skikt, som lågfrälse
gods som var lokalt eller regionalt knutet. Dessa godstyper existerade sam-
tidigt under 1300- och 1400-talen. Ursprunget till de lågfrälse godsen kunde
inte klargöras då det saknades källmaterial och kunskap om de olika
personernas släktskapsförhållanden. I några fall kunde möjliga släktgrupper
identifieras, som samtliga tycktes regionalt knutna till de områden där de ägde
jord. I ett fall (Skärkind) hade ett frälsegods bildats på kronojord. Detta gods
återföll sedan till kronan.

5.1 Godsdriften och landskapet

Det finns inga tydliga belägg för stordrift under äldre delen av medeltiden i de
undersökta socknarna. Exempel finns dock utanför dessa, till exempel
Sjögestad i Vreta kloster socken och Tift i Kärna socken,1 båda i Linköpings-
området. Det fanns också några belägg på tidiga lokala gods med kring-
liggande landbogårdar i Utala och Föllingsö samt troligen också Landsjö i
Kimstad socken. Även dessa tre exempel låg utanför de studerade socknarna.
Det är rimligt att tänka sig att huvudgårdarna i dessa gods var stora och den
huvudsakliga arbetskraften utgjordes av de kringboende underlydande
landborna och/eller trälar.

                                             
1 Berg 2003.
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Från 1300-talets andra hälft och framåt är det tydligt att en del av den jord
som ägdes av frälset (världsligt och andligt) var uppsplittrad i ströfrälse, där en
person eller institution ägde endast enstaka spridda gårdar i ett område eller en
socken. Den resterande delen av frälsejorden ingick i geografiskt samlade
godskomplex kring någon sätes- eller huvudgård. Inte heller under senare
delen av medeltiden har min undersökning handlat om godsdriften i sig, efter-
som det till stor del saknas källmaterial för en sådan studie.

I detaljundersökningarna av socknarna framkom flera indikationer på
huvudgårdar under medeltiden vid sidan av de gårdar som finns belagda som
sätesgårdar vid olika tidpunkter. Detta gällde till exempel Kättilstads kyrkby,
vars olika gårdar sannolikt ägdes av en och samma person i början av 1200-
talet. Under andra halvan av 1300-talet hörde också flera torp i socknens
skogsbygd till en relativt stor gård i kyrkbyn. Sannolikt skall vi betrakta den
medeltida sätesgården Långnäs som utflyttning från kyrkbyn, en utflyttning
som skedde senast i slutet av 1200-talet. Ytterligare indikationer på huvud-
gårdar fanns i de centrala delarna av Västra Eneby socken, där Folkungaätten i
slutet av 1200-talet hade en omfattande jordegendom enligt rekonstruk-
tionerna. Söder om denna egendom fanns centrum i den medeltida frälse-
släkten Grens jordegendom även om någon huvudgård inte har gått att belägga
där förrän vid mitten av 1300-talet. I norra delen av Västra Eneby socken
fanns i slutet av 1300-talet sannolikt en huvudgård i Tjustad, som då ingick i
Bo Jonssons (Grip) omfattande godsmassa. I Kaga socken fanns en huvudgård
i Sättuna redan vid mitten av 1200-talet, vilken ägdes av medlemmar av
Folkungaätten. Även i Allguvi hade samma släkt sannolikt en huvudgård
några årtionden senare. Där fanns också det som antas vara Sverkerättens
stamort, nämligen enheten Kaga, som vid medeltidens slut var en by på tre
gårdar samt en prästgård. Vid sidan av dessa huvudgårdar fanns också några
sätesgårdar som tillhörde ett lokalt eller regionalt frälse i Lera och Olstorp. I
Örtomta socken fanns flera huvud- och sätesgårdar under 1300-talet. För några
av dessa var förhållandena oklara under äldre delen av medeltiden medan
Ekenäs troligen hade varit sätesgård senast under 1200-talets slut. I Skärkinds
socken, slutligen, fanns senast kring sekelskiftet 1300 en kungsgård centralt
vid kyrkan och en huvudgård i Kätterstad samt också en huvudgård i
Hermanshult/Halleby. Senare under 1300-talet fanns flera huvudgårdar, bland
annat i Ulberstad och Eggeby/Skinstad. Allmänt fanns också under 1400-talet
flera sätesgårdar med tillhörande gods som ägdes av ett lokalt lågfrälse eller
ett regionalt frälse i flera av socknarna.

Vid sidan av de huvudgårdar som togs fram som exempel ovan finns också
indikationer i de flesta socknar på huvudgårdar i anslutning till kyrkorna.
Dessa kyrkor anses vara byggda av aristokrater eller kungen och många har
sannolikt fungerat som gårdskyrkor, åtminstone vid tiden för uppförandet. I
Kättilstad och Västra Eneby socknar saknas sådan indikationer, men i fallet
Kättilstad tyder, som framkom ovan, annat källmaterial på en tidig huvudgård.



207

Sammantaget växer alltså en bild fram av att det i nästan samtliga
studerade socknar fanns en eller flera huvudgårdar under äldre delen av
medeltiden, före år 1300. Inget tyder på att de ytterligare huvudgårdar som
kunde beläggas direkt eller som framkom genom indikationer senare under
medeltiden, och som var huvudgårdar redan första gången de nämndes, inte
kan föras tillbaka till äldre delen av medeltiden. Det senare är dock osäkert. I
de fall dessa kan antas ha varit huvudgårdar, motsvarande Utala och Föllingsö
som alltså fanns belagda vid denna tid, framträder ett än tätare nät av huvud-
gårdar tiden före 1300. Detta rumsliga mönster stämmer väl med vad som är
känt i den tidigare forskningen om de medeltida godsen, att godsen under den
äldre medeltiden drevs genom huvudgårdarna.

5.2 Godsbildning och godsstruktur

Jordägandemönstret och godsstrukturen har av allt att döma varit relativt
stabila över tiden, från medeltiden fram till mitten av 1500-talet. Flera av de
gods som har studerats har hållits samlade över hela tidsperioden. Exempel där
godsen har behållits geografiskt samlade inom det världsliga frälset är
Långnäs och Söderö i Kättilstad socken och godset kring Gräverum och Tjuk i
Västra Eneby socken. Andra exempel är Ekenäs och Ekhult i Örtomta re-
spektive Björsäter socknar. Det finns också exempel där godset har skänkts till
det andliga frälset vid någon tidpunkt och fortsatt att vara geografiskt samlat.
Ett sådant exempel är hela byn Allguvi i Kaga socken. Jordägandet kan i dessa
exempel karaktäriseras som en seg struktur, där man vid arvskiften eller
försäljningar/donationer har hållit jord som en gång har varit samlad fortsatt
samlad. Naturligtvis finns exempel på utveckling där samlade egendomar har
splittrats. Ett sådant exempel, där en trolig samlad godsmassa under 1500-
talets första hälft splittrades på flera olika ägare, var den världsliga frälse-
jorden i Sättuna och Bränninge i Kaga socken.

En slutsats som kan dras av släktstudierna är att de världsliga frälsegodsen
i de studerade socknarna i huvudsak måste ha förts vidare genom arv och
giftermål. Även dessa resultat ansluter väl till tidigare studier av gods-
bildningen under medeltiden. Utöver arv och giftermål framträder två tydliga
fall av aktiv godsbildning genom omfattande förvärv och byten inom det
världsliga frälset. Den ena är Bo Jonssons (Grip) omfattande godsaffärer under
1370- och 1380-talen och den andra är Torkel Haraldssons (Gren) gods-
bildning kring Ämpnisholm (Skedevid) i Kinda härad under 1380-talet.  Såväl
Bo Jonsson som Torkel Haraldsson hade dock omfattande arvejord i området,
varför deras godsbildningar till viss del kan ses som kompletteringsförvärv i
områden där de redan innehade arvejord.

I några fall har personer, som kan kallas uppkomlingar, byggt upp gods
genom ett aktivt godssamlande. Ett exempel är Peter Tomasson (tre rosor),
som under 1300-talets sista decennier byggde upp ett mycket omfattande gods
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kring sin sätesgård Björkvik i Skärkinds härad. Sannolikt hade han endast en
mindre mängd jord som arvejord. I några fall köpte han gods från skattebönder
och i samband med detta övergick skattejord till frälset.

I andra fall har gods byggts upp genom strategiska giftermål inom hög-
frälset. Ett tydligt exempel på detta var Svenneby i Örtomta socken. Svenne-
bygodset bestod av tre delar som sammanfogades genom några giftermål
under 1400-talet. Resultatet blev ett gods som omfattade flera gårdar i Örtomta
socken med Svenneby som huvudgård.

5.3 Rekonstruktioner av godsstrukturen under äldre medeltid

Högfrälsets gods var, när de framträder i källorna, i vissa fall samlade och i
andra fall uppsplittrade på ett större eller mindre antal olika jordägare. Detta
jordinnehav kunde, till stora delar genom kunskap om personernas släkt-
skapsförhållanden, rekonstrueras bakåt i tiden från de äldsta skriftliga be-
läggen.

Genom studier av de jordägande personernas släktförhållanden kunde det
påvisas att det är högst troligt att en stor del av de olika socknarnas central-
bygder under äldre delen av medeltiden, före sekelskiftet 1300, hade ägts av
några få släkter, nämligen Svantepolk Knutssons och/eller hans hustru
Benedikta Sunesdotters släkt och Folkungaätten, samt under ännu äldre tid
möjligen den kungliga Sverkerätten. I flera socknar, bl.a. Kättilstad, Hägerstad
och delar av södra Västra Eneby socknar förefaller dessa släkter nästan totalt
ha kontrollerat centralbygderna under 1200-talet. I Kaga socken ägde dessa
två släkter en stor del av jorden i socknens centrala delar under 1200-talet.
Även i Skärkinds socken fanns tecken som tydde på liknande förhållanden.
När de olika släkterna följdes bakåt i tiden till en gemensam anfader hamnade
vi i andra halvan av 1100-talet och möjligen till Sverker d.ä. eller Folkunga-
ättens anfader Bengt snivil (se även Släkttabell 3.5 och 4.16). Från denna tid
finns ytterst få omnämnanden om jordägande. Det vi vet är att de kungliga
släkterna Stenkilsätten och Sverkerätten vid denna tid donerade jord i Vreta
kloster socken och Slaka socken till Vreta kloster.2

De kungliga släkterna var med stor sannolikhet inte de enda aristokratiska
jordägarna i de studerade socknarna under 1100- och 1200-talen. I flera fall
kunde gods knutet till ett lokalt/regionalt stormannaskikt påvisas senare under
medeltiden. Inget talar för att denna jordägostruktur inte kan föras bakåt i
tiden till 1200-talet. Vad gäller Kättilstad socken kunde det göras troligt att
dessa gods så att säga ”blockerade” den tidigmedeltida bebyggelseexpan-
sionen från huvudgården i Kättilstads kyrkby, då dess underlydande gårdar
och torp förlades utanför de lågfrälse godsen i skogsbygden. Eftersom
Långnäs var sätesgård senast kring år 1300, måste denna kolonisation från

                                             
2 Ahnlund 1945.
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huvudgården i kyrkbyn ha ägt rum senast i slutet av 1200-talet. I Hägerstads
och Västra Enebys socknar samt Kaga socken fanns inget sådant tydligt
iakttagbart bebyggelsehistoriskt förlopp. I Västra Eneby socken fanns två
lågfrälse gods med sätesgårdar i utkanten av socknens södra centralbygd
parallellt med det högfrälse godset kring sätesgårdarna Tjuk och Gräverum
och folkungagodset kring Hovby och Hälleby. I Hägerstad socken var
frälsejorden uppsplittrad på flera olika ägare redan under medeltiden. I Kaga
socken fanns två lågfrälse gods med sätesgårdar parallellt med de högfrälse
och tidigare kungliga godsen i socknens centrala delar. Även i Skärkinds
socken fanns gods som tillhörde ett lägre frälse. Det var dock oklart hur långt
tillbaka i tiden detta gods kunde föras.

I Örtomta socken ägde den medeltida högfrälse släkten Natt och dag stora
egendomar. Rekonstruktioner av jordägandet under äldre delen av medeltiden
indikerade att släkten hade mycket omfattade egendomar kring sjön Teden och
i norra delen av Björsäters socken. Vid sidan av detta gods fanns Sörby och
Ullälva. Det godset äldre historia gick inte att rekonstruera. I Örtomta socken
fanns också relativt många gårdar som tillhörde självägande bönder i de
centrala delarna av socknen.

5.4 Svantepolk Knutsson, Sverkerätten och Folkungaätten – en
diskussion

Innan vi går vidare i resonemanget kring hur resultatet av medeltidsstudien
skall tolkas måste först frågan ställas om det är rimligt att Svantepolk
Knutsson och hans hustru Benedikta Sunesdotter och Folkungaätten ägde så
mycket jord som de gjorde enligt rekonstruktionerna ovan. En kritisk invänd-
ning som kan riktas mot resultatet är huruvida alla högfrälse personer var släkt
med dessa släkter och att rekonstruktionerna av jordägandeförhållandena
genom släktskapsstudierna då också samtliga pekar mot Svantepolk och
Folkungaätten.

Vad gäller den första frågan är det fullt rimligt att Svantepolk Knutsson
och hans hustru ägde väldigt mycket jord. Av Släkttabell 4.16 framgick
Svantepolk och hans hustrus släktförhållanden bakåt i tiden. Dels hade han
sannolikt själv flera olika arvegods från både den kungliga Sverkerätten och
från sin fars möderne Guttorm jarl. Hans hustru Benedikta hade arvegods både
från Sverkerätten och Folkungaätten. Benedikta var dotter till den sista
levande personen av Sverkerätten, Helena Sverkersdotter, och en betydande
del släktens gods torde ha hamnat hos henne. Benediktas jord torde ha ärvts av
hennes döttrar. Svantepolk Knutsson och Benedikta hade en son, som avled
barnlös före fadern, och fyra döttrar. För att belysa den andra frågan, om inte
alla högfrälse personer kunde leda sina anor bakåt till Svantepolk Knutsson,
kan sägas att tre av Svantepolks döttrar blev gifta och deras barn kom att föra
in Svantepolks och hans hustrus omfattande jordinnehav i nya släkter. Att
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döttrarna måste ha varit mycket attraktiva på äktenskapsmarknaden framgår av
att en av döttrarna, Ingrid, var trolovad med en dansk drots men bortrövades
av den svenske riddaren Folke Algotsson.3 Deras ende son var Knut
Folkesson, vars tre döttrar sedan förde jorden in i ytterligare flera släkter
genom sina giften och avkomlingar. Genom Knut Folkessons döttrar kom
Svantepolks och hans hustrus jordegendomar in i släkterna Boberg (och senare
Sparre av Tofta), Sparre av Aspnäs, Ivar Nilssons ätt och Örnfot, alla kända
högfrälse släkter under 1300-talet. Detta är endast förgreningarna två genera-
tioner framåt i tiden från en av Svantepolks tre döttrar som blev gifta. Många
högfrälse släkter under 1300-talet kunde alltså leda sina anor tillbaka till
Svantepolk Knutsson och hans hustru Benedikta.

Sverkerätten har i tidigare studier kunnat knytas tre olika huvudområden i
Östergötland, nämligen Linköpingstrakten, Omberg-Tåkernområdet och
Visingsö.4 Mina resultat visar att det är fullt möjligt att stora delar av Kinda
härad också kan knytas till antingen Sverkerätten eller Folkungaätten. Även i
Skärkinds och Östra Ryds socknar i Skärkinds härad samt i Vist socken i södra
delen av Hanekinds härad ägde sannolikt dessa släkter stora jordegendomar.5

Sannolikt skulle undersökningar av andra socknar i Östergötland ge vid
handen ett liknande jordägomönster.

Folkungaätten och dess jordägande är svårare att få grepp om. Ätten var
under 1100- och 1200-talen mycket omfattande och bestod av ett stort antal
olika grenar och kan närmast karaktäriseras som en släktgrupp. Den äldste
kände stamfadern för släkten var Folke den tjocke som levde i början av 1100-
talet. Sannolikt var släkten redan vid denna tid knuten till Bjälbo i
Östergötland.6 En son till Folke den tjocke var Bengt snivil, som ovan kunde
konstateras vara den äldsta gemensamma nämnaren mellan de olika grenarna
av Folkungaätten som ägde jord i UO. Bengt snivil hade tre söner Birger
brosa, Magnus minnesköld och Karl döve.

Till Birger brosas släktgren kunde ett stort antal av 1200- och 1300-talens
högfrälse släkter påräkna släktskap. Som några exempel på släkter som har
figurerat i undersökningarna ovan kan nämnas Aspenäsätten, Ama och Rörik
Birgerssons ätt, och dessutom ett flertal släkter knutna till Uppland, t.ex.
Fånöätten och Rumbyätten.7 Även Svantepolk Knutssons hustru Benedikta
härstammade från denna gren av Folkungaätten. Till Magnus minneskölds
släktgren hörde dels hans son Birger jarl och hans släkt i den sedermera
kungliga grenen av Folkungaätten och dels hans andra son Bengts släktingar i
Lagmansgrenen av Folkungaätten. Båda dessa grenar ägde jord i de studerade

                                             
3 ÄSF s. 4.
4 Tollin 2002.
5 Östra Ryds och Vists socknar har inte detaljstuderats i denna avhandling, för dessa socknar se Berg

2000 s. 158 f respektive Rosman 1923 s. 107 ff.
6 Schück 1952 s. 260 f. och 265.
7 Karlsson 1888 (sign. K.H.K) s. 223 ff, SBL ”Folkungaätten”, samt ÄSF s. 8 ff, 107 ff, 185 ff samt s.

50 ff och 183 ff.
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socknarna. Karl döves släktgren kom att utgöras av släkten Ulv, som också
ägde jord i de studerade socknarna.

Utöver Bjälbogodset är Folkungaättens jordägande förhållandevis lite känt.
Av litteraturen framgår att släkten hade jordegendomar i Mälardalen samt i
Väster- och Östergötland.8 Birger brosas släktgren och hans son Folke jarls
ättlingar ägde jord i Östergötland, bland annat Tift i Kärna socken samt i
Kimstad och Östra Skrukeby socknar.9 I samtliga fall, utom Östra Skrukeby,
rör jordinnehavet Folke jarls son Sune Folkessons ättlingar. Sune Folkesson
var gift med Helena Sverkersdotter (Sverkerätten) vilket medför att deras
ättlingar sannolikt även innehade omfattande jordegendomar från Sverker-
ätten. Till Magnus minneskölds släktgren kan sannolikt de gods i Östergötland
knytas som under andra halvan av 1200-talet och första delen av 1300-talet
donerades av de kungar som hörde till Folkungaätten. Dessa jordegendomar
var omfattande och låg framför allt i västra Östergötland (Lysings härad),
kring Bjälbo och kring Linköping, samt även till viss del i östra Öster-
götland.10 Den tredje släktgrenens, Karl döves ättlingar, jordinnehav är endast
lite kända före mitten av 1300-talet. Släkten förefaller då vara knuten till
Östergötland, där flera medlemmar hade sina sätesgårdar i början av 1300-
talet, framför allt i södra Valkebo härad och Kinda härad. I övrigt hade släkten
jordegendomar i Södermanland och Uppland.11

Det var alltså ett stort antal högfrälse släkter under 1300-talet som kunde
räkna släktskap med Folkungaättens olika grenar. På grund av släktens
omfattning är det svårt att renodla släktens gods. Folkungaättens olika grenar
var intimt sammanvävda med Sverkerätten genom giftermål. Sålunda var
Magnus minneskölds hustru Ingrid Ylva sondotter till Sverker den äldre,
Birger brosas dotter Ingegärd var gift med kung Sverker Karlsson (Sverker-
ätten) och Folke jarls son Sune Folkesson var gift med Helena Sverkers-
dotter.12 Detta medför att det är svårt att utan specialstudier veta till vilka
släkter de olika jordegendomarna skall hänföras.

Mina undersökningar har alltså visat att de kungliga släkterna hade mycket
omfattande jordegendomar i Östergötland under äldre delen av medeltiden.
Mot bakgrund av vad som är känt från det tidigmedeltida Danmark är det
rimligt att anta dessa släkter, utöver jordegendomarna, också lade beslag på
andra maktpositioner i samhället. Förutom att kungar och jarlar hämtades från
dessa släkter, var till exempel en gren av Folkungaätten lagmän i några
generationer under 1200-talet. Folkungaätten hade också biskopar i Linköping
under 1200-talet.

Mot bakgrund av mina resultat är det också rimligt att anta att Folkunga-
ätten och Sverkerätten hade ingått allianser under 1100- och 1200-talen. Ett
                                             
8 Carlsson 1953 s. 98 ff, Schück 1951.
9 Karlsson 1888 s. 218 samt Carlsson 1953 s. 84.
10 se Rosén 1949 s. 140 ff med flera ställen.
11 ÄSF s. 296 ff.
12 Ahnlund 1945 s. 347 ff. och Carlsson 1953 s. 104 f.
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tecken på detta är att de två släkterna var intimt sammanvävda genom flera
giftermål. Ett resultat av dessa giftermål var att de två släkternas
jordegendomar är sammansmälta och svåra att skilja åt. Sannolikt hade dessa
släkter även andra allianser med släkter som idag är mindre kända. Ett
exempel på detta är Sverkerättens giftermålsförbindelser med Guttorm jarls
släkt. Folkungaätten hade giftermålsförbindelser med släkten Boberg från
Östergötland, som är känd från 1100-talet.13

Slutsatsen som kan dras av ovanstående genomgång är att rekonstruktionen
av jordägandet i de studerade socknarna, där en stor mängd gårdar kunde
knytas till Svantepolk Knutsson och hans ättlingar samt olika grenar av
Folkungaätten, förefaller rimlig. Ett stort antal frälsesläkter under 1300-talet
var faktiskt släkt med dessa släktgrupper. Det är också rimligt att dessa
släktgrupper ägde mycket jord. Svantepolk Knutssons arvingar innehade jord
från minst tre olika håll: den östgötska kungasläkten Sverkerätten (utslocknad
vid mitten av 1200-talet), Folkungaätten och Guttorm jarl. Folkungaättens
jordegendomar var mer svårfångade bland annat av den anledningen att
släktens gods genom giftermål var sammanblandat med Sverkerättens. Det har
också framkommit att det inte, inom denna avhandlings ram, har varit möjligt
att urskilja från vilket håll specifika egendomar som tillhörde Svantepolk och
hans hustru Benedikta kom.

