
KISHULT 

Kishult är en före detta gård som ”försvann” i slutet av 1600-talet då den lades under säteriet. Det 

finns massor som visar på Kishults existens, så på detta har vi inte behövt tvivla. Men var LÅG 

gården??? Ja, det är ganska många som försökt lösa den gåtan, så också vi i Krafttaget. 

 

Här följer historien om hur vi tror oss ha ”hittat” Kishult: 

Jag (Klas)  hittade en karta på internet, och den var från 1638! På den där internetsidan kan man bara 

se en liten ruta av kartan, men jag lyckade pussla ihop rutorna till en komplett karta.  

Först när jag studerade kartan så tänkte jag att det här begriper man ju inte ett smack av! På kartan 

fanns även Stora Bäck redovisat. Problemet var att Stora Bäck och Kishult var ritade på samma 

papper men över två olika områden. Stora Bäck vet vi ju var det ligger, det är värre med Kishult…  

Många kvällar har jag suttit och studerat kartan, och ganska snart så trillade faktiskt polletten ner! I 

varje fall till viss del, för jämför man den gamla kartan från 1638 med den nästan 250 år yngre 

häradskartan, som alltså är från 1870-talet, så stämmer ju ängarna/åkrarna överens enormt bra. Det 

är glasklart vilka ängar kartritaren syftat på när han gjorde kartan från 1638. Nu blev det ju plötsligt 

ännu mer spännande att försöka komma på var området över Kishult kan finnas. Tack vara att det 

gick att tyda området över Stora Bäck så gick det ju plötsligt att utesluta att Kishult kan ha legat 

innanför detta område, liksom att det kan ha legat strax intill. Så att Kishult skulle ha legat i eller nära 

den första hagen vi gick upp i visste vi nu var en omöjlighet! Kishult måste ha legat längre upp i 

skogen! Därför försökte jag tyda den urgamla kartan med alla möjliga modernare kartor, och kanske 

få det att stämma. Och snart hade jag en teori. Jag, Gunilla och Lasse (Kindberg)  parkerade vid 

fornminnena efter gamla Hagebyvägen och gick rakt upp i skogen. Då hamnade vi plötsligt vid de 

urgamla odlingsrösena som finns i denna skog. Vi började ana att vi kunde vara nära gården, och 

snart var vi i en glänta. Vi hittade hörnstenarna, högen efter en möjlig kallmurad spis och så vidare. 

Visst kunde det väl ha legat ett hus här för typ… 400 år sen…? Eller? Tänkte vi… 

Och samtidigt… Om man i tanken tar bort alla träden och tänker sig åkermark här intill. Och en 

porlande bäck med mer vatten än nu, så… Jag tror ett hus här kan ha haft ett väldigt vackert och bra 

läge. 

Kan nämna också att 1638-talskartan tycks stämma bra när den jämförs med verkligheten. Enligt 

kartan ska det ha funnits åkermark även rakt väster ut, och även där finnes gamla odlingsrösen. 

 

Men att påstå rakt av att vi hittat Kishult gör man inte utan mer stöd i ryggen, så därför kontaktade 

Gunilla arkeologen Bror-Tommy Sturk, och han har också varit med oss till denna plats. Sturk sa det vi 

ville höra. ”Det finns ingen tvekan om än att här har legat en byggnad!” 

Och något annat än Kishult har ju aldrig legat här i skogen… 

 

Sedermera har vi varit på Boxholms skogars kartarkiv och tagit del av alla kartor som finns där. Något 

bevis för Kishults existens exakt på denna plats hittade vi inte, Kishult är ju inte redovisat på deras 

kartor, men det står ju ändå ”här tager Kishults marker vid”, och ”Kishultahagen” kan man också läsa 

i stort sett här, en bit upp i skogen. I alla fall uppanför de båda bergen vi gick förbi. 

 

Även på landsarkivet i Vadstena har vi varit och hittat namnet Kishult i gamla sköra böcker och typ… 

två decimeter tjocka. Där gick till exempel att läsa om en viss Hans i Kishult… 

 

 



Till sist några ord om namnet Kishult. Vad hult betyder känner nog många till. Den grundläggande 

betydelsen är ju helt enkelt ”skog”. Men Kis…  

Jag fick en bok i present vid den senaste födelsedagen och den heter svenskt ortnamnslexikon. Boken 

förklarar en mäng olika ”namn” i Sverige, och dess betydelse. Kishult är ju naturligtvis inte med i 

boken, men däremot Kisa. Och om Kisa kan jag läsa så här: Namnet innehåller sannolikt en 

motsvarighet till det norska namnet dialektordet Kis(e) ´bula, buckla´ med syftning på det markerade 

Borgarberget vid Kisa kyrka. Det tycker jag är ganska intressant för här intill finns ju också väldigt 

markerade berg, åtminstone två stycken. Så kanske Kis i Kishult syftr på dessa. 

 

Nedan en bild från då Kishult torpmärktes (Kishult var ju dock inget torp…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den moderna 

orienteringskartan är det en 

öppen glänta där vi tror att 

Kishult legat (vid ringen). 

Nedan följer några sidor ur en bok som heter Frälsegårdar Östergötland, del 2. Säterier av Almqvist. 

Kapitlet handlar om Boxholms Säteri, men även Kishult är omnämnt! 

 












