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Förord

För många år sedan skrev jag en liten broschyr om digerdö-
den. Den har en enkel och slagkraftig teori om att orsa-
kerna till pestepidemins omfattning låg i fattigdomen och

nöden. Sedan dess har jag några gånger återvänt till digerdöden
och ser nu orsakerna till krisen som mera komplicerade än för ett
kvartssekel sedan. Pestepidemin hade ett förlopp i sig. Den sam-
hälleliga krisen låg i hur samhällsstrukturen reagerade inför ka-
tastrofen.

Men innan man kan diskutera orsaksförlopp måste det klar-
läggas vad som faktiskt hände, eller snarare vad man kan veta om
vad som faktiskt hände. Jag skall nedan försöka sammanbringa de
flesta av de dokument som direkt eller indirekt ger upplysningar
om digerdöden och efterföljande pestepidemier. Eftersom det
endast finns kortfattade omnämnanden från samtiden blir de in-
direkta beläggen avgörande. Några studier kring ödegårdar har
fogats till undersökningen om pesten.

Huvuddelen av denna skrift gjordes under senare delen av
1990-talet som ett underlag för band 2 i Det svenska jordbrukets
historia, publicerat 1999. En bidragande orsak till att jag tog upp
mina pestforskningar var också att jag 1990 skrev artikeln om di-
gerdöden i Nationalencyklopedien, och då upplevde avsaknaden
av en studie om digerdöden i Sverige. Kanske kan man slutligen
lite tillspetsat säga att denna bok växte fram ur behovet att kon-
trollera några sakuppgifter i Nils Ahnlunds utmärkta artikel om
digerdöden, särskilt hans banbrytande sammanställning av testa-
menten som källa.

Åtskilliga personer har hjälpt mig på vägen med läsning och
kommentarer. Några av dem är Roger Axelsson, Göran Bäärn-
hielm, Olle Ferm, Staffan Fridell, Claes Gejrot, Dick Harrison,



Günter Hartstock, Lennart Palm, Bodil Persson, Kerstin Sund-
berg, Ingrid Söderlind, Clas Tollin, Dick Wase samt det agrarhis-
toriska seminariet vid Sveriges lantbruksuniversitet. Barbro Sö-
derberg har läst och kommenterat hela manuset, vilket ledde till
en genomgripande bearbetning som jag är tacksam för. Dick Wa-
se och Hans Gillingstam har varit vänliga nog att låta mig ta del
av opublicerad forskning.

För arbetet, och för tryckning, har jag fått understöd av Stif-
telsen Lagersberg och för tryckning av Gustav VI Adolfs fond för
svensk kultur, Kungl. Patriotiska sällskapet, Magnus Bergvalls
stiftelse, Sven och Dagmar Saléns stiftelse och Sällskapet Runica
et Mediævalia.

Stockholm i juli 2003

Janken Myrdal
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Om pesten

Ordet
Digerdöden, redan ordet har en laddning. Detta var den mest
omfattande och omvälvande epidemi vi känner i historisk tid,
och detta ligger i namnet vi givit den. Den gick över Europa 1347–
1352 och drabbade Sverige 1350.

Den svenska beteckningen återgår på dess äldsta namn, den
stora, digra, döden. Uttrycket ”stora döden” (på latin eller svens-
ka) nämns omedelbart efter 1350, epidemin hade genast etable-
rat sig i medvetandet som något unikt. Själva beteckningen diger-
döden nämns endast en gång under medeltiden. Belägget är från
senare delen av 1300-talet eller början av 1400-talet på en got-
ländsk gravhäll.1 I skriftligt material nämns inte digerdöden förr-
än hos Olaus Petri på 1540-talet och därefter av Gustav Vasa
1555. Ordet diger i betydelsen stor är belagt från hela medelti-
den, och beteckningen digerdöden kan ha förekommit under he-
la senmedeltiden.

I de flesta europeiska länder kallades epidemin ursprungligen,
men inte längre, för ”den stora döden” eller motsvarande. Idag
går den istället under beteckningen ”svarta döden”. Egendomligt
nog dyker den nya beteckningen först upp i det land som behål-
lit den gamla beteckningen, nämligen i Sverige.

Det äldsta belägget är från omkring år 1520, då omtalas ”svar-
ta döden” av Peder Månsson som satt i Rom och skrev. Nästan
samtidigt, år 1524, nämns beteckningen hemma i Sverige av biskop

1 Gustavson 1988 s. 147–148. Gustavsson använder en konsthistorisk datering.
Gravhällen är skriven med runor, eventuellt kan den vara från själva året 1350,
enligt muntlig upplysning av Thorgunn Snaedal som arbetar med gotländska
runinskrifter.



Hans Brask.2 Olaus Petri talar på 1540-talet om digerdöden, sto-
ra döden och svarta döden som tre beteckningar på samma epi-
demi. Antagligen från denna källa räknar Gustav Vasa år 1555
upp dessa tre som om det handlade om tre olika epidemier. År
1555 anges ibland felaktigt som det äldsta belägget, men Gustav
Vasa föregås av åtminstone ett kvartsekel där svarta döden an-
vändes bland svenska skribenter.3 (Jag återkommer till dessa be-
lägg i nästa kapitel under avsnittet om annaler och andra berät-
tande källor.)

Beteckningen svarta döden användes i övriga Norden under
1600-talet, i Tyskland fanns den på 1700-talet, därifrån spreds
denna beteckning till Frankrike och Nederländerna. I England
introducerades ”The Black Death” så sent som i början av 1800-
talet.4

Orsaken till benämningen har diskuterats. En dubbeltydighet
i det latinska namnet ”pestis atra” är en plausibel förklaring.
Grundbetydelsen för latinets ”ater” är svart, men ordet kan även
betyda sorglig eller tragisk.5 I svenskan och andra språk finns
denna dubbelbetydelse, och svart har i sig en hemsk, nästan poe-
tisk klang. Man skall inte heller undervärdera enskilda författa-
res och skribenters betydelse för att sprida denna målande be-
teckning.

Som en beteckning för alla pestepidemier användes (det ur-
sprungligen latinska) ”pest” eller ”pestilens” redan i medeltidens
svenska texter. Andra beteckningar under svensk medeltid var
”peste sot” och ”bråddöden”. Den förstnämnda återgår på ”sot”
som beteckning på sjukdom, den sistnämnda har sin bakgrund i
att döden kom snabbt efter insjuknandet. ”Plågan” användes ock-
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2 Söderwall supplement s.v. svarter.
3 År 1555 anges t.ex. av Ziegler 1969 s. 17 efter norrmannen Kjennerud. Även

i första upplagan av Myrdal 1999 anges detta felaktiga årtal. Det korrekta för-
hållandet anges i Harrison 2000 s. 383–384.

4 The compact edition of the Oxford English Dictionary, s.v. Death 8b. Black
Death, ordet introducerades 1823 i engelskan.

5 Ziegler 1969 s. 18, Benedictow 1992 s. 32, muntligt samtal med Claes Gejrot.



så som en beteckning för denna hemsökelse.6 (I engelskan är det
detta sistnämnda ord som blivit termen för pesten, medan ”pest”
betyder det som vi kallar ”plåga”.)

Både Peder Månsson och Hans Brask kopplar samman ”svarta
döden” med ödeläggelse. Ödeläggelse som en följd av pesten
nämns redan långt dessförinnan, i de första dokumenten. Denna
koppling mellan pest och öde gårdar har sedan följt historie-
skrivningen fram till idag – och denna föreliggande skrift är inget
undantag.

Undersökningens syfte
Var, när och hur mycket måste fastställas innan tolkningar av
samband och fruktbar spekulation om orsakerna till skeendet
kan inledas. För Sverige finns inte någon nyare forskning rörande
digerdöden och medeltidens pestepidemier, vilket innebär att
grundläggande faktaunderlag inte har presenterats. Min genom-
gång syftar till att fylla denna forskningslucka, och svara på frå-
gor om: hur hårt, vilka år och vid vilken årstid samt (i den mån
det går att svara på den frågan) i vilka regioner slog pesten? I bo-
kens andra del sätts pesten i förhållande till ödeläggelsen, och
också här är den centrala frågan kvantitativ: hur stor var ödeläg-
gelsen?

En god men kort sammanfattning finns i Lars-Arne Norborgs
artikel ”Pest.Sverige” från 1968 i Kulturhistoriskt lexikon för nor-
disk medeltid (KL). Adolf Schücks studie om medeltidens be-
folkning från 1938 ger vissa upplysningar. En elegant framställ-
ning, men vad gäller källmaterialet antydande i en för tiden ty-
pisk essäform, finns av Nils Ahnlunds hand från 1933. För full-
ständigheten skall Alf Åbergs populärvetenskapliga sammanställ-
ning från 1963 nämnas samt undertecknads pamflett som kom
för ett kvartssekel sedan. De båda sistnämnda är dock inte hu-
vudsakligen inriktade på Sverige.

OM PESTEN 11

6 Söderwall, Söderwall supplement. Samt muntligt samtal med Staffan Fridell.



En inledande fråga är huruvida digerdödens omfattning var av
samma storlek som i andra länder. Om den inte var det, vilket
hävdats av enstaka forskare,7 faller digerdöden bort som förkla-
ringsfaktor för andra företeelser i vårt land. 

Andra frågor gäller vilka pestepidemier som följde efter di-
gerdöden, och hur kraftigt de slog. Jag kommer däremot inte att
ta upp perioden efter början av 1500-talet, även om pesten fort-
satte att ha betydelse i ytterligare tvåhundra år. Här är källmate-
rialet så mycket rikligare och frågorna måste ställas annorlunda,
dessutom finns en betydande forskning rörande pestens avslut-
ningsfas.8

Flera olika typer av källmaterial kan användas. Ett omdiskute-
rat indirekt källmaterial är peterspenningen, vilken i princip skul-
le vara baserad på antalet hushåll. Omnämnanden i annaler, krö-
nikor, mirakelberättelser, på gravstenar samt även i brev är ytter-
ligare kategorier av belägg. Breven är tillräckligt många för att
kvantitativa bearbetningar skall kunna göras, främst rörande gå-
vor till andliga institutioner och testamenten vilka var kopplade
till ökad dödlighet.

Undersökningen nedan tar upp de olika källmaterialen vart och
ett för sig. Avsikten är att ge en redovisning av beläggen och av
källkritiska överväganden. Först därefter görs sammanvägda tolk-
ningar av skeendet. Medeltidsforskning kommer alltid att baseras
på spridda källor som måste kombineras till en helhet och därför
är en materialnära arbetsmetod ofta att föredra. Metoden är inte
att i första hand förkasta ett material till förmån för ett annat
utan att försöka förstå på vilket sätt olika material kan svara på
den fråga som ställs. Ofta måste man ställa andra intilliggande
och på sitt sätt belysande frågor.

12 OM PESTEN

7 T.ex. Nordberg 1995 s. 164, med hänvisning till att vårt land var glesbefolkat
vilket ledde till att sjukdomen inte var förödande. Denna uppfattning fanns
också bland Ödegårdsprojektets forskare, se t.ex. Skarin 1979 1 s. 179.

8 Framförallt det omfattande arbete som Bodil Persson presenterade 2001, men
även exempelvis Larsson 1972, Moseng 1996 och i dessa arbeten anförd litte-
ratur.



Jag tar först upp andra källmaterial än breven, sedan enskilda
belägg i breven. Så kommer den kvantitativa bearbetningen av
brevmaterialet, med en redovisning av den totala mängden brev,
varefter antalet testamenten respektive antalet gåvor till andliga
institutioner beräknas och används som indicium på dödlighet
eller på rädsla för döden.

Men innan jag övergår till att enbart behandla Sverige skall jag
presentera forskningen rörande Europa och övriga Norden.

Pesten och senmedeltidens agrarkris
En omfattande diskussion har rört digerdödens betydelse för sen-
medeltidens agrarkris, då befolkningen minskade i antal och jord-
bruksproduktionen sjönk. Antingen har digerdöden varit en utlö-
sande faktor för denna kris, eller så har krisen redan inletts och
epidemin bara förvärrat en redan pågående process.9 Historiefi-
losofiskt rör detta frågan om människans historia är styrd av ex-
terna faktorer eller om det finns en inre lagbundenhet i det
mänskliga samhällets utveckling. (Diskussionen om pestens bety-
delse kan man finna hos Malthus, Marx och andra 1800-talets his-
toriefilosofer utan att man vid den tiden visste särskilt mycket va-
re sig om pestens utbredning eller om senmedeltidens agrarkris.)

Jag kommer tills vidare att behandla den sjukdom vilken drab-
bade Europa 1347–1352 som pesten i dess nutida form, så som
modern medicinsk forskning känner den. En diskussion som jag
inte kommer att fördjupa mig i är huruvida digerdöden också or-
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9 En som starkt betonat att befolkningsnedgången inleddes först med pesten är
Hybel 1989 och han menar att detta innebär att pestepidemierna är den vik-
tigaste förklaring till krisen. Hybel lägger stor vikt vid att det inte fanns någ-
ra tendenser till ödeläggelse före 1300-talets mitt, vilket innebär att det inte
förelåg en malthusiansk situation. Mot detta kan man anföra att en stagna-
tion inträtt i vissa delar av Europa, medan andra områden fortfarande var ex-
pansiva. Även om en ren malthusiansk tolkning är en förenkling, eftersom en
ödeläggelse är en samhällelig process, har förmodligen resursutnyttjandet
med befintlig teknik i många områden nått en nivå av avtagande avkastning.



sakades av någon annan sjukdom (i synnerhet mjältbrand) än den
som vi idag kallar pest.10 Om framtida naturvetenskapliga under-
sökningar i gravar från digerdödens tid visar att någon annan sjuk-
dom, eller någon annan variant av pestsjukdomen, spelat en av-
görande roll påverkar detta inte det faktamaterial som skall pre-
senteras nedan, men det kommer givetvis att påverka tolkningen.

Som regel kommer jag också att beteckna kraftiga sjukdomsut-
brott med ökad dödlighet, särskilt de som kallas ”pest”, under
senmedeltiden som ”pestepidemier”, trots att jag är medveten om
att vissa av dessa epidemier kan ha orsakats av andra sjukdomar.
Vi kan inte avgöra vilken sjukdom det rör sig om enbart från his-
toriska källor, eftersom detaljerade beskrivningar av symptomen
saknas.

Ett genomgående karakteristikum för de nordiska pestepide-
mierna är att de var intensivast under hösten. Detta kommer jag
så småningom att visa, men redan dessförinnan använder jag en
relativ ökning av dödlighet under hösten som ett stöd för att
dödlighetsökningen är relaterad till pesten.

Pesten orsakas av bakterien Yersinia pestis (pasteurella pestis
enligt äldre medicinsk litteratur), som i första hand drabbar gna-
gare, men via dessas loppor överfördes till människor. De svarta
råttorna var de gnagare som levde närmast människan och det
var råttornas infekterade loppor som gick över till att suga blod
av människor när deras ursprungliga värddjur dött undan. (Lung-
pest som spreds direkt från människa till människa kan också ha
spelat en viss roll.)

Innan pesten kom på 1300-talet hade den i flera hundra år va-
rit borta från Europa. Den tidigare kända stora epidemin var den
Justinianska på 500-talet som sannolikt bara drabbade de sydliga
delarna av kontinenten. En teori om orsaken till att den inte drab-
bade Nordeuropa är att den svarta råttan ännu inte spritts till

14 OM PESTEN

10 Se utredningar i Benedictow 1992 och Persson 2001. Att mjältbrand (vid si-
dan av pesten) skulle spelat en viktig roll har framförts. Se sammanfattning
i Cantor 2002 s. 12–16, mot dessa teorier se t.ex. Harrison 2000 s. 61. 



dessa områden. (Omvänt har avsaknaden av den svarta råttan an-
förts som belägg för att pesten inte kan ha drabbat Nordeuropa.)

Modern forskning har visat att sjukdomen pest generellt slår
både mot fattiga och rika, och att det således inte finns någon gi-
ven förklaring i fattigdom eller svält till pestens utbredning.11

Denna kunskap har medfört en kraftig uppvärdering av pesten i
sig som orsak till historiska förändringar, även om man inte helt
kan bortse från att samhälleliga faktorer har bidragit till pestens
spridning. 

