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Förord
Karaktäristiskt för Östergötlands vägnät är mycket gamla förhistoriska vägsträckningar i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Dessa vägar anknyter på
många platser till gravfält, väl synliga på flera vägavsnitt. Den södra av de två
främsta öst-västliga vägarna gick från Vikbolandet via Söderköping till
Linköping och vidare till Skänninge. Den passerade Askeby.
Vi intresserar oss främst för vägnätet från vikingatid och tidig medeltid som
kom att bli av utomordentlig betydelse för Askeby. Den nya vägen från vikingatid eller tidig medeltid blev en snabb rak väg som inte tog hänsyn till bebyggelselägen, utan byarna fick anknyta till den nya vägen. Allt tyder på att beslut om den nya vägen fattades på någon central nivå, styrt av centralmaktens och
kanske kyrkans behov av snabbare förbindelser.

Av den gamla vägen Askeby – Söderköping finns mäktiga
hålvägar kvar vid Hultet, på gränsen mellan Askeby och Örtomta.

Det finns vissa belägg för att främst budbärarna kunde ta sig fram snabbt på
sträckan Linköping – Söderköping. Ett exempel är biskop Hemming Gads ryttare. Biskopen befann sig i Söderköping 29 januari 1519 och skriver att han kl
21 fått information om sin ärkedjäknes död i Linköping kl 13 samma dag. Budbäraren klarade således sträckan på mindre än 8 timmar. För transporter var
givetvis tidsperspektiven helt andra. Även om många kvinnor var ridkunniga
undvek de att utan beskydd använda vägen. De, liksom många av de höge
herrarna, reste helst vintertid eller sommartid med båt när så var möjligt.
Den vanlige resenären fick ta sig fram så gott han kunde och lita till folkets gästfrihet. Viktigt var cistercienserklostret, som utan kostnad skulle ta emot varje
gäst som vore han Kristus själv. Kungen och hans följe hade rätt till gästning
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hos allmogen och kunde använda kungsgårdar och kloster, biskoparna hade
gästningsrätt i prästboställen och kloster. För både bönder och indirekt för klostren var det värre med andra stormän som i ”storflockar” for fram längs vägen.

