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Abstract: 
This paper deals with the Husaby settlements which are closely connected to the royal 
institution in the early medieval period. This paper focus on Husaby in Visingsö and Husaby 
in Gränna. Their internal connection, their connection with Christianity and the formation of 
Sweden are discussed. 
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1 Inledning 
 

Enligt den yngre versionen av den 
svenska landslagen från 1442 så 
skapades Sverige som följer: 
”Sveriges rike är av hedna värld 
samman kommit, av Svea och 
Göta rike” (Lindkvist 1995:1). 
Det preciseras inte när, var eller 
varför Sverige bildas och jag gör 
heller inga anspråk på att kunna 
lösa detta. 
 
I den här uppsatsen kommer jag 
att koncentrera mig på Husabyn 
på Visingsö och Husabyn i 
Gränna samt deras omnejd. Mitt 
syfte är att försöka förstå dessa 
två husabyars roll i landskapet 
och inbördes relation. Intressant 
att titta närmare på är likheter 
respektive olikheter mellan dessa 
husabyar. Jag kommer också att 
titta närmare på hur de stämmer 
in i övrig forskning rörande 
Husabyar i Sverige.  
 
För att bättre förstå husabyarna så 
har jag tittat på 
fornlämningskontexten i deras 
närhet, med en fördjupning på 
kyrkor, kapell, borgar och 
närliggande byar. Gravfälten har 
jag valt bort i de fall de inte 
uppvisar tecken på kristet 
inflytande. Jag kommer att 
försöka titta närmare på när dessa 
två husabyar är anlagda och under 
vilken period de fungerat som 

husabyar, vilken funktion de har haft både lokalt och under kungamakten. Finns det någon 
koppling mellan  
husabyenheterna och kyrkan och i så fall vilken och när blev området kristnat? I kapitlen 
kommer fler frågeställningar att presenteras. 
 
Gemensamt för både Gränna och Visingsö, som ligger i Vista härads norra del, är att några av 
Jönköpings läns bästa jordbruksmarker finns här. Framförallt på Visingsö och på 
strandbrinken mellan Gränna och Uppgränna samt i Skärstadsdalen (Varenius 1993:5). 

Figur 1. Karta över Visingsö och Gränna med omnejd. Skala 1:250 000. 
OKQ8 Vägkarta, 1997:28. 
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Området, som ligger inom en region som geologiskt kallas för Visingsöformationen, utgörs av 
en treskiftad sammansättning av sandsten, skiffer eller lersten. Framförallt sandstenen men 
också i viss mån skiffern var förr vanliga som byggmaterial i södra Vätterbygden. Bland 
andra var Grännas medeltida kyrka byggd av lokal sandsten (Varenius 1993:7) medan till 
exempel Näs borg är uppförd i lokal lerskiffer och sandsten (Carelli 2000:57). En annan likhet 
mellan dessa platser är kopplingen mellan en husaby och en medeltida kyrka (Varenius 
1993:7). Kyrkligt sett tillhörde området under större delen av den tidiga medeltiden 
Linköpings stift. Det starka klerikala intresset för området märks på godsinnehavet. Klostren 
och kyrkan ägde vid medeltidens slut 31 gårdar i Gränna och 30 på Visingsö (Varenius 
1993:8). Andelen kyrklig frälsejord var på Visingsö mycket stor, 48 % att jämföra med riks- 
och länsgenomsnittet på 21 %. Även andelen kronojord var stor, 29,5 %, jämfört med 
riksgenomsnittet på 5,6 % och i länet på 6,2 % (Frölund 1988:35). Vista och Tveta härader 
lydde under Östgötalagen såsom vi känner den från 1200-talet, hur området varit organiserat 
under tidigare perioder vet vi inte (Varenius 1993:8). Det är troligt att kungamakten varit den 
som haft kontroll över stora delar av Visingsö åtminstone fram till 1200-talet då man börjar 
att testamentera gårdar till kyrkan och klostren i Östergötland (Reuterdahl 2001:19ff). 
 
De källmetoder som jag använder mig av I analysen är historiskt kartmaterial, rapporter, 
tidigare forskning och diplommaterialet. Då jag tyvärr inte kan latin så får jag förlita mig till 
andras översättningar. Diplommaterialet handlar till stor del om jordegendom. Därför kan de 
fungera väl som källa för studier av bebyggelsegeografi. Utöver detta så har jag besökt både 
Gränna och Visingsö och studerat fornminnesinventeringarna. 
 

2  Husabyar, statsbildning och kristendom 
 
Hur skall vi se på Husabyarna, vad var dess roll i det förhistoriska och tidigmedeltida 
Sverige? I det här kapitlet kommer jag att titta närmare på den forskning som föreligger sedan 
tidigare om husabyar, dess funktion under statsbildningen och dess koppling till den tidiga 
kristendomen I Sverige.  
 

2:1 Husaby problematik generellt 
 
I Norden finns det cirka 130 husabyar varav ett 70-tal finns i Sverige (Brink 2000:66). I 
Mälardalen finns ungefär 50 husabyar och de ligger i flera fall i anslutning till huvudgårdar 
från yngre järnålder. Under 1000-talets senare del sökte kungen genom godsuppbyggnad 
skapa sig kontroll och acceptans (Hyenstrand 1974:311). Historiskt så har man uppfattat 
husabyarna som kungliga gods från tiden 1000-1100 (Burenhult 1999:299). Enligt Stefan 
Brink så har husabyarna tveklöst en nyckelposition för att förstå det samhällsbygge som kom 
att bli Sverige (Brink 2000:65) och som påbörjades någon gång under järnåldern eller den 
tidigaste medeltiden. Sedan Roséns arbeten på 1960-talet har lite eller inget förändrats i synen 
på Husabyarna (Pettersson 2000:40). Man bör med stöd av Rosén förstå husabyarna som: 

1.) Namn på de gårdar som hyste kungens visthus. 
2.) Gårdar som kunde eller skulle kunna ta emot kungen och hans följe. 
3.) Gårdar som ingick i det gamla kronogodset under namnet Uppsala öd. 
4.) Gårdar som beboddes av kungens bryte, gårdsfogde, och kan ha haft militära 

åligganden. 
5.) Gårdar som kom till under perioden 600-900. 
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6.) Husabyarna var administrativa enheter som miste sin funktion under andra 
halvan av 1200-talet. 

Enligt Pettersson skall man ha i åtanke att ovanstående uppräkning bygger på en rad 
observationer och samband, men om man granskar dem så finner man att ingen är bevisad 
(Pettersson 2000:49f.). Punkt fem kan möjligen gälla Mälardalen men jag tror att till exempel 
husabyarna på Visingsö och I Gränna tillkom som tidigast under slutet av 900-talet eller under 
1000-talet. Hellberg skriver att termen husaby inte kan vara äldre än vikingatid av språkliga 
skäl (Hellberg 1942:92). Källorna som refererar till husabyarna ger mycket sporadiska 
upplysningar om vad husabyarna representerade (Pettersson 2000:51). Mats G. Larsson 
framhåller att husabyarna är avsedda för övervakning, kontroll och omlastning vid handel, 
utöver detta så hade husabyarna administrativa uppgifter och hantering av förrådshållning 
(Larsson 1987:46). Kungsgård är ett begrepp som ofta används när man diskuterar 
husabyarna. Detta leder ofta till associationer till förhistoriska hövdingasäten och därför 
framhåller Claes Theliander att man bör nyttja begreppet kronogods istället för kungsgård 
(Theliander 2000:169). Inom forskningen uppmärksammade man tidigt att vissa husabyar 
hade en speciell placering i landskapet. Husabyarna var ofta belägna vid vattendrag och 
kommunikationsleder (Pettersson 2000:59). Gerhard Larsson gjorde en studie, 1986, där han 
visar att ett karaktäristiskt drag hos de svenska husabyarna är att de ligger vid korsningar 
mellan vattenled och landled. Om husabyarna ligger precis vid korsningen eller i dess närhet 
har dock inte påvisats. Om de har legat vid korsningen, snarare än i dess närhet, kan detta visa 
på att husabyarna haft en viss bevaknings- och eller kontrolluppgift (Pettersson 2000:59). 
Husabyarna har inordnats i vad de medeltida källorna har att berätta om kronans egendomar 
och då främst Uppsala öd. Första gången som Uppsala öd dyker upp är hos Snorre på 1200-
talet som ett namn på Sveakungens ägor. I Hälsingelagen, från 1300-talet, används Uppsala 
öd som en beteckning på landskapets kronogods (Pettersson 2000:52). Det verkar dock som 
att Uppsala öd med tiden blir en historisk schablon. I källorna från 1300- och 1400-talen 
använder sig kungamakten av begreppet Uppsala öd för att ge en historisk sanktion åt sina 
rättigheter och sitt tillvägagångssätt (Pettersson 2000:52). Med undantag av Olof Skötkonungs 
dop så är Husabyarna i det närmaste osynliga i de tidigmedeltida källorna. Det skriftliga 
materialet är dock som tunnast under den tid som man kan förvänta sig att husabyarna borde 
förekomma (Pettersson 2000:55). Enligt Brink är det klart att namnet Husaby och dess 
funktion ersatt äldre namn och funktioner. Detta innebär att det är svårt eller omöjligt att med 
arkeologiska metoder datera Husabyarna (Brink 2000:68). Att Husabyarna ersatt en äldre 
enhet går bland annat att se i de dubbelnamn som förekommer på vissa platser, t.ex. Husaby-
Tallinge. I det norska husabymaterialet kan man se att det äldre gårdsnamnet ibland övergått 
till att bli bygde- eller sockennamn, då husabyn grundats. Brink anser att detta kan användas 
som ett argument för att uppställa en hypotes att de norska husabyarna skulle vara tämligen 
unga (Brink 2000:69). Även i Sverige kan man misstänka att den äldre bebyggelsens namn 
kan ha levt kvar i sockennamn, kyrkonamn eller omlandsnamn, till exempel Gränna kyrka och 
socken. 
  