Pestepidemierna ses med den renodlat biologiska tolkningen
som en vågrörelse, där de slår hårt mot en befolkning med låg
immunitet, men efter en lång tid har motståndskraften ökat och
pestepidemierna ebbar ut. En vidareutveckling av denna hypotes
är att sjukdomen innan den sprids som en stor epidemi har ge-
nomgått en biologisk förändring som gjort den farligare för män-
niskor.

William McNeill är en av de mest kända av dem som hävdar en
biologisk förklaring, men han pekar också på förändringar i mänsk-
ligt beteende.12 Han menar att en mutation av bakterierna orsaka-
de utbrottet, men i sin modell tar han in de utökade handelsför-
bindelserna som gynnade spridningen. Under 1200-talet och bör-
jan av 1300-talet har de mongoliska imperierna skapat trygga han-
delsvägar över Eurasien. Även den nordiske pestforskaren Bene-
dictow, som betonar de biologiska orsakerna, pekar på transport-
vägar och handelskontakter som viktiga delar av pestens sociologi.

Förutom förändrade mikrober har jordbävningar i Central-
asien nämnts som en möjlig orsak till att pesten spreds från des-
sa områden där den är endemisk, genom att pestdrabbade gna-
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11 I skriften Hunger and history, eds Rotberg & Rabb 1983 s. 305–308, har kon-
ferensdeltagarna gjort en sammanfattning av sambandet mellan näringssta-
tus och olika sjukdomars genomslag. Pesten, tillsammans med exempelvis
malaria och tyfus, hamnar bland de sjukdomar som har ett minimalt sam-
band mellan näringsstatus och sjukdomens omfattning, medan till exempel
tuberkulos och kolera har ett högt samband med näringsstatus.

12 McNeill 1976. 



gare kom närmare människors bostäder. Men varken mutationer
eller jordbävningar är annat än möjliga orsaker, något faktaun-
derlag till sådana tolkningar finns ännu inte.

Man kan inte avfärda fattigdom och nöd som bidragande fak-
torer, särskilt om fattigdomen är så stor att den sätter ned all-
mäntillståndet hos en stor del av befolkningen. I en detaljerad
studie av den sista pestepidemin i Sverige, den 1710–1713, har
Bodil Persson visat att denna hade biologiska orsaker och att den
spreds utmed handelsvägarna, men också att en bakgrundfaktor
var nödåren och krigsåren som hade sänkt befolkningens mot-
ståndskraft mot farsoter.13 I början av 1300-talet drabbades Eu-
ropa av svåra hungerår, vilket säkerligen sänkt motståndskraften
hos en hel generation av uppväxande. Dessutom kommer en smit-
ta som sprids med råttpopulationer att vara kopplad till smuts
och usla bostadsförhållanden, vilket gynnat smittspridning.

Även om man i första hand ser pesten som orsakad av biolo-
giska förändringar måste den ses i ett samhälleligt sammanhang.
Detta kan jämföras med en kris som orsakas av förändringar i kli-
matet, vilket före nutid aldrig orsakats av mänsklig aktivitet. En
sådan kris kommer ändå att bli en samhällskris genom att förlop-
pet utspelas i en samhällelig kontext. På samma sätt måste en
pestepidemi tolkas med utgångspunkt från vilka konsekvenser
den leder till och på vilket sätt samhällsstrukturen förmår han-
tera denna chock.

Ett samhälle i en stagnationsfas kommer att reagera annorlun-
da än ett samhälle i expansion. Sociala strukturer kommer att ut-
manas till förändring, och de kan också motsätta sig förändring.
Oavsett i hur hög grad digerdöden har sin resonansbotten i en
utarmad, av hunger och smuts plågad befolkning så har den ef-
teråt lett till en samhällskris.14
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13 Persson 2001 s. 203 et passim.
14 Jag har utvecklat denna tankegång i en översikt om svensk jordbrukshistoria

1000–1700. Myrdal 1999 s. 111–118, 169. Tolkningen är delvis inspirerad av
Bois 1984. Även senare har Bois vidhållit att krisen i grunden hade samhäl-
leliga orsaker, även om han då mera betonar pestens roll, se Bois 2000.



Europa

Medeltidens stora pandemi hade sitt ursprung i Centralasien. I
mitten av 1300-talet drabbades Kina och kanske också Indien. I
Kina kan pesten ha startat så tidigt som före 1320-talet, men fick
betydande omfattning först på 1330- och 1340-talen.15 Sjukdo-
men följde sidenvägen och nådde år 1347 både Svarta havet och
Medelhavets östkust. Dess framfart i Västasien och utmed Nord-
afrika var lika allvarlig som i Europa. Den trängde ned genom
Nildalen, men vi vet inte om den nådde Afrika söder om Sahara.

Under 1347–1352 spreds pesten över Europa, och stannade
från några månader till över ett år på varje plats.16 Den reste
med transportmedlen och gick därför fortare fram över havet
och långsammare över land. Från öster spreds den över Medel-
havet, upp genom Frankrike till England och därifrån över Nord-
sjön till Skandinavien. Norden nåddes också söderifrån av den
pestvåg som rörde sig genom Tyskland. Efter att ha passerat Sve-
rige 1350 tycks epidemin ha ebbat ut under 1351–1352 i Ryss-
land.17 Kartor över digerdödens spridning finns i olika utföran-
den. Den som oftast används i översiktsarbeten återgår på en
karta som Élisabeth Carpentier publicerade 1962. Själv har jag
givit ett bidrag i Nationalencyklopedien, där jag arbetat in en del
alternativa kartor.18
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15 Dols 1977 ger den uttömmande beskrivningen av pesten i arabvärlden, och
på s. 40–42 anger han belägg från Kina och Indusdalen. Den bästa karta av
pestens spridning i världsmåttstock med tidiga årtal för Kina och Sydost-
asien finns i Atlas of world history 1999 s. 72–73.

16 En god sammanfattning av den moderna europeiska forskningen rörande di-
gerdöden har nyligen presenterats av Dick Harrison 2000.

17 Förutom Harrison 2000 (med anförd litteratur) finns välkända studier som
Ziegler 1969 och Gottfried 1983. En bästsäljare som Cantor 2002 har lite för
mycket kittlande spekulationer för att den skall kunna anses som ett verkligt
tillskott till diskussionen.

18 Nationalencyklopedien s.v. digerdöden. En viktig alternativ karta finns hos
befolkningshistorikerna McEvedy & Jones 1978 s. 25 samt givetvis kartor hos
Birabens 1975 och Dols 1977. Se även karta hos Harrison 2000 s. 67.



Efter digerdöden härjade pesten gång på gång. Jean-Noel Bira-
ben är pestens statistiker, och han har sammanställt uppgifter
från hela Europa om pestepidemier från cirka 1350 till 1800-ta-
let.19 Han blandar belägg av skiftande värde och hans stora kata-
log bör behandlas med försiktighet, även om den ger en över-
siktlig kunskap om var och när pestepidemier bröt ut.

Åren 1358–1363 och 1367–1371 svepte pesten på nytt över
hela Europa. Den emanerade båda gångerna sannolikt från Tysk-
land. Den utbredde sig således i nästan motsatt riktning mot den
digerdöden haft, som en rekyl. Den första av dessa epidemier,
den som pågick omkring 1360, kallades i flera länder för ”barn-
döden”, eftersom den särskilt drabbade barnen.20

Från och med slutet av 1300-talet blossade större eller mindre
epidemier upp med omkring tio års mellanrum i olika delar av
Europa. Men de blev sällan alleuropeiska även om de fortfarande
kunde drabba stora områden.

I en studie över pestepidemier i Tyskland med omgivande län-
der från 1560–1640 har Edward Eckert sammanställt ett stort
källmaterial. Han kan visa att spridningsprocessen sällan var ett
jämnt framåtskridande. Ofta var spridningen hoppande; med lo-
kala utbrott före den samlade attacken och med spridning bak-
länges mot tidigare överhoppade orter. Epidemierna hade oftast
flera ursprungsorter, eftersom pesten fanns konstant hos Euro-
pas gnagare. Eckert kallar detta för ”cluster-utbrott”.21

Antalet döda i den första epidemin har diskuterats mycket, på
grund av katastrofens väldighet. I äldre litteratur nämns ofta en
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19 Biraben 1975–1976.
20 Persson 2001 s. 81 om att detta kanske också varit kolera.
21 Eckert 1996, se även Ibs 1994 s. 65 om pestens hoppande spridning. Persson

2000 s. 433 bekräftar pestens förändrade spridningsbild. Eckert 1996 s. 157,
Ibs 1994 s. 78 menar att resistens kunde uppkomma något som flera förfat-
tare är tveksamma till, t.ex. Benedictow 1992 s. 145. En sådan åtminstone
tillfällig resistens skulle kunna förklara barnepidemierna, men här rör jag
mig in på områden jag inte behärskar – de medicinska.



tredjedel, även om man för vissa områden talar om betydligt stör-
re dödlighet.22 Dick Harrison har denna fråga som ett tema i sin
bok om pesten i Europa. Han menar att den moderna forskning-
en tyder på en sammanlagd dödlighet på mellan 30% och 50%,
där det totala genomsnittet kanske ligger närmare den senare siff-
ran. Ett antal undersökningar från städer i Italien och Tyskland,
samt från städer och landsbygd i Frankrike och England tyder på
en genomsnittlig dödlighet på upp mot eller omkring 50%.23

Även andra forskare har under senare år anslutit sig till den hög-
re siffran.24

Från England finns den bästa befolkningsstatistiken, där man i
vissa fall kan beräkna antalet döda på bynivå. Dödligheten varie-
rar kraftigt, och kan nå upp till omkring 80% i vissa byar. Bland
väldokumenterade grupper är dödligheten hos prästerskapet ge-
nomgående högt, vilket är naturligt eftersom de var tvungna att
ta hand om och begrava de döda. Däremot finns flera exempel
på en lägre dödlighet hos adeln.25

Pestens dödlighetskurva varierade över året. Eckert kan ge-
nom en sammanställning av över 500 dödböcker från Tyskland,
Österrike, Schweiz, Polen och Tjeckien (med tonvikt på centrala
Tyskland) visa att under 1560–1640 var augusti–november de do-
minerande pestmånaderna. Epidemier som kom senare på året
hade något mindre dödlighet.26 Samma periodisering finner vi i
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22 Se exempelvis Gottfried 1983 s. 77 för en totalskattning, samt enstaka ex-
empel s. 51, 57, 63, 68.

23 Harrison 2000 s. 71–72, 129–130, 420 (allmänt), 113, 132 (Italien), 304–305
(Frankrike), 322, 330, 332 (England), 342 (Tyskland).

24 Jämför exempelvis Ibs 1994 s. 136 ff, som redovisar motsvarande siffror, 30–
50% döda för Nordtyskland och även anför ytterligare belägg från övriga
Europa.

25 Harrison 2000 s. 317 lägre dödlighet för adeln i Skottland enligt en krönika,
och s. 320 enligt prosopografiska studier av engelskt högre stånd. Eckert
1996 s. 28 samma förhållande i 1600-talets Tyskland. Jämför nedan om pro-
sopografiska studier under kapitlet om enskilda brev.

26 Eckert 1996 s. 35–44.



medeltidens epidemier i Nordeuropa. Medelhavsområdet har of-
tare haft pestutbrott som startat tidigare under sommaren.27

Orsakerna till detta årstidsförlopp är inte helt klarlagda, men
den viktigaste bakomliggande faktorn förefaller vara att loppor-
na är mer aktiva när det blir varmt, och att pesten behöver tid
för att spridas till människorna eftersom råttorna skall dö i till-
räckligt antal först för att pestlopporna skall gå över till män-
niskorna. Dessutom kan eventuellt det förhållandet att männi-
skorna i Norden vistades utomhus före hösten ha spelat in, en 
ökad inomhusvistelse exponerade människorna mer för råttornas
loppor.

Norden
Under efterkrigstiden har en av de stora frågorna i europeisk me-
deltidsforskning varit befolkningsnedgången och ödeläggelsen
under senmedeltid. I mitten av 1960-talet initierades ett samnor-
diskt projekt som skulle ta upp dessa frågor, Ödegårdsprojektet.

Ödegårdsprojektet pågick under 1970-talet och in på 1980-ta-
let. Det hade som syfte att undersöka den senmedeltida krisens
verkningar i Norden. Projektet inriktade sig på bebyggelseunder-
sökningar, för att fastställa ödeläggelsens omfattning. Inga sär-
skilda undersökningar om pestepidemier genomfördes inom det-
ta projekt, och i den sammanfattande volymen undveks frågan
om pesten som förklaringsfaktor. Orsaken var sannolikt att man
därmed ville neutralisera en konflikt mellan de norska forskarna,
som av tradition betonat pestens betydelse, och de svenska, som
oftast ansåg att det inte fanns säkra belägg för att pesten haft nå-
gon betydelse. De isländska forskarna tog dock upp pesten i den-

20 OM PESTEN

27 Eckert 1996 s. 40 redovisar detta mönster för medeltidens Tyskland och Eng-
land samt jämför med dagens Indien, Ibs 1994 för medeltidens Tyskland. Rö-
rande Medelhavsområdet se exempelvis Biraben 1975–1976 s. 173, 207 ff, Ul-
sig 1991 s. 39, Lorcin 1974 s. 214 (Lyon), Harrison 2000 s. 293 (Barcelona).
Om att hösten även senare var pestens tid i Norden se Persson 2001.



na publikation och betonade att pestepidemierna 1402–1404 samt
1494 drabbade ön hårt.28

Både för Norge och Danmark finns senare genomgångar av
källmaterialet rörande digerdöden av Ole Jørgen Benedictow 1992
respektive Erik Ulsig 1991. Båda dessa undersökningar kan ses
som en reflex av att den internationella forskningen alltmer be-
tonat pestens betydelse för senmedeltidens agrarkris.

Ole Jørgen Benedictow har i sin sammanfattning av det norska
materialet lagt stor vikt vid de medicinska aspekterna och han är
väl inläst på den medicinska litteraturen. Benedictows centrala
frågeställning är hur det kom sig att pesten spreds i det glesbe-
folkade Norden. Utgångspunkten är att böldpest var den enda
pestform som spreds, medan lungpest, som spreds från männi-
ska till människa, spelade en obefintlig roll. Lungpesten har så
stor dödlighet att den inte kan bli särskilt långvarig eller geogra-
fiskt omfattande.

Böldpesten överförs genom den svarta råttans loppor och bör-
jar som en epizooti bland råttorna och när dessa dött ut går lop-
porna över till människor. Därför sprids pesten från råttkoloni
till råttkoloni, vilket innebär att den sprids från hushåll till hus-
håll, vilket i sin tur kan förklara den fläckvisa spridning som 
är ett av sjukdomens karakteristika. Människan bidrar till över-
förandet genom handel, enligt Benedictow främst genom sädes-
handel, där enstaka råttor kunde följa med över stora sträckor.
Att människorna i Norden genom klimatet var starkt knutna till
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28 Gissel, S, m.fl., Desertion and land colonization 1981, se registret uppslags-
orden Black Death, Epidemics och Plagues. Det fanns dock bland de svenska
forskarna olika uppfattningar, där Bååth 1983 menade att pesten var bety-
delsefull, medan exempelvis Österberg 1977 s. 123 menade att den senme-
deltida ödeläggelsen inte kan kopplas till digerdöden och hon menar att man
vet mycket lite om digerdöden, åtminstone rörande Värmland. Skarin 1979
1 s. 179 menar att hans belägg på ödeläggelse visar att denna inte har sam-
band med digerdöden och att denna epidemi inte har ökat mortaliteten ”i så
hög grad att denna faktor kan anföras som huvudorsak till ödeläggelsen” i
undersökningsområdet.



husen, och därmed också till råttkolonierna, kan vara en bidra-
gande förklaring till den stora dödligheten.29

Kåre Lunden är dock tveksam till att råttorna skulle ha följt
med sädestransporterna, och är därför böjd att anta att lungpes-
ten spelat stor roll.30

Pestens spridning i Norge rekonstrueras av Benedictow med
hjälp av ett fåtal uppgifter i annaler, bland annat en berömd upp-
gift i en isländsk annal om ett engelskt skepp som anlände till
Bergen. Dessutom finns fem (eller sex) dokument som tillkom
några år efter den stora döden vilka karakteriserar denna efter
vilken årstid som den drabbade hårdast: ”sommar” (1 belägg),
”höst” (2 belägg) och ”vinter” (2–3 belägg). Några samtida brev
om avlidna ger kompletterande belägg.31 Benedictows samman-
fattande tolkning är att pesten kom till Bergen och sannolikt även
Oslo senast våren 1349, till Oslo möjligen redan på hösten 1348.
Pesten introducerades således från två håll. Den härjade från
sommaren fram till vintern och nådde då gränstrakterna mot
Sverige.32

Delar av Benedictows tolkning kan ifrågasättas och hans kar-
tor över spridningsförloppet måste betecknas som gissningar. Fa-
kultetsopponenten Erik Ulsig invände emot tolkningen att pesten
kom till Oslo redan i slutet av 1348.33 En annan alternativ tolk-
ning ger Harrison som menar att pesten fanns på Östlandet hös-
ten 1350. Man slipper då anta att det skett två feldateringar i se-
nare dokument som anger september 1350 som pestmånaden på
Östlandet.34 Detta skulle betyda att pesten dröjde ett år innan
den kom till Östlandet eller att pesten drabbade denna del av
landet både 1349 och 1350.
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29 Benedictow 1992 passim, om husen se s. 171.
30 Lunden 2002 s. 42.
31 Benedictow 1992 s. 81–98. Han påpekar att digerdöden huvudsakligen var en

sommar- och höstepidemi eftersom lopporna är aktivare när det är varmt.
32 Benedictow 1992 s. 90. 
33 Ulsig 1994 s. 98–99.
34 Harrison 2000 s. 355–356.