                                             
13 ÄSF s. 22 ff.
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6 Medeltida samhällen i Europa

6.1 Frågeställning och utgångspunkter

I de föregående kapitlen framkom att jorden i de studerade socknarna
sannolikt var koncentrerad till ett fåtal personer eller släktgrupper under 1200-
talets andra hälft. Några av socknarnas centralbygder ägdes nästan i sin helhet
av dessa personer och släktgrupper medan bilden i andra socknar inte var lika
entydig. Även i de sistnämnda socknarna kunde dock en stor del av jorden
knytas till en person eller en släkt. Frågan är då hur det skall tolkas. Vilken typ
av samhälle har haft detta koncentrerade jordägande och hur såg de rumsliga
och sociala strukturerna i detta samhälle ut? Hur har jordägokoncentrationen
uppkommit och vilka processer ligger bakom? Är resultatet från mina studier
av Östergötland rimligt mot bakgrund av vad som känt från andra bättre
dokumenterade områden i Europa?

Ett syfte med föreliggande kapitel är att, utifrån en genomgång av jord-
ägande, bebyggelse och samhälle i några områden i norra och västra Europa,
ta fram några rumsliga modeller för samhället på lokal och regional nivå före
och under feodalismens etablering. Ett annat syfte med kapitlet är att utifrån
genomgången få några idéer till bakgrunden till det samlade jordägandet i de
studerade områdena i Östergötland. Målet är att utifrån de rumsliga model-
lerna måla upp några förutsättningar för att den situation som framkom i
Östergötland under 1200- och 1300-talen kunde uppstå. Det är viktigt att
påpeka att de modeller som kommer att lyftas fram skall ses som abstraktioner
och som ett hjälpmedel för att diskutera förhållandena i Östergötland, och att
det inte är fråga om någon värdering av den forskning som har lett fram till
modellerna.

Intimt sammankopplad med frågan om uppkomsten och de processer som
har lett fram situationen i Östergötland under 1200- och 1300-talen är frågan
om det fanns en kontinuitet vad gäller social organisation och jordägoför-
hållanden vid övergången till medeltiden under århundradena efter år 1000.
Kontinuitetsproblemet omfattar två olika aspekter. Den första aspekten är
strukturell eller rumslig kontinuitet, vilket innebär att storgårdar och gods-
strukturer har funnits på samma plats eller i samma område såväl före som
efter övergången till medeltid. Den andra aspekten är släktmässig kontinuitet,
vilket innebär frågan om det är samma personer eller släkter som har haft makt
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och jordinnehav före och efter övergången till medeltid. De två aspekterna
hänger inte nödvändigtvis samman. Som framkom i avsnitt 1.3.1 har den euro-
peiska forskningen, främst den franska och tyska, sedan länge hävdat skilda
ståndpunkter i frågan om den släktmässiga kontinuiteten. När det gäller den
rumsliga kontinuiteten har forskningen varit relativt sparsam, åtminstone som
det kommer fram i översikterna, och frågan om rumslig kontinuitet har inte
heller ställts rakt ut.1

I detta kapitel skall först en allmän och översiktlig genomgång av för-
hållandena i övriga Europa, främst västra och norra delen, göras vad gäller den
äldre delen av medeltiden och tiden närmast före medeltiden. Fokus kommer
där att ligga på det rumsliga utfallet av det komplex som utgörs av jordägo-
förhållanden, bebyggelsestruktur och sociala organisation. Därefter ges några
exempel på feodalismens etablering i några områden i Europa. Tanken med
kapitlet är alltså att sätta in resultatet från studien i Östergötland i ett större
geografiskt och historiskt sammanhang och att  därigenom erhålla några
modeller för vad som kan ha varit bakgrunden till den medeltida situationen
som påvisades ovan i detaljstudierna av socknarna.

 Vidare kommer två centrala problem som rör förekomsten av olika typer
av släktskapssystem respektive olika former av exploatering under den äldre
delen av medeltiden att tas upp till behandling med utgångspunkt i den inter-
nationella genomgången. I Kapitel 7 görs sedan ett försök till en samlad syntes
av resultaten i hela avhandlingen.

6.2 Jordägande, bebyggelse och samhälle 500—1200

Kring år 1200 var i stort sett hela västra och centrala Europa ett feodalt sam-
hälle, om än med många regionala variationer. De grundläggande och fören-
ande dragen i det feodala Europa var att samhällets överklass tillägnade sig ett
agrart överskott, baserat på att landbor betalade jordränta i form av arbete eller
naturaprodukter. Denna produktion organiserades i form av gods och i form av
rätt för de lokala herrarna att bära upp jordränta och skatter. Vidare fanns en
politisk och juridisk organisation i form av ett länssystem, där de högre sociala
skikten i samhället med en kung högst upp, förlänade mark samt rätt att upp-
bära skatt och skipa rättvisa på regionala och lokala vasaller. I gengäld gav
vasallerna sitt politiska och militära stöd till de högre skikten i samhället.
Systemet förutsätter en centralmakt, som kan förläna rättigheter till under-
lydande vasaller. Detta system uppstod under 700-talet i Frankrike och spred
sig sedan över stora delar av kontinenten och de brittiska öarna. Detta politiska
och juridiska system är specifikt för feodalismen.

                                             
1 Undantag är några arkeologiskt välundersökta platser, till exempel Borgs socken i Östergötland,

Lindeblad 1996. Även Ambrosiani 1985.
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När det gäller Sverige och Norden torde det råda enighet om att någon
feodalism i politisk-juridisk mening, med ett långtgående i små län fragmen-
terat samhälle med lokal rättskipning och lokala borglän motsvarande för-
hållandena på kontinenten, aldrig har funnits.2 Däremot fanns ett system med
en exploatering av en jordbrukande befolkning. Under 1100- och 1200-talen
växte också en central statsmakt fram i de nordiska länderna och i takt med
detta formaliserades exploateringen av den jordbrukande befolkningen genom
att bl.a. stående skatter på jord infördes.3

Med anledning av att en politisk och juridisk utveckling liknande den på
kontinenten efter år 1000 till stora delar saknas i Norden skall inte den
europeiska feodalismen i politisk-juridisk mening diskuteras närmare i kapit-
let. I stället skall, som påpekades ovan, fokus ligga på jordägande, bebyggelse
samt samhällsstruktur och exploateringsförhållanden på lokal och regional
nivå. De tidsperioder som står i fokus är dels tiden före den klassiska
feodalismens etablering och dels den tidsperiod då feodalismen etablerades
mellan åren 900 och 1100 i några områden i Europa.

6.2.1 Exemplet England

En modell över ett medeltida storgods, kallat det mångsidiga godset (multiple
estate), utarbetades under 1960- och 1970-talen av Glanville Jones. Modellen
har senare sammanfattats av Brian K Roberts.4 Modellen, som återges i Figur
6.1, går i korthet ut på att godsen omkring år 1200 var geografiskt mycket
omfattande och ägde mycket mark. Centralt i godset låg själva huvud- eller
sätesgården och en kyrka. Omkringliggande område bestod av ett stort antal
byar och gårdar vilka samtliga hade en social och ekonomisk relation till
godscentrum, det vill säga de var landbogårdar. Godset ägde mark i såväl de
goda spannmålsbygderna som i de mer marginella låglands- eller skogsom-
rådena. Godset kunde på så sätt utnyttja flera olika ekologiska zoner och till-
godogöra sig en överskottsproduktion inom olika jordbruksinriktningar (därav
uttrycket det mångsidiga godset). I gränsområden mellan de olika zonerna
kunde markanvändningen växla efter godsägarens behov, vilket gav upphov
till en mosaik i markanvändningen, t.ex. koloniserades skogs- och våtmarks-
områden först under äldre delen av medeltiden medan områden med bättre
jordbruksförutsättningar generellt hade varit bebodda mycket längre.

                                             
2 Se Gelting 1988 och Klackenberg 1986.
3 Lindkvist 1990.
4 Jones 1976, Roberts 1982 s. 17 ff. och Roberts 1996 s. 57 ff, särskilt figuren s. 58.
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Figur 6.1: Modell över ett mångsidigt gods (multiple estate) i  Storbritannien under
medeltiden. Ur Roberts 1982 s. 18.
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Modellen över det engelska godset visar alltså ett geografiskt samlat
jordägande i form av ett storgods som omfattade mycket stora arealer, flera
socknar och stora byar. Modellen säger inget om hur gammal denna struktur
var år 1200. Allmänt antas dock att dessa gods redan vid denna tid var gamla
och att de hade varit etablerade sedan länge även när de första gången
framträder år 1086 i skriftliga källor. Det faktum att många av godsen i som
finns dokumenterade år 1086 var små förklaras med att de tidigare stora
samlade godsen vid denna tid hade splittrats upp genom arv, donationer till
andliga institutioner och förläningar av jord till vasaller. I de centrala delarna
av godset finns vidare ofta rester från en romersk bosättning och flera
romerska vägar möttes där. Dessutom finns tecken på att många av de
romerska bosättningarna i sin tur lokaliserades till förromerska centra. Drar
man ut trådarna från modellen gör den alltså anspråk på att visa det stora
mångsidiga godsets långa kontinuitet över tiden i rummet.

Modellen har utsatts för kritik, framför allt från historiker men även från
geografer. Kritiken har dels gått ut på att det finns stora svårigheter med att
använda förhållandena kring år 1086 för att uttala sig om äldre förhållanden,
dels har den gått ut på att lokala empiriska studier endast delvis stöder
modellen.5 I stället har man i den senaste forskningen betonat att det tidig-
medeltida engelska samhället var mer komplicerat än vad modellen över det
mångsidiga godset visar, och att de olika gods, som onekligen fanns, hade
olika bakgrund och var mycket olika stora.6 Till exempel har man påvisat att
vissa av de stora godsen kunde vara av ett relativt nyetablerade år 1086.

Kritiken mot modellen över det mångsidiga godset är säkert i många fall
berättigad. Trots kritiken menar jag dock att tanken om det mångsidiga godset
tillhandahåller en modell över hur det i rumsligt och socialt avseende kunde se
ut i England under åtminstone åren kring sekelskiftet 1200. Som jag uppfattar
det hela tar modellen över det mångsidiga godset fasta på en rumslig
kontinuitet av storgods med underlydande gårdar och byar. Kritiken däremot
inriktar sig till stora delar på att det därmed också skulle vara fråga om en
kontinuitet i de sociala strukturerna och samhällssystem.

Modellen över det mångsidiga godset talar inte om hur godset kring 1200
har bildats, men det finns en tanke om att den stora samlade jordegendomen
har mycket gamla anor.

Vad gäller rumslig struktur finns vissa likheter mellan modellen över det
mångsidiga godset omkring 1200 och de förhållanden som framkom i de de-
taljstuderade socknarna i Östergötland kring år 1200. I England fanns, enligt
modellen, alltså stora geografisk samlade jordegendomar som ägdes eller
kontrollerades av en person eller en släkt. Dessa gods omfattade, utöver
godscentrum med storgård och kyrka, en stor mängd underlydande byar och
gårdar samt annexkyrkor. I perifera delar av godset skedde under tider av
                                             
5 Se Hadley 1996 och Hadley 2000 s. 84 ff. och där anförd litteratur.
6 Hadley 2000 s. 162 ff.
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expansion en styrd kolonisation där nya underlydande mindre gårdar
etablerades. I Östergötland framkom inga tydliga indikationer på godscentrum
i sådana stora gods utom i Kättilstads socken, där Kättilstads kyrkby sannolikt
var en huvudgård och där det också fanns en kyrka. Kaga by var också en
sådan tänkbar storgård med kyrka centralt i den stora jordegendomen.

Enligt den engelska modellen splittrades dessa stora geografiskt samlade
gods sedan upp, och en lägre adel kom att besitta mindre delar som vasaller till
den stora godsägaren i centrum. En sådan process framskymtade i Öster-
götland även om direkta skriftliga belägg saknas. I de studerade socknarna
hade det tidigare samlade jordägandet vanligen splittrats upp genom arv fram
till 1300-talets andra hälft, då jorden innehades av släktingar och arvingar till
den eller de personer som hade innehaft jorden under 1200-talet.

Romarriket utgör ett bakgrundsbrus i det engelska exemplet. Vad fanns i
andra områden, och vad fanns före? Kanske Irland och de slaviska områdena
söder om Östersjön kan ge en bild av detta.

6.2.2 Exemplen Irland och Skottland

Irland låg utanför det romerska riket. Detta förhållande i kombination med att
Irland har ett unikt skriftligt källmaterial från perioden 500—1200 medför att
området kan fungera som en modell för hur ett samhälle utanför romarriket
kunde vara organiserat i rumsligt och socialt avseende före den klassiska
feodalismens etablering.

Den i särklass vanligaste fornlämningstypen i Irland är ringborgen (ráth).
De 10 000-tals lämningarna efter ringborgar finns utspridda över hela ön, i
vissa områden tätare och i andra områden lite glesare. Ringborgarna är i
allmänhet från den tidiga kristna tiden i Irland, d.v.s att de etablerades från
omkring år 500 och fungerade fram till 1100-talet. I slutet av 1100-talet
invaderades ön av Anglo-Normanderna från England, vilka etablerade nya
bebyggelsestrukturer och ett nytt socialt och ekonomiskt system med feodala
gods. Ringborgarna var permanent bebodda och motsvarade gårdar. Den
irländska ekonomin var nästan helt inriktad på boskapsskötsel under perioden
och rikedom mättes i boskap. Av denna anledning var boskapsräder vanligt
förekommande, och ringborgarna anses nu för tiden allmänt ha varit bebyg-
gelseenheter som hade ett skydd mot sådana boskapsräder.7

Inom den historisk-geografiska forskningen i Irland har en modell över det
irländska samhället under tidig kristen tid arbetats fram, se Figur 6.2. Utgångs-
punkten är det förhållandet att ringborgarna är olika stora och förefaller ligga
samlade i olika system. Detta förhållande har under senare år kopplats sam-
man med samhällets sociala struktur som den framträder i det samtida
skriftliga källmaterialet.8

                                             
7 Stout 1997 s. 20.
8 Stout 1997 och Simms 1985.
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Figur 6.2: Modell över ett kungarike (tuáth) från tidig kristen tid i Irland som visar den
rumsliga fördelningen av olika typer av ringborgar (ringforts) och de sociala
relationerna mellan innehavarna av de olika typerna av ringborgar. Ur Stout 1997 s.
124.

Det irländska samhället under tidig kristen tid var till stora delar baserat på
släktskap och släktförhållanden.9 Irland bestod under perioden av många,
minst 150 stycken, små lokala samhällen kallade kungariken (tuáth). Alla fria
människor inom ett sådant kungarike var mer eller mindre släkt, de tillhörde
samma ”stam”.10 De fria människorna var antingen jordherrar eller under-
lydande en jordherre och dessa grupper var sammanbundna i ett nätverk av
förpliktelser och skyldigheter vid sidan av släktskapen och familjebanden. De
underlydande betalade t.ex. ränta till jordherrarna och hade också andra skyl-

                                             
9 Byrne 1971.
10 Byrne 1973 s. 28.
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digheter att stödja jordherrarna och deras följen. Jordherrarna i sin tur stod
under en högre jordherre eller kungen och tillhörde hans följe.11

Bebyggelsestrukturen och den sociala strukturen inom ett sådant kungarike
framgår av Figur 6.2. Inom kungariket fanns ett stort antal ringborgar av
varierande storlek. De större borgarna, ofta strategiskt belägna och skyddade
av många mindre ringborgar, beboddes av samhällets aristokratiska skikt d.v.s
jordherrarna. Den största borgen i kungariket beboddes av kungen. De minsta
ringborgarna beboddes av fria jordlösa som arrenderade mark och/eller bo-
skap. Dessa jordlösa landbor kunde vara söner till aristokrater eller andra fria.
Utöver kungen, de olika skikten av jordherrar och de jordlösa landborna fanns
en grupp av fria men icke-aristokratiska individer. Dessa hade också en
relation till kungen, men denna relation var i huvudsak grundad på frihet. Det
fanns också ofria landbor och slavar kring de större ringborgarna.

Det irländska samhällets bebyggelsestruktur återspeglar alltså en tydlig
social differentiering. Kungarikena hade sin bakgrund i släktskap, där i princip
alla fria människor inom området var släkt med varandra.

Jordägandet under denna tid i Irland är förhållandevis väl känt, till skillnad
från många andra platser i Europa. I det samtida skriftliga källmaterialet anges
hur mycket mark de olika sociala grupperna hade, där de jordlösa landborna
brukade ca 14 hektar, de fria icke-aristokratiska individerna ca 30 hektar och
de aristokratiska skikten i samhället (jordherrarna) mellan 50 och 100 hektar.
Det är inte känt hur marken som låg emellan de olika ringborgarnas ägor
ägdes och brukades. Troligen brukades de extensivt som allmänningar.12 Den
viktigaste maktbasen för de som ägde jord var, under den äldsta delen av
perioden, personliga relationer baserade på släktskap och andra ömsesidiga
förpliktelser och där de jordlösa brukade aristokratiskt ägd mark eller arren-
derade deras boskap. Från perioden 700–900 e.Kr. kom markägandet i sig att
få allt större betydelse för jordherrarna samtidigt som de personliga, på
släktskap baserade, relationerna minskade i betydelse. Denna process har
tolkats som att samhället territorialiserades.13 Det rådde ett exploateringsför-
hållande mellan de som innehade jord och de jordlösa, något som i allmänna
ordalag kan karaktäriseras som ett landbosystem. Vid sidan av landborna
fanns också slavar på de större ringborgarna.

Även i Skottland fanns en social organisation under tidig historisk tid som
var lik den i Irland.14 I Skottland finns dock inte samma typ av källmaterial
från tidsperioden varför bilden av samhället är något diffus. Det intressanta
med Skottland är att det har gjorts en sammankoppling mellan å ena sidan de
lokala kungarikena och å andra sidan det mångsidiga godset, som beskrevs i
avsnittet om England ovan. I Skottland var de mångsidiga godsen vanliga

                                             
11 ibid.
12 Stout 1997 s. 126.
13 Byrne 1971 särskilt s. 162.
14 Whyte 1995 s. 9 f.
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under tidig historisk tid, det vill säga före 1200-talet. Mycket talar också för
att de redan då var mycket gamla. De mångsidiga godsen hade av allt att döma
sin bakgrund i de egendomar som innehades av kungarna och de högsta
aristokratiska skikten i de olika kungarikena. Dessa gods låg antingen under
kungarnas eller aristokraternas egen drift eller drevs genom en förvaltare. I
många av dessa gods fanns också en kungsgård centralt i godset.15

Den irländska modellen innebär alltså att det fanns landområden som
kontrollerades av en vitt omfattande släktgrupp med en kung i spetsen. Före
700-talet e.Kr. baserades de sociala relationerna mellan aristokrati och under-
lydande på personliga och släktmässiga relationer. Detta kom sedan att ter-
ritorialiseras och kungen eller det högsta aristokratiska skiktet blev allt mer
den som var jordägare, eller hade överhöghet över jorden, och de andra var
underlydande.

Resultatet av territorialiseringen av jordinnehavet blev sedan det
geografiskt samlade jordägande, som kom att utgöra grunden för feodal-
iseringsprocessen under 1100- och 1200-talen. Detta samlade jordägande, eller
kontroll av stora markområden är i rumsligt avseende likt det engelska mång-
sidiga godset och därmed också i samma avseende som det mångsidiga godset
likt förhållandena i de studerade socknarna i Östergötland under 1200-talet.
Inom det stora området fanns i Irland också en lägre aristokrati som hade stora
gårdar med underlydande mindre gårdar i närheten. I Östergötland framkom
under 1200-talet några sådana storgårdar med relativt stora arealer som
innehades av en trolig lägre aristokrati.16

6.2.3 Området söder om Östersjön

Slavernas samhälle efter 400 e. Kr. har karaktäriserats som ett ”stam-
samhälle”. Det var släktbaserat med storfamiljer och där jordbruksproduk-
tionen sköttes kollektivt inom storfamiljen.17 Bebyggelsestrukturen utgjordes
av enstaka stora bosättningar eller samlingar av flera små bosättningar. Dessa
bosättningar hade familjeband med varandra och var religiöst och politiskt
självförsörjande enheter, ”familjenästen”, som låg på 5–10 km avstånd från
varandra.18

I anslutning till dessa bosättningar fanns vanligen en borg. De tidigaste
kända borgarna är från 600-talet. Dessa borgar var inte permanenta
bosättningar utan tolkas som tillfälliga tillflyktsborgar. Under 700- och 800-
talen blev det allt vanligare med borgar, vilka i tätbefolkade områden kunde

                                             
15 Whyte 1995 s. 15 ff.
16 Till exempel Utdalagodset i Kinda härad, Halleby i Skärkinds härad samt möjligen också Föllingsö-

godset i Kinda härad. Senare under 1300-talet fanns flera sådana exempel med en lägre aristokrati i
UO, till exempel i Skärkinds (Eggeby och Skinstad), Kaga (Lera och Olstorp), Kättilstads (Söderö
och Räckeskog) och Västra Eneby (Tjuk och Gräverum med flera) socknar.