Betydelsen av förleden husa- i Husaby är en annan huvudfråga, enligt Stefan Brink finns det 
två realistiska tolkningar: 

1.) Jerker Roséns tolkning från 1962, den för övrigt mest spridda tolkningen, att plural av 
ordet hus i Husaby ska ha syftat på de ”visthus” som ska ha funnits uppförda på 
kungens gård. 

2.) 1979 förde Lars Hellberg fram en hypotes om att Husabyarna uppkommit efter en 
benämning på en äldre centralortsterm, Husa (r), vilken försetts med en efterled, -by, 
som i detta fall skall betyda ”byalag”. Anledningen till detta är att Husabyarna ska ha 
formats som ett slags ”idealby”.  
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Brink finner den senare hypotesen som något troligare då den är språkligt överlägsen och 
historiskt rimlig (Brink 2000:71f.). Jonatan Pettersson nämner Petrus Envalls teori från 1960 
där Envall genom att titta på ordet –husa bland andra germanska språk kommit fram till att 
det kan ha haft betydelsen ”skydd” (Pettersson 2000:58). När man diskutera betydelsen av 
namnet får man inte glömma att namnets betydelse och enhetens funktion kan ha förändrats 
både när det gäller tid och rum. De norrländska ”kungsgårdarna” kan till exempel ha varit ett 
sätt för kungamakten att legitimera sin närvaro. Då Husabyarna finns spridda över hela 
Norden så kan de ha haft olika funktioner i olika länder. En tydlig skillnad mellan spridandet 
av Husabyar kan vi i Sverige se om man jämför Mälardalen med övriga Sverige. I Mälardalen 
har man velat se att det funnits en Husaby per hundare medan det till exempel i Småland 
endast finns fyra. I Sverige har flera forskare, bland andra Åke Hyenstrand, påvisat att det på 
flera ställen är ett svagt samband mellan fornlämningar och Husabyar, det verkar däremot 
finnas ett starkt samband mellan Husabyar och kyrkor från tidig medeltid (Pettersson 
2000:60). 
 
Kungen har tillsynes haft tillgång till två kategorier av egendomar. Dels de som han har 
innehaft innan han blivit kung genom till exempel arv. Den andra typen av egendomar över 
vilka kungen förfogat i kraft av sitt ämbete är till exempel husabyar och Uppsala öd (Brink 
2000:70). De egendomar över vilka kungen endast förfogar kan kallas för kronogods. Dessa 
är tillsynes centralplatser eller maktcentrarn som placerats ut efter ett medvetet mönster på 
strategiska platser av den tidiga kungamakten. Kungamakten kan definieras som en grupp 
eller en enskild person som gjorde anspråk på och under en längre tid lyckades vidmakthålla 
ett herravälde över ett större område, minst ekvivalent med ett landskap (Thelinder 2000:169). 
En kungs rike är detsamma som hans välde, detta innebär inte i första hand det geografiska 
område som han kontrollerar utan vilka maktbefogenheter han har (Lindkvist 1995:4). De 
territoriella indelningar som en stat, ett land eller ett rike omfattar är ett resultat av 
statsmaktens och klassamhällets uppkomst (Lindkvist 1995:8), givetvis så finns det även 
tidigare ett klassamhälle och man bör väl här snarast se det som en ny typ av klassamhälle, det 
som kom att finnas kvar fram till och med industrialismen. Lindkvist fortsätter med att 
religionen och dess organisation med skilda och separerade institutioner från början var 
främmande element med mer eller mindre färdigutvecklade system vilka infördes, övertogs 
eller anpassades (Lindkvist 1995:9) av kungamakten. I statsbildningsprocessen är religiösa 
förändringar vanligt förekommande (Lindkvist 1995:11). Även om husabyarna är äldre än 
stenkyrkorna och det är svårt att bevisa om en föregångare av trä har funnits så är det 
odiskutabelt att i detta skede av vår historia börjar kristendomen att få ett starkt fotfäste i det 
som kom att bli Sverige. 

2:2 Kyrkan och staten 
 
Vikingatiden representerar en rad omvälvande händelser vilka leder Norden till förändringar 
såväl socialt, politiskt som religiöst. Det gamla ättesamhället bryts upp och sociala skiktningar 
bildas, ett feodaliknande system börjar växa fram troligen på grund av influenser från 
kontinenten. Resultatet av detta blir ett jordägande ”frälse”. I samband med de nya sociala 
skiftningarna börjar den kristna kyrkan att växa sig stark i Norden. Under slutet av 
vikingatiden börjar större områden att samlas i riken som kommer att bli Danmark, Norge och 
Sverige. Inom dessa områden strider stormannasläkter om kungamakten (Brink 1990:14). 
Omvandlingsprocessen till en kungamakt bör ha uppträtt under 1000-talet men troligen inte 
fått en fast grund förrän under 1100-talkets slut (Lindkvist 1996:217f). Man bör dock hålla i 
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minnet att flera regionala skillnader och särdrag förekommit, vilket ytterligare komplicerar 
bilden av riksbildningen (Lindkvist 1996:217). 
 
Kristendomen var något nytt och kungamakten behövde en ny ideologi för att motivera den 
nya ordningen. Kristendomen är till synes ett perfekt instrument för den nya sociala ordningen 
då den krävde en total underkastelse för en högre makt. Det hierarkiska kristna tänkandet 
inkorporerades i samhällsreformen i stort. Stormannasläkterna i Öster- och Västergötland 
verkar tidigt att insett denna möjlighet och lierat sig med kyrkan (Brink 1990:62f.). En 
skillnad man kan se hos vikingatidens ”protokungar” är att de riktar sina intressen utåt, till 
exempel mot vattenvägar och kuster, medan den nya kungamakten riktar sina blickar inåt mot 
det egna närområdet. Det kan vara så att kungamakten först börjar rikta blickarna inåt när 
kyrkan börjar ställa krav på tionde, den interna beskattningen av medborgarna kommer inte 
gång förrän i slutet av 1100-talet (Brink 1990:64). Men det kan finnas andra influenser som 
landboräntan vilken växte fram i södra Skandinavien. Enligt Stefan Brink är den vanligaste 
föreställningen att de tidigaste strävandena mot en statsbildning utgörs av stormannaätterna i 
Öster- och Västergötland, kanske så tidigt som under 1000-talet, men som senast under 1100-
talet (Brink 1990:65). Under 1000-talet har de tidigaste kyrkorna byggts, de har byggts på 
uppdrag av tre kategorier av byggherrar, stiftsledningen, personer i samhällets toppskicket och 
tingsförsamlingar. Detta gäller såväl trä- som stenkyrkor (Bonnier 1996:188). De äldsta 
stenkyrkorna i Götaland återfinns i västra delen av Östergötland samt i trakten kring Skara, 
där den äldsta är daterad till 1112, Herrestads kyrka i Östergötland (Bonnier 1996:197). 
 
Frågan om när religonsskiftet genomförs hänger alltså samman med uppkomsten av en 
kungamakt och den tidiga statsbildningen. I denna statsbildningsprocess var kyrkan helt klart 
ett politiskt och ekonomiskt instrument (Brink 1990:14). Den kristna läran verkar ha gjort sina 
tidigaste försöka att penetrera Sverige på 800-talet men först fått ett ordentligt fotfäste under 
sent 900-tal eller tidigt 1000-tal (Brink 1990:17). Bland missions historiskt viktiga platser i 
Sverige ser man Skara 1020 och Sigtuna 1060 (Brink 1990:19). Det verkar som att kristnandet 
av Sverige gick långsammare än i Danmark och Norge. I Sverige tycks kristendomen tidigast 
ha fått sitt fotfäste i Götaland, i Västergötland syns detta tydligast med Skara som centrum 
(Brink 1990:26). I den tidigaste perioden av detta skeende tycks asatron och kristendomen ha 
levt i en symbios. Som exempel på detta kan man se uppgifter från cirka 1070 om ett 
hednatempel i Uppsala och resandet av runstenar med kristna symboler under 1000-talet 
(Brink 1990:53). En del av dessa runstenar är av typen Eskilstunakistor, dessa förekommer 
nästan uteslutande i anslutning till kyrkor. Man har daterat dessa monument till mitten av 
1000-talet utifrån dess ornamentik och ser dem som indikatorer på nu försvunna träkyrkor 
från 1000-talet (Gräslund 1996:31). Ann Catherine Bonnier skriver att Eskilstunamonumenten 
kan ha levt kvar in i 1100-talet (Bonnier 1996:204). Man har också kunnat konstatera att 
många tidiga kyrkor byggts på eller i omedelbar närhet till gravhögar och icke-kristna gravfält 
(Brink 1990:53). Först under 1100-talet torde situationen vara sådan att kyrkan kunnat hävda 
trosexklusivitet (Brink 1990:53). Mot slutet av 1000-talet och under 1100-talet finns de första 
tecknen på en kyrklig ledning som yttrar sig bland annat genom upprättandet av stift. Under 
denna period så byggs ”maktkyrkor” vid eller på strategiska gods tillhörande kronan (Brink 
1990:120), till exempel Ströja kyrka på Visingsö. I stormannakyrkor bör man inte finna 
dopfuntar tillverkade före sockenbildningen (Bonnier 1996:188) en annan sak som kan 
indikera dessa stormannakyrkor är romanska västtorn, gäller framförallt södra Skandinavien 
(Bonnier 1996:190), till exempel Ströja kyrka. Sockenbildningen i Öster- och Västergötland 
bör ha kommit igång under perioden 1150-1250 (Brink 1990:121). Utifrån den mängd kyrkor 
som byggdes i Västergötland under tidigmedeltid, så har man antagit att många av dem byggts 
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på privat initiativ och att socknarna bildats, sekundärt, kring dessa kyrkor. Denna modell är 
inte osannolik i resten av landet där tidiga kyrkor finns (Bonnier 1996:183). 
 