I analysen av källmaterialet kommer Grethe Authén Blom läng-
re än Benedictow. Hon gör en kvantitativ bearbetning av det
norska diplommaterialet. Det har länge varit känt att antalet brev
minskade med digerdöden och Blom vidareutvecklar analysen.

Utgivningsförhållanden medför att hon har delat upp bearbet-
ningen i före respektive efter år 1350. Endast brev som finns be-
varade är medtagna (eller där det finns meningsfulla regester).
Brev som endast omtalas är uteslutna med ett viktigt undantag:
alla brev som nämns i det s.k. Akershusregistret från 1600-talet
är med. För perioden efter 1350, och sannolikt även för perioden
dessförinnan, har hon uteslutit brev om utrikespolitiska förhål-
landen som utfärdats utanför Norge. Dessutom är all korrespon-
dens med påven i Avignon utesluten.

Blom fastslår att den årliga variationen delvis beror på slum-
pen. Hon visar också på den ojämna geografiska spridningen av
breven. Breven från städerna minskar efter 1350 främst på grund
av att Bergen faller tillbaka. Det sydnorska området från Gud-
brandsdalen och ned till Oslofjorden är starkt framträdande och
ökar sin dominans från knappt hälften under den första perioden
till omkring två tredjedelar under den andra. Detta kan bero på
den kontraktion mot centrum som tycks blivit det omedelbara
resultatet överallt direkt efter pesten, men det kan också bero på
tillfälligheter.35
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35 Blom 1992 s. 22–27, 566–568, 602, 613. Tyvärr är redovisningen olikartad för
perioden före och efter 1350. För 1319–1349 redovisas regionerna i tabell-
form s. 26–27 och för perioden efter i en karta s. 567 med skrafferingar. Vis-
sa jämförelsemöjligheter ges dock genom uppgifter i texten. Den totala brev-
mängden för den första 31-årsperioden (1319–1349) anges till 1330 brev och
för den andra 31-årsperioden (1350–1380) till 1020 brev. Städernas brevantal
faller från cirka 800 till 400. Av dessa minskar Bergens brev från cirka 400
den första perioden till cirka 200 den andra, Trondheim från 75 till 20. Oslo
har cirka 200 brev båda perioderna. Tönsberg ökar sitt antal från 54 till 70,
Skien från 7 till 9. För den sydnorska landsbygden ökar brevmängden från
cirka 300 till 450 brev, och inkluderas städerna ökar den sydnorska ”rek-
tangeln” från Gudbrandsdalen i norr till Bohus och Skien i söder sin andel av



Från 1319 till omkring 1335 ligger brevmängden konstant på
mellan 40 och 50 brev per år. Från senare delen av 1330-talet sker
en ökning till omkring eller över 60 brev per år.36 År 1348 ligger
över normalantalet (vilket talar emot ett tidigt pestutbrott redan
detta år). Under 1349 tillkommer 37 dokument fram till juli. Ef-
ter juli 1349 kommer ett drastiskt fall. Från augusti och början
av september finns inga bevarade brev. Under de sista månader-
na tillkommer 13 brev. År 1350 fortsätter fallet ytterligare och
från hela det året finns bara 18 brev. Detta talar för Harrisons an-
tagande om en fortsatt pestepidemi 1350. 

En närmare analys av geografisk fördelning över tid skulle kun-
na visa var pesten slagit under 1349–1350, om pesten under sitt
andra år fortsatt i östra Norge (eller någon annan del av Norge)
bör brevmängden där varit fortsatt sjunkande (som i Jämtland, se
nedan). Men Bloms undersökning ger inte underlag för en sådan
analys.

Därefter sker en stabilisering och under större delen av 1350-
talet håller sig brevmängden på cirka 20 brev per år. Därefter sti-
ger mängden några år upp till mellan 40–50 brev, för att åter
minska efter den andra epidemin 1361. En ny ökning upp till om-
kring 30 brev följer och där blir nivån tämligen konstant till
1380.37

Blom pekar på befolkningsfallet och på att administrationen
tycks ha gått på halvfart efter digerdöden som orsaker till det
minskade antalet brev. Vissa brevtyper ökade dock i antal, exem-
pelvis testamenten.
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brevmängden från cirka 45% till 75%. Blom påpekar att detta delvis beror på
att Bergens biskopsstols register är välbevarat före 1350 vilket ger många
brev både från Bergen och från Bergens biskopsdöme dessförinnan.

36 Blom 1992 s. 10–11. I genomsnitt är det per år med antalet i parentes: 1319–
1328 (43), 1329–1338 (48) och 1339–1348 (69). Det totala antalet kronolo-
giskt bestämda brev (ca 1460 för 1319–1349) är större än antalet geografiskt
bestämda brev, se Blom 1992 s. 29.

37 Blom 1992 s. 555–560. Tyvärr ges endast diagram och inte tabell för den se-
nare perioden vilket gör mera exakta beräkningar svåra.



Isländska annaler nämner pestepidemier i Norge 1360 och 1371.
I tre senare källor (från 1390-talet, 1409 och 1431) omtalas ”den
stora barnadöden” som kom efter digerdöden, men inget av des-
sa belägg talar explicit om att det var 1360 som avsågs.38

För Norge finns inga medeltida upplysningar i annaler (årböc-
ker). Den äldsta norska årbok som nämner pesten är så sen som
från 1550. För Danmark (och Sverige) förhåller det sig annorlun-
da. Fyra danska medeltida skildringar behandlar senare delen av
1300-talet, och samtliga nämner pesten.39 Två av dem, Lunds är-
kebiskopskrönika och Skånes årbok, som bygger på den först-
nämnda, nämner stor dödlighet i hela världen för år 1350. Båda
dessa skrevs i slutet av 1300-talet, och utgår från skånska förhål-
landen.

I den tredje skildringen, den Själländska krönikan, talas istäl-
let om pest och stor dödlighet i riket åren 1348 och 1349.40 Det-
ta är egendomligt tidiga noteringar som oftast brukats betraktas
som feldateringar. Noteringarna är dock gjorda relativt kort tid ef-
ter pesten och man kan inte helt bortse från krönikans notering,
även om åtminstone det första året kan anses vara en feldatering.

Dessutom finns en samling kronologiska minnesdikter i en
handskrift som innehåller Skånelagen. Dessa minnesdikter har
sammanställts på 1420-talet. I dikten om digerdöden anges att
den första stora epidemin härskade i världen 1350 och att ”en
tredjedel av människorna lär ha gått till Herren”.41

Erik Ulsig har i sin studie koncentrerat sig på anniversarier (re-
dovisning av betalning för mässor som skulle läsas). Sådana har
bevarats från tre domkyrkor: Ribe, Roskilde och Lund. Ulsig an-
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38 Benedictow 1992 s. 141.
39 Ulsig 1991 s. 22 ff, jämför Wallin 1991 s. 149–152, som diskuterar danska sam-

tida belägg på digerdöden.
40 Om krönikans relativt höga källvärde för perioden 1339–1359 se Kroman

1980 s. 107. För båda åren nämns pesten mot slutet av året, Kroman 1980, s.
121–122. Då notiserna införts kalendariskt och pesten slog på hösten skulle
detta kunna vara ett visst stöd för uppgifterna.

41 Wallin 1991 s. 152, 262 ff; Läffler 1905 s. 24.



vänder endast de själamässor som är knutna till dödsnotiser. I
alla dessa tre längder över själamässor registreras under perioden
1301–1390 i genomsnitt cirka ett dödsfall per år, med undantag
av de nedan nämnda peståren.

För perioden 1301–1390 noteras i Ribekapitlets anniversarium
122 dödsfall, varav 12 år 1350. I Roskilde domkapitels gåvobok re-
dovisas för samma period 108 dödsfall varav 6 år 1350. Slutligen
i Lunds domkapitels gåvobok redovisas 103 dödsfall varav 6 år
1350 (jag återkommer till Lund i nästa kapitel).

Ulsig har en tabell över dödsfallen månad för månad åren
1301–1390 för Ribe och Roskilde. I Ribe noteras endast två döds-
fall 1349, och även i Roskilde är antalet dödsfall endast två för
detta år. Det finns inte heller någon koncentration till hösten.
Detta talar emot att pesten slog redan 1349 i stora delar av Dan-
mark.

År med många döda, förutom 1350, var (med antalet döda an-
givet inom parentes): i Ribe 1361 (4), 1369 (5) och 1379 (5) samt
i Roskilde 1360 (4) och 1368 (4). Topparna i anniversarierna sam-
manfaller med de stora europeiska pestepidemierna.

Pesten 1350 slog i Ribe, västra Danmark, under juli och au-
gusti (tre noteringar i juli, sex i augusti och en vardera under
september och oktober). I Roskilde, Själland, slog den hårdast
under oktober (ett dödsfall i september och fem i oktober).42 Ul-
sig nämner också ett obituarium, en förteckning över döda, från
Köpenhamn med ett par noteringar augusti–september 1350.

Även de senare pestepidemierna hade en koncentration till
sensommar och tidig höst; exempelvis 1368 i Roskilde under ok-
tober och 1369 i Ribe under augusti.

Till Sverige spreds pesten inte bara från Norge och Danmark
utan också utmed hansans handelsrutter direkt från södra Ös-
tersjökusten. Pestens spridning i detta område är väl utforskad
och en beskrivning av denna får avsluta rundteckningen av situa-
tionen just innan pesten kom till Sverige.
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Jürgen Hartwig Ibs har studerat Lübeck och området därom-
kring, och använt testamenten i Lübeck sammanställt med and-
ra källor. Testamentena visar att pesten hade sin höjdpunkt i sta-
den i juli och augusti 1350. Andra källor som talar om en pågå-
ende epidemi i sydligaste Jylland finns från juni till september. I
Hamburg visar testamentena att pesten härjade i juni–augusti.43

Ibs identifierar de följande pestepidemierna med samma me-
tod, dvs. en genomgång av testamenten i Lübeck kompletterat
med andra källor. Han kan registrera pestepidemier augusti till
oktober 1358 (i Stralsund 1359), juli–september 1367, september
1376 (samma år i Stralsund). 

Den följande epidemin år 1388 är bara belagd genom andra
källor än testamenten, detta år märks inget ökat antal testamen-
ten, och samma förhållande gäller epidemin 1396. Detta skulle
kunna tolkas som att dessa sjukdomsutbrott inte fick lika stort
genomslag i dödssiffrorna.

Under det följande århundradet kom pestepidemier som regist-
reras i testamentena i Lübeck åren 1406, 1451, 1464 samt 1483–
1484, medan pestepidemier som omtalas i andra källor men inte
ger förhöjt antal testamenten inträffade 1420, 1433 och 1438.
Åren 1504–1512 anges pest för flera städer runt Östersjön, men
dessa epidemier märks inte bland testamentena.44

Även Baltikum drabbades av pestepidemier. Mika Kallioinen
har sammanställt de viktigaste beläggen. År 1379 skrev stormäs-
taren för Livland att knappt var tionde människa överlevt epide-
mierna. Pesten återkom 1420, och till Karelen och Novgorod 1424.
I Riga grasserade pesten 1464–1465. Reval drabbades exempelvis
åren 1444–1445 och 1474–1475. Ett antal pestepidemier pågick
under 1500-talets första år.45

Digerdöden hade drabbat Norge i juli och följande månader år
1349. Sannolikt återkom den från september 1350 i de östra de-
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43 Ibs 1994 s. 87–93.
44 Ibs 1994 s. 73–129.
45 Kallioinen 1998 s. 438–439, 441.



larna av landet. Till södra Nordsjökusten och Jylland hade pes-
ten nått i juli–augusti 1350. På Själland härjade den i septem-
ber–oktober. I övergången mellan sommar och höst 1350 var Sve-
rige omgivet i väster och söder av pest. Detta blev pestens tid
också i vårt land.
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Andra källor än breven

Källkritik
Jag har i det följande valt att redovisa källorna så att pestens om-
fattning klarläggs gradvis. Det bör påpekas att enstaka forskare
har ifrågasatt om digerdöden verkligen drabbade Sverige, med
stöd i att det inte skulle finnas några källor som visar att så varit
fallet. Mest explicit sker detta hos Mikael Nordberg i hans för
övrigt utmärkta bok om 1300-talet. Han skriver att: ”påståenden
att de nordiska länderna skulle ha drabbats särskilt svårt, har nog
mycket lite fog för sig”.46 Han förkastar bland annat testamenten
som källa men diskuterar endast hur de kan belägga dödlighetens
regionala fördelning. Nordbergs diskussion är i detta avseende
uttryck för en källkritisk metod som väljer att förkasta ett pro-
blematiskt källmaterial snarare än att försöka förstå vad det sva-
rar på för fråga.

Varje källa ger svar beroende på vilka frågor man ställer. Det
finns skillnader mellan berättande källor och övriga skriftliga käl-
lor, och jag kommer nedan att skilja på dessa olika typer. Men
även en berättande källa kan behandlas som ett indicium, en his-
torisk lämning, det som ibland kallas en ”kvarleva”. Omvänt kan
kvarlevan styras av en snedvridande tendens.47

I den svenska diskussionen om källkritik, särskilt hos Weibul-
larna och deras efterföljare, har det funnits en tendens att för-
söka dra en klar gräns emot det allt för osäkra. Endast säkra käl-
lor skall beaktas, och det finns ingen anledning att försöka labo-

46 Nordberg 1995 s. 160 ff, citatet på s. 164.
47 Se exempelvis Dovring 1984 s. 29 för en liknande kritik av denna indelning

av historiska källorna, den första upplagan av hans bok kom 1960. Torsten-
dahl 1964 s. 372 om att de tidiga källkritikerna i Sverige, som Harald Hjär-
ne, också hävdade denna relativism. 



rera med sannolikheter. Inte heller skall osäkra uppgifter sam-
manfogas eller sammanjämkas. Målet är att nå fram till den slut-
liga och exakta sanningen.48

Detta kan vara en berättigad metod när man behandlar sägner
och sena uppgifter om enstaka händelser med målet att avgöra
om dessa händelser verkligen inträffat. Men vid undersökningar
om stora skeenden eller allmänna företeelser är denna metod in-
te lika tillämplig. Jag använder därför en delvis annan källkritisk
metod i mina undersökningar.

För de enstaka händelserna med ett fåtal inblandade, som ett
rådsmöte, kan senare beskrivningar vara helt felaktiga. För ske-
enden där stora folkgrupper, ibland hela befolkningen, är inblan-
dade och påverkade, som en pestepidemi, kommer olika beskriv-
ningarna och indicier sammantaget att visa vilket avtryck detta
skeende gjorde. Därför kommer en modifierad variant av den
källkritiska pluraritets-principen i min framställning att spela en
stor roll.49 Ju fler av varandra oberoende källmaterial som en fö-
reteelse kan registreras i desto större betydelse kan den antas ha
haft. Denna princip kan naturligtvis inte användas på ett enkelt
sätt, utan varje källmaterial måste vägas för sig innan de läggs
samman. En av denna princips svagheter är att antalet olika käl-
lor som en företeelse är belagd i beror av hur många olika typer
av källor som finns från perioden. Källorna måste också ges oli-
ka tyngd beroende av andra källkritiska kriterier, som närhet i tid
och rum.