17 Brachmann 1997 s. 28 f.
18 Kobylinski 1997 s. 108.
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ligga på ca 10 km avstånd från varandra. Borgarna innehades av den grupp
människor som hörde till den lokala släkten. Borgarna bildade ett system där
den lägsta nivån var släktborgen omgiven av kanske 15 små bosättningar
(hushåll). Borgarna blev centralplatser och fästen för en uppväxande överklass
och borgarna fungerade också som mötesplatser samt blev viktiga handels-
platser. I västra Pommern växte borgar fram som, utöver själva borgen, också
invallade täta bosättningar.19

Den slaviska territoriella organisationen kan sammanfattas i tre nivåer,
vilka ansluter till de tre nivåerna av borgar som nämndes ovan.20 Den lokala
nivån utgjordes av en grupp gårdar som tillhörde samma familj. Vanligen var
det fråga om en släktborg med kringliggande bosättningar som bildade ett
sådant område. Borgarna dateras till tidigast 600-talet och blev sedan allt
vanligare under de närmast följande århundradena. Denna bebyggelsestruktur
är den allmänna bilden av det slaviska samhället på lokal nivå, borgen
omgiven av ett antal byar eller gårdar.21 Den andra territoriella nivån, mellan-
nivån, var ett område som bestod av flera, kanske ett dussintal, lokala släkt-
bosättningar. Den tredje och högsta territoriella nivån bestod av max 20
territorier av mellannivån. I centrum av dessa stora territorier fanns ofta
särskilt stora borgar.

I Pommern, där relativt detaljerade studier av bebyggelsestruktur och
territorier har gjorts, fanns redan under 600- och 700-talen en organisation av
”stammar”. Ett stamområde bestod av mellan två och tio komplex av lokala
borgar med kringliggande bebyggelse. Under 600- och 700-talen låg centra på
olika borgar inom området men på 800- och 900-talen hade det etablerats en
central borg, till vilken de andra borgkomplexen inom territoriet var knutna
genom ett släktbaserat nätverk.22

Utifrån det faktum att ingen social differentiering framskymtar i det
arkeologiska materialet har det slaviska samhället efter 400 men före 900 e.Kr
karaktäriserats som ett egalitärt samhälle kallat för den ”tidiga slaviska
kulturen”.23 Från 800-talets andra hälft kan en social differentiering urskiljas
och i samband med detta uppstod ett exploateringsförhållande mellan de som
innehade borgen å ena sidan och de som bodde på de kringliggande bosätt-
ningarna å andra sidan. Makten byggde dels på kontroll av kulten och dels på
militär makt (våld), vilket framför allt gav möjlighet att samla in ränta från
jordbruket och därmed också bygga upp ett överskott hos de som innehade
makten.24 Nyare forskning har också påtalat att den klassiska slaviska bebyg-
gelsestrukturen på lokal nivå, en borg omgiven av en samling öppna bosätt-
ningar där ett exploateringsförhållande rådde mellan borgherren och de andra

                                             
19 Kobylinski 1997 s. 109 f
20 Efter Kurnatowska 1997.
21 Kurnatowska 1997 s. 126.
22 Kurnatowska 1997 s. 132, Efter Losinski 1982.
23 Parczewski 1991.
24 Urbanczyk 1997.
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närliggande bosättningarna, i många områden kan beläggas först kring år 900
e.Kr. och därefter. Det är alltså rimligt att anta att det före ca år 900 inte fanns
någon territoriell organisation, varken lokalt eller regionalt, som baserades på
en klassbaserad relation.25

När det sedan gäller framväxandet av politiska territorier och tidiga stater
har tanken framförts att det var ledande familjer, som byggde upp en rikedom
genom stabila hierarkiska strukturer, och  som med våld introducerade kristen-
dom och en kristet organiserad stat. Detta bröt den tidigare relativt jämlika och
demokratiska strukturen, där det tidigare egalitära och på släktsolidaritet
baserade samhället kom att ersättas med politisk lojalitet.26

Sammanfattningsvis var det alltså före 800-talet i stora delar av det slaviska
området fråga om ett egalitärt samhälle vilket också avspeglade sig i bebyg-
gelsestrukturen, där relationen mellan enheterna på olika territoriella nivåer i
första hand byggde på släktskap och inte på intern exploatering. I detta
samhälle hade borgarna då endast en försvarsmässig funktion och var i många
fall inte heller permanent bosatta. I samband med hierarkiseringen av sam-
hället och en social differentiering från 800-talet och framåt kom borgarna
framgent att bli bosättningar för överklassen och de kringliggande öppna bo-
sättningarna exploaterades av borgherrarna. I Pommern var det vanligt att
borgarna, utöver själva borgtornet, även innehöll permanent bosättning av
underlydande.

Principiellt var alltså de slaviska förhållandena före 1100- och 1200-talen i
rumsligt avseende lika dem som fanns i Irland under samma tidsperiod. Dock
förefaller alltså det slaviska samhället fram till 800-talet ha varit ett i huvudsak
egalitärt samhälle. I den forskning, som här har använts om det slaviska
området, berörs inte jordägandemönstret. Indirekt framgår att det från 800-
talet e.Kr. utkristalliserades en ledande samhällsklass, vilka var borginne-
havare, och som kontrollerade kringliggande bosättningar. Om denna process
gav upphov till stora samlade jordegendomar, motsvarande det mångsidiga
godset i England och kungarikena i Irland och Skottland, är oklart. Den
slaviska utvecklingen från 800-talet och framåt är i alla fall inte oförenlig med
en utveckling mot stora samlade jordegendomar kontrollerade eller ägda av en
familj.

När det gäller en jämförelse mellan det slaviska området och Östergötland
under 1200-talet är finns samma likheter, när det gäller rumslig struktur, som
påtalades ovan i jämförelsen mellan England respektive Irland och Öster-
götland. Ett viktigt bidrag som den slaviska historien ger i resonemanget rör
bakgrunden till det samlade jordägandet. I det slaviska området var samhället i
huvudsak, av det arkeologiska materialet att döma, egalitärt fram till slutet av
800-talet. Det socialt differentierade samhället som fanns under 1100- och
1200-talen hade utvecklats från 800-talet och framåt genom att ledande
                                             
25 Kobylinski 1997 s. 110.
26 Urbanczyk 1997 s. 44.
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familjer utkristalliserades och tillskansade sig ekonomisk, politisk och militär
makt.

6.2.4 Feodalismens etablering: Den europeiska utvecklingen kring åren
800—1200 speglad i några exempel

I inledningen till kapitlet framhölls att frågan om kontinuitet före respektive
efter århundradena kring år 1000 är en central fråga för tolkningen av bak-
grunden till och framväxten av det samlade stora jordägandet. Här skall denna
fråga belysas utifrån några exempel hämtade från västra och norra Europa.

Den allmänna bild som man får om man summerar frågeställningen om
kontinuitet och förändring kring år 1000 är att det var fråga om ett ”både och”.
Allmänt var det samhälle som fanns mellan 500 och 900/1000 ett stratifierat
samhälle med sociala skillnader.

I Irland finns undersökningar som visar att den feodaliseringsprocess, i
betydelsen subinfeudation27, som inträffade efter den Anglo-Normandiska
invasionen byggde på befintliga strukturer. De gamla kungarikena (tuáth) med
dess interna indelningar kom att utgöra grundstenarna  i det läns- och gods-
system som bildades under 1200-talet. I det Anglo-Normandiska Irland är det
dock ett brott i kontinuiteten vad gäller den styrande klassen. De gamla
jordherrarna ersattes av Anglo-Normandiska godsherrar, som vanligen var
riddare (militärer).28 Vad gäller den sociala strukturen finns mycket som tyder
på att många avgörande förändringar hade skett redan i det gäliska Irland. De
tidigare fria och självständiga bönderna hade från 800-talet och framåt suc-
cessivt försvunnit och ersatts av en bondeklass av landbor som betalade ränta
till en jordherre.29 Det Anglo-Normandiska samhället tog alltså i princip över
en befintlig struktur både i territoriellt och socialt avseende, en struktur som
hade sina rötter i 400-talet e.Kr. och som sedan hade förändrats från 800-talet
och framåt. Även i den del av Irland som inte invaderades av Anglo-
Normanderna kom den äldre strukturen att utgöra grunden för den hög-
medeltida territoriella organisationen. Till exempel byggde den medeltida
sockenindelningen på de gamla kungarikenas territoriella uppdelning.30 Detta
förhållande, tillsammans med indikationer som tyder på en indelning som
överensstämmer med de medeltida socknarna fanns redan före 1100-talet,
tyder på att territoriella enheter som motsvarar de medeltida socknarna och
som utgjorde grund för beskattning eller ränteuttag existerade redan före den
Anglo-Normandiska invasionen.31

                                             
27 Den process där en person, som får mark från en feodalherre, själv kan bli feodalherre genom att

dela upp och dela ut denna mark till andra.
28 Hennessey 1985 s. 63.
29 Doherty 1998 s. 322.
30 Ní Ghabláin 1996 s. 59.
31 Doherty 1998 s. 314 och där anförd litteratur.
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När det gäller utvecklingen i England framgick, av resonemanget om det
mångsidiga godset ovan, att mycket talade för att det var lång rumslig
kontinuitet. De stora samlade gods, som fanns senast vid mitten av 1000-talet
fortsatte att existera fram till 1200-talet, då de splittrades upp genom att
mindre delar godsen delades ut till underlydande vasaller i en feodal-
iseringsprocess.

De tidiga stater som uppstod i de slaviska områdena hade ofta sin grund i
äldre ”stamterritorier”, där en ledande familj, eller dynasti, gradvis kunde ut-
öka sin makt. Denna process började sannolikt redan under 800- och 900-
talen, då en klar social differentiering kan iakttagas i de slaviska bosätt-
ningarna. De ledande dynastiernas makt grundades dels i en ekonomisk rike-
dom, sannolikt skapad genom en intern exploatering av befolkningen, dels
genom kontroll av kulten.32 I de västslaviska områdena söder om Östersjön
hade de slaviska härskarna redan före den tyska östkolonisationen och kors-
tågen till stora delar inlemmats i en feodal organisation med kungarna i
Tyskland. När sedan östkolonisationen inträffade blev resultatet att tyska och
slaviska bosättningar kom att existera sida vid sida. Den slaviska överklassen
och den tyska överklassen i de slaviska områdena kom också att blandas och
vid slutet av 1100-talet fanns inte längre någon skillnad mellan de slaviska
prinsarna och den tyska adeln vad gäller politiska intressen och kultur.33

Feodaliseringen av dessa områden kom alltså till stora delar att ha den slaviska
organisationen som grund, där den politisk-juridiska feodalismen infördes i en
befintlig struktur och de slaviska och tyska överklasserna smälte samman. Det
skulle alltså vara fråga om en rumslig kontinuitet på många platser samtidigt
som det uppstod en mängd nya gods kring de tyska borgarna. I många
områden förefaller det också ha varit fråga om en social kontinuitet, åt-
minstone fram till 1200-talet. Det som skedde var en social differentiering och
polarisering, där den yttersta makten till slut hamnade hos en person, kungen.

En principiellt likartad utveckling, det vill säga att det feodala samhället
fogades in i eller uppstod i ett befintligt socialt differentierat samhälle med ett
exploateringsförhållande mellan herrar, som hövdingar eller stamhövdingar,
och underlydande jordbruksbefolkning, har nyligen också diskuterats för delar
av Estland.34 Där fanns en lokal förhistorisk aristokrati och sedan, i och med
feodaliseringen, kom flera nya sådana strukturer att skapas genom
vasallsystemet. Det befintliga estniska systemet inlemmades samtidigt i det
nya feodala systemet.

I de delar av Europa, som hade varit en del av romarriket, byggde det efter-
romerska samhället på de strukturer som hade etablerats under romartiden, där
gamla centra fortsatte att vara centra. Regionala exempel från sydvästra
Tyskland (Rhen-Erft söder om Köln) har visat att den merovingiska eliten

                                             
32 Urbanczyk 1997.
33 Lotter 1989 s. 303 ff.
34 Mägi 2001.



226

övertog de romerska centralplatserna.35 Direkt kontinuitet kan dock inte be-
läggas utom i ett fåtal fall, snarare tycks det ha varit ett brott i bosätt-
ningskontinuiteten på dessa platser under ca 100 år mellan 450 och 550 e.Kr.36

Under perioden före 1100 skedde sedan en omfattande kolonisation i tidigare
skogsområden på initiativ av en lokal adel, och det var i dessa områden som
det senast under 1100-talet kom att byggas en mängd borgar.37

I ett annat regionalt exempel från Frankrike konstaterades att den feodala
överklassen efter år 1000 hade olika bakgrund.38 Den ena kategorin bestod av
en grupp feodalherrar som var ny och som vilade helt på feodal grund, d.v.s.
de hade erhållit sitt herravälde genom förläningar. De var ofta militärer
(riddare) eller innehade olika ämbeten som hade utdelats av en greve eller
kung och deras jordrikedom och ekonomiska intresse i jordbruket var se-
kundära. Många av dessa herravälden var lokaliserade till områden där kronan
eller grevar ägde mark. Gruppen av militära och administrativa feodalherrar
hade sannolikt delvis uppkommit mot bakgrund av yttre hot eller inre spän-
ningar i samhället, i norra Frankrike och längs Atlantkusten bl.a. genom
vikingahärjningar. Den andra kategorin feodalherrar hade en helt annan
bakgrund. De tillhörde en gammal aristokrati som sedan länge hade haft
ekonomiska intressen i jordbruket och hade stora jordegendomar i form av
arvegods (allodial jord) samt också en lång historia som lokala makthavare.39

Slutsatsen av detta exempel är att den feodala strukturen med ett länsväsende
och etablerande av lokala herravälden på feodal grund, där herren gjorde
militär eller administrativ tjänst åt kungen eller en greve i utbyte mot jord och
lokal makt, uppstod i ett samhälle som redan hade en jordägande aristokrati
som exploaterade bönder och/eller slavar i jordbruksproduktionen. Feodal-
iseringen innebar sedan att även den gamla aristokratin kom att inlemmas i
den feodala organisationen efter år 1000.

Slutsatsen är alltså att det feodala samhälle som etablerades i Europa
århundradena kring år 1000 till stora delar byggde på befintliga strukturer. Det
var fråga om både en kontinuitet i sociala strukturer och en rumslig
kontinuitet. I samma område hade det funnits stora jordegendomar och gods
lång före år 1000. Det som var specifikt för feodalismen var länssystemet och
fragmenteringen av den politiska och juridiska makten från centralmaktens
sida. Gods och aristokraters exploatering av den jordbrukande befolkningen
(slavar eller landbor) hade funnits redan innan den klassiska feodalismen lik-
som det hade funnits lokala herravälden sedan länge som uppenbarligen
byggde på  någon form av intern exploatering. I Irland och de slaviska
områdena hade de lokala herraväldena och godsen sin bakgrund i släkt-
territorier, där invånarna var mer eller mindre släkt med varandra.
                                             
35 Janssen 1976.
36 Bücker & Hoeper 1999 s. 447 ff.
37 Janssen 1976 s. 56 ff och kartorna s. 47 och 58.
38 Fossier 1976.
39 Fossier 1976.
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6.2.5 Jordägande, bebyggelse och samhälle på lokal nivå – en rumslig
modell

Slutsatsen av genomgången av de olika exemplen från norra och västra Europa
visar att det före år 1000 förekom en struktur bestående av stora geografiskt
samlade jordegendomar. Denna struktur med stora jordegendomar i form av
gods hade olika bakgrund. Av Figur 6.3 framgår min sammanfattande rums-
liga tolkning av det samlade jordägandets bakgrund i de olika exempel som
har tagits upp här.

Omkring 500 e. Kr. var såväl Irland som området söder om Östersjön ett
släktbaserat samhälle. I Irland var detta samhälle socialt differentierat med en
kung och flera aristokratiskt samhällsskikt. Denna överklass bodde på stora
gårdar. Kring de stora gårdarna låg ett antal mindre gårdar vilka lydde under
de stora gårdarna. Det förekom intern exploatering av de mindre gårdarna. I
det slaviska området var detta samhälle i huvudsak egalitärt med jämnstora
familjebosättningar. Centralt i området fanns en borg som inte var permanent
bosatt utan användes som en tillflyktsborg i händelse av angrepp. I England
var ofta de tidigare romerska bosättningarna centra i de stora samlade godsen
efter romartiden. Den romerska strukturen gick i vissa fall tillbaka till för-
romerska strukturer. I övrigt diskuterades inte bakgrunden till de samlade stora
godsen i den engelska modellen över det mångsidiga godset. Samma mönster,
där strukturer i bebyggelse som fanns under romartiden utgjorde grunden för
de strukturer som sedan fanns under tiden efter romartiden, framkom enligt
genomgången ovan också i södra Tyskland.

Under århundradena kring år 1000 fanns av allt att döma en struktur med
ett stort geografiskt samlat jordägande i samtliga de här studerade områdena
av Europa. I Irland hade de ledande kungliga familjerna allt mer kommit att bli
de huvudsakliga jordägarna i kungarikena i takt med att marken blev allt
viktigare att kontrollera, till skillnad från tidigare då kontroll över
människorna var det som var viktigt. När sedan det feodala samhället etab-
lerades var det denna struktur som låg till grund för de feodala godsen under
1100- och 1200-talen. I England var det ingen principiell rumslig skillnad
jämfört med föregående period. Det skall dock påpekas att det är först kring år
1100 som de mångsidiga godsen kan beläggas i det skriftliga källmaterialet
och att det antas att denna struktur redan då var etablerad sedan gammalt. I det
slaviska området söder om Östersjön hade en social differentiering inträffat
från 800-talet och framåt. En överklass, som utgjordes av de ledande
familjerna, byggde upp sitt överskott genom en intern exploatering av de andra
bosättningarna inom området. Borgarna blev permanenta bosättningar för
överklassen och dessa borgar omgavs av de mindre familjebosättningarna.
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Figur 6.3 Sammanfattande modell över samhälle och rumsliga uttryck i några
områden i Europa 500—1200 e.Kr.

Från år 1000 och fram till 1200-talet etablerades sedan feodalismen i politisk
och juridisk mening i stora delar av Europa. En följd av detta blev i vissa fall
en fragmentisering av de stora jordegendomarna, som genom en feodal-
iseringsprocess delades upp och förlänades till en ny feodal överklass av
militärer och byråkrater, vilka erhöll smärre jordegendomar i utbyte mot
tjänster. Denna process ledde till en ny rumslig struktur, där tidigare stora
egendomarna splittrades upp på vasaller. Vasallerna utgjordes av en ny sam-
hällsgrupp bestående av militärer och feodala byråkrater. I Europa byggde
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denna nya herreklass lokala borgar och fick i det närmaste oinskränkt rätt att
exploatera kringliggande byar och gårdar. I andra fall fogades de existerande
strukturerna in i den feodala organisationen. De sedan gammalt etablerade
lokala jordherrarna blev vasaller med oförändrad rumslig struktur på jord-
ägande/jordkontroll och bebyggelse. Det var i dessa fall fråga om en gammal
samhällsklass av jordägande aristokrater som innehade stora egendomar, som
räknades som arvejord.

6.3 Summering

I inledningen till kapitlet ställdes några frågor. Det nu dags att försöka svara
på dem.

Jämförelsen mellan de resultat som framkom i de studerade socknarna i
Östergötland med andra områden i norra och västra Europa visade att det
fanns vissa likheter. Jordägo- och bebyggelsestrukturen i de studerade sock-
narna i Östergötland var i många avseenden likt de stora gods som beteck-
nades det mångsidiga godset i England. Liknande strukturer fanns också på
Irland före slutet av 1100-talet. När det gällde det slaviska området söder om
Östersjön var det oklart när det gällde jordägandet, dock fanns även där
territorier som omfattade stora samlade geografiska områden och som kontrol-
lerades av en familj inom området. En slutsats är alltså att det senast under
1000- och 1100-talen på många platser i västra och norra Europa fanns stora
gods som karaktäriseras av ett geografiskt samlat jordägande, där en person
eller familj kontrollerade stora arealer mark. Det innebär att resultatet från de
studerade socknarna är rimligt i en internationell jämförelse.

De stora geografiskt samlade jordegendomarna hade i allmänhet sin
bakgrund i gamla strukturer från tiden före 1000-talet. I Irland och det slaviska
området söder om Östersjön utgjordes basen av ett socialt och ekonomiskt
differentierat samhälle, där en ledande familj (kung eller aristokrati) innehade
eller kontrollerade sådana stora geografiskt samlade egendomar på så sätt att
de tillgodogjorde sig ett överskott av underlydande enheter inom området
genom intern exploatering. I de engelska exemplet med det mångsidiga godset
var bakgrunden mer oklar. En viktig bas för strukturen var där de strukturer
som hade anor sedan åtminstone romartiden. De samhällen, som uppvisar
exempel på geografiskt samlat jordägande som omfattade stora arealer och ett
stort antal bebyggelseenheter, karaktäriseras alltså av ett starkt socialt
differentierat samhälle där det aristokratiska skiktet (hövding/kung) i sam-
hället ägde stora områden och exploaterade underlydande gårdar och byar
inom detta område.

När det gäller frågan om kontinuitet eller inte före och efter århundradena
kring år 1000 förefaller det alltså beträffande jordägande och bebyggelse före-
ligga en hög grad av rumslig kontinuitet i de olika exempel som har tagits upp
här. Förekomst av gods, stora samlade jordegendomar och intern exploatering
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av underlydande jordbrukarbefolkning var inget nytt som infördes århundra-
dena kring år 1000. Beträffande den släktmässiga kontinuiteten är förhål-
landena mer oklara. Helt klart är dock att det både fanns en gammal jord-
ägande aristokrati som fortsatte att vara stora jordägare efter år 1000 och att
det uppstod en ny överklass, som bestod av militärer och feodala byråkrater.
Det nya i stora delar av Europa var fragmenteringen av politiska och juridiska
befogenheter till lokala borgherrar. Det är det senare som går under
benämningen feodalism i den internationella litteraturen.
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7 Jordägande, bebyggelsestruktur och samhälle i
Östergötland 1000—1550

Efter de empiriska undersökningarna och den internationella genomgången är
det nu dags att försöka sammanfatta resultaten och att göra en samlad tolkning
av jordägande, bebyggelsestruktur och samhälle i Östergötland under den
studerade perioden. Utgångspunkterna för detta kapitel är de frågor som
ställdes i avhandlingens inledning i avsnitten 1 och 1.4 samt den rumsliga
modellen över makten i landskapet på lokal nivå i avsnitt 1.2.4.