2:3 Sammanfattning 
 
Kungamakten, statsbildningsprocessen och kristendomen är intimt sammankopplade och mer 
eller mindre beroende av varandra. På grund av detta kan man inte bortse från någon av 
delarna när man diskuterar problematik kring dessa. Husabysystemet ingår i denna 
problematik som en del av helheten. Kristendomens första samlade framstötar i Sverige sker 
på 800-talet och någon gång under 1000-talet eller möjligen början av 1100-talet så har 
religionen fått ett fast grepp över stora delar av ”protosverige”. Då kyrkan under 1100-talet 
börjar uppnå en trosexklusivitet kan man inleda processen med att ta upp ett tionde. Det är 
inte osannolikt att leder till att staten börjar ta upp skatt i en mer modern betydelse. 
Husabyarna, vilka troligen ingått i ett kronogodssystem tillhörande den kungliga institutionen, 
bör vid slutet av 1100- talet eller som senast under 1200-talet att tappa sin ursprungliga 
funktion. Det är inte osannolikt att detta har att göra med en ny och starkare kungamakt med 
nya befogenheter, till exempel att ta upp skatt. Vissa Husabyar har överlevt men med nya 
funktioner. Deras ursprungliga funktion kan ha varit dels att ge en kontinuitet hos 
kungamakten, samt att kungen alltid skulle kunna ha tillgång till vissa platser. De kan också 
ha haft vissa bevaknings- och eller kontrollfunktioner. Husabyarna kan ses som ett sätt för 
kungamakten att bibehålla kontrollen samt ge möjlighet att utöva makt över ett område. 
Vidare finns en koppling mellan Husabyarna och de tidiga kyrkorna, då det inte är ovanligt att 
de är byggda på husabyarnas mark. Detta kan visa på att kungamakten upplät sin egen mark 
till kyrkan och på så vis visade sitt stöd till kyrkan inför folket. 

3          Visingsö  
 
Visingsö ligger geografiskt i Småland, under medeltid har det dock tillhört Östergötland. 
Visingsö var uppdelat i två socknar under medeltiden fram till 1571. Visingsö och Gränna 
socken verkar ha räknats som särskilda bygdeenheter och inte ingått i Vista härad under 
medeltiden enligt vissa dokument. (Agertz 1989- under uppbyggnad). Fornminnesbilden på 
Visingsö sträcker sig från stenåldern och framåt. Mest synlig är dock järnåldern och 
medeltiden. På Visingsö finns tre större gravfält uppdelade i södra, mellersta och norra 
gravfälten som omfattar mer än 800 gravar från företrädesvis yngre järnålder. På det södra 
och det mellersta gravfältet 
 har man funnit gravar från äldre järnålder under gravar från yngre järnåldern. Från medeltid 
framträder framför allt de tre stenbyggnaderna från äldre medeltid: Kumlaby kyrka, Ströja 
kyrkas torn och ruinerna av Näs borg . 
 

3:1 Husaby 
Husaby på Visingsö omnämns som Hosaby, 1286, i diplommaterialet (Frölund 1988:30). 
Detta är det äldsta beviset för en Husaby på Visingsö. Vid 1571 så upphör Husaby på 
Visingsö i och med att Per Brahe den äldre slår ihop byarna Ströja, Husaby och Vallby när 
han skall anlägga Visingsborgs slott (Berg 1885:53). Var låg Husaby på Visingsö? Man kan 
inte ge ett precist svar på denna fråga men man vet inom vilket område den bör ha legat, detta 
utifrån bland annat äldre kartmaterial och diplommaterialet. I det äldre kartmaterialet finns det 
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 en plats nordost om Stigby 
som är utmärkt Wallby slätt 
(Jansson 1997:78) vilket ger 
Vallbys lokalisering. Ströja 
finns omnämnt vid flera 
tillfällen i diplommaterialet 
och bör rimligen ha legat i 
närheten av Ströja kyrka 
(Jansson. 2000:19) på vilkens 
plats Brahekyrkan står idag. 
1286 nämns att gården bestått 
av minst 4 attungar, då dessa 
skänks till Magnus Ladulås 
(Frölund 1988:30). 1571 då 
Husabyn slutligen utplånas 
var storleken 3 mantal (Berg 
1895:53). Då Visingsborgs 
markinnehav är 
väldokumenterat så finns det 
inte så många områden att 
välja på när det gäller 
Husabys lokalisering. Gården 
bör ha legat antingen nordöst 
om Ströja kyrka vid St 
Laurentii kapell, i närheten av 
eller under Visingsborgs 
slottsruin eller så är Husaby 
ekvivalent med Ströja. Det är 
inte osannolikt att Husaby 
legat i närheten av Ströja 
kyrka då det är sannolikt att 
kyrkan byggts på gårdens 
mark. St. Laurentii kapell, 
vilket ligger cirka 1 kilometer 
norr om Ströja kyrka, kan 
enligt Lindqvist ha hört till 
Husaby (Lindqvist 1980:29f). 
Då dateringen av St Laurentii 
kapell är osäker är det farligt 
att använda kapellet för att 
placera Husabyn där. Om man 
vill använda kapellet bör man 
göra en ny undersökning av 
området för få fram nya fakta 
om kapellet. Om det är så att 
husabyar haft någon form av 
kontrolluppgift i landskapet så 
känns det lämpligt att på 
Visingsö söka efter ett 
hamnläge från denna 

 
Figur 2. Skala 1:25000. Karta över Visingsö 1923. Aug. Eckerberg. 
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tidsperiod inom det område där Husaby bör ha legat. Då en tänkbar kontrolluppgift på 
Visingsö kan ha varit att observera/hantera in- och utgående handelsflöden från en hamn.  
 
Enligt Erik Lundberg så har det konstaterats ett samband mellan Husabyar och kyrkor av 
Ströjas typ, det vill säga romanska stenkyrkor med attribut som emporvåningar eller dylikt. 
Det har framförts teorier om att samma byggmästare skall ha byggt såväl Ströja kyrka som 
Näs borg och att detta pekar på att Ströja kyrka uppförts på kungens initiativ (Lindqvist 
1980:46). 
 
Om Husabyn är en nyetablering eller om den tar över en tidigare existerande gård och byter 
namn, bör detta ha skett under 1000-talet. Om Husabyn tar över en tidigare gård så är detta 
antingen en idag okänd enhet eller möjligen Ströja. Diplommaterialet pekar dock på att Ströja 
har varit en fristående gård fram till 1571, både Husabyn och Ströja omnämns i det tidiga 
medeltida materialet. Husabyn har troligen snarast legat i närheten av Ströja. 
 

Ströja och Vallby 

Förutom Husaby så slogs Ströja och Vallby ihop när Per Brahe den yngre skulle bygga 
Visingsborgs slott. 1279 omnämns 5 attungar i ”curium de Ströyo” (Berg 1895:46) och 1571 
slås byarna samman och Ströja består då av 4 mantal och Vallby av 3 (Berg 1895:53). Ströja 
som givit namn åt den medeltida kyrkan bör ha legat i kyrkans närhet. Ströja omnämns första 
gången 1279 (Frölund 1988:31) men kyrkan anses ha byggts under 1100-talet så namnet är 
äldre än dokumentet. Enligt Sahlgren skall Ströja kunna betyda ström eller fors. Då det finns 
få vattendrag på Visingsö så är det inte omöjligt att namnet anspelat på den bäck som rinner 
förbi Ströja kyrka ned mot Visingsborgs slott (Sahlgren 1959:20). Möjligheten finns att 
Husaby tagit över Ströja men att namnet levt kvar. Detta känns dock inte så troligt Vid 
grävningar strax söder och väster om kyrkan 1997 så fann man bland annat stolphål efter ett 
långhus daterat till perioden kring övergången mellan förromersk och romersk järnålder. I 
övrigt fann man en mängd härdar, kokgropar och dylikt huvudsakligen från äldre järnåldern 
fram till yngre järnålder (Jansson 2000:20ff.). 2002 gjordes en mindre undersökning i 
samband med att nödutgång skulle byggas i den norra absidväggen i Brahe kyrkan (Andrén 
2002a:4). Bland fynden hittade man en guldgubbe, fyndomständigheten var i ett omgrävt 
kyrkogårdslager (Kristina Jansson 2002: muntlig uppgift). Guldgubbar är små tunna 
guldfolier vilka har relief figurer. Motiven varierar mellan en man och en kvinna eller en 
ensam person. (Franzén 2000:35). Guldgubbarna, vilka oftast, dateras till vendeltiden 
återfinns oftast i resterna av hallbyggnader (Rundqvist 1999:314). I det äldre kartmaterialet 
över Visingsö finns Wallby slätt utmärkt strax nordost om Stigby. En mindre arkeologisk 
undersökning påvisade lämningar efter medeltida husgrunder och föremål (Jansson 1997:78). 
Därav kan man sannolikt fastställa att Vallby legat i detta område. 
 

