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\iid nedeltidens slut tiominerades Stock-
holms närmsta omgivningrr av ett fåtal
institutionella och aristokratiska jord-
ägare.

lnom Je områden som var närmast :tr-
,jen 1åg jorden huvudsakligen under

Iaåwårds eller auebgardsdnft, vrlket
innebar att den brukades i ägarens

direkta regi rned hjälp av an-
stäild, tiil gårdcn knuten perso-
nal. Det överskott som driften
vid ladugårcien gar', ievererades
till respektive institution, som
därigcnom fick tiiigång till färs-
ka livsmcdcl (miölk. smör, ost.
kött, fisk, osvJ och ti1l foder
och bete. För Klara klosters del
q'cks jorcien redan kort efter
kiostrets tillkomst ha brukats i

egen regi. i ör'riga fall har om-
landlingen sannolikt skett först under
1 ltlO-ta1er.

Utanfbr det inre området brukades jor-
.1en på r'anligt sätt av bönder - själr,ägan-
Ce skattebönder eller landbor [ifi s i01).

Områden respektir.e hemnan ägda av

! * kronan

tr staden

ffil I Gråbrödraklostret

fl r Klara kloster'

f,] z Svartbrödraklostret

I ^ H.lg"rndshuset

r Storkyrkans sjäiakor

v sockenkvrkor
E Sko kloster

r Uppsala domkl'rka

n . P,:rrho-lm 
(grönt) oth övrigr

tr.l lseman

o skattebönder

- avelsgård med tnom ringen an-

" givet ägoforhili.rnde
. ö','rig beb-vggelse

---- sockengräns

.. ,, mrrkcrar ortnemn som inte vlr
ievande vid 19O0-talets börian

Xronan: "V.rimundsin ', \'ädla , \lr,-
'cv ' och Kaknäs iåg iiån i-i3O-talc't direkt
u::cier slottet. De t'å iörstnämnda tillhörde
:iiierre Klara kiostcr. cie tvi:istnJmni.r
brskoocn i Åbo. '\ rimundsön kom viJ
1-100ltaiets mitt under Stock-l-ro1m siott,
iörst som arrcnde f1132, I-+,11) och sedan
rör gott genom bvte [1-1r2] . För de ör.-risa
cielarna kan enciast konstateras att "\'ädla '

serast i438 r,ar slottets ladugård och att
\lälbv och Kaknäs ciå iåe därundcr. Dess-
rcr,"Åan trcks ,lotter inic ha hart nigon
egen jord i stadens närhcr.

St,dens mrrk, s.' s I id.
C råbrö drablo strat b 1ev un der decenni erna

mnt 1.150 ägare till huvuddelen ar' "Västra
Lirierne" genom gär'or av arvingarna till
riidaren Gustav Leksson ftr'adrerad skö1d).

Klara lzLosters jord var. fiånsett "Unna-
röra", i klostrets äqo redan på 1280-ta1et.
Den skänktes, tiilsammans med "Val-
muncisön", till klostret vid dess grundande
av kung iVlagnus Latiulås lsc s l-ll). Under
1300-talets slut och 1{O0-talets börran äs-
Jcs är cn Vädlr .rr klcs;ret (sc hronitt
ovan]. "Unnaröra' förr'än'ades 1'133 ge-
nom bwe med ägaren till D;ursholm.

St,artbrödrakLoslrel ilck 1-198 en eård på
''Liderne" vid Stocksund i går.a.

HeLgeandshusers iord på Örtr.r Lrderne
fön'ärvades huvudsakligen under I'100-ta-
lets första hälft. i189 omralas den som
avelsgård.

DjurshoLm anlades som
sätesgård av Nils -Iönsson
(Oxenstierna) i borian ar

1-130-talet. Godskom-
plexet under Djurshoim
kan till stora delar f6ljas
tillbaka till åren om-
kring 1380 då Bo
Jonsson (Grip) för-
värvade bl a huvud-
delen av Lidingön
Jorden kom kort
därefter under
Fröss','ik på Boge-
sundslandet, en
sätesgård som
,\rls Jonssolr
genom ar\.
biivit ägare
tiil redan in-
n3n han
flr'ttade
ör'er till
Djursholm.

{\

103