7.1 Godsen och herrgårdsbygden i ett långt tidsperspektiv

Herrgårdsbygden
De flesta av de herrgårdar som finns idag i Östergötlands mellan- och
skogsbygd har sin bakgrund i medeltida sätesgårdar och som centra i
medeltida geografiskt samlade godskomplex. Andra herrgårdar har tillkommit
framför allt under 1600-talet. Denna avhandling har visat att jorden var samlad
redan innan herrgårdsbildningarna skedde under 1600-talet, antingen under det
världsliga frälset eller under kyrkliga institutioner och kronan. Vi kan också
slå fast att frälset har varit den dominerande kategorin av jordägare under
medeltiden och 1500-talet. Detta gäller i synnerhet de gamla centralbygderna i
såväl skogsbygden som i mellan- och slättbygden. I slättbygden dominerade
frälsegodsen nästan totalt och någon utpräglad bondeägd bygd fanns inte före
1600-talet. Det är på slättbygden och i de centrala områdena i mellan- och
skogsbygden som den riktigt gamla aristokratiskt ägda jorden återfinns. Någon
övergång från ”bondebygd till herrgårdsbygd” kan alltså inte konstateras.

Godsens relativa omfattning och lokalisering
Vid mitten av 1500-talet var 72 procent av jorden i undersökningsområdet (det
vill säga de fem häraderna) frälsejord. Skattejorden, som ägdes av självägande
bönder, utgjorde 16 procent. Resterande 12 procent utgjordes av jord som
ägdes av kronan. Frälse, såväl världsligt som andligt, var alltså den klart
dominerande jordägarkategorin. Resultaten av specialstudien av frälsejordens
lokalisering i Kinda härad vid mitten av 1500-talet samt undersökningarna av
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de detaljstuderade socknarna visade, att centralt i socknarna och i de för-
historiska bygderna var frälsejorden den nästan totalt dominerande jordägar-
kategorin. Frälsejord förekom även utanför centralbygderna. Den jord som
ägdes av självägande skattebönder låg huvudsakligen utanför centralbygderna,
även om enstaka skattegårdar fanns i dessa områden. Undantaget därvid var
Skärkind och Örtomta socknar, där en viss mängd skattejord, och i Skärkinds
fall även kronojord, förekom i de centrala delarna av socknarna.

I undersökningarna av de medeltida förhållandena i de detaljstuderade
socknarna framkom vidare att denna jordägostruktur gick att följa åtminstone
till 1300-talet i samtliga socknar. Endast i några enstaka fall kunde det
beläggas att skattejord hade övergått till frälse. Inget talade heller för att den
konstaterade jordägostrukturen var ny under 1300-talet. Tvärt om visar de
fåtaliga beläggen före 1300-talets mitt och släktutredningarna att jorden i de
centrala delarna av socknarna hade varit frälse redan vid 1300-talets början,
sannolikt ännu tidigare.

Jordägandestrukturen under äldre medeltid
Rekonstruktioner av jordägoförhållandena under äldre delen av medeltiden,
tillbaks till åtminstone 1200-talets början, visade alltså att det var sannolikt att
den aristokratiskt ägda jorden då var koncentrerad till ett fåtal personer eller
släkter. Dessa släkter var kungliga eller blev sedan kungliga och de hade sin
bakgrund i de centrala delarna av Östergötland. Rekonstruktionerna av jord-
ägandet under äldre medeltid tyder på att på att några socknar nästan helt
kontrollerades av antingen Sverkerätten eller Folkungaätten. De två släkternas
gods var, utifrån släktstudierna, svåra att skilja åt. Detta förhållande med det
koncentrerade jordägandet öppnar för frågan om det medeltida jordägandet
ursprung i vikingatidens samhälle.

Godsdriften och landskapet
Godsens rumsliga struktur, i kombination med några få explicita belägg, tyder
på att godsen under äldre medeltid organiserades genom att det fanns huvud-
gårdar lokalt. I de fall godsen ägdes av Folkungaätten eller arvtagarna till
Sverkerätten var det troligen inte fråga om sätesgårdar utan om just huvud-
gårdar, från vilka förvaltningen av de mycket omfattande godsmassorna utgick
lokalt. I de fall det var en lokal eller regional aristokrati som ägde godsen var
det i regel fråga om sätesgårdar med kringliggande gods. Senare, under 1300-
och 1400-talen, hade många av de tidigare högfrälse huvudgårdarna försvunnit
och egendomarna hade splittrats upp genom arv. Detta fenomen, att
huvudgårdarna i många fall försvann, i de fall de inte fick funktionen som
sätesgårdar under senare delen av medeltiden, är också väl känt genom den
tidigare forskningen. När det gällde de lågfrälse sätesgårdarna med tillhörande
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gods i de studerade socknarna var det flera som förblev geografiskt samlade
gods, även om själva sätesgården i många fall försvann.

Om vi då återvänder till den modell över makt och landskap som ställdes
upp i inledningen avsnitt 1.2.4, så kan vi säga att modellen delvis får stöd i de
förhållanden som har kunnat konstateras i de studerade socknarna. Före-
komsten av huvud- och sätesgårdar under den äldre delen av medeltiden i de
mycket omfattande högfrälse godsen tyder på att makten var lokalt närvarande
under äldre delen av medeltiden i de socknar som har studerats här. I takt med
att stordriften avtog i betydelse och att landbosystemet formaliserades och
reglerades i lagar och förordningar försvann också huvudgårdarna lokalt och
därmed också den lokalt närvarande makten.

Skattejorden
Innan vi går vidare i tolkningen måste vi också ta ställning till skattejorden
och till motbilden till det som jag framförde ovan, det vill säga den tidigare
ofta hävdade tesen att självägande bönder dominerade under vikingatid och
äldre medeltid. En sådan ståndpunkt går knappast att hävda vad gäller de
studerade socknarna i Östergötland. Den rumsliga jordägostrukturen med
frälsejorden lokaliserad till de förhistoriska centralbygderna redan under den
äldre delen av medeltiden, och det faktum att skattejorden senare endast åter-
finns utanför de direkta centralbygderna, tyder snarare på att de självägande
böndernas jord var sekundär i förhållande till frälsejorden, eller den aristo-
kratiskt ägda jorden.

7.2 Godsens uppkomst och samhället – ett försök till tolkning

Mina resultatet tyder alltså på att det mycket tidigt fanns stora jordegendomar,
vilka kan knytas till ett fåtal personer och släkter. Frågan är då om detta är
något nytt för den äldre medeltiden i förhållande till tiden före eller om det
hela bygger på en gammal struktur, som fick delvis nya former och nytt
innehåll under medeltiden, men som struktur betraktat går mycket längre
tillbaka i tiden.

Hittills har mitt resonemang vilat på relativt säker empirisk grund. De
förhållanden som har beskrivits bygger dels på direkta belägg och dels på
empiriskt grundade indikationer. Vi skall nu gå över till ett resonemang som
har karaktären av tolkning. Syftet är att ställa upp en hypotes som delvis blir
en motbild till den gängse synen på det medeltida och vikingatida samhället.

7.2.1 Kungasläkternas jordägande och makt i Östergötland

I de flesta av de detaljstuderade socknarna dominerade Folkungaättens olika
grenar och Sverkerättens arvtagare jordägandet redan under 1300-talet. Dessa
två släkter utgjorde närmast vad som kan betraktas som släktgrupper med
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giftermålsförbindelser dels med varandra, dels med andra släkter. Med stor
sannolikhet hade denna jord varit samlad till dessa två släktgrupper under
1200-talets första hälft. Undantaget är Örtomta socken där släkten Natt och
dag eller dess föregångare sannolikt ägde mycket jord vid samma tidpunkt.

Dessa resultat kompletterar tidigare kunskap om att de kungliga släkterna
Sverkerätten och Folkungaätten hade stora jordegendomar i Östergötland
under äldre medeltiden. Tidigare forskning har dock endast gjort punktvisa
nedslag där det har funnits ett gott källmaterial i form av bevarade brev från
1200-talet. Sverkerätten kunde knytas till tre olika huvudområden i Öster-
götland, nämligen Linköpingstrakten, Omberg- och Tåkernområdet och
Visingsö. Mina resultat visar att stora delar av Kinda också möjligen kan
knytas till Sverkerätten.

Utöver de kungliga släkternas gods fanns centralt belägna kronogods
(Uppsala öd) i centrala delarna av Skärkinds socken och Gårdeby socken i
Skärkinds härad samt i Vist socken i Hanekinds härad. Detta var gods knutet
direkt till kungamakten och räknades som kronojord. De gods som kunde
knytas till de kungliga släkterna var inte sådan kronoegendom utan räknades
som frälsejord och som privat släktegendom. Mina undersökningar visar alltså
att de kungliga släkterna även ägde mycket jord utanför Östergötlands
kärnområden.

En tolkning skulle kunna vara att det var genom att äga jord i bygdernas
centrala delar som de kungliga släkterna kunde kontrollera Östergötland.1

Detta kan då jämföras med Uppland, där husabyarna sannolikt hade mot-
svarande funktion. En förklaring till Husaby-godsens bakgrund är att de var
konfiskerat stormannagods, som kungamakten dragit in på grund av att
stormännen hade varit fientliga till kungamakten. Det är i så fall fråga om ett
brott i ägarkontinuiteten. Vid sidan av dessa kronoegendomar har också
högfrälset ägt jord i socknarnas centralbygder, som i norra Uppland. I
Östergötland tycks det alltså som att kungamakten i stor utsträckning grundade
sin makt på släktgods, som inte var att anse som kronoegendom. Detta skulle
också kunna vara en förklaring till att det till stora delar saknas husabyar i
Östergötland. Kungamakten hade redan kontroll över bygderna genom att
släkterna ägde jord i centrala lägen, och man kunde bygga det administrativa
systemet på en redan existerande jordägostruktur. I Uppland saknades en
sådan struktur och där kom husabyarna att bli det sätt på vilket centralmakten
kunde hävda sådan kontroll.

7.2.2 Några alternativa vägar till uppkomsten av det samlade jordägandet

När nu en släkt eller släktgrupp har ägt i det närmaste hela socknar uppstår
frågan hur denna stora jordkoncentration en gång har uppstått? Det finns då ett
antal olika alternativ.
                                             
1 Lindkvist 1990 s. 26 ff.
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Ett första alternativ utgår från Gurevitjs modell, där självägande bönder
gav upp sitt oberoende och sålde sig till en herre. Herrarna var i sin tur
beroende av dessa förbindelser för att upprätthålla sitt herravälde.2 En variant
av denna process är rena uppköp av fria bönders jord och gårdar, där de fria
bönderna blev landbor under den nye jordägaren.3

Ett andra alternativ är att det skedde genom släktskap och giftermål, där
kungasläkterna på olika sätt gifte in sig i de regionala/lokala aristokratierna
eller kunde påräkna släktskap med dessa aristokratier bakåt i tiden.

Ett tredje alternativ är konfiskation av självägande bönders och lokala
stormäns jord i samband med maktkamp. De segrande, kungen och hans släkt,
lade beslag på de besegrades gods. Kampen handlade om att de lokala
stormännen ville vara oberoende eller självständiga i förhållande till en
centralmakt.  Folkungaätten och Sverkerätten representerade i så fall central-
makten. Det som talar emot konfiskationshypotesen i Östergötland är att
jorden i de allra flesta fall räknades som frälsejord och inte som kronojord.

Ett fjärde alternativ är att jordägostrukturen har uppkommit genom styrd
eller på annat sätt kontrollerad kolonisation av en stor jordherre som har
kontrollerat marken i hela eller stora delar av en socken. Detta skulle innebära
åtminstone äldre järnålder i de undersökta socknarna, då det finns tydliga
tecken på att området var bebyggt med flera bebyggelseenheter under denna
tidsperiod. Denna punkt utesluter inte de övriga.

Med utgångspunkt i den gängse synen på förhållandena under äldre
medeltiden skulle man kunna tänka sig att det var en kombination av de fyra
alternativen ovan som ledde till det samlade jordägandet. Bönder eller en lokal
storman kan ha kontrollerat området under yngre järnåldern och äldsta medel-
tiden, och att det är dessa gårdar och lokala gods som kungamakten eller de
kungliga släkterna kommer över antingen genom trohetsförbindelser, uppköp,
släktskap eller konfiskationer. Den styrda kolonisationen skedde inom de
lokala godsen genom t.ex. frigivning av trälar. Kungasläkternas jordägande
skulle då, enligt denna syn, vara ”sekundärt” i förhållande till den lokala
överklassens och ha tillkommit genom ett övertagande av jord från själv-
ägande bönder eller lokala stormän.

En viktig slutsats i de internationella jämförelserna i Kapitel 6 var att
kontinuitet i rumslig struktur var vanlig i Europa kring år 1000. Vi kan då
ställa upp ett femte alternativ om bakgrunden till det samlade jordägandet.
Detta alternativ betonar kontinuitet i stället för förändring. Jordägostrukturen
kan ha varit resultatet av en maktkamp om ägandet. Utgångspunkten därvid är
att makten över jorden fanns på flera nivåer i samhället. Redan under yngre
järnålder kan det ha funnits en eller flera kungar eller kungliga släkter i
Östergötland som hävdade överägande till en stor del av jorden i området. På
lokal nivå fanns ett antal aristokrater (bönder) som hävdade ägande till jorden.
                                             
2 Gurevitj 1979.
3 Lindkvist 1979 s. 145 ff. och där anförd litteratur.
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Med flera olika hierarkiska nivåer av rättigheter till jorden måste det ha varit
en öppen fråga vilken nivå som slutgiltigt stärkte sitt grepp, och vars
rättigheter till marken slutgiltigt var de som blev bestående. I vissa fall kan
rätten till marken ha stannat lokalt. I stora delar Östergötland gick dock
kungasläkterna segrande ur dragkampen om rätten till jorden, en dragkamp
som enligt resonemangen ovan var avslutad senast under 1100-talets första
del.

7.2.3 En hypotes om samhället

Den gängse synen på det vikingatida och medeltida samhället har fram till de
senaste åren varit att det huvudsakligen bestod av fria självägande bönder.
Genom att mina undersökningar har omfattat geografiska områden som
helheter, till skillnad från tidigare forskning som endast har gjort punktvisa
nedslag på gods som har haft ett gott källmaterial, var jag tvungen att ta
ställning till hela socknar. Resultatet av mina studier har då visat att jorden i
de studerade socknarna sannolikt hängde ihop genom att de ägdes av en eller
några få kungliga släkter senast under 1200-talet. Detta mönster med det
samlade jordägandet skulle då enligt den gängse synen vara sekundärt, vilket
framgick av resonemanget ovan. I detta avsnitt skall jag, i enlighet med an-
greppssättet att studera hela geografiska områden, och genom analogier med
Irland och det slaviska området söder om Östersjön erbjuda en annan tolkning
av det samlade jordägandet och dess bakgrund.

I kapitel 6 framkom att åtminstone delar av norra och västra Europa före
1000-talet kan karaktäriseras som ett tydligt socialt differentierat samhälle
med en aristokrati som exploaterade underlydande bosättningar. I äldre lit-
teratur karaktäriserades dessa samhällen som stamsamhällen, ett begrepp som
knappast används längre i litteraturen. Kännetecknande för de irländska och
slaviska samhällena före 1100-talet är att de byggde på släktskap mellan de
individer som bodde inom ett visst område. I Irland var alla fria individer
tillhörande samma släktgrupp och där de högsta aristokratiska skikten i
samhället hade nära släktrelationer med kungen. Av allt att döma kan vi räkna
med ett samhälle där både horisontella släktgrupper och linjära dynastier var
viktiga.

Mot bakgrund av resonemanget om jordägande och samhälle skall en
hypotes om det samlade jordägandet uppkomst och ursprung ställas upp.

Under yngre järnåldern var alla fria människor inom ett område, kanske
motsvarande ett härad, nära eller avlägset släkt med varandra. Detta samhälle
var, senast under mellersta järnålder, socialt differentierat. Vissa tillhörde sam-
hällets överklass och bildade en aristokrati, vilka tillägnade sig ett agrart över-
skott genom exploatering av samhällets underklass, vilka i sin tur utgjordes av
slavar eller underlydande gårdar. Inom området fanns också en hövding eller
kung. Jordägostrukturen med ett omfattande samlat jordägande under äldsta
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medeltiden har växt fram inom ett sådant socialt differentierat samhälle och
var resultatet av en maktkamp mellan olika samhällsgruppers ägandeanspråk
på jorden. Det var sedan antingen kungarna/hövdingarna eller en lokal aristo-
krati som kom att stå som jordägare senast under 1100-talet när jordägandet
hade preciserats. Tanken är alltså att jorden redan innan den till stora delar
kom att ägas av de kungliga släkterna var samlad i regionala godskomplex.
Bakgrunden till det samlade jordägandet skulle då vara de lokala godsen, av
vilka Utdala och Föllingsö utgjorde rester under slutet av 1200-talet, och där
innehavarna var nära eller avlägset släkt med varandra. Av dessa lokala gods
kom sedan många att tillhöra de kungliga släkterna medan andra förblev
fristående.

De lokala gods som inte kunde knytas till de kungliga släkterna eller deras
arvingar, till exempel Utdala och Föllingsö samt godsen i Örtomta socken, kan
inte på ett enkelt sätt inordnas i denna hypotes. Man kan då tänka sig att de
antingen, som sades ovan, var en rest av en tidigare struktur och att de jord-
ägande personerna faktisk var avlägset släkt med de kungliga släkterna utan vi
har kunskap om detta idag, men att de kunde hävda sitt jordägande gentemot
de kungliga släkterna. En annan möjlighet är att de är tillkomna efter det
samlade jordägandets uppkomst genom att de kungliga släkterna har sålt eller
gett bort dessa till några underlydande mot tjänster. Hur dessa gods skall
tolkas och relateras till de kungliga släkternas gods kan inte undersökas
närmare här utan får bli en uppgift för framtida forskning. Här har fokus legat
på att ge en förklaring till det samlade jordägandets uppkomst.

7.3 En sammanfattande rumslig modell för perioden
vikingatid—1500-tal

Hur skall då de resultat som har framkommit i denna studie tolkas i ett större
sammanhang? Jag har valt att redovisa resultaten i form av en empiriskt
grundad modell. Syftet med modellen är att renodla vissa drag i utvecklingen.
De olika faserna som presenteras i modellen skall kopplas till tankegångarna
om makten och landskapet i inledningskapitlet ovan i avsnitt 1.2.4. De tids-
geografiska modellerna i inledningen visade på maktens rumsliga dimension.
Den här presenterade modellen är i första hand giltig för de studerade
socknarna, men jag menar att den även bör vara giltig för övriga delar av
Östergötland. Huruvida modellen även är giltig i andra områden i Sverige får
bli en öppen fråga, än så länge.

Bilderna B och C grundar sig på de empiriska studierna och tolkningarna
har alltså, vad beträffar jordägande och bebyggelsestruktur, stöd i
källmaterialet. Bild A är en hypotes som grundar sig på undersökningarna
ovan av de tidiga lågfrälse lokala godskomplexen Föllingsö och Utdala.
Hypotesen skall ses som en möjlig infallsvinkel för framtida studier av
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perioden yngre järnålder och äldre medeltid i Östergötland, och möjligen
också för andra delar av Sverige.

Perioden yngre järnålder fram till 1100 – en hypotes (A)
Den rumsliga struktur som godset Utdala uppvisade under slutet av 1200-talet
stämmer väl med de förhistoriska gods som Dagfinn Skre och Tore Iversen har
dokumenterat utifrån olika typer av källmaterial i Norge. Utdala kan därmed
också vara en utgångspunkt för formulerandet av en hypotetisk modell för
bebyggelsestruktur och sociala förhållanden under slutet av förhistorisk tid tog
sig uttryck på lokal nivå.

Bebyggelsen bestod av olika stora gårdar, mestadels samlade i byar,
belägna i det som senare under historisk tid kan betecknas som centralbygder.
Till de flesta bebyggelseenheter kan gravar och gravfält från yngre järnåldern
knytas. Alla som innehade jord var närmare eller mer avlägset släkt med
varandra. Samhället var starkt socialt differentierat. Ett stort antal av gårdarna
var storgårdar, vilka innehades och beboddes av en lokal aristokrati och på
vilka det fanns flera trälar som bland annat skötte jordbruket. I anslutning till
storgårdarna fanns också små underlydande enheter, landbogårdar eller torp.
Sådana egendomar med storgård och närbelägna mindre gårdar utgjorde geo-
grafiskt samlade godskomplex. Övriga gårdar utgjordes av normalgårdar, på
vilka det endast fanns ett fåtal slavar. Gränsen mellan normalgårdar och
storgårdar kunde vara flytande. Enstaka gårdar var hövdingegårdar, vilka både
hade stora jordegendomar, med underlydande mindre gårdar, och andra funk-
tioner som hantverks- och kultcentra. Att ”äga” jord var intimt sammanbundet
med makt och herravälde över de människor som bodde i området. Det
gjordes ingen tydlig skillnad mellan att äga mark och rätten att bruka mark.
Förhållandet mellan jordägarna och deras underlydande karaktäriserades av
personliga relationer. Jordägaren garanterade försörjningen för de under-
lydande som i gengäld arbetade på ägarens gård. Makten var lokalt knuten och
de sociala och ekonomiska förhållandena reproducerades och upprätthölls
genom en rumslig närvaro av jordägaren, som utövade direkt kontroll över de
underlydandes rörelser i tid och rum.
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Figur 7.1: En sammanfattande rumslig modell över jordägande, bebyggelse och
sociala förhållanden under perioden vikingatid—1500-tal

Perioden 1100—1300 (B)
Fram till 1100-talets början hade en dragkamp om jordägandet lett till att
många av bebyggelseenheterna ägdes av några få personer eller familjer. Det
hade skett en social polarisering där en stor andel av den lokala aristokratin
inte längre kunde göra sig gällande som jordägare. Denna polarisering skedde
samtidigt som ett preciserande av jordägandet kan konstateras. Denna
precisering har av Tore Iversen karaktäriserats som en polarisering mellan
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”jordeie og jordleie”,4 det vill säga å ena sidan att äga och å andra sidan rätten
att bruka mot en avgift till jordägaren.