3:2 Medeltida kyrkor och borgar på Visingsö 
 
På Visingsö finns ett antal platser som på ett eller annat sätt har en relation till Husabyn och 
den tid som Husabyn representerar. Främst så är det dess omland, Ströja kyrka och Näs borg 
men jag kommer också att komma in på den andra tidigmedeltida kyrkan på Visingsö, 
Kumlaby kyrka, och de två kapellen som skall ha funnits på Visingsö, St Laurentii kapell och 
Eds hospitalkapell.  Dateringen på kapellen är osäkra och det är osäkert om ens Eds 
hospitalkapell existerat. Bägge kan mycket väl vara samtida med Heligkorskapellet i 
Uppgränna som är från 1440-talet, men de kan också vara äldre. 
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Ströja kyrka 

 
Brahekyrkan stod 
klar 1636. När man 
byggde den så rev 
man den medeltida 
Ströja kyrka med 
undantag av tornet 
vilket återanvändes i 
den nya kyrkan 
(Wienberg 2000:68). 
Ströja omnämns 
första gången 1279 
och stavas Strøyo 
(Frölund 1988:31). 
Ströjas kyrktorn 
dateras vanligen till 
någonstans mellan 
1135 -1160. Tornet 
anses vara något 

yngre än den gamla kyrkobyggnaden (Wienberg 2000:73) vilket gör att kyrkan är som yngst 
från 1160 men kan har byggts före 1135. Ströja kyrka uppvisar en viss släktskap med kyrkor 
från Östergötland som t ex Askeby- och Heda kyrka (Lindqvist 1980:44f.). Ströja kyrka 
tillhör en liten grupp av kyrkor som har både en emporievåning och ett kapell. Emporens 
öppningar och kapellrummet ligger på andra våningen i kyrktornet, se figur 3. Enligt 
Lindqvist så finns det vissa tecken på att det kan ha funnits en konstruktion framför kyrkans 
västfasad som kan ha utgjorts av trätrappor och en svalgång (Lindkvist 1980:44f.). Wienberg 
anser dock att denna tolkning är tveksam. Han skriver att om så vore fallet skulle öppningarna 
ha lett fram till en läktare av trä, denna borde i så fall ha lämnat spår i putsen och det betyder 
också att stentornet skulle ha haft en föregångare i trä, vilket förekommer men är ovanligt 
(Wienberg 2000:70f.). En annan fråga är om Ströja kyrka har haft en föregångare av trä. Det 
finns tecken som tyder på detta, 1988 så fann man på den gamla kyrkogården vid 
Brahekyrkan en mindre kalkstenshäll. På kalkstenshällen var det inhugget ett slingrande 
ormliknande djur och har troligen utgjort en gavelhäll till en kistformig gravvård av typen 
Eskilstunakista (Areslätt 1988:9). Motivet är ett sidosatt ormdjur lagt i en åttaformig dosett, 
ristningen är gjord i så kallad runstensstil, vilken utvecklades under 1000-talet i Sverige. Man 
har dock inte funnit några spår efter en tidigare träkyrka varken här eller vid Kumlaby kyrka 
(Areslätt 1988:9). Eskilstunamonumenten har satts i samband med det sydsvenska Kambro-
Silurområdet, de kan utgöra en lokal variant av en allmänt förekommande gravvård gjord av 
trä (Gräslund 1996:31). En mindre undersökning gjordes 2002 i samband med att man skulle 
installera en nödutgång i Brahekyrkans absid (Andrén 2002a:4). Undersökningsområdet var 
mindre än fem kvadratmeter men visar att Brahekyrkan byggdes rakt över en äldre 
begravningsplats. Man fann bland annat ett antal gravar av vilka de äldsta troligen är från 
tidig medeltid. Utöver gravar så fann man bland annat, som nämnts ovan, en guldgubbe 
(Andrén 2002b:4). Sammanlagt fann man 12 begravningar från perioden 1100- 1200-tal fram 
till 1500-tal, dateringarna är uppskattade utifrån armställningar och påträffade kistor. I 
gravfyllningen hittades också brända ben från människa, svin och får, vilket kan peka på att 
det funnits vikingatida gravar på platsen innan Ströja kyrka (Kristina Jansson 2002 muntlig 
uppgift). 
 

 
Figur 3.Interiör bild från Ströja torn. I ruta I & III visar de två öppningarna i tornet in mot 
kyrkan, dvs. emporen och II visar altaret. Foto: Nils-Erich Reuterdahl 2001 
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Näs borg 

 
På Visingsö södra udde vid 
gården Näs ligger ruinerna 
utav Näs slott. Borgen anses 
vara lika gammal som Ströja 
kyrkas torn, det vill säga den 
dateras till tiden 1135-1160. 
Dateringen bygger bland 
annat på inslaget av opus 
spicatum, detta murningssätt 
verkar vara specifikt för 1100-
talets romanska 
byggnadskonst. Vidare bygger 
dateringen på jämförelser med 
romanska kyrkor, Ströjas 
kyrktorn och Vreta 
klosterkyrkas kupolvalv 

(Lovén 1996:58). Vreta klosterkyrka är uppförd före 1162 men under 1100-talet. Murarna i 
borgen uppvisar en särskild likhet med murarna i Ströja kyrka, byggda av samma material 
samt med samma teknik, det vill säga med inslag av opus spicatum och överkragningsteknink 
(Carelli 2000:57). Peter Carelli lägger dock fram en teori som skulle kunna skjuta tillbaka 
borgens uppförande till 1100-talets första hälft. Dateringen av borgen bygger till viss del på 
jämförelser med östgötska kyrkor. På senare tid har dock ett flertal av dessa kyrkor 
omdaterats med hjälp av dendrodateringar (Carelli 2000:58). Borgen grävdes ut och 
restaurerades 1907, enligt Lovén får man dock intrycket att undersökningen enbart avsåg att 
frilägga murarna och att den inte fortsatte ned till steril mark (Lovén 1996:58). Näs borg är 
den tidigaste belagda borgen med kunglig anknytning i Sverige, enligt annalerna skall Karl 
Sverkersson ha mördats här 1167 och både Erik Knutsson, 1216, och Johan Sverkersson, 
1222, ska ha dött på Visingsö (Lovén 1996:57). Av Näs borg vid Visingsös sydspets återstår 
idag bara en ruin. Ruinen består av två torn, kastaler, och en sträckmur, vid undersökningen 
1907 upptäckte man en parallell sträckmur (Carelli 2000:58). Det finns teorier som pekar mot 
att Näs borg från början kan ha varit en fristående kastal, orsaken till detta är att det i den 
isländska ”Rimbegla” talar om kastalen på Visingsö. Det verkar dock som att de isländska 
författarna nyttjat ordet kastal för alla typer av borganläggningar (Lovén 1996:57). I till 
exempel den norska ”Sagaen om baglere og birkrbriner” från 1200-talet omtalas borgen som 
”…steinveggen øst i Visingsö…” (Carelli 2000:55f), vilket är svårt att avgöra om skall tolka 
som borg eller kastal. Men också det faktum att de två tornen skiljer sig markant från 
varandra, det ena är fyrkantigt och det andra runt kan ha spelat roll för kastalteorierna. 
Intressant i sammanhanget är att försöka närmare bestämma borgens ålder. Detta skulle kunna 
låta sig göras genom att dendrodatera takstockar i Ströjas torn samt försöka dendrodatera en 
”pålspärr” som finns strax norr om Näs borg vilken går ut i Vättern (Gutehall 2000:98). En 
sådan datering skulle i och för sig bli sekundär men skulle kunna vara intressant att jämföra 
med existerande datering. En datering är synnerligen intressant för Husabyproblematiken på 
Visingsö efter som man då med stor sannolikhet får ett termius post quem vad gäller 
Husabyns brukningstid. Gården finns givetvis kvar efter detta men bör att tappat sin tidigare 
funktion då kungen har en borg på ön. Intressant kan också vara om borgen eller Ströja kyrka 
byggts först, då det kan kännas som rimligt att kungen först bygger sin borg och sedan 
upplåter mark till byggandet av kyrkan. Dock kan han ha byggt kyrkan först eftersom att 
Husaby som gård funnits kvar även efter det att man byggt borgen.  

 
Figur 4. Näs borg. Foto: Magnus Reuterdahl 
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St Laurentii kapell 

Ungefär en kilometer norr om Brahekyrkan ligger ruinerna av St Laurentii kapell. Dateringen 
av St Laurentii kapell är tveksam, den generella dateringen har varit att det byggdes på 1000-
1100-talet men Jes Wienberg framlägger att det inte är ovanligt att man byggde kvadratiska 
kapell på 1300-1400-talet (Wienberg 2000:74). Det enda som är säkert angående kapellets 
livstid är att 1515 så existerade kapellet och 1679 så är det en ruin. Detta vet vi eftersom 
biskop Henrik Brask 1515 skrev en förteckning över kapell och kloster i Linköpings stift och i 

den förteckningen tar han upp 
”Laurentii in Visinxö”. Vidare så 
lät Per Brahe den yngre resa en 
minnessten på toppen av den då 
förmodade ruinkullen 1679. 
Dateringen till 1000-1100-tal hör 
samman med hur man ser på 
kapellets funktion. Var det ett 
kapell knutet till Husby eller var det 
ett grangiekapell, det vill säga ett 
vandringskapell, knutet till 
cisterciensordern eller ett 
vallfärdskapell. 1940 grävdes 
kapellet ut av landsantikvarie Egil 
Lönnberg. Byggnaden var cirka åtta 
meter lång i öst-västlig ritning och 

knappt sju meter i nord -sydlig riktning. Murarna är drygt en meter tjocka. Golvet bestod av 
flata skifferhällar och ingången var i väster, innanför östmuren fann man en murad grund till 
vad man antar har varit altaret. I övrigt fann man också ett flertal putsfragment med rödbrun 
eller rödaktig färg samt med vit färg (Wienberg 2000:74ff.). Vid platsen för St Laurentii 
kapell finns fornlämningarna nummer 119 och 120. Nummer 120 är en stensättning som skall 
ha varit en kvarngrund och vid nummer 119 skall det ha funnits ättehögar enligt 1853 års 
karta över Visingsö. En undersökning av området känns angelägen, dels för att försöka 
fastställa kapellets ålder men också för att försöka fastslå om det funnits ättehögar i anslutning 
till kapellet. Detta för att få en bättre bild av området som helhet och för att kunna fastslå om 
området tillhör Husabysfären eller inte. 
 