Eriksgatan
Under medeltiden var Sverige inte ett enat rike utan länge ett löst sammanfogat
landskapsförbund. Varje landskap styrdes av ett landsting som i högre eller
mindre grad kunde utöva inflytande vid kungavalet, som enligt traditionen ägde
rum vid Mora stenar i Lagga socken sydöst om Uppsala.
Det ålåg länge den nyvalde kungen att i en s k eriksgata besöka de olika
landstingen för att bekräfta kungaeden, i Östergötland vid Ljungathing. Tolkningarna av begreppet eriksgata har varierat, men till bilden hör att Erik var ett
kunganamn som länge var förbehållet den härskande dynastin i Uppsala.
Begreppet eriksgata nämns i Östgötalagen på 1290-talet. I Magnus Erikssons
berömda landslag från 1350 skrivs att kungen ska rida medsols genom sitt land
och att sörmlänningarna ska ta emot honom med lejd och gisslan följa honom
till Svintuna. Där skola östgötarna möta honom med sin gisslan och följa honom
genom sitt land till mitt på skogen i Holaved. Därefter var det smålänningarnas
tur.
Eriksfärden följde huvudvägarna och passerade de viktigaste orterna i dåtidens
Sverige. Det gällde myntorter som Nyköping, Söderköping, Skänninge och
Jönköping, stiftsstäder och kloster som låg på rimligt avstånd från färdvägen.
Det finns belägg för att följande kungar red eriksgata: Magnus Eriksson (1335),
Erik av Pommern (1401), Kristoffer av Bayern (1442), Karl Knutsson Bonde
(1448), Kristian I (1458) samt Hans (1498).
Vi har inte några detaljkunskaper om kungarnas färdvägar inom landskapet, men
vi vet att ovannämnda kungar med sina stora följen reste under perioden december-februari.
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Vägarna via Askeby
Att utröna gamla vägars sträckningar är problematiskt, särskilt i jordbruksbygder där terrängen hela tiden förändras. Vägarna via Askeby är inget undantag.
I vår egen diesel- och dynamitkultur kan vi bygga väg var som helst. Dessförinnan var naturen en starkt styrande faktor. Bergig och blockig terräng
innehåller mera sällan riktigt gamla vägar, annat än stigar. Låglänt mark
var mjuk och tidvis under vatten.
Riktigt gamla vägar, från den äldre järnåldern och tidigare, band ihop gårdar och de längre färdvägarna var ett urval bland bygdernas nätverk av sådana gårdsvägar. Vi kan därmed förvänta oss att de äldsta vägarna går efter
bebyggelselägen och i trakter som Askeby är dessa ofta fortfarande bebyggda och har namn från åtminstone järnålder. Vi kommer därmed även
att upptäcka att vägar passerar fornlämningslägen, särskilt gravar och gravfält, liksom boplatser som vi inte utan vidare kan se. Vi behöver alltså inleda med studier av kartor där topografi och fornlämningar framgår. Därefter
krävs omfattande studier i terrängen för att se om det man tror är värt att tro
på.
Den väg som nu främst intresserar oss är vägen åt öster och väster från
Askeby. Vi har i väster riktpunkten Vårdsberg, i öster Örtomta med fortsättning över Gårdeby mot Söderköping. Förutom bron över ån vid Vårdsberg är Vadet strax öster om Askeby en given punkt på sträckningen. Ytterligare några kommer att bli säkra under sökandets gång. Utmed hela sökområdet har vi hela skalan av omöjliga och troliga lägen att sortera i. Några
lägen är även säkra.
Västerut har vi på kartan ett iögonfallande stråk av bebyggelse med järnåldersnamn och forntida lämningar. Detta är också ett stråk av mera höglänt
mark där en sammanhängande väg kan vara farbar året runt. Kartan anger
namn som Jeppestad och Ånestad som uppenbart varit byar i yngre järnålder och/eller senare. De har tydligt utskiftade gårdar, som till synes kommit
att ligga spridda i den bygd som i den äldre järnåldern var rikligt befolkad.
I den mån kristna resmål fanns i närheten, dvs kyrkor och sedermera även
kloster, kunde vägar kostas på lite extra genom enskilda bönders eller byars
initiativ. ”Gudi behagliga gärningar” kommer då in som ett nytt inslag, inte
alltid med ovannämnda förnuftsstyrning av vägsträckningarna. Även militära avsikter kunde – kanske i samband med häradsindelningen under vikingatiden – bli grunden för vägdragningar i ”omöjlig” terräng. Både kyrk-
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liga och militära ändamål vill uppvisa tecken på styrka, vilket även kunde
ta sig uttryck i ”ideologiska” vägbyggen i svår terräng. Vägen via Askeby
kommer att visa sig innehålla betydande delar av sådana praktvägar.

Fig 1. Den välkända runstenen vid Vadet öster om Askeby.
" och Gair... läto göra denna bro... läto resa denna sten...
efter Skärv sin gode frände"
Foto förf.

