
Drothemsområdet genom 1000 år 

 

före 1000-talet  Det innersta av Slätbaken täcker hela dalgången. P g a landhöjning torrlägges  

  Drothemsområdet tidigare än andra delar av nuvarande staden. 

  Sannolikt en större gård där kyrkan i dag ligger, eller i dess närhet. 

 

1000-1100-talet Gravar funna under Drothems kyrka med riktning mot Kalle med pipas stuga 

 och i Trångsundsgränd 

 

 Troligen en träkyrka i hörnet vid Trångsundsgränd och kvarteret  

 Hospitalsstugorna. 

 

 Troligen ingen bebyggelse ned mot ån. 

 

1100-1200-talet Romansk stenkyrka i träkyrkans förlängning i riktning mot Drothems kyrka 

 

 Grav på samma plats som tidigare, dessutom norr om kyrkan, orginellt nog,  

 dvs söder om kalle med pipas stuga. 

 

1235-1529 Konventet, klostret, ansluter byggnader mot kyrkan så att en sammanhållen  

 gård skapas. 

 Nytt kor uppföres öster om Trångsundsgränd, kanske med avsikt att bygga  

 en ny kyrka. 

 

 Ny begravningsplats anlägges mellan konventets byggnader och ån. 

 

Troligen en mindre hamn Trångsundsgränds förlängning, som dock ej finns som 

gata ännu. 

 

ca 1300 Drothem, S:t Trinitas, uppföres på västra delen av den ursprungliga kyrkogården. 

 

1529 Konventet stänges. Ungefär samtidigt stänges hospitalet, vid Drothems prästgård,  

och verksamheten flyttas över till Helgeandshuset, på parkeringsplatsen och 

gräsytan på andra sidan ån, vid Klosterkvarnen. 

 

 

1529-1780-talet  Helgeandshuset kallas nu Hospital och står under Drothems kyrkas ansvar, dock 

med egen föreståndare och syssloman mm. 

 

 Konventets område blir begravningsplats för hospitalet, närmast ån och den gamla 

kyrkans marka och hus blir fattigstugubebyggelse. Ev en föreståndarbostad i 

områdets sydöstra delar. 

 

 Trångsundsgränd tillkommer som förbindelse till hamnen. 

 

1780-talet-2000 Områdets bebyggs med mindre bostadsfastigheter som blir föremål för 

kompletteringar och renoveringar. Området benämns Hospitalsstugorna. 

 

PROBLEM Rester av en större mur har hittats i Olle Johnssons hus,  klosterområdets yttre mur? 

 

 Lotta Nissroths fastighet, precis vid ån, har en källardel som är mycket gammal, 

varför bebyggelse bör ha funnits även där under perioden 1235-1529. 

 

 Obekräftade påståenden finns om att Linköpingsgatan, den gamla infarten, 

begränsats av en mur mot klosterområdet. 

 

 

  

 

 