Att flera olika källor måste användas kan också motiveras med
det medeltida källmaterialets begränsningar, där alla källmaterial
endast ger brottstycken. Eftersom alla källmaterial är bristfälliga
måste många användas. Detta medför också att man för kultur-
historiska företeelser måste arbeta med sannolikheter. Jag har ti-
digare använt denna metod i undersökningar av materiell kultur
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48 Torstendahl 1964 s. 351–354, 378.
49 Se om pluralitetsprincipen Torstendahl 1964 s. 2, 369. Han drar dock inga

slutsatser om denna princips användbarhet för kulturhistoriska studier.



som redskap och arbetsmetoder under medeltiden, där den som
utforskar dessa så gott som konsekvent måste arbeta med olika
indicier och av dessa sammanfoga en bild. Vi vet att jordbrukar-
na måste ha bearbetat jorden, frågan som skall besvaras med så
hög precision som möjligt är vilka redskap som använts. Denna
fråga är till sin karaktär annorlunda än en fråga om ett enskilt
fältslag har inträffat, eller vad en enskild regent syftat till med
ett särskilt dokument. Detsamma gäller det område som förelig-
gande skrift skall behandlas, nämligen medeltida pestepidemier.

Jag skall givetvis beakta de klassiska källkritiska kriterierna
vid bedömning av de olika källorna: närhet (i tid och rum) till
händelsen, källornas beroende av varandra (vilket är kopplat till
pluralitetsprincipen) samt deras eventuella tendens om den är
relevant för frågan.

I analysen av varje enskilt källmaterial kommer jag att försöka
förstå dess inre uppbyggnad och hur detta påverkar tolkningen
av materialet för den specifika frågan. Vilken roll spelar antalet
brev? Hur har sociala protester påverkat insamlingen av skatter?
Men målet med dessa prövningar är inte i första hand att utran-
gera dessa källor utan att se i vilken mån de kan användas, och var
begränsningarna ligger. (Vissa medeltida källor är oanvändbara
för frågeställningen, exempelvis medeltida litteratur, och tas in-
te upp till behandling.) Därefter skall jag sammanfoga dessa oli-
ka indicier, var och en med sin bristfällighet, till en helhetsbild.

Första steget är att med hjälp av peterspenningen diskutera ett
eventuellt befolkningsbortfall. Därefter tar jag upp de medeltida
annaler som skildrar senare delen av 1300-talet. Det finns förvå-
nansvärt många sådana (betydligt fler än för Danmark och Nor-
ge) och de nämner så gott som samtliga digerdöden. Vadstena-
diariet nämner fler epidemier än andra annalistiska källor. Sam-
manställningen av de berättande källorna tillsammans med pe-
terspenningen ger en första helhetsbild.

Vadstenadiariet är också en dödbok över klostrets munkar
och nunnor, och lämpar sig därför för kvantitativ bearbetning.
Dödsfrekvensen under 1400-talet kan jämföras med uppgifterna
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om pestepidemier i andra liknande källor. Två dödböcker från
svenskt område, som kan användas för kvantifiering, är de från
Visby franciskanerkloster och Lunds domkyrka. Båda redovisar
dödsfrekvensen under 1300-talet men inte 1400-talet.

Ett källmaterial som ligger nära dödböckerna till sin karaktär,
om än inte till sin utformning, är gravstenar. Ungefär samma ka-
tegori av människor – de som är beredda att betala för att bli
ihågkomna efter sin död – registreras.

Medeltidens mirakelberättelser är en annan typ av källmate-
rial. Bland de över 600 mirakelberättelser som bevarats från Sve-
rige handlar flera om pest. Sidoupplysningar lämnas närmast oav-
siktligt eftersom huvudsyftet varit att redovisa själva miraklet,
men det finns en tendens att överdriva sjukdomen. Här registre-
ras folk ur bredare sociala skikt.

Stockholms stads skottebok från 1460-talet ger upplysningar
om vilka som dött under skattskrivningstiden, och den ger ock-
så vissa möjligheter till social statistik. Sist bland övriga källor
tar jag upp räkenskaper och domböcker, vilket bildar en övergång
till de följande kapitlen då jag skall ta mig an medeltidens mass-
material: breven. 

Bland breven skall jag först ta upp enskilda belägg, därefter bre-
ven som massmaterial. Detta källmaterial bildar en stomme för
den sammanfattande tolkningen om medeltidens pestepidemier.

Peterspenningen
I tidiga försök att skatta digerdödens genomslag användes pe-
terspenningen. Denna var en skatt på hushåll och borde därför
avspegla antalet människor. Både i Sverige och Norge tyckte sig
forskare se ett samband mellan sjunkande peterspenning och stor
dödlighet.50
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50 KL s.v. Peterspenge om dess förhistoria. Ett motsvarande material är påve-
dömets beskattning av kyrkans inkomster med bevarade längder från 1300-
talets första del. Se Ekbom 1974 s. 10–11. Carl Axel Ekbom försökte använ-
da den detaljerade sockenredovisningen till att lösa den ständigt undflyen-



Hans Hildebrand beräknade, med försiktiga reservationer, an-
talet människor i olika regioner i Sverige.51 En grundligare utred-
ning gjordes några årtionden senare av Yngve Brilioth.52 Denne
ställde sig tveksam till befolkningsberäkningar, dels medan vi vet
så lite om hur peterspenningen egentligen togs ut, dels eftersom
betalningen visar ”påfallande och omotiverade fluktuationer”.
Däremot avvisar Brilioth inte peterspenningen som en grov indi-
kator på hur befolkningsmängden utvecklas.

Peterspenningen betalades vid vissa tillfällen för flera år i rad,
och för dessa perioder kan bara genomsnittet anges för enskilda
år. Från 1320-talet till 1340-talet ökar den totala betalningen från
omkring 170 mark till 221 mark. Därefter faller den åren 1351–
1353 till 128 mark, och åren 1354–1356 till 111 mark. Brilioth me-
nar att befolkningsnedgången var en huvudorsak till halveringen,
men att pesten också orsakade oordning i uppbörden vilket mins-
kade inkomsten.53 Det fanns även en tröghet i utbetalningen, dels
genom att uttaget inte omedelbart anpassas efter nya förhållan-
den, dels genom restantier – kvarstående betalningar.54

Att beloppet sjönk på grund av den oordning som uppstod ef-
ter pesten bekräftas av två brev från Bergens biskopsdöme i Nor-
ge från 1351–1352 där det påpekas att uppbörden var bristfällig
på grund oordningen i landet efter pesten.55

I sin recension av Brilioth menade Gottfrid Carlsson att ett av-
görande argument mot peterspenningen som befolkningsmätare
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de frågan om hundaresindelningen och dennas ursprung. Lönnroth använde
sig av detta material som mätare av en ekonomisk potential, närmast od-
lingstäthet, på sockennivå. Lönnroth 1940 s. 15–16. Dovring har mot detta
invänt att sockenkyrkornas olika godsrikedom inverkat på längdens siffror,
Dovring 1953 s. 393. Jämför även Ferm 1992.

51 Hildebrand 1873–1903 1 s. 59–61.
52 Brilioth 1915 s. 337–341.
53 Brilioth 1915 s. 340–341.
54 Brilioth s. 139–140, år 1320–1321 inbetalades så mycket som 4450 mark i

svenska mynt, vilket Brilioth antar representerar minst tjugo föregående års
peterspenning.

55 DS 6 s. 804 (DS 5434–5435), jämför Blom 1992 s. 552. 



var att den fortsatte att sjunka efter digerdöden. För ärkestiftet
pekade han på att en serie uppgifter från 1350 till 1423 visade
detta och att även i Linköping sjönk inbetalningen fortsatt under
1360-talet.56 Med dagens kunskap stärker detta snarast synen på
peterspenningen som knuten till befolkningsutvecklingen, efter-
som vi nu vet att pesten återkom. För senare delen av 1400-talet
är kunskapen om peterspenningen mycket bristfällig.57

Erik Lönnroth menade att man helt måste skrinlägga planerna
på att använda peterspenningen för att beräkna befolkningsmäng-
dens utveckling, däremot kunde den (tillsammans med påvens
beskattning av kyrkliga inkomster) användas för att studera för-
skjutningar i bebyggelsen under senmedeltiden.58 En jämförelse
mellan olika stift 1320 och 1560 bildade underlaget för Lönn-
roths senare ifrågasatta hypotes om ”betydande nybebyggelse” i
Småland och Västergötland under senmedeltid.

En fördjupad analys gavs av Lars-Arne Norborg, i polemik
främst mot Lönnroth. Han påpekade att de grunder efter vilka
peterspenningen uttogs har varierat lokalt och dessutom att en
oredovisad del av peterspenningen utanordnades till kyrkliga än-
damål. Några regionala jämförelser kan peterspenningen inte ge
underlag för, däremot menar Norborg att den sjunkande betal-
ningen efter digerdöden tydde på en pågående avfolkning.59

I tabellerna 1–2 nedan redovisas peterspenningens utveckling,
dels för Uppland (ärkestiftet utom Nordsverige), dels för övriga
stift. En uppgift från 1350 meddelar att den uppländska allmo-
gen gav dubbel avgift mot övriga stift (en penning per hushåll
istället för en halv), dessutom var Norrlands allmoge befriad från
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56 Carlsson 1917 s. 55.
57 KL s.v. Peterspenning: Sverige av Carl Strandberg, som utan närmare argu-

ment förkastar peterspenning som källa till befolkningshistoria.
58 Lönnroth 1940 s. 10, 19–21.
59 Norborg 1958 s. 187–191. Se även Larsson 1964 s. 80–81 som menar att Lönn-

roth förbisett att man i exempelvis Växjö stift bara givit en halv penning,
vilket leder till betydande omräkningar i Lönnroths tabell. För en samman-
fattning av hela diskussionen se Larsson 1972 s. 22–23.



pålagan. Andra skillnader kan dölja sig, men att göra en mera
fullständig analys av peterspenningens utveckling har legat utan-
för detta arbetes målsättning.

Även om de flesta av dessa siffror relativt ofta återgivits, har
jag ansett det befogat att återupprepa dem eftersom redovisning-
en här är mera fullständig. Jag har gjort en sökning i Svenskt Dip-
lomatariums huvudkartotek (SDhk) och funnit enstaka ytterliga-
re belägg förutom de som nämns av Brilioth och Carlsson. San-
nolikt finns ytterligare belägg på vad som betalats från olika stift
under enstaka år.

Peterpenningens förändring skall inte tolkas som en detaljerad
redovisning av befolkningsutvecklingen, varken över tid eller re-
gionalt. Exempelvis i Strängnäs och Västerås stift är ökningen i
inbetalning efter 1330-talet anmärkningsvärda och måste förkla-
ras med annat än befolkningsökning.

Förutom den ovan omtalade administrativa oordningen som
kan ha skapat minskade inkomster så minskade också betalnings-
viljan efter digerdöden.60 Det uppstod svårigheter med indriv-
ningen av peterspenningen efter digerdöden. År 1363 rapporte-
ras om hur betalningen legat nere, eftersom bönderna velat beta-
la lägre summor, eller rättare uttryckt – de ville betala i gammalt
avlyst mynt.61

I början av 1350-talet var minskningen i Uppland och i Skara
stift omkring 50%. Linköpings siffror är mera svårtolkade, inte
minst på grund av att inbetalningen från Gotland sjunker redan
före 1350. Men minskningen ligger omkring 30–40%. Strängnäs
stift är också svårtolkat på grund av den mycket kraftiga ökning-
en åren före 1350, och dessutom finns bara en enda uppgift från
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60 Jämför Myrdal 1993, men i denna genomgång av folklig kamp mot olika av-
gifter, inte minst kyrkliga, förbisåg jag de belägg rörande peterspenningen
som nämns här.

61 DS 7108. Jämför DS 6873 från 1373 till ärkebiskopen i Lund, med likalydan-
de brev till ärkebiskoparna i Nidaros och Uppsala, om att åtskilliga personer
inte betalat peterpenningen på många år.



Tabell 1. Peterspenningen i Uppland (ärkestiftet utom Nordsverige) i ge-
nomsnitt per år avrundat till hela mark

År Betalning År Betalning

perioden efter 1350, men minskningen har varit ungefär i samma
storleksordning som i Linköpings stift. I Västerås liksom i Växjö
stift förefaller minskningen ha varit begränsad, men också här
hämmas tolkningen av att vi inte har tillräckligt med uppgifter
från perioden efter pesten.

Lennart Palms bedömning är att i första hand centralbygderna
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Anmärkning: Enligt DS 7108 från december 1374 hade betalning för de ”sex
åren från 1356 till och med 1362” överlämnats i Uppsala, men eftersom detta
blir sju år och 1356 redan hade redovisats vid ett tidigare tillfälle antar jag att
redovisningen omfattar 1357–1362 för ärkestiftet, vilket ger samma årliga sum-
ma som för den tidigare perioden. Jämför Brilioth 1915 s. 326, 330. Under de
sex åren fram till 1362 liksom för 1367 anges att betalning skedde i gammalt
och dåligt mynt. År 1363 mottogs ingen betalning med hänvisning till att all-
mogen ville betala i gammalt mynt.

Från 1416 finns en betalning om 127 mark, men hur många år den omfattar
framgår inte omedelbart av SD 2138, men Hildebrand 1873–1903 1 s. 60 till-
skriver denna perioden 1412–1415. Om Hildebrand har rätt blir den årliga be-
talningen cirka 32 mark i genomsnitt, men det räcker med att ett år till om-
fattas av betalningen för att årsbetalningen skall hamna på cirka 25 mark, dvs.
samma som under den följande perioden.
Källor: Brilioth 1915 s. 311 ff, Carlsson 1917 samt SRP 2803 (1396) och SDhk
14350811. 

1319 50
1320 50
1321 52
1322 51
1323–1327 51
1328–1332 53
1333–1350 54
Digerdöd
1351–1353 28
1354–1356 34
1357–1362 34

1364 34
1366 33
1367 36
1368 34
1369 31
1375–1382 26
1383–1396 29
1412–1415 32?
1419–1422 25
1423 26
1435 28



drabbats.62 En alternativ tolkning kunde vara att områden i när-
heten av de stora transportlederna blivit utsatta, medan inlan-
det, Växjö stift och Västerås stift, klarat sig bättre. Men mate-
rialet lämpar sig egentligen inte för så detaljerade analyser.
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62 Palm 2001 s. 22–23, 43. Palm har beräkningarna av minskningen ned till en-
staka procentenheter eller tiondelar av procent, även om han påpekar att
svängningar i redovisning inte avspeglar befolkningsutvecklingen annat än i
grova drag, kan allt för detaljerade uträkningar leda till att materialets bär-
kraft överskattas.

Tabell 2. Peterspenningen i övriga stift, i genomsnitt per år avrundat
till hela mark

År Linköping Skara Strängnäs Västerås Växjö
(varav Gotland)

1318 51 20
1319 51 30 19 8 6
1320 54 33 20 8 6
1321 54 33 20 8 6
1322 55 34 21 7
1323–1327 53 34 20 9 7
1328–1332 71 (17) 31 20 9 7
1333–1350 69 (9) 41 33 17 7
Digerdöd
1351–1353 43 20 20 12 6
1354–1356 43 16 12 6
1366 34
1367 33
1413–1415 37

Anmärkning: Normalt särredovisades inte Gotland i Linköpings stift, men det-
ta landskap har sannolikt ingått i redovisningen även de år då det inte särre-
dovisas.

År 1367 betalades i gammalt och dåligt mynt. År 1366 betalades i Linköping
nära 14 mark i restantier för de två föregående åren. Detta har inte inkluderats
i 1366 års betalning i tabellen ovan, men detta visar magnituden av felmarginal
som denna felkälla kan innehålla.
Källor: Brilioth 1915 s. 311 ff, Carlsson 1917, SD 2266 för 1413–1415.



De längre serierna för Uppland och Linköpings stift visar att
en stabilisering kring en lägre nivå skett under senare delen av
1300-talet. Pestepidemin 1360 kan förklara den sänkning som
skett i Linköpings stift mellan 1350-talets mitt och 1360-talets
mitt. I Uppland hade det skett en återhämtning under 1350-talet,
vilket åtminstone delvis kan förklaras med den kontraktion in mot
centrum som då pågick. Pestepidemin 1369 kan förklara sänk-
ningen i Uppland därefter. I Uppland skedde sedan en viss upp-
gång i slutet av århundradet och början av 1400-talet, men i mit-
ten av 1410-talet bryts denna efter pestepidemin 1413. Då ligger
peterspenningen på knappt hälften av nivån före digerdöden.
Därefter sker en begränsad uppgång fram till 1430-talet, men
fortfarande bara till den låga nivå som betalningen fallit till di-
rekt efter den stora döden.