De personer eller familjer som var jordägare tillhörde de släkter som senare
är kända som kungliga släkter. Kopplingen mellan de olika jordägande
personerna under 1200-talets andra hälft till en eller flera gemensamma an-
fäder eller anmödrar tyder på att graden av koncentration av jordägandet till ett
fåtal personer var som störst under 1100-talet. De stora godsen drevs under
perioden genom huvudgårdar som fanns lokalt i de olika bygderna. Kring
huvudgårdarna fortgick bebyggelseexpansionen genom etablerandet av under-
lydande små landbogårdar/torp på huvudgårdarnas marker. Huvudgårdarna
hade rumslig kontinuitet bakåt i tiden till storgårdar under föregående period.
Vid sidan av kungasläkternas innehav av gamla storgårdar fanns några mer
eller mindre fristående godskomplex. På dessa gods upphörde slavsystemet
successivt under perioden och ersattes av ett landbosystem/torpsystem. I dessa
gods rådde fortfarande personliga relationer mellan jordherre och under-
lydande och makten var huvudsakligen lokal och upprätthölls genom rumslig
närvaro av jordägaren, som utövade direkt kontroll över de underlydandes
rörelser i tiden och rummet. På kungasläkternas stora jordegendomar garan-
terades maktförhållandena och samhällsordningen genom rumslig närvaro av
jordägarens förvaltare eller mellanhand, vilka satt på de lokala huvudgårdarna.
På de kungliga släkternas egendomar gick utvecklingen samtidigt mot ett
formaliserat landbosystem där landborna ingick avtal med jordherren.

Perioden 1300 till mitten av 1500-talet (C)
I början av 1300-talet var godsen uppsplittrade på flera olika högfrälse släkter.
I många fall skedde också donationer till olika kloster och domkyrkan i
Linköping. Många av godskomplexen kom på detta sätt att vara uppdelade
mellan olika släkter eller andliga institutioner medan andra godskomplex hölls
intakta eller hade endast delvis delats upp. Huvudgårdarna i dessa gods lades
ner och ersattes av landbogårdar. Merparten av de jordägande personerna
bodde inte i området och godsen kan sägas bestå av strögods. Även under
denna period fanns godskomplex, som ägdes av andra personer än de som var
arvtagare till kungasläkterna. Dessa gods bestod av geografiskt samlade
godskomplex med en sätesgård eller huvudgård och kringliggande under-
lydande landbogårdar. Kring denna periods fåtaliga sätesgårdar förekom
huvudgårdsdrift även under denna period. I övrigt stod landbon för sitt eget
jordbruk och den risk för felslag i skörd eller liknande som hela tiden var
närvarande. Under denna period var landbosystemet formaliserat, det vill säga
relationen mellan jordherre och landbo byggde på avtal. Jordherrens relation
med landborna var bland annat baserad på den ränta som skulle levereras mot
att landbon brukade jordherrens mark. Under denna period garanterade staten

                                             
4 Iversen 2001 s. 109.
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jordherrarnas makt och den sociala ordningen. Genom stadgor och lagar knöts
landborna mer eller mindre hårt till jorden och de sociala relationerna mellan
herre och underlydande formaliserades. Det krävdes ingen rumslig närvaro för
att upprätthålla herraväldet. Makten grundades på innehav av jord och inte,
som under föregående perioder, även på innehav av människor.

7.4 Avslutande kommentarer

7.4.1 Maktens territorialisering – en ny syn

I den tidigare forskningen om äldre medeltiden har man menat att makten
gradvis territorialiserades fram till 1300-talet. Bland annat övergick
skattesystemet från att ha varit baserat på personer till att vara baserat på
jorden. Under denna period genomfördes också ett administrativt system
(socken och härad) som byggde på territorier och inte primärt på människor.5

På samma sätt kan man se på förändringarna av godsstrukturerna och över-
gången från ett personligt avhängighetsförhållande mellan jordherre och
underlydande landbo/torpare till ett formaliserat förhållande. Det formal-
iserade förhållandet baserades på jordherrens innehav av jord och inte primärt
på ”innehav” av de personer som brukade jorden. Genomförandet av detta
formaliserade landbosystem sammanfaller, enligt modellen ovan, med den
process som innebar att godsstrukturen övergick från en struktur baserad på
geografiskt samlade lokala godskomplex till en struktur där godsen var upp-
delade på ett flertal olika personer, som var mer eller mindre nära besläktade
med varandra, och där endast en bråkdel av de aristokratiska jordägarna bodde
i anslutning till de gårdar han eller hon ägde. Jordägarnas direkta kontroll i
lokalsamhället, som hade sin grund i lokal närvaro, upphörde alltså.

Vi står alltså inför en motsägelsefull bild av det som har kallats maktens
territorialisering. Å ena sidan skedde en territorialisering, sett ur den fram-
växande statsmaktens synvinkel, där beskattning byggde på territorier och inte
personer. Å andra sidan skedde en avterritorialisering, sett i lokalt makt-
perspektiv, där herraväldet, från att ha varit lokalt och knutet till jordherrens
fysiska närvaro och kontroll över domänen, övergick till ett system där jord-
herren bodde på annan ort och en statsmakt eller en geografiskt avlägsen
mäktig släkt upprätthöll herraväldet medan landborna rådde själva över sina
rörelser i tiden och rummet. Makten över jorden och människorna gick alltså
från ett territoriellt baserat, lokalt herravälde, till ett icke-territoriellt fjärrstyrt
system.

Den feodala statens framväxt och formaliseringen av relationerna mellan
samhällsklasserna fick alltså ett rumsligt utfall. Det rumsliga utfallet blev olika
på nationell nivå, där en klar territorialisering kan iakttagas under 1100- och

                                             
5 Lindkvist 1990.
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1200-talen, och på lokal nivå, där en avterritorialsering skedde under samma
tidsperiod.

7.4.2 Intern exploatering eller extern tillägnelse?

Jag har i mina slutsatser lagt stor vikt vid den interna exploateringen. Detta
står delvis i motsats till vad Thomas Lindkvist har diskuterat när det gäller
samhällsutvecklingen under vikingatid och äldre medeltid.

Lindkvists undersökningar om exploateringsförhållandena rör i första hand
statsmaktens framväxt i Sverige. Det är tydligt att den formella interna ex-
ploateringen av en jordbruksbefolkning, med bland annat stående skatter på
jord, på en övergripande riksnivå, hänger intimt samman med framväxten av
en sådan centralmakt. Men en intern exploatering för uppbyggande av ett
överskott skedde också på lokal nivå. Tore Iversens undersökningar av
landbosystemets framväxt i Norge visar att det i en äldre fas, det vill säga före
sekelskiftet 1200, var fråga om en lokal intern exploatering som byggde på
personliga relationer mellan landbon den lokala jordherren. Under 1200-talet
skedde sedan en övergång till ett formellt landbosystem med sakliga eko-
nomiska relationer mellan landbon och jordherren. Denna övergång skedde
samtidigt som den centrala statsmakten växte fram.

Det är alltså viktigt att hålla isär de olika skalnivåerna. På riksnivå eller
regional nivå (staten eller riket) kom den interna exploateringen att växa fram
först under äldre medeltiden. Denna nivå rör den politiska och territoriella
organisationen. Det är denna skalnivå och frågan om statsbildning och politisk
organisation som har stått i centrum i en stor del av den tidigare forskningen.
På lokal nivå har en intern exploatering funnits långt före 1100-talet. Det
handlade där om uppbyggande av ett agrart överskott för jordägarna och där
relationerna mellan jordherrar och underlydande i närheten byggde på
personliga relationer.

7.4.3 Bevisbördan och framtida forskning

Övergången mellan yngre järnåldern och medeltiden är en period som är
svårfångad i källmaterialet. Den rådande synen, att gods var något mer eller
mindre specifikt för medeltiden och att de ursprungliga förhistoriska
jordägoförhållandena var baserade på självägande bönder, grundar sig i 1800-
talets nationalromantiska syn på det äldre samhället och den liberala synen på
äganderätten. Denna uppfattning om tiden före medeltiden övertogs sedan av
historiematerialismen och är till stora delar rådande än idag. Vad gäller
Östergötland stämmer inte de i denna avhandling delvis klarlagda, och delvis
hypotetiska, förhållandena med den rådande synen. Resultaten visade att
godsen under äldre delen av medeltiden har haft sitt centrum i förhistorisk
bygd. Utifrån detta formulerades en hypotes att bebyggelse- och jordägo-
strukturen under vikingatid utgjordes av geografiskt samlade godskomplex
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eller enstaka storgårdar. Det låter sig i dessa fall inte bevisas att det har varit
fråga om lokala godskomplex eller enstaka storgårdar från början, men inget
vare sig i källmaterialet eller godsens rumsliga struktur motsäger heller ett
sådant antagande. Det finns alltså inga argument grundade i empiri för att de
jordägostrukturer som möter under medeltiden inte kan ha varit rådande också
under yngre delen av järnåldern.

Mot bakgrund av det ovan sagda faller bevisbördan snarast på dem som
hävdar åsikten att det skedde omfattande förändringar i jordägoförhållandena
mellan yngre järnåldern och medeltiden, och att lokala gods, i den form som
fanns under medeltiden, var något nytt vid denna tid och ett specifikt fenomen
för feodalismen.
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Summary

ESTATES AND LANDSCAPE

Land ownership, settlement and society in the province of Östergötland,
Sweden, 1000—1562

The research problem
The thesis examines land holding and settlement history in an area in Eastern
Central Sweden during medieval times, from about 1100 to 1550. The project
departs from a critical approach to the established view of social structure and
property in the Scandinavian medieval society. The aim to is to contribute new
knowledge about property relations in the medieval period, based on empirical
research at the local level, and to raise some questions and reformulate the
problem of the early history and origins of land holding in Sweden.

According to the historical evidence, the proportion of freeholders in
Sweden was larger that in the rest of Europe. At the beginning of the 16th

century about half of all agricultural land was owned by freeholders, the other
half being shared between lay aristocrats and ecclesiastical institutions. There
were, however, large regional variations in the ownership of land. In
Östergötland, for example, the nobility and the ecclesiastical institutions
owned about three quarters of the land. The land belonging to the nobility and
the ecclesiastical institutions was called frälse in Swedish, meaning that the
land was exempted from land dues to the crown.

Swedish historical research has since long emphasised the large proportion
of freeholders as something special for Sweden and the Nordic countries in
general. It has also been claimed that this ownership structure has very old
origins. From the Norse and the Icelandic sagas, the 13th century provincial
law codes and from retrogressive conclusions from known conditions in more
recent periods (16th century), it has been argued that the Viking Age (AD 800
to 1050) and Early Medieval period (AD 1050 to 1250) were characterised by
a society of free and equal landowning farmers. The emergence of the later
social structure, a society based on aristocratic landholding, is, in such a view,
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seen as something new, something that supersedes the former free and
egalitarian social organisation.

This view has its roots in the romanticised line of research in 19th century
history, and it was subsequently taken over by the liberal school of thought in
history in the mid 20th century. Remarkably enough, Scandinavian historians
with historical materialist backgrounds also embraced this view during the
1970´s and 80´s. This dominant view has only partially been modified in
recent research. The view that free and equal farmers originally dominated
Scandinavian society is astonishingly deep rooted.

During the last decade, Norwegian historians and archaeologists have
vigorously questioned this view. It has for example been argued that the well
know slavery during the Early medieval period existed parallel to an early
form of less formal tenant system (Iversen 1995). It has also been shown that
in Norway there were not only a large proportion of slaves, but also of tenants
of a more or less free status already during the Viking Age.

Furthermore, it has been argued, based on archaeological evidence, that
there were estates with manors and tenant farms far back in the early periods
of the first millennium AD. Large farms, which have yielded archaelogical
artefacts evidencing aristocratic status, were surrounded by smaller, most
probably dependent, farms (Skre 1998). The important achievement of this
research is that it opens up for the possibility that the origin of the
Scandinavian medieval society was a hierarchical society with exploitative
relationships between a landlord on one side and tenants/slaves on the other.
The burden of proof no longer rests only on those researchers who claim this
but just as strongly on those researchers who stick to the established view.

Two perspectives have been central to my work. The first is that the
investigations have been carried out at a local level and have comprised
geographical areas, which have been studied in their entirety. The second is
that the study has a relatively long time-perspective, from Viking Age/Early
Middle Ages up to the middle of the 16th century. Previous research
concerning the Swedish Middle Ages has either treated Sweden at a general
(national or regional) level or has been based on studies of only separate
individuals’/noblemen’s possession of land, while other owners and their
possessions in the same areas have not been taken into account. Moreover,
previous research has mainly studied only relatively short periods of time, for
instance the early Middle Ages, the Late Middle Ages or the 16th century.

Methods and sources
The thesis is based on the following sources. Taxation registers and registers
of armament of the nobility from the mid 16th century. These cover all farms
existing at that time. The registers of armament of the nobility include the
owners of land belonging to the frälse at farm-level. These sources give a
picture of the ownership of land at the end of the Middle Ages.
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For the medieval period I have used title deeds and land registers, which
document the possession of land connected to a person or an institution.
Unfortunately only fragments of the medieval sources have been preserved (a
large proportion of the title deeds and land registers disappeared when the
Royal Castle in Stockholm, which housed the State Archive, was destroyed by
fire during the 17th century). As the medieval sources are so fragmentary, we
have to start out from the complete records of landownership and settlement
documented in the 16th century sources, and then work retrogressively. Most
hamlets are mentioned in title deeds connected with land transactions on one
or a few occasions during the Middle Ages, but for the individual farms within
hamlets only approximately 60–70 percent are mentioned in medieval
documents. For those that are not mentioned, we have to work with
reconstructions of the ownership of land, but in some cases no knowledge
pertaining to the medieval situation can be established. Combining the existing
fragmentary information from the medieval period and the sources from 16th

century provides the best picture available for the medieval times.
Furthermore, I have investigated the different aristocratic families and the

noblemen’s/-women’s relationships and family conditions to make
reconstructions of the successions of inheritance. These reconstructions are
also reconstructions of land holding at different times during the Middle Ages.
Existing knowledge about the families of the medieval nobility is based on
research carried out during the first half of the 20th century. This research in
turn is based on studies of original sources, for example medieval documents
and medieval family chronicles, and a critique of the genealogical studies from
the 19th century, which were often based on pure guesswork or falsifications.

The investigation area
My investigation area is situated in the province of Östergötland. As in the rest
of Eastern Central Sweden the settlements were often single farmsteads or
small hamlets of 2–6 farms. Larger hamlets or villages with 10–15 farms were
only found in the central plains of the province. In the investigation area there
were about 10–20 hamlets in each parish, and the parishes had in total between
30 and 70 farms. Each parish had a central area around the church, with
hamlets and more or less continuous open land (arable and meadows). These
core areas had agrarian settlements since the Iron Age. Outside these core
areas there were areas of outlying woodlands with small hamlets and isolated
farms. These peripheral areas were colonized during the Middle Ages. The
churches were sometimes situated within the hamlets, but were more
commonly situated away from settlements.

The cultivable land was situated on the lower elevated terrain with
sedimentary soils. The soil on the more elevated terrain consists of till, which
is sandy and gravelly due to wave washing during the land upheaval.
Nowadays these areas are wooded, but during historical times they were more
sparsely covered with woodlands and used for grazing and collecting firewood
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and timber. The highest situated part of the terrain consists of bare rocks and
boulders. Also in the woodlands, there are small areas with sedimentary soils,
which were settled by small single farms or cottages during the Middle Ages
or later.

During historical times the hamlets had small open fields where land was
subdivided in scattered strips. The agrarian system consisted of mixed farming
and the woodlands were the most important areas for pasture.

Results of the investigations
At the end of the Middle Ages (mid 16th century), the land belonging to the
frälse consisted of 72 percent of the total land area. About half of this land
belonged to the lay aristocrats (the nobility) and the other half belonged to
ecclesiastical institutions. My investigations have shown that almost all of the
ecclesiastical lands consisted of donations from the nobility during the Middle
Ages. When investigating medieval landholding it is therefore relevant to
include the ecclesiastical land in the frälse land, something that has not been
done in previous Swedish research on medieval landholding. At the end of the
Middle Ages, the frälse land was located in the central parts of the parishes as
well as in the peripheral woodlands. In the central parts, the frälse were almost
the only land-owning category and only some isolated freeholders existed. In
the more peripheral woodlands, land that belonged to freeholders was more
common, but even in these areas most of the land was owned by the frälse.

I traced the conditions existing in the mid-16th century back to the Middle
Ages through detailed investigations in six parishes. In these parishes every
medieval document on land and landholding was traced and studied. These
investigations showed that the pattern in the 14th and 15th centuries was the
same as in the mid-16th century (the end of the Middle Ages). The main
change that could be documented during the Middle Ages was that the
ecclesiastical institutions increased their landholding through donations and
other transactions with the nobility. The quantitative relation between the
frälse land and land belonging to freeholders was thus about the same in the
middle of the 14th century as it was in the middle of the 16th century.
Furthermore, there are only a few cases of land originally belonging to
freeholders that was transformed to land under the frälse. When it comes to
the period before the mid 14th century, the sources are scarce and it is therefore
difficult to gain any clear understanding of the situation. In the sources that
exist from this early period, there are, however, no indications that the
landholding pattern was different around 1300 or even earlier.

The investigation of the ownership history of each farm and hamlet as
documented in written sources, revealed the names of the noble landholders in
the investigated parishes. When the kinship relations and the ancestors of these
landowners were traced, it transpired that most of the landholders were related
to each other. The study of these kinship relations made it possible to go
further back in time. Many of the noble landowners in the 14th and 15th
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centuries were related to descendants of Svantepolk Knutsson and his wife
Benedikta Sunesdotter. Svantepolk Knutsson was one of the most powerful
personages in the province of Östergötland and indeed in Sweden and during
the second half of the 13th century. He was the descendant of the powerful
Guttorm jarl and owned a great share of the inheritance of the royal dynasty of
Sverkerätten. His wife Benedikta was also a descendant of the same Sverker-
ätten and the house of Folkungaätten, a very extensive dynasty that became a
royal house during the 13th century. The other noble landowners also belonged
to families descending from the same Folkungaätten. These families were also
related to each other.

The subdivided land-owning pattern during the period 1350 to 1550 thus
probably had its origin in a land holding concentrated to just a few families in
about 1300. Further back in time, in about 1150, all of this land was probably
owned by just one man.

The royal families and other high nobility were probably not the only
aristocratic landowners in the investigated parishes before 1300. Estates that
belonged to a local aristocracy were identified in almost every investigated
parish in the 14th and 15th centuries. There is nothing in the written sources to
contradict the hypothesis that these estates did exist already in the 13th century.
Examples of such early estates that were owned by local aristocrats have been
found in the medieval documents from parishes situated just outside the area
comprising the investigated parishes.

Medieval societies in Europe
The results from Östergötland raise two questions. Firstly, how did the pattern
of large-scale spatially consolidated landownership, concentrated to only a few
persons or families, emerge? Secondly, how should the empirical results be
interpreted in a wider context?

To get some answers to these questions a literature survey was made of
other parts of Northern Europe, all of which are better understood during the
early Middle Ages (Great Britain, Ireland and the Slavonic areas south of the
Baltic Sea) [note: you may need to restructure this part of the sentence]. The
aim of this study was to obtain some spatial models of medieval societies,
which could enlighten the results from Östergötland.

The survey showed that in Ireland and in the Slavonic areas, the origin of
the landowning patterns and estates in the period around 1000—1100 was a
socially differentiated tribal society. In Ireland this society is well known from
contemporaneous law tracts. In Great Britain the landowning structure before
1200 was, in certain areas, characterised by a single large-scale estate with a
lot of land and subordinate hamlets and villages. This structure has been
termed multiple estate. The early history of these multiple estates is unknown,
but there seems to have been a high degree of spatial continuity dating back as
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far as Roman times. In Scotland the model of the multiple estates has been
connected to a society similar to that found in Ireland.

When the feudal system was established in Europe it took place in two
ways. In some areas there was continuity from the period before feudalism. In
these areas, a lord or an aristocrat already owned the land. These estates were
in many respects similar to the multiple estate. These already existing lords
were connected to the king as a part of the feudalization process. In other parts
of Europe there emerged a new class of local lords, vassals and knights who
built castles and exploited the neighbouring villages more or less ruthlessly.
These new classes of lords were created as part of the subinfeudation process
and were dependent on a king or a higher lord.

Feudalism in its political and judicial meaning was never established in
Sweden. But, in line with the interpretation of the results from Östergötland,
there are reasons to formulate a hypothesis that the estate system around the
years 1100—1200 could, in a similar fashion as in the examples quoted above,
have a spatial continuity from the preceding period, i.e. the Viking Age.