Dessa vägar visar sig vara betydligt rakare än de vägar som dessförinnan
och senare band ihop gårdar och som gör det än idag. Det är en berättigad
fråga varför de är så raka. Det är tydligen så att vägen anordnades autonomt, dvs utan hänsyn till bebyggelselägen och att gårdarna fick ansluta
sina vägar efter eget behov. Det är lätt att inse behovet av en överordnad
beslutsnivå för byggandet av dessa större vägar. Med så många inblandade
byar torde detta ha varit stora ärenden vid tingen i bygderna utmed den
planerade vägen.
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Vägsträckningarna
Det är en grunduppgift att ta fram den vikingatida/medeltida vägen från
Vårdsberg via Askeby och vidare österut till trakterna av Örtomta. Det
finns naturligtvis en mängd problem i detta. Är den vikingatida och den
medeltida vägsträckningen desamma? Frågan har nog inget entydigt svar
för alla situationer, men låt oss välja att i hög grad se dem som lika, så får
vi se om tanken håller sträck
Ett annat problem är att det givetvis vimlar av vägar redan långt innan vår
efterforskade väg kom till. Dessa var i hög grad vägar mellan byar och slutade inte användas när den nya vägen var på plats. Dessutom hade varje by
ett betydande vägnät för sina egna behov på egna marker, vilket i hög grad
var grundlagt redan i den äldre järnålderns täta bebyggelse.
Varje anledning och avsikt har sitt sätt att göra väg i terräng. Vi behöver ett
nyckelställe som visar tänkandet och metoden för vägdragningarna. Använder man torra lägen som ger krokiga vägar i moränterräng, eller eftersträvas raka dragningar som t o m skär över våta marker? Vi kunde använda Vadet strax öster om Askeby, där en runsten talar om bro. Det är dock
lite osäkert vad initiativtagaren Gair (står det väl..?) avser med den bro han
och någon mer lät göra. Är det bara bäcken nedanför stenen som ska överbryggas så är frågan ändå öppen. Att överbygga en bäck är en relativ bagatell och ger inte mycket ledning till hur man generellt anordnade väg över
större våta avstånd. Vadet visar sig kanske vara något mycket mer omfattande än vad som traditionen låter ana. Men låt oss först ta en titt i den
närmaste bygden.
Hultet
Ett stycke nordost om Vadet, vid f.d. torpet Hultet, finns ett mera talande
exempel. Här finns mycket mäktiga hålvägar strax sydost om nutida väg
och husgrunden till torpet. I den sluttande hagmarken åt öster är en del av
dessa synliga från bilvägen. Det är ingen tvekan om att detta är en del av
den väg vi letar efter. Det ska till mycket trafik i mycket mer än en lokal
skala för att så mäktiga hålvägar ska uppstå. Fig 3 o 4.
Dessa hålvägar leder rakt ner i våtmark åt både öster och väster! På östra
sidan ner till den nutida ca 330 m långa och helt raka vägen över det tidigare fuktiga och på sin tid översvämningsbenägna marken. Det tycks uppenbart att den nutida vägen är byggd på en äldre vägbank med samma sträckning bort till moränkullen mitt för Klefstad. Man har inte på något sätt försökt att bygga över det smalaste stället, vilket vore lätt gjort om man följde
terrängkanten något mer åt sydost.
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Väster om Hultet är bilden mera komplicerad. Hålvägarna leder ner till blöt
skogsmark där det fortfarande kan vara blött om fötterna att ta sig fram.
Riktningen därefter är oklar, men den ska givetvis vidare mot Vadet. Hur
man än gör, måste vägen söka sig över våtmarken och inte heller här riktar
sig hålvägarna mot det smalaste stället där den nutida vägen går. Möjligen
har en flack hålväg alldeles intill torpet haft avsikten att träffa smalaste
stället, men i sluttningen ner dit finns inga synliga hålvägar.
Om vi nu tittar på linjen mellan gärdet och den lite sumpiga skog där hålvägarna kommer ner, pilen i fig 2 nedan, finner vi något märkligt. Där ligger en över hundra meter lång vall som av allt att döma har varit en vägbank, fig 2. Själva vägytan tycks vara pålagd av rensmaterial från diket intill och är därför lite toppig och smal. Bankens hela volym är flera gånger
större än dikets, för den som tror att hela banken är uppkast från diket.
Fig 2. Nutida situationer sydväst om Hultet. Pilen visar läget för den förmodade
vägbank som ligger i skogskanten.

Även här måste man undra varför man inte tog den smalaste vägen över
våtmarken, eftersom detta inte alls skulle ha inneburit någon omväg för den
vägfarande. Till detta kommer att det på flygfoto (fig 3) finns tecken som
tyder på att anslutning till hålvägarna faktiskt har funnits (även) vid det
smalaste stället där vägen går idag. Här finns plats för ytterligare forskning.
Vi har här tydligen ytterligare ett exempel på att man åtminstone vid något
tillfälle hade ambitionen att dra vägen så rakt som möjligt, inte den lättaste
sträckningen.
Det finns ett annat förhållande som framträder på många ställen, bl.a. här.
Det är sambandet till gårdsgränser, eller som vid tiden för bygget, mellan
byterritorier. Vi får naturligtvis passa oss för sentida gränsjusteringar innan
vi gör alltför detaljerade slutsatser av det.
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Fig 3. Flygfoto av platsen Hultet. Torpet låg vid den lilla dungen i mitten av bilden. Grunden till hus och jordkällare finns kvar där.
Hålvägarna syns som mörkare stråk öster om den nutida vägen. I bildens överkant ser man hur hålvägen börjar sammanfalla med den nutida vägens upphöjda och raka sträckning över den låglänta marken. Nere till vänster i bild, vid detta gärdes smalaste del, syns något som inte syns från ögonhöjd på marken:
Svaga markeringar av något som troligen är rester av hålvägar går ner till det
smalaste stället. Att de inte syns på marken kan bero på att de är aktivt igenlagda och att bara vegetationen gör historien synlig just där.