Det finns således en tämligen god överensstämmelse mellan
peterspenningens redovisning för Uppland och de pestepidemier
som vi känner från annat källmaterial fram till och med 1400-ta-
lets första decennier.

Annaler och andra berättande källor om 1300-talet
Att upprätta notissamlingar med anteckningar år för år var i Sve-
rige en etablerad genre från mitten av 1200-talet.63 Dessa årsvisa
notissamlingar kallas annaler eller årböcker. Från medeltidens Sve-
rige (dit jag här inte räknar Skåne) behandlar nio av de medelti-
da annalerna mitten av 1300-talet, och alla utom en nämner di-
gerdöden. De nedskrevs från omkring 1400 och fram till omkring
år 1500 med en koncentration till första hälften av 1400-talet. De
är huvudsakligen från Uppsverige men också från Gotland.64
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63 KL s.v. Årböcker av Gunnar Westin; Paulsson 1974.
64 Dessa annaler är samtliga utgivna med en kritisk analys av deras tillkomst av

Göte Paulsson. Digerdöden nämns i följande annaler i Paulsson 1974 (med
numrering enligt tabell 1): s. 286 (omkr 1420, nr 1), 300 (omkr 1430, nr 2),
307 (omkring 1474, nr 3), 326 (före 1412 nr 4a), 338 (mitten av 1400-talet, nr
5), 348 (slutet av 1300-talet, nr 6a), 352 (1446, nr 7), 392 (1500-talets bör-
jan, nr 8). För nr 6b se SRS 1:1 s. 236, jämför Paulsson 1974 s. 170–171.



Ovan har jag i en tabell sammanfattat den tidsperiod (den års-
räcka) dessa annaler behandlar; dateringen av den hand som skri-
vit notiser om 1300-talets senare del; var annalerna tillkommit
(proveniens). Jag har numrerat annalerna för att kunna hänvisa
till dem. Numrering har gjorts enligt den ordning de nämns i den
moderna utgåvan, av Göte Paulsson.

Nr 4 består av två olika partier av text som här har lagts sam-
man eftersom den dels består av Visbykrönikan från 815–1444 i
codex B 99 i Kungliga Biblioteket i Stockholm och dels av anna-
listiska anteckningar i samma handskrift.65 Huvuddelen av dessa
båda, fram till cirka 1412, har skrivits av den s.k. ”Visbymunken”,
vilket sannolikt är förklaringen till att digerdöden endast nämns
i den ena.66
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Tabell 3. Medeltida annaler rörande mitten av 1300-talet

Nr Årsräcka Notisernas tillkomsttid Proveniens

Nr 1 266–1430 omkring 1420 Uppland
Nr 2 916–1446 omkring 1430 Vadstena
Nr 3 1298–1473 omkring 1474 Uppsala
Nr 4a 1288–1524 1410-tal men före 1412 Visby
Nr 4b 815–1444 1410-tal men för 1412* Visby
Nr 5 31–1463 1400-talets mitt Stockholm
Nr 6a 1208–1398 (1434) slutet av 1300-talet – –
Nr 6b 1208–1505 1400-talets mitt – (Arvid Trolle)
Nr 7 1350–1446 1446 Vadstena
Nr 8 826–1415 1500-talets början** – –

Anmärkningar: *Visbykrönikan från 815–1444 nämner inte digerdöden. ** Ett
kompilat baserat på äldre texter som sträcker sig ned i slutet av 1300-talet. 
Källa: Paulsson 1974.

65 Jämför SRS 1 s. 32–39 för en redovisning av dessa anteckningar.
66 Visbykrönikan, Cronica Visbycensis 815–1444 (nr 4b), skrevs i sin första ver-

sion på 1410-talet och kompletterades därefter fram till 1444, Paulsson 1974
s. 315–325. Samma hand, ”Visbymunken”, har skrivit en stor del av annaler-
na 1288–1524 (nr 4a i tabellen) och där nämns digerdöden Paulsson 1974 s.



Nr 6b är en översättning till svenska av nr 6a, med vissa till-
lägg, och har ingått en medeltida laghandskrift som tillhört Ar-
vid Trolle. Dessa båda bör räknas som en enda årbok.67 Det to-
tala antalet är således nio (eller om Visbymunkens anteckningar
förs samman endast åtta). Det finns ytterligare en notissamling
1040–1448 men den består bara av fem uppgifter och där nämns
inte digerdöden.68

Till denna lista kan man foga Vadstenadiariet. Till skillnad
från årböcker har detta notiser för enskilda dagar, och kallas där-
för ”diarium”. Det har tidiga annalistiska anteckningarna röran-
de 1300-talet som nedtecknades under de första åren av 1400-ta-
let. Bland dessa nämns digerdöden.69

Ytterligare ett belägg finns i en minnesdikt rörande sent 1300-
tal. Här nämns digerdöden, Albrekts nederlag och Bo Johnsons
död.70 Formuleringen är densamma som i samlingen minnesdik-
ter från början av 1400-talet i en handskrift av Skånelagen (se fö-
regående kapitel), men upplysningen om att en tredjedel avlidit
är inte medtagen i denna version.

Om de åtta svenska annalerna och Vadstenadiariet, de två
skånska annalerna från slutet av 1300-talet och de två minnes-
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326. Dessutom finns ett kalendarium som hör till denna årbok med en 1500-
talsnotis om digerdöden, som införts i samband med en notis om en pest-
epidemi från 1549, se Paulsson 1974 s. 121.

67 Se Paulsson 1974 s. 171. Nr 6 a finns i en handskrift från 1390-talet och i en
från början av 1400-talet.

68 Paulsson 1974 s. 354.
69 Gejrot 1996 s. 33. I detta sammanhang kan en intressant notis tillfogas. He-

liga Birgittas uppenbarelser bok 6 kapitel 113 (Lundén 1958 s. 182) innehåller
en profetia om munkarna i Alvastra kloster: de var på väg till olika öden ef-
ter döden och deras dom nalkades. Profetian är enligt Lundén 1958 s. 19 in-
given i Sverige 1344–1349, och efter profetian finns en kommentar som säger
att det hände så som Birgitta sagt ”ty det kom en sjukdom och ryckte bort
33 bröder”. Sannolikt avser den ”mortalitas” (Bergh 1991 s. 273) som här
nämns digerdöden. Men sambandet med digerdöden framgår inte med sä-
kerhet av kommentaren.

70 Läffler 1905 s. 29–30.



dikterna från början av 1400-talet räknas samman nämns diger-
döden i fjorton annalistiska källor från det område som omfattas
av nuvarande Sverige. Dessa noteringar är dock mycket korta, och
några av dem, exempelvis de skånska källorna, står i ett beroen-
deförhållande till varandra.

Samtliga notiser talar om stor dödlighet, de flesta ger också yt-
terligare specifika uppgifter. Dessa ytterligare upplysningar sam-
manfattats i tabell 4.

Av sammanställningen framgår att inte någon av notiserna i de
svenska annalistiska källorna om digerdöden var en exakt avskrift
av någon annan. De kan givetvis vara avskrivna efter andra hand-
skrifter, nu förkomna, men sammantaget bör dessa uppgifter ses
som delar av en bred, både muntlig och skriftlig, tradition av be-
rättelser om denna väldiga katastrof. Detta betyder inte att denna
traditions uppgifter är sanna. Exempelvis de skiftande uppgifter-
na om dödligheten (mer än hälften enligt Magnus Erikssons brev
från 1349, se nedan, eller en tredjedel eller fem sjättedelar enligt
uppgifter i annalerna) är snarare belägg på hur ryktet skapas.
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Tabell 4. Upplysningar i annaler och Vadstenadiariet

+ Att det var en större pest än någon kunde minnas före och efter, och
att heliga Birgitta förutspått den (Vadstenadiariet från 1400-talets
första år).

+ Att det var en pest som drabbade hela världen (Nr 4 1410-tal; Nr 1
omkring 1420; Nr 2 omkring 1430; Nr 6a 1300-talets slut och 6b; Nr
3 omkring 1474; två minnesdikter). 

+ Att Uppland drabbas hårt, fem sjättedelar av befolkningen skall ha
dött (Nr 1 omkring 1420).

+ Att en tredjedel dog (minnesdikt).
+ Att pesten var samtida med boskapspest (Nr 5 1400-talets mitt; Nr 8

1500-talets början). 
+ En minnesvers i form av kronogram, se nedan (Nr 1 omkring 1420; Nr

5 1400-talets mitt; Nr 6b 1400-talets slut).
+ Att pesten på svenska kallas ”stoor dödhin” (Nr 7 1446). 
+ Att det kom en ny pest år 1360 som kallas barnadöden (Nr 1 omkring

1420; Nr 3 omkring 1474).



En notis är mera utförlig än de övriga. Den är från omkring
1420 (nr 1) och enligt Göte Paulsson troligen skriven av Nils Bir-
gersson, dekan i Uppsala cirka 1390–1420. Han var död 1426 och
förmodligen föddes han omkring 1360 eller något tidigare.

Texten som handlar om digerdöden lyder: ”Generalis mortali-
tas totam Vplandiam deuastauit ita quod sexta pars hominum
vix remansit que quidem mortalitas annis precedentibus et suc-
cedentibus totum mundum circumiuit”, det vill säga, fem sjätte-
delar av befolkningen i Uppland skall ha omkommit i denna epi-
demi som gick över hela världen. Även om notisen om dödlighe-
ten i sig är orimlig ger den en uppfattning om hur den första sto-
ra pesten upplevdes av den nära samtiden. 

Nils Birgersson avslutar sin notis om digerdöden med en min-
nesvers: ”Mors CeCat CeLos/ditans orbem spoiliauit”, i över-
sättning: ”den blinda döden har berikat himlen (med själar) och
ödelagt världen”. Poängen med minnesversen är att versalerna i
latinet samtidigt ger dateringen: MCCCL. Denna typ av minnes-
vers, som i sig innehåller de siffror som daterar händelse kallas
”kronogram”. De var tämligen vanliga under medeltiden, då de
romerska siffrorna helt dominerade. Samma kronogram återkom-
mer i ett par andra noteringar från 1400-talets mitt respektive
slut. I en av annalerna skriven i Stockholm har orbem, världen,
bytts ut mot urbem, staden. Kanske är det en anspelning på att
digerdöden drabbade Stockholm. Den yngsta av dessa minnes-
verser nedskrevs i mitten av 1400-talet i en laghandskrift som
tillhört Arvid Trolle.71 Det är inte osannolikt att denna minnes-
vers skapats i Sverige, även om också Danmark och Tyskland
drabbades 1350. Hursomhelst ger den oss en glimt av de berät-
telser som skapades kring den stora döden.
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71 Kronogrammet återges på frampärmen i handskriften tillsammans med an-
teckningar från slutet av 1400-talet, se Paulsson 1974 s. 171. Om detta och
andra kronogram se Läffler 1905 s. 19. Han påpekar också att den yngsta ver-
sionen av minnesversen ger det mest korrekta latinet: ”Mors CeCa CeLos/
ditans orbem spoliavit.” Jämför även KL supplement s.v. Kronogram av Jan
Öberg.



Nils Birgersson ger också den första svenska upplysningen om
barnadöden, en epidemi som han daterar till 1360. Dekanen i
Uppsala skildrar i sina notiser om digerdöden sådant som låg
mycket nära hans barndom och ungdom, och den stora barnadö-
den kan han faktiskt ha överlevt.

Annalerna är i första hand en källa till hur samtiden uppfatta-
de pestepidemierna. Allmänt har denna epidemi beskrivits som
den största, den som spreds över hela (den kända) världen. Även
kronogrammet handlar om detta. Benämningen ”stora döden” möter
vi inte bara i annalerna utan i många andra källor, och beteckning-
en barnadöden eller motsvarande finns i andra utländska annaler.

Den enda faktiska uppgift som vi inte får på annat håll (för-
utom skattningarna av dödligheten) är den om boskapspest, som
nämns i ett par av annalerna. Denna faktauppgift måste därför
behandlas som osäker.

Annalerna nämner inga senare pestepidemier än den 1360, vil-
ket dock Vadstenadiariet gör. Ytterligare några berättande källor
som i princip omfattar 1300-talet är medeltidens rimkrönikor samt
ett diarium från Stockholms franciskanerkloster, men de är mycket
kortfattade och nämner inte digerdöden. Till dessa återkommer
jag istället när 1400-talets pestepidemier skall tas upp nedan.

Berättande källor från 1500-talets början tillfogar inte mycket.
Peder Månsson är (tillsammans med Hans Brask) den förste som,
omkring 1520, nämner begreppet ”svarta döden”, och då i sam-
band med ödeläggelse av gårdar. 72

Olaus Petri skrev på 1540-talet en krönika om Sveriges histo-
ria, baserad på de äldre krönikorna och annalerna. Han anger få
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72 Granlund 1983 s. 20. Månsson skriver om krig och ”swarthom dödhe” som
orsak till att ”gotzen lagdos ödhe”. Brask skriver i ett brev från 6 augusti 1524
till sockenborna i Värnamo om ägor som legat öde ”sidan svarta döden” då
en stor del av riket ödelades, Handlingar rörande Skandinaviens Historia 13
s. 66, en notis som liknar de man finner i jordeböckerna från Vadstena klos-
ter. Hans Brask och Peder Månsson hade kontakt vid denna tid, bland annat
rörande föreståndarskapet för Birgittahuset i Rom och genom Johannes Mag-
nus, se t.ex. Roll 1973 s. 22–26.



epidemier, förutom digerdöden bara en år 1291.73 Men redogö-
relsen för digerdöden är tämligen utförlig.74

Olaus uppgifter är delvis hämtade från annalerna: Pesten drab-
bade hela världen; även boskap dog. Några upplysningar har häm-
tats ur andra källor: Epidemin kallas digerdöden, stora döden och
av somliga svarta döden (som hos Hans Brask och Peder Måns-
son); många hus och byar lades öde, ”det man ännu mångstädes
kan se” (ofta omtalat i brev, samt hos t.ex. Peder Månsson), mer
än hälften dog (liknande formulering finns i Magnus Erikssons
brev från 1349, se nedan). Han skriver också att den orsakades av
dålig luft, ”så förgiftat var vädret”, en uppfattning som var all-
män i Europa under senmedeltiden och som kan beläggas exem-
pelvis hos Peder Månsson.75 (Se även nedan om läkeböcker.)

Olaus Petri har en enstaka upplysning som inte kan beläggas i
medeltida svenska källor, som han eventuellt har hämtat ur ut-
ländsk litteratur, nämligen att pesten startade i Indien 1348.76

Vadstenadiariet och Gråbrödradiariet om 1400-talet
Vadstenadiariet ger den utförligaste redovisningen av 1400-talets
epidemier.77 Diariet har uppgifter rörande den senare delen av
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73 För 1291 anger han att det var ”hård tid och stor pestilentia” Hesselman 1917
s. 88. Sannolikt bygger han på Ericus Olai, som omtalar dyrtid och hungers-
nöd och nämner ett antal döda ur samhällets toppskikt, Heuman & Öberg
1993 s. 94. I en av annalerna, nr 2 enligt numreringen ovan, nämns också kort-
fattat hungersnöd 1291, Paulsson 1974 s. 297. Paulsson kommenterar att det
är sällsynt med denna typ av notiser i det annalistiska materialet, Paulsson
1974 s. 93. Varifrån Olaus Petri hämtat sin uppgift om att även ”pest” gras-
serat 1291 är obekant, kanske har han bara tillfogat detta som en följd av att
stor dödlighet omtalas.

74 Om digerdöden Hesselman 1917 s. 114. För 1431 omtalas hos Olaus en person
som blivit spetälsk Hesselman 1917 s. 148, för slutet av medeltiden i övrigt
anges inga sjukdomar.

75 Söderwall & Söderwall supplement s.v. pestilens vädher.
76 Om Olaus källor till beskrivningen av digerdöden se Westin 1946 s. 176–177. 
77 Claes Gejrot har gjort en modern källkritisk edition och en översättning till

nusvenska: Gejrot 1988, Gejrot 1996.