Conclusions and interpretations
The medieval estates were created and recreated in many different ways, for
example through inheritance, marriage and land trading. This continuous
process of estate building throughout the Middle Ages is also apparent in the
investigated area. However, when it comes to the origin of the medieval
estates and the land-owning pattern associated with them, there has been very
little investigation carried out in earlier research. Previous research has,
however, established one means of estate building during the Middle Ages as
that being through a controlled colonisation from one manor in the core area,
into previously non-used, or only extensively used, outlying lands. This
colonisation resulted in the emergence of cottages and small farms in the
woodlands outside the core areas of settlement. This type of development is
generally known in previous research, and it has also been observed in my
investigations. When it comes to the core areas of the investigation area, the
origin of the estates and the reconstructed noble land-owning pattern (see
above) in the 13th century is, however, unclear. All the medieval hamlets and
manors in the core areas have burial-grounds dating from the Viking Age and
earlier, close to the settlement. In previous research this pattern has been
interpreted as evidence of a local Viking-Age society constituted and inhabited
by free farmers. Consequently, this has been interpreted as an indication that
the estate system and the aristocratic landholdings are secondary phenomenon.
When assessing the previously established standpoint in the light of my
results, a critical point is that the time-span between the end of the Viking-Age
and the time when the land was owned by one single family of the high
nobility is only 100–200 years (four to eight generations). This circumstance
provokes the following question: What is the origin of the concentrated land-
ownership pattern in the early Middle Ages.
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The answer can be summarised in four hypotheses: A first alternative is
Aron J. Gurevitjs model where free farmers gave up their independence and
sold themselves and their land to a lord. The lords were dependent on these
relations to the former free farmers in maintaining their lordship. A variant of
this process is that the lords bought the land from the free farmers. Both these
paths to a feudal landholding resulted in the former free farmers becoming
tenants under a lord. This origin of the medieval estates and the noble
landownership has been emphasised in previous research on Scandinavia.
With the exception of a few examples from the province of Uppland, this
understanding has been arrived at without empirical study.

A second alternative is that the building up of aristocratic land ownership
was accomplished through kinship and marriage between the powerful
families and local aristocrats. According to this hypothesis, there were no free
farmers in the Viking Age and early Middle Ages. This notion is very
controversial in much Swedish research, which as I mentioned above, holds
that the Viking Age and early medieval society consisted almost only of free
farmers. Local society was constituted of local aristocrats with slaves and
tenants managing the agrarian production. The powerful families of the 12th

and 13th centuries could claim kinship to these local aristocrats.
A third alternative is that in cases of conflict between the crown (and

powerful families) and local free farmers struggling for their independence,
land belonging to these free farmers or local gentry was confiscated. The
victor of these power struggles confiscated the land of those that were
defeated. This hypothesis has been proposed in earlier research. One
circumstance that works against this hypothesis for the case of Östergötland is,
however, that the land in question was regarded as frälse, i.e. land belonging
to the royal families and not in the possession of the crown.

A fourth alternative is that the landholding pattern had its origin in a
controlled colonisation from a manor, where the lord of the manor controlled
the whole domain and distributed land to slaves and tenants. This is evident in
the case of the outlying woodlands during the Middle Ages. In the core areas
this hypothesis means that the estates and land-owning pattern structurally
goes back to the early Iron Age. This is also controversial in Swedish research,
where the question concerning estate or similar systems during the early Iron
Age has not been raised. This final hypothesis does not exclude the others.

An important conclusion from the survey of medieval societies in other
parts of northern Europe was that spatial continuity from the period before
feudalism was common. Based upon that conclusion I have put forward a fifth
hypothesis. This alternative hypothesis stresses continuity rather than change
between the Viking Age and the Middle Ages. As is known from Ireland and
the Slavonic area, the society that preceded feudalism might be characterised
as a tribal society, where all free persons from the king to the aristocrats and
free tenants were related through kinship. The landholding pattern in the early
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Middle Ages could have been a result of a struggle concerning land
ownership. Already in the late Iron Age and Viking Age there may well have
existed a king or a royal house (family) in Östergötland that claimed
sovereignty over the land in the investigation area. At the local level the local
aristocrats and the gentry also claimed rights of ownership to the land. This
means that the ownership of land was vertically divided between several
layers in the society, as is generally known to have been the case for later
periods. In Östergötland the king or the royal families won this struggle for
land ownership, a struggle that must have been brought to an end in the middle
of the 12th century.
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Ortregister

* efter ortnamn = övergiven enhet

* efter sidnummer = hänvisning till fotnot på angiven sida

Adlerskog, tidigare Hälleby, Västra Eneby
socken, 104, 106, 107, 109, 111, 209

Allguvi, Kaga socken, 51, 52, 124, 125,
126, 127, 129, 130, 206, 207

Alvestad, Skärkinds socken, 162, 163,
187, 188, 194

Aska, Hägerstad socken, 113, 116, 118,
119

Askeby kloster, Askeby socken, 71, 133,
135, 136, 144, 149, 152, 155, 156, 157,
158, 160, 170, 171

Askeby kyrka, Askeby socken, 160
Asketorp*, Hägerstad socken, 118
Axhult, Västra Eneby socken, 99, 106
Backa, Skärkinds socken, 167
Bankestad, Hägerstads socken, 111, 114,

116, 117, 118
Bankevid, Västra Eneby socken, 103
Bellinge, Kättilstad socken, 80
Benhamra, Vada socken, Vallentuna

härad, 100
Berga, Västra Eneby socken, 111
Bergkvara, Bergunda socken, Kinnevalds

härad, 81, 184
Bjuggetorp*, Hägerstads socken, 118
Bjälbo, Bjälbo socken, Göstrings härad,

86, 210, 211
Bjälebo, Kättilstad socken, 81, 84
Bjärka, Vist socken, 69, 167, 168
Bjärkaholm, Vist socken, 69, 84, 142,

168*
Bjärsvik, Nykils socken, Valkebo härad,

138, 142*
Björke, Björsäter socken, 148
Björke, Västra Eneby socken, 105
Björkfors, Oppeby socken, 200
Björkvik, Östra Ryds socken, 65, 68, 69,

141, 142, 143, 144, 153, 155, 157, 162,
163, 173, 181, 183, 197, 208

Boda, Hägerstads socken, 112, 119, 120
Bostorp, Björsäter socken, 148

Brevassa, Kättilstad socken, 80
Broby, Örtomta socken, 134, 137, 138,

144, 145, 148
Brokind, Vårdnäs socken, 11, 63, 68, 69,

76, 77
Brunås, Örtomta socken, 131, 144, 148
Bråta, Björsäter socken, 148
Bränninge, Kaga socken, 52, 124, 126,

127, 129, 130, 207
Bröttjestad, Slaka socken, 179
Bullerum, Yxnenums socken, 68
Buskekulla, Kättilstad socken, 83, 96
Bäckeby, Skärkinds socken, 166
Bökestad, Vårdsbergs socken, 72
Dala, Grebo socken, 149
Dockekulla, Kättilstad socken, 80, 98
Drättinge, Hägerstads socken, 112, 118,

120
Dvärstad, Nykils socken, Valkebo härad,

142*
Dövestad*, Skärkinds scken, 160, 166,

167, 198
Eda, Löts socken, Memmings härad, 140
Eggeby, Skärkinds socken, 161, 168, 169,

171, 172, 172*, 173, 188, 191, 191*,
194, 196, 198, 206, 221*

Ekeby, Rytterne socken, Snevringe härad,
87

Ekenäs, Örtomta socken, 67, 68, 70, 70*,
132, 136, 137, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 151*, 152*, 154, 157,
158, 206, 207

Ekhult, Björsäter socken, 134, 136, 137,
146, 149*, 151, 151*, 152, 152*, 153,
154, 158, 207

Eriksbol*, Örtomta socken, 134
Erikstorp, Skärkinds socken, 165
Ervalla, Ervalla socken, Fellingsbro

härad, 100
Eskilstuna kloster, 128
Falla, Kättilstad socken, 81, 82
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Fallvik, Kättilstad socken, 82
Fiholm, Jäders socken, Österrekarne

härad, 84
Fristad, Skärkinds socken, 186, 201
Frö, Skärkinds socken, 166, 183, 184,

186, 201
Frössvik, Oppeby socken, 204
Fullmestad, Hägerstads socken, 114, 116,

117, 118, 119
Fyllingarum, Ringarums socken,

Hammarkinds härad, 104
Fyllingsbo, Västra Eneby socken, 105
Fållnäs, Sorunda socken, Sotholms härad,

195
Föllingsö, Kisa socken, 82, 82*, 203, 205,

206, 206*, 209, 211, 241
Gammelgårdsudden, Örtomta socken,

132, 145, 158, 162, 163
Gassemåla, Kättilstad socken, 81, 84
Gerstorp, Kaga socken, 124
Gillberga, Kaga socken, 130
Gillberga, Kimstad socken, Memmings

härad, 189
Grensholmen, Vånga socken,

Finspångaläns härad, 82
Gripsholm, Kärnbo socken, Selebo härad,

120
Gräverum, Västra Eneby socken, 77, 104,

105, 106, 109, 111, 206, 211, 213,
225*

Grönhög, Furingstads socken, Lösimgs
härad, 160

Gulltorp, Skärkinds socken, 185
Gårdeby, Kättilstad socken, 78, 91, 92, 98
Göstad, Örtomta socken, 141, 141*, 144,

148, 150, 157
Hacksta, Näs socken, Åsunda härad, 152
Hag, Västra Eneby socken, 103, 104
Hageby, Skärkinds socken, 167
Hageby, Örtomta socken, 141, 141*, 157,

158
Hagelstad, Skärkinds socken, 165, 166,

181
Hagsätter, Skärkinds socken, 182, 183
Halleby, Skärkinds socken, 65, 67, 140,

160, 161, 162, 163, 164, 166, 174, 176,
177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 188,
189, 190, 191, 193, 195, 197, 198, 199,
200, 207

Hamra, Ekebyborna socken, Aska härad,
138

Hattorp, Skärkinds socken, 167, 199
Hemmingstorp, Grebo socken, 150
Hemsjö, Björsäter socken, 148

Hermanshult, Skärkinds socken, 155, 160,
162, 166, 174, 176, 177, 178, 179, 180,
189, 190, 191, 195, 207

Hestad, Skärkinds socken, 167, 182, 198
Hjälmsäters ängar, Örtomta socken, 157
Holmen, Örtomta socken, 140
Horn, Horn socken, 11, 62, 77
Hovby, Västra Eneby socken, 99, 104,

106, 107, 108, 109, 111, 210
Hovstad, Kättilstad socken, 90, 93
Hundaberg, S:t Lars socken, 129
Husby, Vist socken, 72
Husängen, Örtomta socken, 132
Hålebo, Kättilstad socken, 80
Hålhage, Björsäter socken, 148
Hälleby, se Adlerskog, Västra Eneby

socken,
Hällerstad, Östra Ryds socken, 65
Händelö, S:t Johannes socken, Lösings

härad, 192
Hännebjörke, Gistad socken, 69, 141, 142,

144, 156, 157
Härseberga skog*, Skärkinds scken, 169
Hässelstad, Skärkinds socken, 198
Hörningsholm, Mörkö socken, Hölebo

härad, 113, 144
Höversby, Örtomta socken, 134, 144, 148,

154, 155
Jäleby, Gistad socken, 171, 172, 173, 174
Jäppestad, Vårdsbergs socken, 142, 143,

169, 172, 173, 174, 190
Kaga, Kaga socken, 124
Kalmar slott, 180
Kanntorp, Örtomta socken, 148
Kisa, Kisa socken, 92
Klacketorp, Björsäter socken, 148
Klevstad, Örtomta socken, 141, 143, 144,

159
Konungsängen, Örtomta socken, 148
Kvarntorp, Kättilstad socken, 81
Kvästad, Skärkinds socken, 165, 181, 186,

194
Kårantorp, Skärkinds socken, 167
Kårtorp, Kättilstad socken, 90, 93
Källsätter, Örtomta socken, 148
Kätterstad, Skärkinds socken, 165, 180,

188, 189, 192, 194, 199, 206
Kättilstads kyrkby, Kättilstad socken, 80,

86, 94
Lackhälla, Örtomta socken, 152, 153
Ladugården, Örtomta socken, 145, 148
Landsjö, Kimstad socken, Memmings

härad, 185, 186, 189, 192, 205
Lera, Kaga socken, 128, 129, 130, 202,

206, 221*
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Liljeholmen, tidigare *Ringshult, Torpa
socken, Ydre härad, 149

Linneberg, Västra Eneby socken, 102,
103, 104

Ljusfors, Kullerstad socken, Memmings
härad, 166

Lundby, Skärkinds socken, 186, 187, 194,
196

Lunnebjörke, Skärkinds socken, 163, 182,
187, 194, 196

Lygna*, Örtomta socken, 134, 155
Långnäs, Kättilstad socken, 80, 89, 92, 98,

113, 207, 208
Lövstad, Kimstad socken, Memmings

härad, 177, 179, 180, 182, 197
Malma, Västra Eneby socken, 101, 103,

104
Malmö, Kvillinge socken, Bråbo härad,

169, 191
Mauritzholm, Örtomta socken, 132, 145,

147
Medelö, Kättilstad socken, 98
Mellby, Kimstad socken, Memmings

härad, 185
Mellingsbro, Åtvids socken,
Merhult, Hägerstads socken, 63*
Mjällerum, Kisa socken, 202*
Mjölkvik, Västra Eneby socken, 101, 102,

104, 110, 111, 119, 202
Mosstorpet, Skärkinds socken, 182
Måsänder, Örtomta socken, 141, 182
Måsänders skogar*, Örtomta socken, 134
Mörby, Hycklinge socken, 63*
Mörkedal, Björsäter socken, 148
Mörtlösa, S:t Lars socken, 129
Nor*, Västra Eneby socken, 106, 107, 109
Norrabygd, Mönsterås socken, Stranda

härad, 175, 178
Norrö, Kättilstad socken, 78, 82, 83, 96,

98
Norstad, Kättilstad socken, 80, 92
Nyköpings hus, 164
Nynäs, Ösmo socken, Sotholms härad, 80,

107
Näs, tidigare Tranunäs, Västra Eneby

socken, 105
Olafsbol*, Örtomta socken, 134
Olstorp, Kaga socken, 128, 130, 202, 206,

221*
Prästgården, Skärkinds socken, 166, 167,

198
Rangkulla, Västra Eneby socken, 111
Resmo kyrka, Öland, Resmo socken,

Algutsrums härad, 175, 197

Ringshult, se Liljeholmen, Torpa socken,
Ydre härad,

Ringstadaholm*, Östra Eneby socken,
Bråbo härad, 63*

Rothult, Västra Eneby socken, 111
Ryda, Oppeby socken, 81, 12
Räckeskog, Kättilstad socken, 78, 82, 82*,

83, 96, 98, 221*
Rävsala, Västra Eneby socken, 106, 107,

109, 110, 111, 202
Rödsla, Västra Eneby socken, 99
Rökinge*, Västra Eneby socken, 106,

107, 109
Salsta, Lena socken, Norunda härad, 162
Sandsäter, Örtomta socken, 131
Saxbacken, Skärkinds socken, 154, 158,

160, 165, 174, 175, 178, 179
Siggebo, Kättilstad socken, 85
Simonstorp, Skärkinds socken, 164, 165,

180
Sjögestad, Vreta kloster socken, Gullbergs

härad, 126, 205
Sjöholm, Östra Vingåkers socken,

Oppunda härad, 113
Skedevid, Tjärstad socken, 76, 77, 82, 86,

207
Skinstad, Skärkinds socken, 168, 169,

170, 171, 172, 173, 198, 206, 221*
Skravestad, Örtomta socken, 67, 132, 154,

155, 162, 187
Skrukeby, Östra Skrukeby socken, 179
Skrukeby kyrka, Östra Skrukeby socken,

129
Skullebo, Nykils socken, Valkebo härad,

142*
Skurusäter, Skärkinds socken, 183
Skälhamra, Hägerstads socken, 117, 118
Skärdala, Örtomta socken, 153
Skärkinds gamla kyrka, Skärkinds socken,

73, 181
Skärkinds hus, Skärkinds socken, 166
Skärlunda, Kättilstad socken, 92
Skävid, Skärkinds socken, 165, 183, 184,

185, 187, 188, 196, 198
Sköldnora, Fresta socken, Vallentuna

härad, 71*
Skörtinge, Skärkinds socken, 164, 180,

184, 185, 186, 188, 189, 192, 194, 197
Släteke, Vårdnäs socken, 69
Smedstorp, Skärkinds socken, 165
Snokebo, Djursdala socken, 120
Someke, Tidersrums socken, 67, 77
Stegeholm, 120
Stocksäter, Skärkinds socken, 175, 178,

194



268

Strängnäs, 185
Stymla, Skärkinds socken, 162, 177, 179,

180, 181, 183, 197
Svenneby, Örtomta socken, 132, 134, 137,

141, 141*, 142, 143, 144, 155, 156,
156*, 172, 208

Sväm, Ödeshögs socken, Lysings härad,
86

Säby, Hägerstads socken, 112, 115
Säby, Vist socken, 68, 69
Sätra, Hycklinge socken, 63*
Sättuna, Kaga socken, 52, 124, 125, 126,

127, 129, 130, 206, 207
Söderö, Kättilstad socken, 79, 81, 81*, 82,

84, 96, 98, 202, 207, 221*
Sörby, Örtomta socken, 132, 134, 137,

138, 140, 157, 180, 181, 209
Tannefors, S:t Lars socken, 124
Tegelsäter, Björsäter socken, 148
Tella, Hägerstads socken, 114, 116, 118
Tift, Kärna socken, 205, 211
Tingshagen, Kättilstad socken, 91, 92
Tjuk, Västra Eneby socken, 104, 105,

106, 109, 111, 202, 207, 209, 221*
Tjustad, Västra Eneby socken, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 117, 119, 206
Tjärorp, Kärna socken, 128, 129
Tollstorp, Grebo socken, 149
Tomåla, Örtomta socken, 137, 138
Torp, Västra Eneby socken, 99, 100, 102,

104
Tranunäs, se Näs, Västra Eneby socken,
Ubbetorp, Björsäter socken, 153
Ullberstad, Skärkinds socken, 156, 167,

168, 169, 170, 206
Ullälva, Örtomta socken, 134, 137, 138,

139, 140, 142, 145, 209
Ulvåsa, Ekebyborna socken, Aska härad,

138, 139
Unnerstad, Vårdsbergs socken, 72
Utdala, Oppeby socken, 199, 200, 237,

238
Vada, Oppeby socken, 77, 112
Vadstena kloster, 40, 44, 51, 89, 99, 104,

106, 112, 113, 114, 119, 122, 127, 129,
130, 140, 162, 163, 167, 168, 169, 172,
188, 191, 198

Valla, Kättilstad socken, 78, 87, 88, 91,
92, 93

Vallby, Kimstad socken, Memmings
härad, 185

Vallingedal, Hycklinge socken, 63*
Valsinge, Björsäter socken,
Vigerstad, Kättilstad socken, 89, 90, 93

Viggeby, Skärkinds socken, 163, 165,
188, 194

Viggeby, Vårdnäs socken, 76
Vik, Hägerstads socken, 113, 116
Vinstorp, Västra Eneby socken, 99, 106
Visingsö, 46, 144, 210, 234
Vissvik, tidigare Näronässovik?, Örtomta

socken, 148, 153
Vistlöt, Örtomta socken, 144
Vittinge, Kuddby socken, 177
Vreta, Vist socken, 82, 95
Vreta kloster, 32, 71, 82, 83, 115, 124,

126, 128, 130, 201, 202, 205, 208
Vrå*, Örtomta socken, 144, 145, 148,

150, 151, 157, 158
Vånga, Hägerstads socken, 114, 116, 119
Värna kyrkby, Värna socken, 184, 185
Värnäs, Värna socken, 67, 163
Väsby, Västra Eneby socken, 77, 101,

102, 103, 104
Västerby, Skärkinds socken, 162, 181,

197
Västersum, Kättilstad socken, 80, 87, 93,

102
Västervik, 119
Västerås domkyrka, 87, 102
Åby, Horns socken, 77
Åby, Skärkinds socken, 167
Ånestad, Hägerstads socken, 114, 116
Årtebäck, Oppeby socken, 77
Årteryd, Hägerstads socken, 77, 112, 113,

114, 115, 116
Ås, Örtomta socken, 131, 137, 138, 141,

156
Ämpnisholm*, Tjärstads socken, 76, 207
Ängetorp, Örtomta socken, 134, 142
Ärenäs, Kättilstad socken, 82
Öjeby, Skärkinds socken, 162, 182, 187,

196, 197
Örtomta kyrka, Örtomta socken, 159
Överstad, Askeby socken, 155
Öö, Björsäter socken, 148, 149
Frödinge socken, Sevede härad, 119
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Personregister

* efter sidnummer = hänvisning till fotnot på angiven sida

Abraham Eriksson (Lejionhufvud), 108
Agneta Nilsdotter (Stolaätten), 80, 108,

114
Albrekt av Mecklenburg, kung, 138, 141,

176
Algotsönernas ätt, se Birgitta Knutsdotter,

Folke Algotsson, Håkan Algotsson,
Ingeborg Håkansdotter, Ingeborg
Knutsdotter, Knut Folkesson ,

Ama, se Helena Larsdotter, Holmger
Folkesson, Holmger Karlsson, Lars
Ulfsson, Ulf Holmgersson

Ambjörn Krumme, 82
Anders Andersson (tre rutor), 156, 155*
Anders Hansson (Ekeblad), 80, 108
Anders Johansson (tre rutor), 156, 169,

172
Anders klockare, 103
Anna (Nilsdotter) Bese, 103, 107, 108,

114
Anna Arvidsson (Trolle), 52, 53, 127,

184, 192
Anna Arvidsson (Västgöte), 112
Anna Göransdotter (Forstenasläkten), 114
Anna Johansdotter, 114, 174, 177
Anna Kyle, 137
Anna Markvardsdotter (stolpe), 137, 138
Anna Åkesdotter (Tott), 107, 108
Arend Bengtsson (Ulv), 80, 89, 107, 108,