För fortsättningen av de hålvägar som bevisligen går ut på den plana våtmarken finns ytterligare möjligheter. För det fall att denna mark var beskogad under vägens tid, på samma sätt som norr om nutida väg i sent 1800tal, kan vi se möjligheten att den kvarstående fuktigheten överbryggades
med kavelbro. Vi har då träd med vattenupptagande och stabiliserande rotsystem, som förbättrar vägsituationen kraftigt, varvid ett lager av trävirke
(kavlar) på marken kunde bli bra väg. Fälls skogen ner blir marken genast
våtare och andra anordningar krävs. Samma sak gäller andra låglänta och
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vattensjuka marker, t.ex. vägen åt öster från Hultet, som bara delvis är hårt
vattenträngd.
Vi tycks vid Hultet och Källtorp ha synliga exempel på tänkandet vid anläggandet av vägen via Askeby. Vi ser att man inte väjde för våtmark utan
snarare kanske ville visa att man betvingade de värsta hinder. Det är uppenbarligen även så att vägen och bygränserna samordnades och att man
därmed delade på bygge och underhåll mellan byarna. Vi kan lägga märke
till att även Gair lät bygga bron vid Vadet över en bygräns och att han tillsammans med någon annan, troligen från grannbyn, lät bygga bron.
Metoderna för vägletandet är givetvis sökning i terrängen, men även i hög
grad kartor och inte minst flygfoto. De senare finns på Lantmäteriet, men
bekvämare via Linköpings kommuns hemsida www.linkoping.se där man
kan klicka på Karta och sedan Flygbild till höger i bilden.

Fig 4. Hålvägarna vid Hultet är kraftiga och det är ingen tvekan om att detta är
den eftersökta vägen mot bl.a. Söderköping och nyckel till vad vi ska leta efter i
fortsättningen. Från platsen för fotot går även en avstickande hålväg rakt söderut på hög moränmark, åt vänster i bilden.
Foto fr. NO.
Foto Gert Franzén
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Fig 5. Den förmodade brobanken mellan Källtorp och Hultet. Vid banken går
även gårds- och sockengräns Askeby/Örtomta, se markeringen på granen t.v.
Foto från SV.
Foto Gert Franzén

Nu kan vi leta vidare!
Med Hultet som nyckel kan vi nu låsa upp resten av vägen Vårdsberg –
Askeby – Mossänder. Från Mossänder sticker en gren rakt norrut mot Gistads kyrka, medan en går vidare mot Halleby, Gårdeby, Hylinge, liksom en
ner över Örtomta kyrkplats och vidare, se bild i slutet av texten.
Vi börjar dock vid Vårdsberg, där en viktig bro över ån har samlat en rad
vägar från olika håll. Övergången har varit där den väl alltid har varit, dvs
intill där den är idag, men cirka sextio meter nedströms. Från bron har vägen tidigare gått spikrakt upp mot skolan på kullen med den originellt formade Vårdsbergs kyrka. Det senare har jag utrönt från flygfoto, där ett tydligt spår går just där. (Men det kan vara en misstolkning)
Mot Askeby har vägen gått rakt åt öster uppför backen och relativt rakt mot
Linneberga. Vägen vi söker sammanfaller nästan helt med den tidigare
vanliga vägen till Askeby, ända fram till Linnebergas östra gräns. Vägens
sträckning kan ses på många kartor och även tydligt på flygfoto, fig 6.
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Fig 6. Linneberga från luften. Vid de vita pilarna gick vägen och en bit väg inom
den nutida gården har alltså mycket gamla anor. Även vägen söderut från gården kan ha mycket tidigt ursprung eftersom den ansluter en terräng med mycket förhistoria i söder till de höglänta markerna i norr. Vägen har i så fall troligen
ursprung i äldre järnålder. Detsamma kan gälla de nu försvunna vägar som
kommer norrifrån över gärdet till höger. Den högra kommer från Karlstorpshållet
och innehåller i norr hålvägsdelar. Rester av den vägen framträder på häradskartan 1868. Den vänstra vägen kommer rakt från Gasstorp och Jeppestad.
Dessa påstick på vår huvudled är typiska för hela sträckningen.