Kumlaby kyrka 

Kumlaby kyrka är intressant eftersom den 
tillhör 1100-talet, den ligger ungefär vid 
mitten på Visingsö vid norra änden av det 
norra gravfältet. Kumlaby kyrka är en 
romansk stenkyrka 
med absid, kor och långhus. De ursprungliga 
ingångarna har funnits i söder och norr på 
långhuset men är idag igenmurade. Korets 
hammarband, bjälkarna som vilar på 
murbruket är dekorerade med drakslingor, se 
figur nummer X (Wienberg 2000:82f.). Detta 
är synnerligen intressant då detta finns på 
några av de norska stavkyrkorna samt 

avbildat på en dopfunt i Tingstads kyrka i Östergötland. Avbildningen visar en romansk kyrka 

Figur 5. St. Laurentii ruiner på Visingsö. Foto: Magnus Reuterdahl 
2001. 

 
Figur 6. Kumlaby kyrka. Foto: Magnus Reuterdahl, 2001. 
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som på uppe på långhusgaveln, ovanför absiden har ett ormhuvud som påminner mycket om 
de norska stavkyrkorna ( Johansen 1997:100). Kyrkans torn är något senare än långhuset, 
kyrkan dateras genomgående till 1100-tal. Dateringar skiljer sig dock från 1130-tal till 1160-
tal (Wienberg 2000:84). I kyrkan har det tidigare stått två runstenar som ingått i gravvårdar av 
typen Eskilstunamonument. Kyrkan är bygd i öst- västlig riktning, långhuset är utvändigt 8,8 
meter brett och 10 meter långt, tornet ej inräknat. Ett arkitektiskt utmärkande drag som torde 
vara tämligen unikt för Kumlaby kyrka och som vittnar om kyrkans höga ålder är en 
skyddsbräda som under takhofsen sammanbinder denna och hammarbandet. Den är utan 
spikning infälld i hammarbandet och nedersta  
panel brädan. När man uppförde tornet så var man tvungen att kapa en ekbjälke tillhörande 
det ursprungliga takkrönet vilket visar den ursprungliga takkonstruktionen. Denna 
konstruktion påminner enligt Danielsson snarast om de norska stavkyrkornas  
nockåskonstruktion (Danielsson 1929:30ff.). 

 

Eds hospital 

Längst norrut på Visingsö ligger gården Ed, här finns ett fält med namnet Hospitalen. Enligt 
sägen skall här ha legat ett hospital och ett hospitalkapell. Första gången som namnet 
Hospitalen dyker upp är 1646, då en utjord i Ödestad vid namn Spettalen nämns. Den finns 
inte omnämnd i 1541 års jordebok (Berg 1895:216). Idag finns inga synliga spår efter 
bebyggelse av något slag på fältet. Det skall dock på platsen ha funnits spår efter en stor 
byggnad, förmodligen av trä, så sent som någon gång under slutet av 1700-talet eller under 
första halvan av 1800-talet enligt pastor Per Ekman (Berg 1895:217). Det finns ytterligare 
texter som kan avslöja Hospitalets hemligheter, 1667 anger kyrkoherden i Åkers församling, 
Johannes Svalander, i sin rapport om fornlämningar ”…att uppå Åkers Moo hwarest 
fordomnen Åkers träkyrkia ståt haffwer som försåldes till Wisings. borg och står ännu på 
norra Wdde på Wisings. Borg öde och heeter Åker än i dagh, men när kyrckian åther å nyo 
byggdesz af sten sattes hon uppå it annat ställe…”, 1689 görs en liknande inventering av 
Sveno M. Oxelgreen, där det inte nämns något om denna kyrka, eller att det stått en kyrka på 
norra udden. (Pira 1946:159). Åkers träkyrka hade tidigare stått i Åkers socken, Östbo härad 
(Pira 1946:160), mittemellan Skillingaryd och Hillerstorp i Småland. Det är okänt när Åkers 
kyrka flyttats till Visingsö, men utifrån denna anteckning verkar det ha skett i samband med 
att man rev Ströja kyrka och byggde Brahekyrkan. Träkyrkan bör ha spelat ut sin roll då 
Brahekyrkan stod klar att nyttjas. Jag tolkar det så att man sedan flyttat träkyrkan till 
Visingsös norra udde. Man kan också tolka Svalanders anteckning som att träkyrkan stått på 
norra udden hela tiden och således kan ha gett namn åt fältet. Att det är Brahekyrkan som 
avses med ”…åther å nyo byggdesz av sten” torde stå klart, då det inte finns något som tyder 
på att Kumlakyrka har brunnit eller återuppbyggts. 1624 utfärdades en hospitalordning, vilken 
var början till en organiserad fattigvård, en förlängning av denna hopitalsordning är att finna i 
1686 års kyrkolag där det åläggs varje församling att hysa en fattigstuga (Lagerqvist 
1982:311f.). Per Brahe den yngres hjärta verkar ha klappat för de fattiga på Visingsö, man 
kan finna att han kom ihåg dem både i livet genom gåvor samt i sitt testamente (Berg 

Figur 7. Drakslingorna på nockkonstruktionen foto J. M. Danielsson (Danielsson 1929:31f) 
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1895:130). Det nämns dock inget om ett hospital på Visingsö i hans efterlämnade brev och 
anteckningar. Det är inte omöjligt att den gamla träkyrkan nyttjats för ett sådant eller liknande 
ändamål och därav gett platsen namnet Spitalen eller Hospitalen. Övriga fornfynd vid 
Hospitalen är en tjärbränningsten, 1929, under denna rapporterades jorden varit starkt blandad 
av kol, aska och med talrika benrester av varierande storlek med samma utseende som i andra 
gravar från vikingatid funna på Visingsö. 1931 undersöks stenen av Karl Alfred Gustawsson. 
Han nämner dock inget om de brända benen (Reuterdahl 2001:10,18) 

 

3:3 Sammanfattning  
Husabyn på Visingsö bör ha legat i närheten av Ströja kyrka inom området Ströja kyrka, 
Visingsborgs slottsruin och Vrixlösa. Vid Ströja har tillsynes en maktelit haft huvudsäte under 
en lång tid, från vendeltiden har vi nu guldgubben, under vikingatid spår av gravar, sedan 
Husabyn och slutligen Ströja kyrka. I en längre kontext fortsätter området att vara viktigt 
eftersom Per Brahe väljer att bygga sin borg här. Det kan ha att göra med kontakter med till 
exempel Grännaområdet, det kan också tyda på större kontakter med Östergötland än 
Västergötland. Då en ab Husabyns uppgifter kan ha varit att kontrollera ett hamnläge så vore 
det intressant att söka efter en hamn från yngre järnålder eller medeltid i det område som 
Husaby legat. Sannolikt kan vi avföra Eds hospital från den aktuella tidsperioden, möjligen 
gäller detta också St Laurentii kapell. 
 

 
Figur nummer 8. Utdrag ur ekonomiska kartan  7E:61 skala 1:20000. 
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4 Gränna 

Gränna stad anlades 1652 (Franzén 1997:8), men namnet är betydligt äldre än så första 
gången Gränna omnämns är 1250 i ett donationsbrev från drottning Katarina, hustru till kung 
Erik Eriksson, kung 1222-1229 och 1234-1250 (Lagerqvist 1982:64). Gränna skrivs där som 
”Porro predia jn Grænnum” (Agertz 1989- under uppbygnad). Under Husabyns tid fram till 
grundandet av staden Gränna så avses med namnet Gränna, socknen och  eventuellt bygden. 
Under medeltiden räknas Gränna socken samt Visingsös socknar i några dokument  vid sidan 
av Vista som om de inte räknades som delar av Vista härad utan betraktades som särskilda 
bygdeenheter. (Agertz 1989- under uppbyggnad). Spåren från järnålderns början utgörs 
framförallt av gravfält. Dessa är främst belägna öster om dagens Gränna uppe på 
förkastningsbranten. Från vikingatid är spåren färre (Franzén 1997:6). Rakt igenom 
Grännatrakten går kommunikationsvägen Holaleden i nord-sydlig riktning, denna har 
förhistoriska anor. Strax norr om Gränna ligger Uppgränna, där står en runsten vid en 

 
Figur nummer 9. Utdrag ur Ekonomiska kartans blad 7E 6e D Skala 1:10000. Översta ringen visar inom vilket område St 
Botulfs kapell kan ha legat, den mittersta ringen visar Ribbagården där Husabyn skall ha legat och den nedre ringen visar var 
Gränna kyrka ligger. 
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urgammal offerkälla. Runstenen är daterad till tidigt 1000-tal. Runstenars placering kan 
indikera äldre vägsträckningar. Enligt uppgift skall det ha stått runstenar invid Gränna kyrka. 
Ett annat tecken på att kommunikationsleden var viktig är det faktum att den kungliga 
eriksgatan gått genom Grännabygden (Franzén 1997:7). Vad betyder Gränna och hur gammalt 
är namnet? Den traditionella tolkningen är att Gränna är en utveckling från det fornnordiska 
ordet för gränd, med andra ord skulle Gränna stå för den smala gränden mellan Vättern och 
berget (Lindqvist 1980:50). Ordförklaringen i ”svensk etymologisk ordbok” för Gränna är just 
gränd. Om man tittar på orden grind, gräns, grind och gran vilka är de tillsynes mest liknande 
orden så betyder de följande: Gräns, stavas græns, granne se gränd och gran som stavas 
gränum vilket står för en vikt och kommer från det engelska ordet grain vilket betyder korn 
(Hellquist 1922:198, 201, 206). Gränd är det mest allmänt utbredda förklaringen av namnet 
Gränna. 