1300-talet men ingen pest utom digerdöden nämns. Under 1400-
talet nämns sju epidemier:78 1413, 1421–1422, 1439, 1455, 1464–
1465, 1484, 1495 samt för utomsvenska förhållanden år 1450. Des-
sa anteckningar har gjorts kort tid efter händelserna och i samt-
liga fall under hösten eller vid årets slut. Mer exakta angivelser
av datum för epidemierna är sällsynta. 

Vadstenadiariet anger för år 1413 att en stor pestepidemi här-
jade i Östergötland och på andra platser i Sverige. Särskilt nämns
att det skedde omkring 400 begravningar i Vadstena från Johan-
nes döpare till advent (24/6–1/12). Detta kanske är en initierad
upplysning eftersom klostret hade insyn över själavården i sta-
den. Siffran är med tanke på de många pilgrimerna sannolikt in-
te våldsamt överdriven.

Nästa pest kom åtta år senare. Enligt Vadstenadiariet började
problemen redan året före pesten, år 1420, med en osedvanlig
torka, så hård att det inte ens fanns vatten i kvarnströmmarna.79

Följande år, 1421, anges att det kom så stora regnmängder att
säden ruttnade bort före skörden, och egendomligt nog står att
”samtidigt kom pest och torka”. Torkan måste rimligen ha följt
under hösten, efter den regniga växtsäsongen. Texten fortsätter
med att ”denna pestepidemi hade nu varat i ett helt år och ännu
ej upphört, i många länder hade den härjat så våldsamt att hus
lämnades obebodda”. Året därpå, 1422, står att pesten härjade
våldsamt i Sverige och i Tyskland, och att den nu varat två år.

För år 1439 står lakoniskt att pest härjar i Sverige och på olika
platser i den kristna världen (notisen anges mellan september och
oktober). 

För 1450 omtalas pest i Rom, men det står inget om någon pest
i Sverige. För året innan, 1449, anges att en farsot kom över kung-
ens här i Västergötland så att den skingrades, men det står inget
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78 Gejrot 1996 s. 141 (1413), 175, 177 (1421–1422), 225 (1439), 287 (1455), 331,
335 (1464–1465), 363 (1484), 389, 391 (1495).

79 Gejrot 1996 s. 171.



uttryckligen att det rör sig om pest, dessutom gäller notisen pe-
rioden kring pingst på våren.80

Noteras kan att hos Biraben anges 1450 som en höjdpunkt vad
gäller antal notiser om pest i södra och västra Europa från Italien
till Portugal samt i Tyskland och England. Men även kringliggan-
de 1451–1452 har relativt många notiser om pest i olika delar av
Europa.81

Uppgiften för år 1455 i Vadstenadiariet är preciserad till att:
”hungersnöd härjade i hela Sverige så våldsamt att många dog av
svält, och många av pesten, som då drog fram i Uppsverige.” Här
är det hungersnöden som nämns i första hand.

År 1464 står att i Stockholm och på andra platser i riket bör-
jade en mycket svår epidemi på hösten och den blev kvar i lan-
det i två år. Diariet tillägger att: ”Det påstås allmänt att sjutusen
människor av båda könen dog enbart i Stockholms stad.” 

Följande år konstateras att pesten härjade våldsamt i Stock-
holm och nästan hela riket, samt att biskop Kettil dog den 11 au-
gusti 1465 på Stockholms slott (och begravdes kort därefter i Lin-
köping).

För pesten år 1484 anges att den härjade i Sverige och fram-
förallt i Stockholm, ”och den var så allvarlig att det ryktades att
15 000 människor avled bara i Stockholms stad”.

År 1495 anges att ”detta år härjade i nästan hela Sverige en
svår pestepidemi”, och dessutom anges att flera av systrarna och
bröderna dog i pest.

Den sistnämnda epidemin är också belagd i Gråbrödraklost-
rets diarium, som upprättades på det franciskanerkloster som låg
på det som kallades Munkholmen, nu Riddarholmen i Stockholm.
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80 Pest och jubelår i Rom 1450 omtalas Gejrot 1996 s. 263, och farsoten bland
trupperna året innan s. 261. Den ofta citerade uppgifterna av Lars-Arne Nor-
borg, i KL s.v. Pest. Sverige, om att diariet nämner pest i Sverige 1350, 1413,
1422, 1439, 1450, 1455, 1465, 1484 och 1495 är därför inte helt korrekt, men
för år 1451 är pest belagd i Karlskrönikan. 

81 Biraben 1975–1976 s. 365.



Detta diarium, eller kalendarium, har ett mycket skiftande inne-
håll och en kort redogörelse är nödvändig.82

Den är upplagd som ett kalendarium, som skulle tjäna som en
dödbok för klostret. Men kort efter det att den upprättats om-
kring 1379 har de ursprungliga planerna övergivits, och hand-
skriften har sedan använts för att införa annalistiska notiser (och
en del dödsnotiser). Framför allt från 1380–1448, 1489, 1494–
1495 och 1501–1502 har notiser bevarats. 

För 1495, mellan en notis för augusti och en för oktober talas
om en fruktansvärd pestepidemi i hela riket där 18 000 dog i
Stockholm.83 Jag återkommer till uppgifterna om antalet döda i
Stockholm.

Att inte andra epidemier nämns kan främst förklaras med no-
tisernas sporadiska karaktär.

Krönikeverk om 1400-talet
Till skillnad från annaler och diarier ger krönikorna samman-
hängande berättelser, nästan alltid på vers (rimkrönikor). De be-
varade är Erikskrönikan som omfattar 1230–1319, Engelbrekts-
krönikan 1389–1436 (som inarbetats i Karlskrönikan), Karlskrö-
nikan 1436–1452, Sturekrönikan 1452–1496. Dessa brukar, till-
sammans med den korta Förbindelsedikten för perioden mellan
1319 och 1389, betraktas som Den stora rimkrönikan. Även om
de inte alls skrivits i ett sammanhang så kan de yngre delarna ses
som påbyggnader av de äldre. Därtill kommer ett antal särskilda
rimkrönikor: Lilla rimkrönikan, Prosaiska rimkrönikan ochYngs-
ta rimkrönikan (förutom biskopskrönikor).84
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82 Jag följer Rosén 1940.
83 SRS 1 s. 68.
84 Se KL s.v. Rimkrönikor av Hans Ronge, samt för de enskilda krönikorna För-

bindelsedikten av Helge Toldberg; Karlskrönikan av Jerker Rosén; Lilla rim-
krönikan av Gottfrid Carlsson; Prosaiska rimkrönikan av Gunnar Westin;
Sturekrönikan av Gunnar Westin; Yngsta rimkrönikan av Gunnar Westin.



Ingen av rimkrönikorna nämner digerdöden. Huvudorsaken är
att de utförliga rimkrönikorna i den stora sviten inte omfattar
denna period, och Förbindelsedikten som sannolikt skrevs på
1450-talet är mycket kortfattad. Däremot nämns flera av 1400-
talets pestepidemier i rimkrönikorna.

I inledningen till Engelbrektskrönikan, som författades under
eller strax efter upproret åren 1434–1436, uppräknas olika kla-
gomål mot Erik av Pommern, bland annat att:

Konungen en penningstadga stiftade, herr Henning Könings-
mark den diktade (författade). Sedan den penningstadgan
var satt, då var mången gods ödelagt, riket plågades med sto-
ra döden, där med lades godsen öde, de fattiga bönder som
återstod, jämnstor stadga skulle giva, där förut hundra bön-
der bodde, finns nu knappast tjugo gode.

Det är här sannolikt inte digerdöden som avses, trots att texten
talar om ”stora dödha”, utan en pestepidemi som härjade under
kungens regeringstid, dvs. efter år 1412.85 En jämförelse med Vad-
stenadiariet visar att det kan ha rört sig om epidemin 1413 eller
den som slog till 1421–1422. Herman Schück hävdar att den in-
ledande delen av krönikan är en i stort sett kronologiskt upplagd
dikt.86 I så fall är det snarast epidemin 1421–1422 som avses.

För uppgiften om antalet kvarvarande bönder bör man lägga
märke till att det handlar om hur många som var ”gode”, vilket
eventuellt bör ställas i förhållande till skattläggningen från 1403
då två fattiga och två rika bönder tillsammans skulle utgöra en
gärd, som betalade en viss mängd skatt.87 Inte bara befolknings-
minskning utan också en minskning av antalet rika bönder kan 
ha gett den effekt som dikten talar om, samtidigt som siffran på
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85 Klemming 1865–1868, 2 s. 23 rad 648–657. Jämför ny utgåva Jansson 1994
s. 48.

86 Shück 1994 s. 41–42, han säger dock inget om pesten.
87 Rörande denna gärd se Dovring 1951 s. 51 ff.



minskningen naturligtvis är överdriven – beroende av diktens ten-
dens.

Nästa gång pesten omtalas sker det i Karlskrönikan som för-
fattades kort efter 1452. För 1439 nämns att Nils Stensson dog av
pesten och inte av att Karl Knutsson lät fängsla honom.88 Vis-
serligen dog han i fångenskap, men hade enligt krönikan varit
sjuk redan dessförinnan. ”Gud ville själv att han skulle dö”, som
det står i denna kungens propagandaskrift.

Året efter, 1440, rådfrågade Karl Knutsson en spåkvinna om
sin möjlighet att bli kung. Hon svarade han skulle bli kung, och
annars skulle tre plågor gå över landet: de två första var krig och
hunger och den tredje att ”pest skulle övergå, så att många går-
dar öde stå”.89 Detta är de tre klassiska bibliska plågorna. Efter-
som Kristoffer av Bayern valdes till kung samma år kom också de
tre olyckorna att drabba landet, enligt krönikan.

Hungersnöd drabbade landet i slutet av Kristoffers regering,
och när sedan pesten slår till 1451 anser krönikeförfattaren att
alla tre förutsägelserna är uppfyllda, eftersom det också varit
krig. Det var en stor pest och över hela landet stod gårdar öde.
Antalet döda i Stockholm anges till 9 000.90 Det ligger i kröni-
kans tendens att betona att spådomen slog in och därmed också
att framhäva denna epidemi. Men samtidigt är krönikan ned-
tecknad så kort tid efter händelsen att det knappast har gått att
hitta på en epidemi.

Spådomen bör rimligen ha uttalats efter epidemin 1439–1440
eftersom denna annars skulle ha räknats bland olyckorna. En
egendomlighet är att epidemin 1451 inträffade efter det att Karl
blivit kung 1448, och ändå räknades den som en av olyckorna som
drabbade landet för att han tidigare inte blev vald till kung. Ock-
så detta talar för att epidemin verkligen inträffade detta år.
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88 Klemming 1865–1868 2 s. 223 rad 6515. Jämför Harrison 2002 s. 131.
89 Klemming 1865–1868 s. 230 rad 6720–6729. Jämför Harrison 2002 s. 135–

136.
90 Klemming 1865–1868 2 s. 290 rad 8485–8490. Jämför Harrison 2002 s. 210.



Nils Ahnlund har en referens till Karlskrönikans orimliga upp-
gift om tusentals döda, och han tillägger ”och Gråbrödaklostrets
antecknare ställer med eller utan rätt hemsökelsen näst efter di-
gerdöden 1350”.91 Detta belägg har jag inte återfunnit, varken i
de annaler som tillskrivs eller har tillskrivits klostret eller i det
kalendarium som fördes där och inte heller i Karlskönikan (som
skrevs i klostret) finns någon jämförelse med digerdöden. Jag har
svårt att tänka mig att Nils Ahnlund, denne de medeltida käll-
materialens mästare, skulle ha övertolkat Karlskrönikans belägg
och måste därför lämna denna notis därhän, till någon annan att
identifiera.

För 1452 berättas om den danske kung Christians krigståg in
över Västergötland och sedan genom norra Småland då hären slås
till reträtt, bland annat därför att den drabbas av sjukdomar
”blodsot och pest” varav många dog.92 Vilken sjukdom som avses
kan vi inte veta, men sannolikt är det något annat än pest. Detta
och notisen i Vadstenadiariet från 1449 (se ovan) tillhör de fåta-
liga som rör sjukdomsdrabbade härar under medeltiden. Kanske
har krigsrörelserna dessa år bidragit till att sprida olika typer av
sjukdomar. 

Sturekrönikan avfattades i två partier, dels i en som avslutas
1487, dels i en som omfattar tiden 1488–1496 och nedskrevs kort
efter 1496. (Dessa båda har olikartad tendens, för eller mot Sten
Sture, vilket dock inte spelar så stor roll för tolkningen av pest-
notisen.) I det senare partiet finns en uppgift om olyckor som
drabbade Stockholm 1495: storm, brand och pest, ”och intill 7 000
av pesten dog och än flera”. Pesten drabbade inte bara staden
utan härjade ”över Sveriges rike”.93 Denna notis har författats
kort efter epidemin och sannolikt har författaren hämtat ryktet
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91 Ahnlund 1953 s. 281.
92 Klemming 1865–1868 2 s. 318 rad 9305–9309. Om krigståget se Harrison

2002 s. 223–224. Jämför också Söderwall s.v. blodhsot, där detta belägg tol-
kas som rödsot.

93 Klemming 1865–1868 3 s. 123 rad 3561–3571.



om antalet döda från egen fatbur. Karin Hagnell antar att detta
avsnitt har hämtats från Gråbrödraklostrets diarium, men likhe-
ten mellan formuleringar är inte påfallande, inte heller uppgiften
om antalet döda.94

De tre mindre krönikorna är upplagda så att varje regent pre-
senteras, ofta genom att själv berätta sitt öde. I den så kallade
Lilla rimkrönikan, som först sammanställdes på 1450-talet och
därefter kompletterades åtskilliga gånger, finns ett avsnitt där
biskop Kettil säger om sig själv att han blev sjuk av ”pestilens sot”
och dog därav i Stockholm, samt begravdes i Linköping 1465.95

Förutom rimkrönikorna finns Chronica regni Gothorum av Er-
icus Olai, som sträcker sig fram till 1400-talets mitt och som
skrevs i slutet av 1460-talet eller början av 1470-talet. Här nämns
inte digerdöden och inga andra svenska epidemier.96 Syftet för
Ericus Olai var dock i första hand att beskriva den politiska his-
torien ur ett nationellt och kyrkligt perspektiv.97

Rimkrönikorna och Vadstenadiariet överensstämmer således
vad gäller pestepidemier under Erik av Pommern (1413 eller 1420–
1421), samt för 1439, 1464 och 1495. För 1451 nämns pest i rim-
krönikorna men inte i diariet (även om diariet nämner pest i
Rom 1450). För 1455 och 1484 nämns pest i diariet men inte i krö-
nikorna.

Pest och bråddöd nämns också i den övriga medeltida littera-
turen, men utan att dessa belägg bidrar till att belysa de fråge-
ställningar rörande pest i Sverige som tas upp i denna skrift.
Däremot finns det en kategori av böcker som kan förtjäna att
nämnas särskilt.
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94 Hagnell 1941 s. 148, 325.
95 Klemming 1865–1868 3 s. 156 rad 4529–4536.
96 Heuman & Öberg 1993. Ericus anger att drottning Margareta dog av pesten

i Flensburg i dåvarande Danmark 1412, s. 148. Denna notis förekommer ock-
så i Gråbrödraklostrets annaler (nr 5 ovan), Paulsson 1974 s. 340, samt i Pro-
saiska krönikan, Klemming 1868–1881 s. 239.

97 Ferm 1993 om krönikans ideologiska och politiska kontext.



Läkeböcker
En typ av skrifter som inte belägger enskilda epidemier, men som
ändå ger vissa upplysningar är medeltidens läkeböcker. Dessa är
samlade i den volym i Svenska Fornskriftsällskapets Samlingar
som är utgiven av G. E. Klemming och benämnd Läke- och örte-
böcker från Sveriges medeltid.

Den äldsta av dessa handskrifter, vilken uppges vara utdrag ur
en text av den danske 1200-tals läkaren Henrik Harpestreng men
på svenska, har i slutet av texten en beskrivning av hur man skall
förekomma ”bråddöden”. Här beskrivs hur man skall slå åder i
närheten av bölderna, och även hur man skall undvika dålig
lukt.98 Texten är ur en handskrift från mitten eller senare hälften
av 1400-talet, som också innehåller exempelvis Magnus Erikssons
landslag. Det finns inget som talar för att just detta parti av tex-
ten skulle vara mycket äldre än handskriften, och säkerligen är
råden om pest och skydd mot denna inte från Harpestrengs tid.