Öster om Linneberga går vägen via Karlslund, där sträckningen ännu delvis
används. Därefter styr den svagt upp mot skogen där vägen går idag. Här
följer ett avsnitt som sammanfaller med den nutida stora vägen. Först där
ett litet fält breder ut sig norr om vägen syns vägsträckningen på en markant uppbankning som tar slut vid gårdsgränsen mellan Linneberga och
Juby. Situationen här är intressant och mångtydig. På Jubysidan är den alltså bortröjd, troligen använd som täkt för annat ändamål. Är denna vägbank
gammal? Svaret får nog bli att den kan vara från medeltid eller t.o.m. ännu
äldre, jämför banken vid Källtorp. Samtidigt är detta sätt att anordna väg
rätt så allmänt under lång tid. Bankens förmodade ålder påverkas även av
om fältet åtminstone tidvis varit mjukt av vatten. Fältet begränsas i norra
kanten av en ändmorän från istiden. På den finns ett antal kortare hålvägar,
dvs det var någon gång bättre att ta sig fram där uppe än nere på den troligen tidvis svårframkomliga lerytan.
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Det viktiga är att vi här säkert har vägens sträckning säkerställd och den
säkerheten stöds av fortsättningen. Den beskrivna vägsträckningen är identisk med den gamla vägen till Askeby, som fanns före den nutida asfaltvägen. Den finns t.ex. på häradsekonomiska kartan från 1868 – 77. Den och
andra kartor anger att vägen svänger kraftigt åt söder i östra änden av det
öppna fältet där vägbanken idag tar slut. Detta är en uppenbar avvikelse
som kan ha en sentida förklaring, men möjligheten till en äldre begynnelse
finns. Därför är det läge att beskriva hur ett gammalt vägskäl ofta var anordnat, fig 7.

Fig 7. Vägskäl mellan betydande vägar från vikingatid/medeltid, dvs den tid vi
nu hanterar. Triangeln mellan vägarna kan vara flera hundra meter stor eller
mer. Principen är viktig vid vägsökning liksom för rätt tolkning av vägars avsikter. Detta sätt att anordna av vägar är mycket vanlig i äldre tid, men sällsynt i bilarnas tid. Ändå är det såhär vi tänker när vi idag väljer kortaste färdväg till en
plats. Fig 11 och 13 ger komplexa exempel på tillämpning av principen.

Med insikten av fig 7 kan vi möjligen koppla den avvikande vägen till den
dåtida vägen mot Bankekind. I fig 11 finns förslag till dragning.
Fortsättningen av huvudleden går mot Juby och sträckan dit fram innehåller
intressanta fenomen. Närmast fältet i resonemanget nyss finns hålvägar rakt
in i skogsbrynet. Strax efter blir marken våt och mjuk och där vidtar en ca
100 meter lång stenlagd väg med förstärkta kanter. Mitt i skogen! Den är
lite stökig i ytan och den är närmast helt övertorvad, men stenar framträder
hela tiden, särskilt kanterna, fig 8. På ett ställe är den avgrävd för dike. Där
kan ses ett snitt genom stenläggningen som vanligen består av småsten upp
till ett par dm storlek. Vägbanans kanter har större stenar, ofta ca 0,5 m.
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Fig 8. Den stenlagda vägen över våtmark på Juby ägor. Den högra vägkanten
syns tydligt eftersom den har fått ett spår av skogsmaskin intill sig. Vägen pekar
rakt mot Juby. Längst i bakgrunden, där det ljusnar, ligger inägan som är inritad
på häradskartan. Karta fig 11.
Foto från väster, Gert Franzén