4:1 Husaby 
 
I Grännabygden låg en Husaby. Enligt Anders Wetterströms karta över Gränna stad från 1701 
”Annotation vid Grenna Stads tomte charta” skall Husabyn ha legat där Ribbagården i dagens 
Gränna är belägen (Lindqvist 1980:30), se figur 9. De östgötska klostren och kyrkorna 
antyder områdets betydelsefulla och centrala läge, detsamma gör kyrkans stora markinnehav i 
området (Franzén 1997:8). Det tidigaste omnämnandet om en Husaby i denna trakt är från 
Johan Bäris testamente 1315, där det står ”husaby in grennum situm” (Agertz 1989- under 
bearbetning). Husaby i Gränna sn är det enda namn som förekommer på den gård som låg vid 
kyrkan. I Gränna socken har uppenbarligen ett äldre bynamn, sannolikt Gränna, ersatts av 
Husaby (Agertz 1989- under bearbetning). Grännaområdet låg under medeltiden vid en 
strategiskt viktig position, vid den viktiga Holaleden (Lindqvist 1980:56). Närheten till 
Visingsö med sin kungaborg var troligtvis också av värde samt den synnerligen fina 
åkermarken som fanns i området. Möjligen har inrättandet av Husabyn fått området att leva 
upp, namnformerna på många av byarna i närområdet är från yngre järnålder eller medeltid. 
Det verkar därför som om Gränna socken varit föremål för en omfattande nyodling under den 
perioden från skiftet järnålder och tidig medeltid (Lindqvist 1980:51). Frågan är hur man skall 
se på Husabyn, den skulle kunna vara en stödjepunkt till Visingsö. Husabyn ligger strategiskt 
rätt, vid gränsen mellan Småland och Östergötland, för att kontrollera både handel och 
resande på Holaleden och kanske på Vättern via Gränna hamn. En tanke skulle kunna vara att 
kungen behövde en by i området om han inte hade möjlighet att ta sig över till Visingsö. Med 
tiden har säkerligen Husabyns status ökat dels beroende på att Visingsös Husaby sannolikt bör 
ha förlorat sin ställning i och med att Näs borg byggs och dels att Eriksgatan gått genom 
Grännalandet. 
 

4:2 Från Röttleby till Uppgränna 
 

   Röttleby 

Strax söder om Gränna ligger Röttleby som varit en viktig faktor för Grännabygdens 
utveckling på grund av Röttlefallet. Vid fallet grundades tidigt kvarnar. På 1200-talet ägdes 
fallet av Nydala kloster och under medeltiden fanns här sädeskvarnar, men det är också 
möjligt att fallet utnyttjats till annan produktion (Franzén 1997:8) 

  Holavedsleden 
Genom Grännatrakten har som tidigare nämnts en kommunikationsled gått. Vid Uppgränna 
står en runsten vilken är placerad ungefär där västra Holavedsvägen förgrenar sig. Mittemot 
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denna runsten på andra sidan vägen skall en rest sten ha stått (Kinander 1961:263). I 
Uppgränna finns också en offerkälla med förhistoriska anor och en marknadsplats, deras ålder 
är dock svår att bedöma. Det tidigaste omnämnandet är från 1633 (Lindquist 1980:43f). Man 
kan tänka sig att Vättern varit ett alternativ till den sannolikt ganska riskfyllda färden genom 
storskogen. Genom en relativt kort sjöresa kommer man till östgötaslättens utlöpare, antingen 
norr eller söder om Omberg (Varenius 1993:7). De äldsta beläggen för namnet Holaveden i 
det skriftliga materialet är från omkring år 1300 och benämns då som Holawidh och Holœuith 
(Pira 1923:1f). Holavedsleden är uppdelad i östra samt västra holavedsleden där den västra 
sträckning bör ha gått igenom det område som idag är Gränna. Holaveden är namnet på en 
stor gränsskog mellan Östergötland och Småland (Pira 1923:1). 

Uppgränna 

Uppgränna nämns i en handling från 1400-talet (Pira 1923:30). Namnet bör vara från yngre 
järnålder eller möjligen något äldre (Lindqvist 1980:50). Förutom ett kapell, Heligkors 
kapellet, byggt 1442 så finns det en offerkälla samt en runsten här (Lindqvist 1980:42), alla 
tre tingen vid en och samma plats. Runstenen är påfallande ålderdomlig, den uppvisar inga 
kristna förtecken. Troligen har runsten ingått i ett runstensmonument, som enligt inskriften 
bestått av minst två stenar, den kvarvarande stenen står tillsynes på sin ursprungliga plats 
(Kinander 1961:264). Offerkällan fungerar idag som en brunn, enligt uppgift påträffades, vid 
grävning av brunnen 1895, en kanna med mynt vilka gavs bort. När man gjorde arbeten vid 
boningshuset, när detta skett är osäkert, så påträffades två skelett, ingen närmare 
undersökning av skeletten är gjord (Fornminnesregistret 147/85, Jönköpings län). 

Vreta 

Namnets ålder bör vara från yngre järnålder eller möjligen något äldre. Ordet vret- ingår i 
namnet och har enligt Lindqvist betydelsen nyodling eller avsides liggande åkerland. 
(Lindqvist 1980:50). En utpräglad attungsby med åtta gårdar 1333 då Bengt Amundsson sålde 
sina gårdar i byn (Lindqvist 1980:54). 

Mellby 

Mellby är den gård som låg närmast norr om Husabyn. Det finns inte mycket skrivet om 
Mellby förutom att gården finns med i det äldre kartmaterialet. Namnet bör vara från yngre 
järnålder (Lindqvist 1980:50). Omnämns första gången 1417 (Lindqvist 1980:54). 

Reaby  

Reabys medeltida namn var Rydhaby, vilket ska stå för den röjda byn. Namnet bör vara från 
yngre järnåldern (Lindqvist 1980:50). Byn omnämns första gången 1344. I Reaby låg 
socknens tingsplats, man vet om att det hölls ting här 1411 (Lindqvist 1980:54). 
 

4:3 Gränna medeltida kyrka/ St. Botulfs Kapell / Heliga 
kors kapellet i Uppgränna 

Gränna medeltida kyrka.  

Det tydligaste beviset för Grännas status under 
medeltiden var fram till 1889 Grännas medeltida kyrka 
som då brann ned. Tack vare en förhållandevis god 
dokumentation är dess utseende tämligen väl klarlagt 
(Franzén 1997:8). Gränna medeltida kyrka var 
ursprungligen av romansk typ med absid, sannolikt utan 
torn (Varenius 1993:59). Kyrkans ovanliga dimension 
kan framhållas, den utvändiga längden torde redan från 
början ha uppgått till 28 meter. Långhusets invändiga  

Figur nummer 10. Absiden på Gränna 
medeltida kyrka. Foto C.P. Curman 1889. 
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mått var 10 gånger 15 meter, murverket, med skalmurar av sandsten i kalkbruk, var knappt 
1,5 meter tjocka (Varenius 1993:59). Kyrkans äldsta är delar långhuset, koret och absiden 
vilka troligen är från 1100-talets mitt eller strax därefter. Det som uppmärksammats mest är 
absidens rundbågefris och lisener, vilka också förekommer på  
Lekeryds kyrka och en rad kyrkor i Östergötland (Franzén 1997:8), som Askeby och Hogstad 
kyrkor (Lindqvist 1980:42). Dessa kyrkor uppvisar i sig ett släktskap med Lunds domkyrka 
som är den äldsta. Beläggen för denna karakteristiska absidutformning antyder hur 
arkitekturpåverkan har gått från Lund till ett viktigt maktcentrum öster om Vättern (Franzén 
1997:8 ). Gränna kyrka har varit större än Ströja kyrka på Visingsö 
 (Varenius 1993:7). Enligt Lindqvist så nämner man i ”Rannsakningar om antikviteter”, 1667, 
att det funnits en runsten inne i Gränna kyrka, skall ha legat vid sakristians dörr, och en på 
kyrkogården, vilken flyttats in i kyrkan 1868  (Lindqvist 1980:27). Runstenarna försvann eller 
förstördes i branden 1889. Det är inte omöjligt att dessa stenar varit av Eskilstunatyp, men 
inga bevis finns för det.  Första gången som kyrkan omnämns är 1309 i SD 1621 (Lindqvist 
1980:40). 1987 gjorde man i samband med restaureringsarbeten i Gränna kyrka en 
arkeologisk undersökning för att konstatera huruvida lämningar efter medeltidskyrkan fanns 
bevarad under golvet i den nya kyrkan (Varenius 1993:5). De första provgrävningarna gav till 
resultat att den medeltida kyrkan påvisats i form av murar och kulturlager. Detta ledde till att 
man förlängde undersökningen (Varenius 1993:12). I den äldsta golvnivån fann man ett 
ARVS-mynt, fyndnummer 35, av tidigare okänt utseende. Då myntet är unikt är dateringen 
osäker, men en preliminär bestämning till 1200-tal föreligger (Varenius 1993:22). Skeendena 
har med vissa reservationer tolkats enligt följande; långhus och gjutmursutbyggnad uppförs 

ganska snart efter varandra, kanske redan under 1100-talets senare hälft (Varenius 1993:38). 
Man hittade drygt 120 mynt vid undersökningen. Det äldsta myntet var norskt och är daterat 
till 1065-1080. Myntet framkom i en gravfyllning, graven är daterad till sent 1300-tal. Det 
näst äldsta myntet, daterat till 1157-1200, var ett franskt feodalmynt och framkom i en 
gravfyllning i schakt 1. Sammanlagt hittades 14 mynt daterade till 1200-tal. Men alla utom ett 
låg i 1300- eller 1400-talslager eller ännu senare. Av detta har Varenius dragit slutsatsen att 