Den utförligaste beskrivningen av pesten finns i en handskrift
från början av 1500-talet. Klemming, som givit ut handskriften,
menar att denna förefaller vara en praktiserande läkares anteck-
ningar. Under rubriken ”För pestilens plåga” kommer en rad goda
råd, bland annat skall man iaktta måttlighet då ”pesten regerar”.
En rad olika föreskrifter om vad man skall äta följer. I denna
handskrift nämns också pestbölder.99

Denna handskrift säger också att man skall akta sig för ond
lukt som ”af dött fä eller av åtel”. Detta är en intressant notering,
som kan tyda på att man kände till sambandet mellan lukten som
av döda djur (råttor) och pest, även om man inte kände samban-
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98 Klemming 1883–1886 s. 8–9. I KL s.v. lægebøger, av John Kousgård Sørensen
som särskilt diskuterar den danske 1200-talsläkaren Henrik Harpestreng och
hans skrifter och dessa inflytande på läke- och örteböcker i Norden. Se Ot-
tosson 1992 för nyare tid och en religionshistorisk bakgrund till pestföre-
skrifterna.

99 Klemming 1883–1886 s. 374 om pesttid och om pestbölder s. 331, 370. Om
bokens karaktär s. 503.



det mellan döda råttor och pest. Orsakerna till att man inte
märkte en ökad dödlighet bland råttorna var att de drog sig un-
dan för att dö.100

I Peder Månssons läkebok, nedskriven 1522, noteras under ru-
briken feber och pest olika medel mot bölder och mot ”ont vä-
der”.101

Döda i Vadstenadiariet
Eftersom Vadstenadiariet i första hand är en redovisning över
vilka systrar och bröder som blivit intagna respektive avlidit, är
det naturligtvis lockande att se om pestepidemierna ger något
utslag i form av ökad dödlighet i klostret. Jag återvänder således
till diariet, men med en annan metod – den kvantitativa. 

Anteckningarna från 1300-talet är sporadiska och blir regel-
bundna först från 1403. Vad som också påverkar Vadstenadiari-
ets karaktär som dödbok är att den första gruppen av systrar och
bröder började dö undan under 1400-talets första årtionden.102

Kurvan över antalet döda per år i diagram 1 visar endast brö-
der och systrar som dött i Vadstena. Ett antal övriga personer,
oftast begravda i Vadstena, noteras i början av diariet, men ef-
tersom det är svårt att avgöra med vilken konsekvens dessa note-
ras och varför noteringarna upphör har de inte inkluderats. Jag
har inte heller tagit med bröder eller systrar som varit på resa
och därför dött utanför Vadstena. För några år kan de låga siff-
rorna bero på dålig redovisning, exempelvis ges i början av 1470-
talet få upplysningar.
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100 Jämför Bodil Perssons resonemang om varför man inte lade märke till döda
råttor men istället lukten av döda råttor, Persson 2001 s. 406.

101 Klemming 1883–1886 s. 443–444.
102 Jag har tidigare använt detta källmaterial för att diskutera arbetsolyckor och

dödsfall i samband med arbete, se Myrdal & Bäärnhielm 1994 s. 42. Sam-
manlagt registreras fyra arbetsolyckor med dödlig utgång, och samtliga
drabbade är lekbröder. De flesta föll från höga höjder, en dog då han fick
en bjälke över sig.



Korrelationen mellan de pestepidemier som nämns i diariet och
åren med hög dödlighet i Vadstena kloster är inte överväldigande.
Om 6–8 döda räknas som år med hög dödlighet, har endast fyra
av de nämnda peståren givit utslag (1422, 1455, 1465 och 1495)
medan fem av de pestår som nämns i diariet har låg dödlighet
(1413, 1421, 1439, 1464 och 1484). Under århundradet registreras
ytterligare fem år med hög dödlighet i konventet (1408, 1411,
1431, 1438, 1454 samt 1459). Det förefaller mindre sannolikt att
detta varit pestår eftersom de då borde ha omnämnts i diariet.

Under de första årtiondena är diariet ganska utförligt rörande
sjukdomar och dödsomständigheter. År 1413 dog endast två per-
soner under september och oktober, men det är i samband med
det andra dödsfallet, broder Tidekes plötsliga insjuknande och
död, som den stora pesten i Östergötland det året omtalas.

Förklaringen till att dödligheten kunde vara stor även under år
utan epidemier är att det fanns många äldre systrar och bröder.
Särskilt lekbröder eller leksystrar lät skriva in sig vid hög ålder.
Av beskrivningar framgår att många varit sjuka länge, och det
övervägande flertalet som dog verkar ha haft en för sin tid akt-
ningsvärd ålder.

För år 1495 anges uttryckligen att flera av klosterbröderna och

54 ANDRA KÄLLOR ÄN BREVEN

Diagram 1. Avlidna systrar och bröder i Vadstena 1400–1499
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Källa : Gejrot 1996.



klostersystrarna avled i pesten, vilket inte omtalas för de tidiga-
re epidemierna. Alla dödsfall registreras under en och en halv
månad, från 11/9 till 28/10.

Visby franciskanerklosters dödböcker
Vadstenadiariet är inte den enda förteckningen över döda. Från
Sverige finns några anniversarier över personer som skulle ihåg-
kommas med böner. I vissa fall har de införts i kalendarier (dvs.
en kalender med noteringar för de olika dagarna), i andra fall har
de förts som separata listor, ofta dock utan att årtalet för döds-
fallet anges.103 (Det är sannolikt ur en sådan förteckning som fle-
ra av de äldsta uppgifterna om avlidna, som inte var munkar el-
ler nunnor, i Vadstenadiariet har hämtats.)

Uppgifterna i dessa dödböcker är sällan så omfattande eller
väldaterade att de lämpar sig för kvantitativ bearbetning.104 Dess-
utom krävs källkritiska editioner för att de skall vara möjliga att
bearbeta. Jag skall här ta upp de två viktigaste från nuvaran-
de svenskt område: listorna från Visby franciskanerkloster och
Lunds domkyrkas gåvobok.

För Visby franciskanerkloster finns både publikation och ve-
tenskaplig bearbetning.105 I den bevarade handskriften finns, för-
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103 KL s.v. Dödebøger. Sverige, av Ernst Nygren. Exempelvis finns anniversarier
från Uppsala och Strängnäs från 1300-talets början, och från 1400-talet och
början av 1500-talet finns bevarade listor över döda från kloster, domkyrkor,
landsortskyrkor och gillen, se vidare nedan under rubriken ”Räkenskaper,
domböcker, gillesböcker med mera” i detta kapitel.

104 Exempelvis Gråbrödraklostrets i Stockholm diarium, som ibland kallas ka-
lendarium, innehåller visserligen ett antal notiser om döda, med en anhop-
ning (endast på våren) från första hälften av 1300-talet och en anhopning
från 1470-talet. Men ytterst få är daterade till år, endast 3 från 1300-talet,
4 från 1470-talet och några däremellan. Se Rosén 1940.

105 Handskriften är B 99 på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Kalendariet med
listorna är publicerad i Scriptores Rerum Danicarum 6 s. 557–573. Jag har
fått tillgång till Dick Wases opublicerade källkritiska edition och bearbet-
ning av uppgifterna.



utom de två annaler från Visby som nämnts ovan, ett kalenda-
rium med notiser om döda och några listor omfattande hundra-
tals namn. I kalendariet antecknas främst de som testamenterat
till klostret, och dessa dödsnotiser sträcker sig från 1348 till mit-
ten av 1400-talet. I de separata listorna antecknas i första hand
de som begravts i klostret, och listorna omfattar tiden från slu-
tet av 1200-talet till början av 1400-talet (till stor del med kalen-
dariet överlappande uppgifter). De döda är uppdelade i fyra ka-
tegorier, omfattande munkar, präster, folk boende utanför Visby
samt slutligen Visbyborgarna.

Problemet med listorna är att det inte finns några dateringar i
dem. Dick Wase har dock gjort bearbetning; identifierat perso-
nerna och infört dateringar under antagandet att anteckningarna
förts i kronologisk följd. Han har haft vänligheten att ställa des-
sa viktiga men opublicerade forskningsresultat till mitt förfo-
gande.106

Först från 1324 blir uppgifterna mera kontinuerliga, och vad
gäller borgerskapet verkar det vara först från 1342 som uppgif-
terna blir utförliga. Efter 1350 upphör notiserna fullständigt för
flera år. Enligt Dick Wase bör notiserna ha sammanställts första
gången just år 1350. (Även i kalendariet anges döda för år 1350,
men dessa uppgifter överensstämmer med dödslistornas namn
utom i ett fall.)

Under 1340-talet ligger dödligheten på i genomsnitt tio per år.
Under peståret sker en femtonfaldig ökning. För munkarna i
klostret och för Visby-borgarna registreras en kraftigt ökad död-
lighet. Präster och icke-Visbybor, dvs. i huvudsak landsbygdsbor,
tycks ha klarat sig bättre. Det kan tänkas att under den första
epidemin har närhet till handelsvägar spelat en viktig roll och
därför har Visby drabbats extra hårt.

Efter 1350 upphör noteringarna för flera år. Verksamheten har
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106 En del av uppgifterna har använts i Wase 1998, rörande borgare i Visby.
Dick Wase har också gjort en egen sammanställning, som dock endast har
redovisats i ett diagram i en uppsats av en annan författare Johansson 2000,
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Tabell 5. Visby franciskanerklosters listor över döda 1324–1350

År Samtliga Visby- Munkar Präster Lands-
borgare bygdsbor

1324 2 0 1 0 1
1325 4 2 2 0 0
1326 6 0 4 1 1
1327 4 3 1 0 0
1328 5 0 2 1 2
1329 2 1 1 0 0
1330 5 0 2 1 2
1331 2 1 1 0 0
1332 2 0 2 0 0
1333 11 3 4 2 2
1334 1 0 1 0 0
1335 5 1 2 0 2
1336 2 0 1 1 0
1337 5 1 2 0 1
1338 1 0 1 0 0
1339 7 2 2 1 2
1340 12 0 12 0 0
1341 5 1 1 1 2
1342 18 17 1 0 0
1343 7 5 1 0 1
1344 28 20 3 2 3
1345 6 5 1 0 0
1346 9 7 1 0 1
1347 6 4 1 1 0
1348 8 5 1 0 2
1349 7 5 2 0 0
1350 153 111 31 3 8

Anmärkning: I kalendariet anges det äldsta dödsfallet 1348 och 1350 anges 13. 
Källa: Dick Wase, opublicerad sammanställning.

s. 13. Wase har inkluderat alla uppgifter om döda, även från gravstenarna
(se nedan), och anger därmed genomgående högre siffror än de i tabell 5 i
denna text. Så anges för: 1340 22 döda, 1342 22, 1344 38, 1350 195 (texten
anger 184), 1368 27, 1375 17 (i texten står 1377), 1385 73, 1389 34 1397 18,
1405 28, 1409 24.



drabbats av en chock, och man har slutat fylla i kalendarier och
dödslistor.

Från 1360-talets mitt nämns döda endast enstaka år, och näs-
tan alla dessa år antecknas flera dödsfall. En sådan ojämn död-
lighet har knappast överensstämt med vad som verkligen skedde.
En tolkning är att anteckningarna endast fördes över döda vissa
år, en annan tolkning är att döda från tidigare år förts samman
under ett årtal. Jag lutar åt den senare tolkningen eftersom det
inte finns någon överensstämmelse mellan dessa år och de som
har höga dödstal enligt gravstenarna (se nedan).

Följande år anges med 20 döda eller mer: 1368, 1389, 1404
samt 1409. Möjligen kan dessa år antas ha varit pestår, även om
en del av dödsfallen tillhör tidigare år.107

Även efter 1410 nämns enstaka år, och då nästan enbart i ka-
lendariet och bara med en till tre döda angivna per år.108 För ing-
et av dessa år behöver något samband med pest föreligga.

Döda i Lunds gåvobok
I den genomgång av anniversarier från Danmark som Ulsig givit,
se ovan, har han valt att inte redovisa Lunds gåvobok lika nog-
grant som de från Ribe och Roskilde. Detta, tillsammans med att
Lund ligger inom min undersöknings geografiska område, har för-
anlett mig att göra en särskild genomgång av denna källa.109
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107 De år som förekommer anges här med antalet döda i parantes: 1365 (7),
1368 (20), 1374 (6), 1375 (13), 1378 (6), 1380 (3), 1384 (2), 1385 (72), 1389
(33), 1397 (15), 1400 (2), 1401 (5), 1403 (5), 1404 (26), 1405 (1), 1407 (1), 1409
(24), 1410 (3). I kalendariet förekommer bara enstaka noteringar för dessa
år, utom för 1384 med två, 1385 med två och 1410 med tre personer. Källa
Dick Wase, opublicerad sammanställning.

108 De år som anges är: 1412, 1413, 1415, 1416, 1421, 1425, 1427, 1431, 1434, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1442, 1444, 1449. Källa Dick Wase opublicerad sam-
manställning.

109 Den är publicerad med utförliga kommentarer av Weeke 1884–1889. Från
Lund finns flera liknande kalendarier med notiser om döda, den kända Nek-
rologium Lundensis sträcker sig dock inte längre fram än till 1200-talet.



Notiserna är införda i ett kalendarium och de sträcker sig från
mitten av 1100-talet fram till omkring 1410. Flertalet fall gäller
döda som skänkt medel för sina själamässor, men också gåvor

ANDRA KÄLLOR ÄN BREVEN 59

Tabell 6. Döda enligt Lunds gåvobok 1301–1390 (år och månad)

År Månadens nummer År Månadens nummer

1301 5
1302 4
1304 11, 12
1305 8, 9
1306 5, 7
1307 3, 11
1308 4, 5, 12
1309 11, 6
1311 10, 10
1314 2
1315 3, 4, 6
1316 10
1317 4
1318 7
1319 6, 11
1320 5
1321 1, 9
1323 4
1325 1
1326 3, 5, 5, 6, 9
1327 5
1329 7
1330 1
1331 4
1332 6
1333 3
1334 2, 5
1335 11, 12
1336 4

1337 10, 12
1338 9, 10
1339 11
1341 1
1344 6
1345 4
1346 9
1348 1, 5, 8
1349 4, 5, 7, 8
1350 1, 1, 5, 10, 10, 11
1351 1
1352 6, 11
1353 4, 7
1354 7
1355 4
1358 7, 9
1359 9, 10
1361 3, 6
1364 12
1368 3, 9, 10
1369 2
1372 4
1377 5
1379 2, 9
1383 9
1387 10
1389 9
1390 4

Anmärkningar: År 1315:6 kan vara 1305:6. År 1330 är ett tveksamt belägg som
kan vara från andra år på 1330-talet. 1359:10 kan vara i september. 1372:4 kan
vara i mars. År 1350 dör två personer i Rom i maj, vilket inte registrerats ovan. 
Källa: Weeke 1884–1889.



med andra ändamål räknas upp. Sammanlagt noteras över 1300
döda, varav cirka 130 med angivande av exakt dödsår. Huvudde-
len av de omnämnda är från kleresiet, men också adeln och Lunds
borgerskap är väl representerade.

Från mitten av 1200-talet noteras enstaka dödsår, och då som
regel ur det absoluta toppskiktet, men först från omkring år 1300
noteras årtal mera regelbundet. Jag har valt att redovisa gåvobo-
kens uppgifter om döda på samma sätt som Ulsig redovisat döds-
listorna från Ribe och Roskilde, med angivande av de år då döda
noterats, och vilken månad dödsfallet inträffat under perioden
1301–1390.110 (Både 1299 och 1391 registreras två dödsfall, dess-
förinnan är det glest, med cirka trettio belägg främst från 1200-
talets senare del, men efter 1391 finns endast enstaka belägg.)

Från ett genomsnitt på lite mer än ett belägg per år ökar anta-
let till sex döda år 1350 (ökningen börjar intressant nog redan
1349), men endast tre av dessa ligger på hösten. För de efterföl-
jande åren kan möjligen 1368 utpekas som ett pestår, men då del-
vis med stöd av att pesten härjade i andra kringliggande områden
detta år.