Hur gammal är denna stenlagda väg? Först kan vi konstatera att dylika
stenlagda vägar finns redan i den äldre järnåldern, troligen redan i bronsåldern. Det är ju ett ganska tidlöst sätt att förstärka mjuk mark för ökad
framkomlighet.
Vägbredden 3 m är intressant eftersom den är långt mindre än de ca 6 m
som Magnus Erikssons landslag föreskrev för viktiga vägar. Ett undersökt
och daterat exempel finns vid Tinnerö i Linköping. Där fick den sin slutliga
stenlagda bredd 3 m omkring 1200 e.Kr, men hade smalare stenläggning
redan dessförinnan. Vi kan då utifrån två olika synpunkter föreslå dess tillkomst till tiden före lagarnas etablerade tid, kanske vikingatid. Det stämmer bra med det vi söker.
Vägen kommer ut ur skogen till en öppen och ljus hagmark, med en liten
tidigare odlad inäga åt söder. Inägan har fina dikesavdelade bandparceller
och är väl värd att beskåda. Vägens riktning är inte styrd av inägans åkrar,
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vilket tyder på att åkerns tegar är yngre än vägen och att vägen var ur drift
när åkrarna tillkom. Vägens stenläggning går ett bra stycke upp jämsides
med tegarna, utan att tegarna styrs av vägens något avvikande riktning.
Strax efter stenläggningens slut kommer den f.d. järnvägen och stör, men
det är ganska lätt att se att vägen har gått på södersluttningen av kullen direkt norr om järnvägsläget. Kring kullens krön finns två registrerade gravar
från romersk järnålder, men jag skulle nog bedöma att här finns ett helt
gravfält, vilket innebär minst fem gravar samlade.
Vägens fortsättning åt väster är i enkla ordalag över gärdet mot Juby, via
den ännu markanta lilla kullen ute på gärdet. På den kullen finns ytterligare
ett gravfält. Delar av vägen finns där ute fortfarande men den gick lite annorlunda i gammal tid, eftersom dess användning var en annan.
Då är vi äntligen framme i Askebys omedelbara närhet och det är inte så
lätt att veta precis hur den anslöt till kyrkans kulle, vilket inte heller är avgörande. Man kan ändå undra varför vägen gick omvägen via Juby och inte
direkt på Askeby och kyrkan. En orsak kan ha varit att det även gick en väg
norrut från Askeby via Juby och vidare över Jättekullen mot Linghem
(Stratomta). Ett starkare argumentet är nog ändå att Juby på något vis ingick i kungsgården som fanns i anslutning till kyrkan. Därvid är ju avsikten
given.
Hindrade av nutida bebyggelse, f.d. järnväg, etc, vet vi inte säkert om det
fanns en väg mera rakt på Askeby vid denna tid. Till detta kommer anslutningen av vägen från Banka.
Vägarnas sträckning vid kyrkan och klostret har rimligen varierat mycket
under åren och är svåra att fästa kronologiskt, förutom med hjälp av sentida
kartor. En bearbetad del av kartan 1698, fig 9, visar det nät av vägar som i
hög grad torde motsvara åtminstone sen medeltid. Bakom skolan finns hålvägar som syns på flygfoto, fig 10. Vägen vidare fram till Vadet är tämligen lätt att bli säker på, eftersom många förväntade belägg radar upp sig.

15

Fig 9. Vägnät av diverse slag och ålder vid Askeby och mot Vadet.

Fig 10. Östra utfarten från Askeby. De åtta pilarna A – C är synliga vägspår.
Vid D ligger ett antal större stenar, se texten.
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Fig 11. En vidare bild över huvudstråken av vägar kring Askeby under vikingatid
och medeltid. Den blå är sannolikt vikingatid och den gröna ändringen av
sträckningen är sannolikt gjord under medeltid, varvid Askeby blev den viktiga
knutpunkten för vägarna i alla riktningar. Vi kan se de intressanta varianterna av
fig 7 i vägarna mot Banka. På samma sätt fungerade vägen från Stämna by,
som därvid är anpassad till den blå vägen. Dessutom kan vi se att vägen mot
Banka by endast i sin norra del sammanfaller med den nutida. Från strax norr
om Skogslund har den äldsta vägen en helt egen sträckning och två förmodat
forntida vägbankar ingår i den.
En intressant möjlighet syns i den nordöstra röda vägen. Den kan vara en rest
av en mycket gammal väg direkt från Juby till vadet. Vägen kan vara den tidigaste vägen i den riktningen, från den tid då Juby var knutpunkten för de viktiga
vägarna.