Figur 11. Gränna kyrka. Rekonstruktionsförslag av den romanska stenkyrkan i Gränna (Varenius 1993:Bilaga 3:4). 
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mynten sannolikt cirkulerat länge och sedan deponerats eller offrats i kyrkan. Det äldsta 
lagerbundna myntet är preliminärbestämt som en tidigare okänd typ av Arosbrakteat, daterad 
till den senare hälften av 1200-talet (Varenius 1993:49). Det verkar föga sannolikt att ett mynt 
från 1000-talet skulle vara i cirkulation på 1300-talet. Möjligheten finns att man när man grävt 
graven råkat gräva upp ett mynt vilket sedan följt med när man fyllt igen graven. En grav 
påträffades tre meter under det nuvarande golvet intill insidan av den romanska kyrkans norra 
långhusmuren. Denna person har blivit begravd under kyrkans uppförande eller strax därefter 
(Varenius 1993:59). Under triumfbågesmuren fann man en grav av kristen karaktär (Varenius 
1997:184) I schakt 5 fann man några intressanta stolpar som stod i en ränna eller så pass tätt, 
med ett mellanrum av max 0,6 meter, att nedgrävningen bildade ett sammanhängande dike, 
stolparna var påtagligt stenskodda. Skoningen var utöver det erforderliga för att kunna 
förklaras som byggnadsställning och stolparna stod för glest för att kunna vara stavrötter. 
Stratigrafiskt hör de hemma i stenkyrkans äldsta skede, de har trätt ur funktion senast under 
1300-talet. En tänkbar förklaring enligt Varenius skulle kunna vara att stolparna burit upp en 
plattform eller snarare en läktare. Antingen kan den ha blivit byggd på grund av de stora 
nivåskillnader som rått i kyrkan eller som en emporieläktare (Varenius 1993:57f). Detta då 
kyrkan är byggd i en brant sluttning vilket lett till att man varit tvungen att utföra vissa 
schaktningar eller snarare utfyllningar (Varenius 1997:185) Vid grävningen fann man inga 
spår efter en tidigare träkyrka, det är dock inte osannolikt att det har funnits en föregångare i 
närheten av den medeltida kyrkan. Graven man fann under triumfbågemuren är en indikation 
men även runstenarna skulle kunna ses som indikatorer, detta om man lyckas identifeiera 
dem, de borde finnas avbildade någonstand eftersom de skall ha funnits så sent som 1889. 

St Botulfs kapell 

 
Beati Botolphi eller Botulfs kapell omnämns i 
en kapellförteckning från 1500 som tar upp 
kapellen i Linköpings stift. Något läge för detta 
kapell anges inte men då förteckningen av 
kapell är upplagd som så att man börjar i norr 
och går söderut så är Botulfs kapell placerat 
mellan Heligakors kapell i Uppgränna och St 
Laurentii på Visingsö ( Pira 1946:157). Från 
dessa uppgifter kan vi dra ett par slutsatser att 
kapellet legat söder om Uppgränna, möjligen 
på Visingsö där Eds hospital kapell i så fall 
ligger närmast till hand, men norr om 
Jönköping där nästa kapell efter St Laurentii är 
förlagt. Det finns ett par platser vilka skulle 
kunna vara hemvist för St Botulfs kapell. 
Gränna och Broxvik är tillsynes de mest 
troliga. Kapellet vid Broxvik skall ha förstörts 
1754 och ha funnits åtminstone sedan 1622, då 

det nämns i ett brev där Hans Ericsson Ulfsparre och Christina Hansdotter skänker ett 
altarkläde till kapellet. När kapellet vid Broxvik byggdes vet vi inte, om det byggdes under 
1500-talet så skulle det kunna vara St Botulfs kapell. Det som talar emot detta är att kapellet 
snarast verkar ha varit ett gårdskapell hopbyggt med herrgårdsbyggnaden och i så fall troligen 
byggt på 1600-talet (Pira 1946:160). Det som talar för att kapellet legat i Gränna är en 
beskrivning av Komminister Bergerns Nicolai Klinth från 1689 om ”gamla monumenter i 
Gränna”. Han skriver ”…och här på Gränna ägor, ther teegelugnen nu står, haffwer een liten 
kyrika och graffwewer, finnas ther menniskio been…” (Pira 1946:163). Enligt Alvin skall 

 
Figur nummer 12. Karta över Gränna från 1698 (Pira 
1946:165). Översta ringen visar tegelladorna, fyrkanten 
visar Husabyn och den nedre ringen Gränna kyrka. 



 20 

tegelbruket ha legat ganska nära stadens hamn, lokaliseringen stämmer också med en karta 
från 1698 och en från 1701 över Gränna stad (Pira 1946:166). Tegelbruket bör vara det som 
Per Brahe den äldre lät uppföra i samband med byggandet av Visingsborg 1571 i Gränna 
(Berg 1895:53). Hur gammalt detta kapell är vet vi inte, vi vet att det är äldre än 
kapellförteckningen det vill säga från 1500-talet eller äldre. Det som talar för att kapellet kan 
vara betydligt äldre är kopplingen till St Botulf, helgonet kan knytas till 1100-talet då St 
Botulf förekommer i vårt äldsta kalendarium, det så kallade Valltunakalendariet från slutet av 
1100-talet. Enligt Sigurd Pira tillhör St Botulf ett av de tidigaste helgonen som blev kända i 
Sverige, detta genom kontakterna med England och dess missionsverksamhet (Pira 
1946:145). St Botulf är känd via flera kalendrar, runstavar, medeltida lagar, kyrkor och kapell 
från tidig medeltid. Detta berättar för oss att Botulf var känd tidigt i vårt land, men få kyrkor 
och kapell blev helgade åt honom (Pira 1946:38). I Småland finns endast två kapell, i 
Danmark finns ett antal kyrkor, t ex Viborgs kyrka, och några i Skåne (Pira 1946:146) samt i 
Västergötland, t ex Broddetorps kyrka från 1100-talet (Pira 1946:148). Botulf överlever dock 
åtminstone fram till tidigt 1500-tal, i Ängelholm hölls till exempel marknad på Botulfsdagen, 
den 4 mars, enligt Kristian den II privilegier (Pira 1946:149). Förutom det förmodade kapellet 
i Gränna fanns ytterligare ett kapell ägnat åt St. Botulf i Småland, det brann ned 1611-12, i 
Kråkerum inom Mönsterås socken (Pira 1946:154, 157). Den exakta lokaliseringen av St 
Botulfs kapellet i Mönsterås är idag okänd så det går inte att datera kapellet med den 
information som finns tillgänglig idag. Det finns tecken på att Botulf levt vidare åtminstone i 
Danmark, i Skive kyrka, där en 1500-tals målning av honom skall ha funnits (Pira 1946:146). 
Det finns ytterligare en sak som talar för att kapellet skulle kunna vara äldre än 1400-tal och 
det är att det verkar som att tegelbruket byggdes 1571, det känns inte troligt att Per Brahe d. ä. 
Skulle ha rivit ett kapell för att bygga ett tegelbruk men kapellet kan ju givetvis ha förstörts på 
annat sätt genom till exempel brand. I Gränna stadsprivilegier från 1693 skänker kungen 
tegelbruket till Gränna stad (Pira 1946:164). Så vi vet att Kapellet, om det legat på platsen i 
fråga, är äldre än 1693 och troligen äldre än 1571. Man kan alltså inte utesluta att kapellet är 
från tidig medeltid lika lite som man kan utesluta att det är från samma epok som Heligkors 
kapellet i Uppgränna. En undersökning av området i fråga skulle kunna visa sig vara 
intressant för att närmare kunna datera och fastställa om här legat ett kapell och ett gravfält. 