109, 115
Argunda Öjarsdotter (svin), 139, 142*
Arnvid Isaksson, 140
Arvid Bengtsson (Lejonansikte), 185
Arvid Birgersson (Trolle), 192
Arvid Gustafsson, 90
Arvid Kettilsson (Gren), 87, 88, 102, 103,

104
Aspenäsätten, se Bengt Jonsson, Birger

Filipsson, Cecilia Knutsdotter,
Ingeborg Gregersdotter, Johan
Filipsson, Jon Knutsson, Knut
Bengtsson, Knut Jonsson, Kristina
Knutsdotter, Lars Ulfsson

avhugget djurhuvud/hästhuvud, se Nils
Bengtsson

Axel Eriksson (Bielke), 169
Axel Jönsson (Lillie), 173, 174
Axel Pedersen (Tott), 190
Bagge, se Peder Halstensson, Nils

Isaksson kallad Bagge
balk belagd med två djurhuvuden, se

Birgitta Magnusdotter, Johan Öjarsson,
Magnus Johansson, Öjar Nilsson

Banér, se Sigrid Eskilsdotter, Sten Banér
Barkestorpsätten, se Joen Elofsson
Beata Ivarsdotter (Tott), 192
Beata Larsdotter (sparre), 90
Beata Nilsdotter (Grip), 52, 53, 143, 162,

173, 178, 183, 184, 186, 187, 188, 189,
191, 192, 194, 197, 179*

Benedikta Sunesdotter , 88, 93, 94103,
113, 125, 190, 191, 192, 193, 194, 198,
208, 209, 210, 212

Bengt Arendsson (Ulv), 108, 107
Bengt Arvidsson (Lejonansikte), 185
Bengt Bosson (Natt och dag), 146
Bengt Brudsson (Lejonansikte), 184, 185,

189, 196, 184*
Bengt Filipsson (Ulv), 80, 89, 108, 114,

115
Bengt Gotskalksson (Ulv), 89, 108, 114
Bengt Gregersson (Lillie av Greger

Mattssons ätt), 151, 152
Bengt Gunnarsson (tre sjöblad), 88
Bengt Jonsson (Aspenäsätten), 192
Bengt Knutsson (Ulv), 113
Bengt Larsson (en bjälke?) , 111
Bengt Magnusson (Folkungaätten,

lagmansgrenen), 87, 106, 108, 125
Bengt Magnusson, gift med Ulfhild

Magnusdotter, 106
Bengt Nilsson (Lejonansikte), 128
Bengt Skalle, 81
Bengt snivil, 93, 94, 193, 208, 210
Bengt Sture (Gumsehuvudätten), 143
Bengt, biskop i Linköping, 126
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Bengta Bosdotter (Natt och dag), 86, 117,
118

Bengta Jonsdotter (Aspenäsätten), 186
Bergkvaraätten, se Håkan Karlsson,
Bertil Grundis (tre dolkar), 143, 155
Bese, se Anna Bese, Anna (Nilsdotter),

Gunilla (Johansdotter), Gunilla
Stensdotter, Johan Bese, Karin
Nilsdotter, Nils Bese

Bielke, se Axel Eriksson, Birgitta
Stensdotter, Ingegärd Nilsdotter, Karin
Eriksdotter, Margareta Pedersdotter,
Sten Bengtsson, Ture (Pedersson),
Ture Bengtsson

Birger brosa, 93, 94, 95, 193, 210, 211
Birger Filipsson (Aspenäsätten), 106
Birger jarl, 94, 125, 126, 210
Birger Nilsson (Grip), 12, 52, 53, 63*,

184, 192
Birger Nilsson (Halvhjort av Ämtaryd),

170
Birger Nilsson (sparre?), 168*
Birger Persson (Finstaätten), 139
Birger Trolle d.y., 184, 185, 189, 191, 192
Birger Trolle d.ä., 185
Birgitta Arensdotter (Styke), 89
Birgitta Bengtsdotter (Natt och dag), 108,

107
Birgitta Birgersdotter (Finstaätten) , 139
Birgitta Jönsdotter (Lejonansikte), 105,

106, 143, 157
Birgitta Jönsdotter (Roos av Ervalla), 99,

101*, 101, 104, 105
Birgitta Jönsdotter (Stenstaätten), 152
Birgitta Knutsdotter (Algotsönernas ätt),

90, 93, 114, 115
Birgitta Magnusdotter (balk belagd med

två djurhuvuden), 142
Birgitta Magnusdotter (Porse), 169, 188,

189, 191, 192, 194
Birgitta Magnusdotter (spets från sidan),

81
Birgitta Matsdotter (hjorthorn), 88, 93,

102
Birgitta Stensdotter (Bielke), 90
bjälke, se Bengt Larsson
Björn Knutsson (Gren), domprost, 103,

115
Björn Pedersson (Bååt), 52, 53
Björn Sunesson i Olstorp, se Byarvid

Sunesson,
Björnlår, se Lasse Karlsson,
Bo Bosson (Natt och dag), 92, 117, 146,

149, 149*, 154

Bo Jonsson (Grip), 52, 63*, 69, 84, 85,
86, 87, 90, 92, 93, 96, 101, 101*, 102,
104, 108, 109, 115, 116, 117, 117*,
118, 119, 120, 121, 127, 128, 138, 140,
141, 142, 146, 149, 167, 168, 168*,
184, 186, 186*, 187, 188, 189, 190,
194, 206, 207,

Bo Nilsson (Grip), 52, 127
Bo Nilsson (Natt och dag), 93, 146, 147,

148, 149, 149*, 151, 152, 153, 154,
192

Bo Stensson (Natt och dag), 146, 147,
154, 155

bomärke, se Nils Brodersson
Bonde i Hermanshult , 176
Bonde, se Britta Karlsdotter, Karl

Knutsson kung, Margareta Torsdotter,
Peter Ragvaldsson, Ragvald Puke

Botolf Holmstensson, 182
Botulf i Frö, 180, 182
Britta Arvidsdotter (Trolle), 101, 101*
Britta Gustafsdotter (Slang), 173, 174
Britta Karlsdotter (Bonde), 146
Britta Nilsdotter (Grip), 52, 53
Brud Benasson (Lejonansikte), 184, 185
Brynolf Botulfsson i Frö, 180, 182
Byarvid (Björn?) Sunesson i Olstorp, 128,

129
Bydelsbach, se Hebla Albrektsdotter
Bylow, se Ermegård Fickesdotter, Ficke

Bylow, Ida Johansdotter ,
båt, se Katarina Toresdotter, Knut

Erengislesson, Tore Karlsson, Torkel
Andersson, Karl biskop

Bååt, se Björn Pedersson, Johan
Pedersson

Bååt-Snakenborg, se Henrik Erlandsson,
Ulf Henriksson

Carin Göransdotter (Gyllenstierna), 69
Carl Holgersson (Gera), 69, 141, 159,

162, 183
Catarina Beniesdotter (Lejonansikte), 184,

185
Cecilia Haraldsdotter (vingad lilja), 186,

193
Cecilia i Bergum, 174
Cecilia Knutsdotter (Aspenäsätten), 92,

93, 115, 146, 190
Cecilia Sigmundsdotter (vingad pil), 185,

186
Cecilia, dotter till Knut jarl, 126
Cecilia, Johan Hanssons hustru , 174
Christer Gudmundsson (Ulv), 52, 154
Christiern Johansson (Lilja till Värnäs),

162, 174, 179
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Claes Andersson (Ekeblad) , 80, 87, 92,
107, 108, 113, 114

Cornube?, östgötabonde och kung Sverker
den äldres far, 124

Dan Nilsson (svin) , 180, 181
djurhuvud, se Nisse Joarsson,
Dordi Knutsdotter, 174, 179
dryckeshorn, se Joar Efflersson, Erland,

Joar Efflerssons bror, Ernils Efflirsson
Ebba Arendsdotter (Ulv), 80, 108, 107,

114, 115
Ebba Eriksdotter (Vasa), 70
Ebba Holgersdotter (Gera), 141, 143
Ebbe Piik, 184
Ekeblad, se Anders Hansson, Claes

Andersson,
Elena Lydersdotter, 138, 139, 140
Elena Magnusdotter (Sparre av Aspnäs),

90
Elin Gregersdotter (Sandbroätten), 87, 88,

102, 191, 192
Elin i Ulberstad , 168, 169
Elin Jönsdotter (hjorthorn) , 88
Elin Jönsdotter (Ållongren i

Östergötland), 163, 173, 174
Elin Nilsdotter (Sparre av Hjulsta och

Ängsö), 108
Elin Ulfsdotter (Roos av Ervalla), 104,

105, 106
Elseby Månsdotter, 170
en bjälke, Lars Björnssons ätt, se Lars

Björnsson
Erengisle Nilsson (Hammerstaätten), 127
Erik Abrahamsson (Lejionhufvud) , 70,

99, 106, 107, 108
Erik Axelsson (Tott), 169, 187, 188, 189,

190, 194
Erik Boberg, 93
Erik Eriksson (Gyllenstierna), 118
Erik Filipsson, 127
Erik Geet, 127
Erik Jönsson (Ållongren i Östergötland),

173, 174
Erik Lydertsson (Slatte), 137
Erik Månsson (Natt och dag), 63, 68, 69,

86
Erik Valdemarsson (Folkungaätten,

Valdemarsgrenen), 63*, 84, 85, 86, 92,
94, 98

Erik, hertig, 72, 164
Erland, Joar Efflerssons (dryckeshorn)

bror , 119
Ermegård Fickesdotter (Bylow), 69, 108
Ernils Efflirsson (dryckeshorn?), 101, 119
Ernils Kettilbjörnsson (Gren), 103

Ernvast Ernilsson (nedåtvänd grep
ginbalkvis) , 181, 181*

Estrid i Musatorp, 140
Fader Dansson, 180, 181
Fargalt, se Margareta Petersdotter, Peter

Ragvaldsson
fem stjärnor, se Katarina Tjägnsdotter,

Tjägn Jonsson
Ficke Bylow, 69, 108
Filip Ulfsson (Ulv), 89, 94, 103, 108, 115,

127
Finstaätten, se Birger Persson, Birgitta

Birgersdotter, Johan Ängel d.y.
Folke Algotsson (Algotsönernas ätt), 90,

93, 119, 210
Folke den tjocke, 21, 93, 94
Folke Gregersson, 152
Folke jarl, 94, 125, 192, 193, 194, 198,

211
Folke Nilsson (Ivar Nilssons ätt), 190
Folkungaätten, lagmansgrenen, se Bengt

Magnusson, Katarina Bengtsdotter,
Margareta Bengtsdotter, Ulfhild
Magnusdotter

Folkungaätten, se Sune Folkesson,
Valdemar Birgersson kung, Valdemar
Eriksson

Folkungaätten, Valdemarsgrenen, se Erik
Valdemarsson

Forstenasläkten, se Anna Göransdotter,
Hans Persson

fyra spetsar i dexter, se Håkan Johansson
Gera, se Carl Holgersson, Ebba

Holgersdotter, Göran Holgersson,
Holger Karlsson, Karin Gera, Karin
Holgersdotter, Karl Holgersson, Karl
Knutsson, Knut Nilsson

Germund Sunesson, 187, 194, 196
Ginbalk av Grisatorp, se Karin

Påvelsdotter, Påvel Bengtsson
ginbalk med två sparrar, se Ingeborg

Bengtsdotter, Ingeborg Nilsdotter,
Katarina Brynolfsdotter, Kristina,
dotter till Staffan Stagenberg, Staffan
Stagenberg

Glysing, se Katarina Glysingsdotter,
Gotskalk Arendsson (Ulv), 108, 107
Gotskalk Bengtsson (Ulv), 89, 103, 108,

114, 115
Greger Mattsson (Lillie av Greger

Mattssons ätt), 152, 153
Gregers Styrbjörnsson (Sandbroätten) ,

192
Gren, se Arvid Kettilsson, Björn Knutsson

domprost, Harald Ernisson, Harald
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Knutson, Harald Toresson, Kettilbjörn
Knutsson, Knut, Lars Arvidsson,
Sigrid Haraldsdotter, Torkel
Haraldsson

Grip, se Beata Nilsdotter, Birger Nilsson,
Bo Jonsson, Bo Nilsson, Britta
Nilsdotter, Ingeborg Nilsdotter, Jon
Tomasson, Kerstin Grip, Knut Bosson,
Margareta Birgersdotter, Nils Bosson,
Peder Nilsson

Gudmund Gaas, 82
Gudmund Gregersson (sannolikt nedvänd

sparre), 129
Gudmund Gudmundsson, 82, 95
Gudmund i Drättinge, 120
Gudmund Petersson (Ulf av Horsnäs),

154, 155, 162, 187, 194
Gudmund Sunesson (hästhuvud), 52, 52*,

155, 162
Gumsehuvud, se Gustaf Karlsson,
Gumsehuvudätten, se Bengt Sture ,
Gunilla (Johansdotter) Bese, 101
Gunilla Stensdotter (Bese), 81, 101, 120
Gunna, Bengt Brudssons (Lejonansikte)

hustru, 184, 185
Gustaf Karlsson (Gumsehuvud), 90
Gustav I (Vasa) kung, 58, 165, 166
Guttorm i Alvestad, 187
Guttorm jarl, 193, 209, 212
Gyda Hungersdotter, 141, 142, 156
Gyllenhorn, se Joen Olsson, Olof

Joensson
Gyllenstierna, se Carin Göransdotter, Erik

Eriksson, Göran Eriksson, Kristina
Nilsdotter, Malin Eriksdotter

Gädda, se Iliana Erengisledotter
Gödelin Gotskalsdotter (van Kyren), 89
Göran Eriksson (Gyllenstierna), 51, 53
Göran Holgersson (Gera), 52, 53
Halvhjort av Ämtaryd, se Birger Nilsson,

Isak Birgersson
Hammerstaätten, se Erengisle Nilsson,

Nils Erengislesson
Hans Lybekka, 83
Hans Persson (Forstenasläkten), 117
Harald Bagge (tre liljor), 156, 169
Harald Ernisson (Gren), 90, 103, 103*,

104, 119, 181*
Harald i Ryda, senare Harald Skalle, 81
Harald Jacobsson (Liljehöök), 52
Harald Karlsson (Stubbe), 89, 90, 101,

103, 103*
Harald Knuttson (Gren), 103, 105, 106,

118
Harald Skalle, se Harald i Ryda

Harald Skytte (pilspets), 112, 119, 120
Harald Toresson (Gren), 103, 105, 111,

118
Hebla Albrektsdotter (Bydelsbach), 107,

108, 109, 115, 186
Helena Guttormsdotter, 193
Helena Larsdotter (Ama), 186
Helena Ormsdotter, 111, 200, 200*
Helena Sverkersdotter (Sverkerätten),

125, 192, 193, 209, 211
Helga Anundsdotter (Rörik Birgerssons

ätt), 69
Hemming Räv, 90, 96
Henneke Kaak, 184, 185
Henrik Erlandsson (Bååt-Snakenborg),

105
Henrik Tidemansson, biskop i Linköping,

166
hjorthorn, se Birgitta Matsdotter, Elin

Jönsdotter, Ingel Törnesson, Mats
Törnesson, Törne Matsson,

Holger Karlsson (Gera), 52, 53, 141, 143,
183, 192, 197

Holmger Folkesson (Ama), 185, 186, 189,
192, 193

Holmger i Lundby, 187
Holmger Karlsson (Ulv), 89
Holmsten Djäken, 156
Holmsten i Frö, 180, 182
huvud, se Katarina Bengtsdotter ,
Håkan Algotsson (Algotsönernas ätt), 127
Håkan Benasson (tre sparrar) , 168, 172
Håkan Fadersson (stjärnbåt), 137, 138,

139, 140, 156, 164, 180, 181, 185
Håkan Håkansson i Öjeby, 182, 187, 197
Håkan i Lövstad, sannolikt identisk med

Håkan Jönsson (Lillie, Lövstadsätten),
182

Håkan Johansson (fyra spetsar i dexter),
82, 82*, 83, 89, 95, 201, 202*

Håkan Karlsson (Bergkvaraätten), 102
Håkan Petersson i Halleby, 176
Håkan Petersson i Jäleby, 170, 172
Håkan Tunesson (Håkan Tunessons ätt

med Vinstorpaättens vapen), 126
Håkan Tunessons ätt med Vinstorpaättens

vapen, se Håkan Tunesson, Kristina
Tunesdotter, Magnus Kristinasson,
Olof Tunesdotter, Sigge Magnusson,
Tune,

Håkan Tunessons ätt, se Ingrid
Siggesdotter

hästhuvud, se Gudmund Sunesson, Johan
Magnusson, Katarina Magnusdotter,
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Kristina Magnusdotter, Magnus i
Jäppestad, Magnus Johansson

Ida Johansdotter (Bylow), 87
Iliana Erengisledotter (Gädda), 146
Ingeborg Arvidsdotter (Lejonansikte), 185
Ingeborg Bengtsdotter (ginbalk belagd

med två sparrar),
Ingeborg Bengtsdotter, syster till Lars

Bengtsson (kluven sköld med halv
stjärna och halv nedvänd vinge), 138,
139

Ingeborg Bosdotter (Natt och dag), 92, 93,
146, 149

Ingeborg Gregersdotter (Aspenäsätten),
152, 191

Ingeborg Gregersdotter (Sandbroätten),
192

Ingeborg Håkansdotter (Algotsönernas
ätt), 126, 127

Ingeborg Ivarsdotter (Ivar Nilssons ätt),
190

Ingeborg Karlsdotter (Vinäsätten), 146,
187

Ingeborg Karlsdotter (Vinäsätten),
Ingeborg Knutsdotter (Algotsönernas ätt),

190
Ingeborg Larsdotter (Tott), 104, 105
Ingeborg Nilsdotter (ginbalk med två

sparrar), 171, 172
Ingeborg Nilsdotter (Grip), 52, 53
Ingeborg Pedersdotter, 192
Ingeborg Ragvaldsdotter (Bonde), 137
Ingeborg Svantepolksdotter (Svantepolk

Knutssons ätt), 93, 115, 125, 126, 190,
192, 193, 194

Ingeborg, Vilikinds hustru , 101, 119
Ingegerd, dotter till Birger brosa, 193
Ingegärd Ingelsdotter, 88
Ingegärd Larsdotter (Sparre av Aspnäs),

87, 88, 93, 102, 103
Ingegärd Nilsdotter (Bielke), 137
Ingegärd Svantepolksdotter (Svantepolk

Knutssons ätt), 93, 102, 174, 175, 188,
191, 191*, 192, 193, 194

Ingegärd, Birger Brosas dotter, 211
Ingel Törnesson (hjorthorn), 88, 93
Ingemar Ragvaldsson, 175, 176, 178
Ingevald i Hagsätter, Olof Ingevaldssons

son , 181
Ingolf i Olofstorp, 176
Ingolf Kropper, 81
Ingolf Olofsson, 174
Ingrid (Claesdotter) Kyle, 137
Ingrid Anundsdotter, 185, 186
Ingrid Filipsdotter (Ulv), 127

Ingrid Nilsdotter, 83
Ingrid Siggesdotter (Håkan Tunessons ätt

med Vinstorpaättens vapen), 126, 127
Ingrid Svantepolksdotter (Svantepolk

Knutssons ätt), 90, 93, 115, 116, 174,
175, 190, 192, 193, 194, 210

Ingrid Ylva, Magnus minneskölds hustru,
125, 211

Ingrid Öjarsdotter (svin), 139
Ingrid, Nils Broderssons (bomärke) hustru

, 101, 119
Ingrid, tjänstekvinna , 202*
Isak Birgersson (Halvhjort av Ämtaryd),

170, 173, 178, 194, 197
Ivar Nilsson (Ivar Nilssons ätt), lagman i

Östergötland, 190
Ivar Nilssons ätt, se Folke Nilsson,

Ingeborg Ivarsdotter, Ivar Nilsson
lagman i Östergötland, Nils
Magnusson

Jacob Turesson (Rosengren), 82
Joar Efflersson (dryckeshorn), 119
Joar Köningsmark, 69
Joen Andersson (ofrälse) , 112
Joen Elofsson (Barketorpsätten), 137
Joen i Göstad, 156
Joen Olsson (Gyllenhorn), 107, 108, 136,

151, 153, 184, 186
Johan Bengtsson (Lilja av Värnäs) , 162,

174, 179
Johan Bese, 113, 114, 169
Johan Filipsson (Aspenäsätten), 93, 115,

125, 126, 190
Johan Gregersson (Sandbroätten), 191,

192
Johan Gudmundsson (Ulf av Horsnäs),

132, 154, 162, 163, 187
Johan Hansson, 174
Johan Ingesson (tre sjöblad i trepass med

spetsarna inåt), 200, 201
Johan Magnusson (hästhuvud), 103, 105,

106, 118, 143, 172
Johan Molteke, 90, 96
Johan Pedersson (Bååt), 114
Johan Petersson (tre liljor), 156, 167, 168,

170, 172, 173, 189
Johan Sverkersson , 125, 193
Johan Åkesson (Natt och dag), 52, 53
Johan Ängel d.y. (Finstaätten), 138, 139
Johan Öjarsson (balk belagd med två

djurhuvuden) , 138, 138*, 139, 140,
142, 142*

Johannes Brask, biskop, 165
Jon Knutsson (Aspenäsätten), 186
Jon Tomasson (Grip), 92, 93, 146
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Jon Ulfsson (Ulv), 152
Jöns Bengtsson (Lejonansikte), 105, 106,