Österut
Flygfotot fig 10 innehåller en mängd intressanta fenomen. De fyra pilarna
vid A är ännu synliga hålvägar som i väster försvinner under skolan, men
högst sannolikt fortsätter i nutida vägen alldeles intill f.d. klostret. Vid pilarna B kan man tydligt urskilja spår av en väg ner till bäcken och vidare
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vid C mot t.ex. Stämna by. En gren från C tycks av fotot att döma gå upp i
Kungshagen och har i så fall säkert kopplat an till vägen mot Banka ungefär vid Brinkbacken. Säkerhet kräver terrängspaning. Alla vägspår A – B
riktar sig ner till den långa vägbank som har börjat ungefär vid D och riktat
sig mot Vadet. Vägbanken har i äldre tid varit uppskattningsvis ca 250 m
lång och sammanfaller numera helt med den nutida väg 761. Situationen
med vägarna som likt en kvast ansluter till huvudledens vägbank liknar
motsvarande vid Hultet, som beskrevs inledningsvis.
Vadet
Banken har slutat vid den svaga kulle som vägen skär igenom idag. Den
gamla vägen har gått vidare över denna kulle och fortsatt mot det vadställe
eller bro som motsvarar Vadet över den f.d. bäcken. På äldre kartor, t.ex.
häradsekonomiska kartan 1868, syns flera hålvägar på kullen, men de flesta
har gått förlorade för den nutida breda vägen. Troligen har det genom tiderna funnits flera passager över bäcken, som lär heta Linghemsbäcken,
men Gair satte sannolikt fast läget för de närmaste hundratals åren.
Vid Vadet står som bekant den välkända runstenen på vilken bron omtalas.
Men är det bara den lilla brostump som behövs för att överbrygga bäcken
som avses? Med tanke på att det i de omedelbara närheterna finns mycket
stora byggnadsverk av brobankar åt både öster och väster, så kanske det var
ännu mera som avsågs. Det är viktigt att fastställa att bro innebär att överbrygga hinder, inte bara en vattenyta. Här kan vi påminna oss Jarlabankes
bro i Vallentuna, som är just den typ av brobankar vi här avser. Se vidare:
http://www.foteviken.se/sweden/uppland/jarlabanke/jarla.htm
Min misstänksamma fråga om vad som avses får inget svar just nu.
Platsen och funktionen Vadet har säkert i princip samma vägsamlande
egenskap som bron vid Vårdsberg. På bäckens östra sida går vägar åt flera
håll. Den hålväg som brukar anvisas här tycks peka bort mot Ulriksdal och
Stora Greby och vidare in i en fornminnesrik bygd. Ytterligare hålvägar
finns i nordostlig riktning utmed gravfältet på krönet. Tydliga delar finns
intill parkeringsplatsen med skylten om eriksgatan. I den vägriktningen
finns säkert en nu utplånad väg mot t.ex. Överstad och Törnevalla.
En väg måste gå mot Hultet, som tidigare beskrivits och fortsättningen går
mot vad som rimligen måste vara Klefstads bygravfält från yngre järnålder.
Högarna ligger där vackert på åskrönet inne i tallskogen norr om nutida vägen. I denna kulle torde material till den långa vägbanken åt väster ha tagits. Möjligen kan vi här ha rester av ett vikingatida grustag, men troligen
har senare täkter utplånat sådana spår. Detsamma gäller f.ö kullen norr om
Hultet, t.v. i fig 12.
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Fig 12. Vägen öster om krönet vid Hultet. Den långa raksträckan borta över gärdet har av allt att döma en förhistorisk föregångare med samma sträckning. Vid
pilarna syns ett mörkare stråk, som är en av hålvägarna som har anslutit till
vägbanken. Hålvägarna går vidare hitom granarna t.h.
I skogen i bakgrunden ligger ett vikingatida gravfält, som rimligen tillhört Klefstad by. Foto från SV.
Foto Gert Franzén