   Heligkors kapell i Uppgränna 

Vid Uppgränna har ett kapell vid namn Heligkors kapell legat. Detta kapell är byggt 1442 av 
fransicismunkarna (Lindqvist 1980:42). Intressant att tillägga är dock att i rannsakningarna 
från 1667 sägs kapellet vara helgat åt St Gertrud, troligen Gertrud av Nivelles (Wiltstadius 
1942:18) 
 

4:4 Sammanfattning 
 
Gränna som namn är troligen äldre än Husaby och det är sannolikt att Husaby övertog Gränna 
gård, men namnet Gränna levde kvar som kyrk-, socken- och bygdenamn. Betydelsen av 
namnet får ses som något oklar, den allmänna uppfattningen tycks luta åt betydelsen gränd. 
Gränna verkar utifrån ortsnamnens datering ha utvecklats något senare än Visingsö. 
Expanderingen av antalet byar kan hänga samman med att Husabyn anläggs och eller att 
Husabyn på Visingsö försvinner i samband med byggandet av Näs borg. Det är möjligt att 
Gränna området expandering hör samman med denna omvälvning. 
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5 Resultat 
 
Under 1100-talet, troligen under dess första hälft, införs tiondet i Sverige och vid samma tid 
börjar stenkyrkorna byggas. Troligen införs nu också sockensystemet, då denna gav kyrkan en 
direkt och kontinuerlig beskattning (Johansen 1997:232). En intressant fråga är huruvida 
husabyarna spelat ut sin roll då man bygger kyrkor på deras mark eller om detta bara är 
ytterligare ett steg för att befästa deras roll i landskapet. På Visingsö kan man se uppförandet 
av Näs borg som ett steg i att förändra Husabyns funktion på ön. Kungen har nu byggt ett eget 
herresäte och bör inte ha användning för Husabyn i sin tidigare form längre. Vid samma tid 
byggs Ströja kyrka, under 1100-talets första hälft eller mitt, på Husabys mark eller i närheten. 
Vid Gränna uppförs också en kyrka vid ungefär samma tid  men det går inte att på samma 
grund anse att även denna husaby skulle förlora sin roll. Husabyn i Gränna kan till och med 
ha förstärkt sin roll i landskapet på grund av borgen, genom att kungen i dess närområde 
manifesterar sin maktposition. Ett tecken på detta skulle kunna vara att det i Grännaområdet 
vid denna tid eller möjligen något tidigare växer upp ett antal nya byar. 
  
Näs borg måste på något sätt ha dragit in tillgångar för att drivas. Under 1100-talet gjorde 
kungarna anspråk på en tredjedel av allmänningsjordarna i Götaland (Lovén 1996:56). Ett 
försörjningsområde bör ha varit kungamaktens jordinnehav, i detta jordinnehav bör 
husabyarna ha ingått. Husaby som vid Per Brahes den äldres övertagande hade en storlek av 2 
attungar (Tollin:inprint:DS 683). Sverkersätten har dock haft flera andra gårdar/byar i sin ägo, 
i diplommaterialet kan man utläsa att ett flertal gårdar/byar skänkts eller testamenterats till 
bland annat Alvastra kloster mellan åren 1240-1268. Detta ligger i linje med att kungarna 
under 1200-talets senare hälft börjar ta in olika sorters skatter för att finansiera sina innehav 
(Lovén 1996:56). Genom skatteintäkterna så har man inte samma behov av att själv äga jord 
utan det kan ha varit rätt tid för att till exempel stärka banden med olika kyrkliga instanser 
genom att skänka/testamentera gårdar till kyrkor och kloster. Enligt Clas Tollin kan man med 
säkerhet säga att gården/byn Torp tillhört prinsessan Helena Sverkersdotter som genom en 
jorddonation 1240 skänker Torp till Alvastra kloster. Tollin menar vidare att man kan anta att 
Näs, Ströja, Kumlaby, Säby, Ed och Grönstad tillhört Sverkersätten. Från mitten av 1500-talet 
så kan man se att kronojorden på Visingsö upptagit en stor del av landarealen, cirka 29,5 % i 
jämförelse med 5,6 % i hela riket och 18,7 % i Vista härad (Frölund 1988:45f). Utifrån dessa 
uppgifter kan vi anta att kungamaktens landareal varit stor procentuellt sett även under tidig 
medeltid. Husby kan ha varit den plats som kungamakten använt som insamlingsplats för sin 
försörjning. Då Husbys lokalisering inte är helt klar så finns det ingen datering på byn, första 
gången Husby omnämns i skriftliga källor är i diplommaterialet 1286.  
 
Är Ströja och Husaby samma enhet? Det är inte helt osannolikt, det kan vara så att Husby 
anläggs vid eller tar över Ströja men behållit namnet Ströja. Det vill säga gården har kallats 
Ströja-Husaby under en period, när Näs borg byggs och Husabyn inte längre behövs delas den 
åter igen upp i Ströja och Husaby. Namnet Ströja har på detta sätt överlevt och kyrkan har fått 
det äldre namnet. Mest sannolikt är dock att det varit två enskilda gårdar. Husaby på Visingsö 
är antingen en nyetablering eller tar över en för oss okänd enhet. Ströja har möjligen efter 
hand blivit prästgård eller något liknande, 1279 benämns Ströja som ”curium de Ströyo” 
(Berg 1895:46). Curiam bör i oböjd form vara liktydigt med curia vilket betyder byggnad som 
var församlingsplats eller i böjningen curio vilket är liktydigt den som skötte gudstjänsten 
(Ahlberg 1987:215). Alltså förknippat med kyrkan, det skulle kunna anspela på att brevet var 
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skrivet i kyrkan eller kanske i en prästgård. Sannolikt är alltså att Husaby bör sökas 
annorstädes, möjligen kan man komma närmare en bestämning om man kan finna ett 
medeltida hamnläge i närområdet. 
 
Husabyarnas interna relation är svår att se i materialet, men sannolikt så har husabyn på 
Visingsö varit dominerande i ett tidigare skede. När Näs borg byggs på Visingsö så bör 
Husaby ha mist sin ställning på Visingsö, i detta skede är det sannolikt att Husabyn på 
Grännalandet lever upp. Vi kan se detta i expansionen av byar men även i Gränna kyrka, 
vilken är större än både Ströja och Kumlaby kyrka på Visingsö, eventuellt kan den också ha 
haft en emporieläktare. Den medeltida kyrkan i Gränna bör vara något senare, dock från 
samma århundrade, än Ströja kyrka, detta eftersom att det inte är troligt att kungen bygger en 
mindre kyrka i närheten av sin borg än på fastlandet. Intressant är kopplingen mellan Gränna 
medeltida kyrka och domkyrkan i Lund. 
 
Visingsö och Gränna tillhörde under medeltiden Linköpings stift (Lindqvist 1980:38). Första 
gången Linköpings stift nämns i de skriftliga källorna är 1120. Enligt Adam av Bremen 
tillhörde Östergötland under missionstiden Skara stift. Linköpings stift bör som tidigast 
tillkommit under perioden 1080-1110 (Lindqvist 1980:29). Visingsö och Gränna bör ha 
indelats under Linköpings stift och strax efter detta så började man bygga två kyrkor på 
Visingsö och en i Gränna. 
 
Även om man inte vet exakt var sockengränsen gick, så delas socknar upp i Ströja eller Strö 
socken och Kumlaby socken. Denna ordning har funnits fram till dess att Brahe kyrkan 
uppförs och man övergår till en socken. En annan intressant sak är att det dessutom ska ha 
funnits 2 kapell på ön. St. Laurentii kapell, strax norr om Ströja kyrka, är inte klart daterat, se 
föregående kapitel. Hospitalkapellet i Ed är dock mer osäkert, inga grävningar har gjorts och 
idag syns inga spår av kapellet eller hospitalet (Frölund 1988:9). Allt som egentligen 
framförts som bevis för detta kapell är ett ortsnamn samt en tradition (Wienberg 2000:85f.). 
Som jag visat i tidigare kapitel så känns det osannolikt att ett medeltida hospital stått på 
platsen, troligen är namnet betydligt nyare, kanske på grund av den träkyrka som köptes in 
från Åkers församling i Östergötland. Jag tycker också att man innan man kan framlägga 
bevis på att St Laurentii kapell skulle vara från tidig medeltid bör placera det i ungefär samma 
tidsepok som Heligkors kapell i Uppgränna, det vill säga 1400-tal. St Botulfs kapell i Gränna, 
om det låg där, är dock svårare och kan mycket väl vara från tidig medeltid. Närmare 
undersökningar behövs vid de tre lokalerna för att närmare kunna bestämma deras ålder. 
 

6 Sammanfattning 
 
Både Grännaområdet och Visingsö präglas av ett starkt inflytande och ägande av både 
kungamakten och kyrkan under medeltiden. De båda husabyarna, de tre medeltida kyrkorna, 
Näs borgruin, förekomsten av gravvårdar av Eskilstunatyp och kapellen visar på områdets 
betydelse. Tittar vi på Visingsö så kan man avgränsa inom vilket område Husabyn skall ha 
legat men man kan inte exakt precisera var, sökandet efter ett medeltida hamnläge känns 
angeläget för att närmare kunna bestämma byns placering. I och med fyndet av en guldgubbe 
under Brahekyrkan så har vi en kontinuitet på platsen från åtminstone övergången mellan 
förromersk och romersk järnålder till idag. Intressant är att det verkar ha varit en central plats 
från vendeltid, guldgubben, till tidig medeltid, närheten till Husabyn och Ströja kyrka. Vidare 
vet vi att Husabyn på Visingsö bör ha fått en ny roll då Näs borg byggts under 1100-talet. 
Husabyn i Gränna bör vi denna tid ha fått en ökad betydelse, detta kan vi se i att ett antal byar 
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verkar uppkomma vid under denna tidsepok. Vidare har jag kommit fram till att St Laurentii 
kapell tills vidare inte bör nyttjas som en indikator på Husaby, åtminstone inte förrän man 
närmare kan bestämma dess ålder. Eds hospitalskapell känns än mer avlägset, det är inte 
osannolikt att anta att kapellet inte har existerat och att namnet Spettalen tillkommit under 
historisk tid. St Botulfs kapell i Gränna är svårare att bortse ifrån, namnet antyder att kapellet 
kan vara från tidig medeltid, men en närmare undersökning behövs för att säkerställa kapellets 
status och läge. 
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