143
Jöns Eriksson i Lövstad, 179, 182
Jöns i Halleby, Jöns Jönssons fader , 174,

177
Jöns i Lövstad, 174, 177
Jöns Ingelsson, 88
Jöns Jönsson (Ållongren i Östergötland),

163, 173, 174, 177, 178, 181, 184
Jöns Ulfsson (Roos av Ervalla), 104, 105,

143, 156
Jöran Håkansson (Tott),
Jöran Trulsson (Ravnäsätten), 103, 104
Jöran Åkesson (Tott), 169, 183
Jörgen Olofsson (Tott), 169, 188
Karin Botolfsdotter, 182
Karin Eriksdotter (Bielke), 89, 100, 101,

114
Karin Gera, 162
Karin Holgersdotter (Gera), 183
Karin Håkansdotter, 170
Karin Nilsdotter (Bese), 107, 108, 151,

186, 188
Karin Påvelsdotter (Ginbalk av

Grisatorp), 170
Karl (båt), biskop, 102
Karl Bengtsson (Oxehuvud) , 127
Karl Birgersson (Vinäsätten), 187
Karl döve, 81, 93, 94, 108, 193, 210, 211
Karl Filipsson (Ulv), 89
Karl Haraldsson (Stubbe), 89
Karl Holgersson (Gera), 143, 192
Karl Karlsson (Ulv), 108
Karl Knutsson (Bonde), kung , 51, 81, 87,

118
Karl Knutsson (Gera), 142, 143
Karl Magnusson (Örnfot), 88, 119
Karl Magnusson i Lera, 128, 129
Karl Nilsson (Natt och dag), 146
Karl Sverkersson, kung, 193
Karl Ulfsson (Sparre av Tofta), 159
Karl Ulfsson (Ulvåsaätten), 139
Katarina Bengtsdotter (Folkungaätten,

lagmansgrenen), 92, 93, 108, 124, 125
Katarina Bengtsdotter (huvud), 192
Katarina Brynolfsdotter (ginbalk med två

sparrar), 168, 169, 172
Katarina Fröstensdotter (tre örnfötter),

143, 172, 173
Katarina Glysingsdotter (Glysing), 90
Katarina Haraldsdotter (tre liljor), 172,

173
Katarina Holmgersdotter (Ulv), 89, 103
Katarina Håkansdotter, 137, 138

Katarina Magnusdotter (hästhuvud), 105,
143

Katarina Nilsdotter, 156
Katarina Stensdotter (Bielke), 89
Katarina Sunesdotter, gift med Erik

Eriksson, kung, 193
Katarina Svensdotter (Sture), 146
Katarina Tjägnsdotter (fem stjärnor), 101,

102, 119
Katarina Toresdotter (båt), 103, 105, 106,

118, 143
Katarina Ulfsdotter (Roos av Ervalla),

143, 156
Katrin Henriksdotter, 157
Katrin Magnusdotter, 174, 176
Kerstin Davidsdotter (Oxenstierna), 108
Kerstin Gotskalksdotter (Ulv), 108, 107,

114
Kerstin Grip, 51, 53
Kerstin Månsdotter (Natt och dag), 117
Kerstin Tott, 114
Kerstin, Måns i Skrukeby hustru , 174
Kettil Kettilbjörnsson (Gren), 103
Kettilbjörn Knutsson (Gren), 103
Klas Kyle, 137
kluven sköld med halv stjärna och halv

nedvänd vinge, se Lars Bengtsson
Knut (Gren) , 103
Knut av Reval, 193
Knut Bengtsson (Aspenäsätten), 192
Knut Bertilsson Grundis, 143, 155
Knut Bosson (Grip), 69, 186
Knut Bosson (Natt och dag), biskop, 146,

151, 186
Knut Erengislesson (båt), 118
Knut Folkesson (Algotssönernas ätt), 90,

93, 115, 175, 178, 190, 194, 210
Knut jarl, 126
Knut Jonsson (Aspenäsätten) , 92, 93,

124, 125, 126
Knut Karlsson (Örnfot), 87, 88
Knut Knutsson (Lillie av Ökna) , 103,

104, 107, 108, 113, 114, 119
Knut Månsson i Stymla, 174, 177, 179,

180, 181, 182, 197
Knut Nilsson (Gera), 69, 142, 143
Knut Nilsson (Grip), 192
Knut Porse, 88, 191, 192
Knut Sommarsson, 81
Kristin Gudmundsdotter i Rävsala, 106,

111
Kristin Petersdotter (Vitter), 170, 171, 172
Kristina Fastadotter (växt), 185, 186, 192,

193
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Kristina Haraldsdotter (tre liljor), 156,
169, 171

Kristina Holmgersdotter (Ulv), 89
Kristina Ivarsdotter , 190
Kristina Johansdotter (Sandbroätten), 146,

152, 192
Kristina Jönsdotter (Lillie Lövstaätten),

179
Kristina Knutsdotter (Aspenäsätten), 185,

191, 192
Kristina Magnusdotter (hästhuvud), 142,

143, 155, 172
Kristina Nilsdotter , 89
Kristina Nilsdotter (Gyllenstierna), 70,

146
Kristina Petersdotter (Visse äldre ätten),

172
Kristina Staffansdotter (ginbalk med två

sparrar), 168
Kristina Tunesdotter (Håkan Tunessons

ätt med Vinstorpaättens vapen) , 126
Kristina, Knut Månssons hustru, 182
Kyle, se Anna Kyle, Ingrid (Claesdotter),

Klas Kyle
Lars Arvidsson (Gren), 102
Lars Bengtsson (kluven sköld med halv

stjärna och halv nedvänd vinge), 138,
139

Lars Björnsson (en bjälke, Lars
Björnssons ätt), 168, 171, 172

Lars Dansson (molnskura), 139
Lars i Bränninge, 130
Lars Karlsson (Sparre av Aspnäs), 88, 93,

102
Lars Petersson i Snokebo , 120
Lars Simonsson, 181
Lars Ulfsson (Ama), 185, 186, 189, 192,

193, 194, 195
Lars Ulfsson (Aspenäsätten), 89
Lasse i Brötjestad, 179
Lasse Karlsson (Björnlår), 169, 191, 192,

194
Lasse Matsson, 156
Lasse Olsson i Arhammar, 170
Laurens Axelsson (Tott), 118
Lavrens Siikir, 180
Lejionhufvud, se Abraham Eriksson, Erik

Abrahamsson, Sten Eriksson
Lejonansikte, se Bengt Brudsson, Bengt

Nilsson, Birgitta Jönsdotter, Brud
Benasson, Katarina Beniesdotter, Jöns
Bengtsson

liggande H, se Magnus Gudmundsson
Lilja av Värnäs, se Johan Bengtsson,

Christiern Johansson

Liljehöök, se Harald Jacobsson
Lillie av Greger Mattssons ätt, se Bengt

Gregersson, Greger Mattsson, Mats
Gregersson, Mats Ödgislesson, Sune
Andersson, Ödgisle Sunesson

Lillie av Ökna, se Knut Knutsson
Lillie, Lövstadsätten, se Håkan i Lövstad,

sannolikt identisk med Håkan Jönsson
Lillie, se Axel Jönsson
Lyder Voss (räv med hängande svans) ,

138, 139
Lydert Eriksson (Slatte) , 137
lönnlöv, se Sigmund Elovsson
Magnus Bengtsson (Folkungaätten

lagmansgrenen), 108, 125
Magnus Bengtsson (Ulv), 185, 186
Magnus Birgersson, kung, 164
Magnus Eriksson i Ljusfors, 166
Magnus Fadersson (pilbåge i cirkel), 181,

186
Magnus Gislesson (Sparre av Aspnäs), 93,

115
Magnus Gudmundsson (liggande H), 155
Magnus i Dövestad, 166
Magnus i Göstad, 156
Magnus i Jäppestad (hästhuvud), 111,

142, 143, 171, 172, 173, 189
Magnus Johansson (balk belagd med två

djurhuvuden) , 139, 142
Magnus Johansson (hästhuvud), 103, 105,

106, 143
Magnus Jonsson av Östergötland (samme

som Magnus i Jäppestad?) , 128
Magnus Kristinasson (Håkan Tunessons

ätt med Vinstorpaättens vapen), 126
Magnus minnesköld, 93, 94, 95, 125, 193,

210, 211
Magnus Olofsson i Halleby , 174, 176,

177
Magnus Petersson (tre liljor), 168, 170,

172
Magnus Porse, 87, 88, 102, 191, 192
Malin Eriksdotter (Gyllenstierna), 81, 118
Malin Larsdotter (Sparre av Rossvik), 117
Mare Fadersdotter, 180, 181
Margareta Arvidsdotter (Sparre av Vik),

90
Margareta Birgersdotter (Grip), 62, 63
Margareta Bosdotter, 69
Margareta Dume, 120
Margareta Pedersdotter (Bielke), 62
Margareta Petersdotter (Fargalt), 137
Margareta Siggesdotter, 127
Margareta Torsdotter (Bonde), 190
Margareta Tyrgilsdotter, 93, 19
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Margit, Knut Månssons i Stymla hustru ,
174

Margit, Magnus Olofssons hustru , 174,
176

Mats Gregersson (Lillie av Greger
Mattssons ätt), 151, 152

Mats Nilsson, 88
Mats Törnesson (hjorthorn), 88, 93, 191,

192
Mats Ödgislesson (Lilllie av Greger

Mattssons ätt), 152
Mauritz Stake, 114
molnskura, se Lars Dansson
Måns Bengtsson (Natt och dag), 69
Måns i Skrukeby, 174, 179
Måns Vilkinsson i Björnskog, 170
Märta Arendsdotter (Ulv), 151, 152
Märta Bengtsdotter (Ulv), 107, 108, 114
Märta Bosdotter (Natt och dag), 146, 151
Märta Eriksdotter (Lejonhuvud), 70
Märta Håkansdotter (tre sparrar), 129,

168, 169
Märta Ivarsdotter, 145
Märta Lydekadotter (Stralendorp), 191,

192
Märta Magnusdotter, 101, 102, 104, 111,

119
Märta, Harald Jacobssons (Liljehöök)

hustru , 52
Natt och dag, se Bengt Bosson, Bengta

Bosdotter, Birgitta Bengtsdotter, Bo
Bosson, Bo Nilsson, Bo Stensson, Erik
Månsson, Ingeborg Bosdotter, Johan
Åkesson, Karl Nilsson, Kerstin
Månsdotter, Knut Bosson biskop,
Måns Bengtsson, Märta Bosdotter,
Nils Bosson, Nils Sigridsson, Sigrid
Nilsdotter, Sten Bosson, Åke
Johansson

nedvänd sparre, se Gudmund Gregersson
nedåtvänd grep ginbalkvis, se Ernvast

Ernilsson
Niklas i Gårdeby, 91
Nils (Bosson) Sture, 146
Nils Bengtsson (avhugget

djurhuvud/hästhuvud), 169, 172
Nils Bese, 107, 108, 151
Nils Bosson (Grip), 52, 53, 120, 127, 192
Nils Bosson (Natt och dag), 146, 152,

153, 192
Nils Brodersson (bomärke), 101, 102, 119
Nils Clausson (Stolaätten), 80, 108
Nils Erengislesson (Hammerstaätten), 52
Nils Erlandsson (sparre), 184, 185
Nils Håkansson (stjärnbåt), 137, 156

Nils Isaksson kallad Bagge, 170
Nils Karlsson, 129
Nils Magnusson , 174, 176
Nils Magnusson (Ivar Nilssons ätt), 190
Nils Månsson (Natt och dag), 69
Nils Sigridsson (Natt och dag), 87, 146,

149, 151, 154, 158
Nils Uddson, 185
Nils, kyrkoherde i Löt socken , 155
Nisse Joarsson (djurhuvud), 143
ofrälse, se Joen Andersson,
Olof i Halleby, 174, 176, 177
Olof Ingevaldsson, 181, 182
Olof Joensson (Gyllenhorn), 151
Olof Magnusson i Halleby, 174, 177, 178,

182, 187, 197
Olof Tunesdotter (Håkan Tunessons ätt

med Vinstorpaättens vapen), 126
Olof, kanik i Linköping, 128, 129
Oxehuvud, se Karl Bengtsson
Oxehuvud, se Ramborg Karlsdotter
Oxenstierna, se Kerstin Davidsdotter
Peder Halstensson (Bagge) , 137
Peder Nilsson (Grip), 191
Peder Porse Geet (vinge) , 126, 127
Peder Svensson i Malmö, 191, 192
Per Persson skrivare, 65, 163, 174
Peter Dansson, 170
Peter Haraldsson, 176
Peter Lassason i Hestad , 181
Peter Ragvaldsson (Bonde), 137, 138
Peter Ragvaldsson (Fargalt), 137
Peter Tomasson (tre rosor), 69, 139, 181,

197, 207
Peter Torstensson i Jäleby, 170
Peter Vitter d.y., 170, 171
Peter Vitter d.ä., 172
pilbåge i cirkel, se Magnus Fadersson
pilspets, se Harald Skytte
Porse, se Birgitta Magnusdotter, Knut

Porse, Magnus Porse
Påvel Bengtsson (Ginbalk av Grisatorp

även kallad Rådaätten), 170
Påvel Krom, 81, 101, 102, 104, 120
Ragna, hustru i Ulberstad , 89, 168, 169
Ragnhild, Magnus Bengtssons

(Folkungaättens lagmansgren) hustru,
108, 125

Ragnvald Nilsson , 155
Ragvald Puke (Bonde), 137, 138
Ramborg Gustavsdotter (Sparre av Hjulsta

och Ängsö) , 152
Ramborg i Lygna, 155
Ramborg Karlsdotter (Oxehuvud) , 126,

127
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Ramborg Staffansdotter (Ulv), 152
Ravnäsätten, se Jöran Trulsson
Roos av Ervalla, se Birgitta Jönsdotter,

Elin Ulfsdotter, Jöns Ulfsson, Ulf
Pedersson

Rosengren, se Jacob Turesson
räv med hängande svans, se Lyder Voss
Rörik Birgerssons ätt, se Helga

Anundsdotter
Sandbroätten, se Elin Gregersdotter,

Gregers Styrbjörnsson, Johan
Gregersson, Krisitna Johannesdotter,
Kristina Johansdotter

Sigge Magnusson (Håkan Tunessons ätt
med Vinstorpaättens vapen), 126, 127

Sigmund Elofsson (vingad pil), 186
Sigmund Elovsson (lönnlöv), 175, 178,

189, 196
Sigrid Botolfsdotter, 119
Sigrid Eskilsdotter (Banér), 70
Sigrid Haraldsdotter (Gren), 89
Sigrid Magnusdotter (Vinäsätten), 102,

119
Sigrid Nilsdotter (Natt och dag), 146, 152,

153
Sigrid, dotter till Nils Karlsson i Lera ,

129
Sjunde Ragvaldsson, 101, 102, 119
Slang, se Britta Gustafsdotter
Slatte, se Erik Lydertsson, Lydert

Eriksson
Sofia Gertsdotter, 192
Sone Grys, 111
Sparre av Aspnäs, se Elena Magnusdotter,

Ingegärd Larsdotter, Lars Karlsson,
Magnus Gislesson

Sparre av Hjulsta och Ängsö, se Elin
Nilsdotter, Ramborg Gustavsdotter

Sparre av Rossvik, se Malin Larsdotter
Sparre av Tofta, se Karl Ulfsson, Ulf

Abjörnsson,
Sparre av Vik, se Margareta Arvidsdotter,
sparre, se Beata Larsdotter, Birger

Nilsson, Nils Erlandsson,
spets från sidan, se Birgitta Magnusdotter
Staffan Stagenberg (ginbalk med två

sparrar), 168, 169, 171, 172
Staffan Ulfsson (Ulv), 89, 103, 152, 153
Sten Banér, 62, 63
Sten Bengtsson (Bielke), 89, 101, 103
Sten Bosson (Natt och dag), 117, 146,

151, 153, 186, 187
Sten Eriksson (Leijonhufvud), 70, 187
Sten Sture d.y., 70, 144, 146, 149, 153,

154, 179

Sten Sture d.ä., 164, 165
Stenstaätten, se Birgitta Jönsdotter
stjärnbåt, se Håkan Fadersson
Stolaätten, se Agneta Nilsdotter, Nils

Clausson
stolpe, se Anna Markvardsdotter
Stralendorp, se Märta Lydekadotter
Stubbe, se Harald Karlsson, Karl

Haraldsson
Sture (Natt och dag), se Nils (Bosson),

Sten Sture d.y. Svante Nilsson Sture,
Svante Stensson Sture

Styke, se Birgitta Arensdotter
Styrbjörn i Hageby, 166
Sune Andersson (Lillie av Greger

Mattsons ätt), 139
Sune Folkesson (Folkungaätten), 94, 125,

126, 192, 193, 198, 211
Sune Jonsson i Grönhög , 156
Sune Sik , 125, 139
Svante Nilsson Sture, 144, 145, 146, 154
Svante Stensson Sture, 70, 113, 117, 136,

144, 145, 146, 149, 153, 154, 157
Svantepolk Knutsson (Svantepolk

Knutssons ätt), 88, 90, 92, 93, 94, 95,
98, 102, 103, 104, 113, 115, 116, 117,
121, 124, 125, 126, 159, 174, 175, 176,
177, 178, 188, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 198, 208, 209, 210, 212, 248,

Svantepolk Knutssons ätt, se Ingeborg
Svantepolksdotter, Ingegärd
Svantepolksdotter, Ingrid
Svantepolksdotter, Svantepolk
Knutsson

Sven Nilsson (svin) , 180, 181
Sven Vitter, 170
Sverker d.y. kung, 125, 193, 211
Sverker d.ä. kung, 124, 125, 193, 208, 211
Sverkerätten, se Helena Sverkersdotter
svin, se Argunda Öjarsdotter, Dan

Nilsson, Ingrid Öjarsdotter, Sven
Nilsson

Tjägn Jonsson (fem stjärnor), 102, 119
Tomas i Hännebjörke , 69, 141, 142, 156
Torbern Finnvidsson, 111
Tore Haraldsson (Gren), 103
Tore Karlsson (båt), 103
Torkel Andersson (båt), 103
Torkel Haraldsson (Gren), 86, 87, 96,

101, 117, 118, 207
Tott, se Anna Åkesdotter, Axel Pedersen,

Beata Ivarsdotter, Erik Axelsson,
Ingeborg Larsdotter, Jöran Håkansson,
Jöran Åkesson, Jörgen Olofsson,
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Kerstin Tott, Laurens Axelsson, Åke
Göransson

tre dolkar, se Bertil Grundis
tre liljor, se Harald Bagge, Johan

Petersson, Jon Petersson, Katarina
Haraldsdotter, Kristina Haraldsdotter,
Magnus Petersson,

tre rosor, se Peter Tomasson
tre rutor, se Anders Andersson, Anders

Johansson
tre sjöblad i trepass med spetsarna inåt, se

Johan Ingesson
tre sjöblad, se Bengt Gunnarsson
tre sparrar, se Håkan Benasson, Märta

Håkansdotter
tre örnfötter, se Katarina Fröstensdotter
Trolle, se Anna Arvidsson, Arvid

Birgersson, Birger Trolle d.y., Birger
Trolle d.ä., Britta Arvidsdotter

Tune (Håkan Tunessons ätt med
Vistorpaättens vapen), 126

Ture (Pedersson) Bielke , 162, 183, 187
Ture Bengtsson (Bielke), 90
Törne Matsson (hjorthorn), 88, 93
Ulf Abjörnsson (Sparre av Tofta), 147,

148, 149
Ulf av Horsnäs, se Gudmund Persson,

Johan Gudmundsson,
Ulf fase, 108
Ulf Filipsson, 89
Ulf Gudmarsson (Ulvåsaätten), 139
Ulf Henriksson (Bååt-Snakenborg), 90,

99, 104, 105, 106, 109, 118
Ulf Holmgersson (Ama), 186, 193
Ulf Karlsson (Ulv), 89, 94
Ulf Pedersson (Roos av Ervalla) , 105,

106, 143, 157
Ulf Staffansson (Ulv), 152
Ulfhild Magnusdotter (Folkungaätten,

lagmansgrenen), 106, 125
Ulv, se Arend Bengtsson, Bengt

Arendsson, Bengt Filipsson, Bengt
Gotskalksson, Bengt Knutsson,
Christer Gudmundsson, Ebba
Arendsdotter, Filip Ulfsson, Gotskalk
Arendsson, Gotskalk Bengtsson, Jon
Ulfsson, Katarina Holmgersdotter,
Kerstin Gotskalksdotter, Magnus
Bengtsson, Märta Arendsdotter, Märta
Bengtsdotter, Staffan Ulfsson, Ulf
Karlsson, Ulf Staffansson

Ulvåsaätten, se Karl Ulfsson, Ulf
Gudmarsson

Valdemar Birgersson (Folkungaätten),
kung, 94, 124, 125, 126, 130

Valdemar Eriksson (Folkungaätten), 69,
86, 92, 94

Valdemar sejr, 193
Valdemar, hertig, 72, 164
van Kyren, se Gödelin Gotskalsdotter
Vasa, se Ebba Eriksdotter
Vimund, domprost, 82, 82*, 95, 200, 201
Vingad lilja, se Cecilia Haraldsdotter
vingad pil, se Cecilia Sigmundsdotter,

Sigmund Elofsson,
vinge, se Peder Porse Geet
Vinäsätten, se Ingeborg Karlsdotter, Karl

Birgersson, Sigrid Magnusdotter,
Vitter, se Kristin Petersdotter, Peter Vitter

d.y., Peter Vitter d.ä., Sven Vitter
Västgöte, se Anna Arvidsson
växt, se Kristina Fastadotter
Åke Göransson (Tott), 107, 108
Åke Johansson (Natt och dag), 52, 53
Ållongren av Östergötland, se Elin

Jönsdotter, Erik Jönsson, Jöns Jönsson
Ödbjörn i Halleby, 174
Ödgisle Sunesson (Lillie av Greger

Mattssons ätt), 152
Öjar Nilsson (balk belagd med två

djurhuvuden) , 139
Örnfot, se Karl Magnusson, Knut

Karlsson