I fig 12 syns hålvägarna som mörkare stråk i den blommande ängen. Det
beror på att det är fuktigare i hålvägarnas botten och helt andra växter med
annan kulör trivs på sådant underlag. Sådana skiftningar är vanliga och är
mycket användbara i sökning av variationer i marken som kan indikera annars osynliga lämningar. I tolkning av flygfoton kan variationerna vara helt
avgörande. Gamla tegindelningar som varit diken ger vanligen en mörkare
kulör hos växtligheten, eftersom de igenfyllda dikena har högre halt av
humus och fukt. De är även något luckrare och håller näring bättre. Därmed
kan på flygfoto hela åkersystem upptäckas och dokumenteras. Gå med datorn in på Linköpings hemsida och dess kartlänk!
Åter till vår gamla väg och vi står nu på vägkrönet till Pettkullebacken, mitt
för Klefstad, med blicken åt öster. Där går vägen utför ner förbi Grindtorp
och ner mot bron över bäcken. Där fanns en bro även för vår väg och på
andra sidan sprider sig vägarna i åtminstone tre riktningar. Den nutida går
åt höger, en mycket gammal väg går uppför backen norrut mot Mossänder.
Den allra äldsta vägen, troligen en rid- och klövjeväg, går rakt fram upp
genom gravfältet Solbacken med en kraftig och något flikig hålväg. Men
här omkring är redan under forntiden en mycket tät bebyggelse och vägarna
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har gått i ett nät av sträckningar. Dessutom finns här ett betydande vägskäl
med principen enl. fig 7 praktiserad på en mångfald sätt. Där går en betydande väg norrut mot Gistad och en går över Göstad mot Halleby, Gårdeby, etc. Säkerligen går fler än en väg bort mot och förbi Örtomta kyrka.
Mellan Ring och Skravestad går en väg, som av sträckningen att döma har
förhistorisk bakgrund. Naturligtvis går en väg vidare från Skravestad mot
Askeby, via Vadet.
Att jag nu faller ut i en rad spekulationer beror delvis på att uppdraget är
slutfört. Vi är redan långt inne i grannsocknen Örtomta. Det vore dock lite
fegt att sluta där det blir svårt och därför vill jag ge min bild av det organiserade gytter av vägar som under åtminstone vikingatid och medeltid fanns
kring det stora vägskälet. Bedömningarna är gjorda utifrån flygfoto, terräng- och kartstudier. Jag har besökt en hel del platser där jag anser att det
”bör” ha gått en fornväg och ofta fått bekräftat att så varit fallet. Därvid har
jag även kunnat konstatera dessa som nyfunna fornlämningar som inte är
registrerade.
Runstenar
Denna väg via Askeby är, som vi sett, till stor del ett byggnadsverk. Sådana
vägar, liksom även enbart hålvägar, är heta lägen för runstenar och runristningar. Det tydliga exemplet står naturligtvis vid Vadet, fig 1. Det vore
dock märkligt om det inte har funnits flera, även om sannolikheten att kunna hitta någon ytterligare är minst sagt liten. Många har ju använts för
byggnationer både i kyrkor och profana anordningar, trappstenar o.d., och
de stod ju inbjudande vid vägkanten, färdiga att lastas.
När jag har letat mig fram i vägsträckningen har jag givetvis haft ögonen
öppna efter lämpliga objekt. Några stenar har jag studerat noggrant, men
inte en enda runa har jag sett. De främsta objekten för runristningar är broar
och brobankar. Vid dessa kan ristningarna finnas i fast häll och många sådana exempel finns t.ex. i Uppland. Resta stenar kan stå nästan var som
helst synliga från bron eller vägen. Ofta finns de i brons ändar eftersom där
är hård och stadig mark, men det finns exempel på att de stått vid dess mittläge. Har de fallit så ligger de ju ofta med runorna neråt (jfr en tappad
smörgås).
Man kan gott säga att hela vägens sträckning från Linköping till Söderköping är värd att söka i, mest i bebyggda trakter. I östsluttningen från Hultet
ligger en ensam sten vid kanten av en av hålvägarna, nära enen. Vid Norrgården i Askeby, vid D-pilen i fig 10, ligger ett antal passande stenar nära
den brons ände. En del ytterligare intressanta stenar ligger vid vägen här
och där.
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Fig 13. Ett nystan av vägar under vikingatid/medeltid i Örtomta. Huvudleden är
markerad med blått, övriga med rött. Observera den viktiga bron norr om Klefstad och de många situationerna enl, fig 7. Kyrkplatsen är en uppenbar ”vägmagnet”. Från Skravestad har det säkert gått en väg västerut till Vadet, men
sträckningen är inte studerad närmare.
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Slutkläm
Att söka och finna riktigt gamla vägar är en kännbar upplevelse. En forngrav är ett monument över att något är slut, men vägarna är aktiva, betydelsefulla under lång tid och har en innebörd vi själva kan förstå. Den som
känner sin bygd kan ofta direkt känna igen avsikten med vägen, eftersom
de tydligaste vägarna anordnades av folk från de byar som fortfarande finns
bevarade i läge och namn.
Denna bygd kring Askeby och Örtomta blev jag bekant med 1983 då Mats
Widgrens doktorsavhandling om Fläret kom ut. Som blivande arkeolog
skrev jag senare min D-uppsats om Halleby, som Sven-Olov Lindquist tidigare behandlat i sin avhandling.
Den här bygden har undsluppit den isärslitning och utslätning som nutidens
storslagenheter kan erbjuda i form av t.ex motorvägar, stora järnvägar och
jättebyggnader i plåt. Därför är bygden solid och harmoniskt arrangerad i
sitt landskap.
De som bor i detta gamla kulturlandskap har enormt mycket mera att hitta
av lämningar från gamla tider. Och bygga ihop till förståelse som i sin tur
kan ge en nyttig hemkänsla. Det är en trevlig verksamhet och en bra ursäkt
för samvaro och samtal, studiecirklar, utfärder, berättarkvällar och allt vad
en levande bygds människor kan hitta på.
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