Gravstenar
Ytterligare ett källmaterial rörande döda är gravstenar. Sölve Gar-
dell gav 1946 ut en presentation av samtliga då kända medeltida
gravstenar. Han uteslöt Bohuslän, Skåne, Halland, Blekinge samt
Gotland.111 Endast de stenar som har en datering till ett bestämt
år har medtagits i sammanställningen i diagram 2. En del stenar
anger mer än en person och har därmed ofta mer än en datering.
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110 Ulsig 1991 s. 36–37. Han redovisar för Lund tioårssammanfattningar och
siffrorna skiljer sig i någon enstaka detalj från dem jag här presenterar.

111 Gardell 1946 s. 6, det stora flertalet gravstenar eller gravstensfragment sak-
nar datering. Från Västergötland finns 400 från tidig medeltid resten från
senmedeltid, från Östergötland finns ett hundratal från tidig medeltid
resten från senmedeltid, från Uppland finns sammanlagt 300 gravstenar
medan Södermanland har 70, Västmanland 45, Småland 95.



Om däremot två personer är begravda under samma sten men ba-
ra en datering är angiven behöver detta inte betyda att båda dog
samtidigt, vilket jämförelser med andra källor visar. Diagram 2
bygger helt på Sölve Gardells redovisning av gravstenar.112

Före 1300-talets början är antalet litet. Därefter sker en viss
ökning. Själva digerdödsåret är en topp. De fem daterade grav-
stenarna från 1350 är alla från Uppsala domkyrka, med datumen:
10/8, 21/8, 8/9, 28/10, 1/11.113 Detta har varit pestens tid i Upp-
land.

Efter digerdöden finns nästan inga daterade gravstenar under
resten av 1300-talet. Detta är en parallell till att kyrkmålningar,
kyrkbyggnader och andra religiösa investeringar upphör (se ne-
dan). År 1390 finns 4 daterade begravningar registrerade.
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Diagram 2. Daterade gravstenar i det medeltida Sverige (utom Got-
land, Skåneland, Bohuslän)

Källa : Gardell 1946.
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112 För gravstenarna från Uppsala domkyrka finns en modern genomgång, och
där finns inga gravstenar som inte nämns hos Gardell. Lejon 1997 nämner
bara 14 med datering som bevarats från perioden 1300–1500. Gardell redo-
visar därtill 11 från 1300-talet och 54 från 1400-talet. Orsakerna till minsk-
ningen kan diskuteras, slitage är en. 

113 Dateringen 8/9 1350 finns på en gravsten vars första datering är från 1342.



Under 1400-talet registreras många år en till tre gravstenar.
Åren 1413–1414 framträder som år med högre dödlighet. Då re-
gistreras fyra respektive fem gravstenar omgivna av år med som
mest två till tre gravstenar. Ett par av gravstenarna för 1414 är
daterade till juli och december vilket inte tyder på pest.

För 1440 finns fyra gravstenar, ett antal vilket höjer sig över de
enstaka gravstenarna andra år vid denna tid. Dessutom är tre av
gravstenarna från en kort period under september: 7/9 i Uppsa-
la, 9/9 i Strängnäs och 17/9 i Veckholm i Uppland. År 1461 har
fem bevarade gravstenar, men de fördelar sig med tre i juni och
två i september. Detta år är inte heller pestår enligt någon annan
källa.

Från 1480- och 1490-talet ligger antalet bevarade gravstenar
per år genomsnittligt högre, och fyra gravstenar per år behöver
inte längre markera något exceptionellt. För 1497 med fem be-
lägg är de båda daterade till datum från våren, vilket talar mot
pesten som orsak. Både medeltida belägg och senare belägg ut-
pekar sensommaren och hösten som höjdpunkten för pesten,
och därför kan årstiden användas som ett indirekt indicium på
om den ökade dödligheten orsakades av pest.

Från Gotland finns ett stort antal bevarade gravstenar. Harald
Widéen och senare Dick Wase har gjort sammanställningar.114

Widéen redovisar endast enstaka år, medan Wase ger en full-
ständig redovisning för alla år. Dick Wase har inte publicerat sin
sammanställning men har haft vänligheten att låta mig ta del av
denna (liksom sina övriga forskningar rörande Gotland, se ovan).
Hans siffror rörande gravstenar som daterats till ett bestämt år
redovisas i diagram 3 nedan.

Från 1200-talet finns enstaka gravstenar, men först från 1300-
talets början stiger antalet. Därefter ligger det på knappt två grav-
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114 Widéen 1942. Han anger som år med stort antal döda, med antalet inom pa-
rantes: 1321 (4), 1350 (11), 1377 (7), 1393 (4), 1424 (41), 1464 (7). Av dessa
kan 1424 omedelbart räknas bort, eftersom det höga antalet döda berodde
på en gravhäll över 40 personer som förlist. Dessa siffror ligger genomgå-
ende under de Wase ger, se diagram 3.



stenar per år genom hela århundradet. Under 1400-talet sjunker
det genomsnittliga antalet till strax under en bevarad och date-
rad gravsten per år.

En första topp för antalet daterade gravstenar kommer år 1316–
1317. Detta är samtidigt den stora missväxten och svälten i Eu-
ropa, men det är knappast troligt att människor vars arvingar haft
råd att bekosta gravstenar skulle ha dött av svält. Andra år med
många registrerade döda är 1326 och 1344. Det senare året är ett
toppår också i franciskanerklostrets listor liksom år 1326 är det i
Lunds gåvobok. Det har naturligtvis förekommit sjukdomsepide-
mier av olika slag även före digerdöden.

År 1350 är den absoluta toppunkten för hela medeltiden med
16 döda. Av dessa är 9 från Visby, en från landsbygden och de öv-
riga är utan säker proveniens. Detta är en betydligt kraftigare do-
minans för Visby än övriga år. Totalt är cirka två tredjedelar av
gravstenarna från Visby, de övriga är från andra kyrkor på Got-
land.

År 1368 har ganska många gravstenar och är också ett år med
flera döda noterade i listorna, men därefter finns inte någon god
samstämmighet med Visby franciskanerklosters listor. Nästa topp-
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Digram 3. Daterade gravstenar på Gotland under 1300-talet
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Källa: Dick Wase, opublicerad sammanställning.



år för gravstenarna är 1377 men detta har ingen motvarighet i
klostrets förteckning som anger döda för 1374, 1375 och 1378.
Gravstenarna måste här ges prioritet som källa, eftersom dessa
med säkerhet är från samma år som dateringen anger (jämför
ovan om problemet med dateringen av klostrets listor dessa år).
En epidemi i Visby 1377 överensstämmer väl med att Lübeck
drabbats 1376.

För år 1350 anges datumen: 10/8 (3), 13/8, 17/8, 27/8, 29/8 (2),
1/9, 26/9, 29/9 samt fyra utan datum. Även för 1377 är date-
ringarna på de datum-daterade gravstenarna koncentrerade till
hösten: 30/7, 22/8 (2), 31/8, 5/9, 10/9, 29/9. Även detta talar för
en pestepidemi 1377 på Gotland. Övriga år med fler gravstenar
och en koncentration av dessa till hösten är 1359–1360, och kan-
ske tyder detta på en epidemi parallell med den på fastlandet.
Åren 1365, 1368 och 1393 har fyra belägg var men ingen koncen-
tration av dateringar till hösten, vilket kan räknas som ett indi-
cium på att det inte varit pestepidemier.

Under 1400-talet är antalet döda med gravstenar sällan över 3
per år. År 1444 anges fyra döda, varav en kvinna med barn. (Så-
dana gravstenar förekommer både på fastlandet och på Gotland,
och kan men behöver inte avse begravningar av kvinnor med barn
då båda avlidit under förlossning.) Det enda år med flera gravar
och en koncentration av dessa till hösten är år 1464, med fem
gravstenar varav fyra på hösten: 16/9, 24/10, 4/11, 11/11 samt en i
februari. Detta år överensstämmer med ett pestår på fastlandet,
och säkerligen har ön drabbats.

Mirakelberättelser
Ett helt annat källmaterial är mirakelberättelserna, där vi får en
rad korta beskrivningar av de olyckor som kunde drabba männi-
skor, särskilt sjukdomar av olika slag. I dessa berättelser framträ-
der inte bara det samhällets toppskikt som kunde betala gravste-
nar eller som upprättade testamenten.

Berättelserna samlades oftast in i samband med kanonisations-
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processer, och att mirakler hade inträffat i samband med att nå-
gon bad till helgonet var en förutsättning för kanonisationen. För-
teckningar över mirakler upprättades också utanför kanonisa-
tionsprocesserna, för att visa på helgons eller nådabilders under-
görande kraft. I Sverige har sådana samlingar bevarats rörande
nio helgon och en nådabild.

I mirakelberättelserna får vi hundratals upplysningar om sjuk-
domar. ”Pest” omtalas, men kan ha syftat på andra sjukdomar.
Sjukdomen pest kan också dölja sig under andra beteckningar i
berättelserna. (Här skulle en analys med medicinsk sakkunskap,
som jag saknar, sannolikt kunna komma längre i tolkningar av vis-
sa enskilda fall.) Det finns ytterligare felkällor. Den ideala mira-
kelsjukdomen är en som tillräckligt farlig för att räddningen kun-
de betraktas som ett mirakel, men inte så farlig att nästan alla
som insjuknar dör. Mirakelberättelserna är dessutom inte jämnt
spridda över tiden, utan tillhör i huvudsak de perioder då kano-
nisationsprocesser pågick.

Jag har trots dessa tolkningsproblem gjort en sammanställning
av direkta omnämnanden av ”pest”. Sammanställningen utgår från
en katalog jag, tillsammans med Göran Bäärnhielm, tidigare har
publicerat över de mer än 600 mirakelberättelserna från Sverige,
och hänvisningarna nedan sker till numreringen i den katalogen.115

I de äldsta samlingarna, från omkring 1300, finns inga belägg
på pest. Inte heller i den stora samlingen från heliga Birgittas ka-
nonisationsprocess, som i huvudsak pågick 1374–1377, men med
enstaka fall fram till 1390, finns något säkert belägg trots att det
sammanlagt rör sig om över 130 mirakler. Det är dock sannolikt
att en kvinna i Östergötland som hade en ”böld i ljumsken”, 1374–
1375, var pestdrabbad.116
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115 Myrdal & Bäärnhielm 1994. I noterna nedan anges helgonet/nådabildens
namn och den seriebeteckning med nummer som vi givit den enskilda mi-
rakelberättelsen i katalogen.

116 Birgitta B 23 1374–1375. Enligt katalog i Myrdal & Bäärnhielm 1994 – det-
ta gäller alla följande tio noter.



Under 1410-talet fram till 1420-talets början kom en insam-
lingsvåg som resulterade i över 200 mirakler. I Nikolaus mirakel-
samling finns ett par belägg på pest från 1400-talets första de-
cennium. Pojken Ragvald, i Småland, 3 år gammal, drabbades ”me-
dan pesten rasade” år 1405.117 Pojken Nils, i Östergötland, också
han ett barn, blev år 1407 ”sjuk i den pest som då gick”.118 Från
epidemin 1413 finns ett belägg: Anders 6 år gammal blev ”svårt
pestsjuk”.119

Epidemin 1421–1422 har registrerats i flera belägg. Helga Lö-
sen kallade den undergörande bilden av Kristus korsnedtagning i
Dominikanerklostret i Stockholm, och samlingen av mirakelbe-
rättelser knutna till denna nådabild kallas Helga Lösens samling,
med nästan alla sina berättelser från 1408–1424. Samlingen in-
leds med en beskrivning av hur den munk som nedtecknat sam-
lingen, Gregorius, var svårt sjuk år 1421 i ”den pest som dagligen
härjar i olika delar av världen och här i Stockholms stad och Sve-
riges rike”. Vi får en utförlig beskrivning av bölder i ljumsken,
och hur munken Gregorius själv avgav ett löfte om att han skul-
le skriva ut de mirakler som han tidigare nedtecknat om han över-
levde – och detta skedde också.120

I samlingen ingick två ytterligare berättelser från samma epi-
demi. Ett är från Alunda socken i Uppland där det berättas att
år 1421 ”under den pest som förhärjade Sveriges land” insjuknade
åtta personer i en familj. Modern Ingrun var den enda som var
frisk och kunde passa upp på de andra. De som överlevde var fa-
dern, Mattias, och en dotter, Ingrid. De övriga, sannolikt mest
barn, dog.121 En motsvarande berättelse kommer från Hedemora
i Dalarna. Omkring den 30 november 1422 ”medan en svår pest
härjade bland folket” hände att en man och hans hustru redan be-
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117 Nikolaus A 5.
118 Nikolaus A 28.
119 Nikolaus A 73.
120 Helga Lösen 0.
121 Helga Lösen 65.



gravt fyra söner och den femte var svårt sjuk, då de bad för ho-
nom och han överlevde.122

Ett mera svårdaterat fall är från samlingen av mirakler röran-
de Petrus Olaus, där en Anders i trakten av Vadstena blivit drab-
bad av pesten och fått en böld i ljumsken. Det inträffade mellan
1408 och 1435, kanske på 1410-talet.123

Enstaka mirakel insamlades under 1430-talet till 1460-talet,
och i ett av dem nämns pest. En nunna i Vadstena hade blivit
dödsjuk i pesten 1455, men hade botats efter att ha vänt sig med
böner till Katarina, heliga Birgittas dotter. Detta mirakel tillhör
den första gruppen av mirakel som samlades in rörande Kata-
rina.124

En tredje insamlingsvåg kom på 1470–1477 med nära 200 mi-
rakler rörande den heliga Katarina. Bland dessa berättas om en
man kallad Bonde Sivatsson från Västergötland som cirka 1472,
”i pesttiden”, fått ett sår och blivit långvarigt sjuk.125 Förvisso
kan man ligga länge drabbad även efter att ha haft pesten.

Ett motsvarande fall omtalas i Helga Lösen där en man från
Västmanland cirka 1408 legat i långvarig pestsjukdom.126 Kanske
är detta den pest som nämns i ett annat mirakel från 1407, se
ovan. 

Miraklerna nämner från annaler och krönikeverk kända epide-
mier, som 1413, 1421–1422 och 1455. De nämner även epidemier
1405 i Småland och 1407 (1408) i Östergötland och Västmanland
samt i början av 1470-talet i Västergötland. 

De fall som här tagits upp rör oftast barn. Detta är märkligt
eftersom barnen i hela mängden svenska mirakelberättelser bara
utgör en sjättedel. Kanske har fler epidemier som följde efter di-
gerdöden i särskilt hög grad drabbat barnen.
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122 Helga Lösen 72.
123 Petrus Olaus 5.
124 Katarina A 30. Jämför Fröjmark 1992 s. 153.
125 Katarina L 59. Miraklerna i denna samling är från 1470–1473, se Fröjmark

1992 s. 54. Just innan detta mirakel kommer några från 1472.
126 Helga Lösen 7.



En notis bland kanonisationshandlingar kommer med ett döds-
tal. I biskop Brynolfs kanonisationshandlingar från 1417 finns ett
protokoll från ett förhör med kaniken i Skara, Sven Johansson.
Han uppger sig då vara femtiofem år gammal. Som orsak till att
kanonisationsprocessen efter Brynolf dröjde hundra år angav Sven
att han hört av en tidigare kanik i Skara, Jakob, att en tid efter
Brynolfs död hade många av Skara stifts präster dött. Bara 34 av
över 500 präster hade överlevt, vilket skapat ett traditionsbrott,
och de efterföljande nya prästerna var mindre kompetenta.127

Att denna minskning av antalet präster skulle skett just i sam-
band med digerdöden anges inte, och troligare är att det är en
längre period som avses. Uppgiften ansluter till samtida upplys-
ningar om prästbrist efter pestepidemierna 1350–1369 (se ne-
dan). Hur tillförlitlig uppgiften är beror naturligtvis på vilken
tidsperiod som avses. Att ett trettiotal präster var kvar genom en
tjugoårsperiod med stora pestepidemier, om detta är vad som av-
ses, behöver inte vara helt orimligt. Tilläggas kan att Skara stift
hade omkring femhundra socknar. Från Norge finns en motsva-
rande uppgift från 1361 som anger ungefär samma dödlighet bland
präster efter de två första epidemierna.128

Dödlighet i Stockholm enligt skotteboken
I flera olika berättande källor anges antalet tusen döda i Stock-
holm under senare delen av 1400-talet:

1451 Karlskrönikan 9 000 döda
1464 Vadstenadiariet 7 000 döda
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127 SRS 3:2 s. 163. Redan i denna källutgåva från 1876 antas ett samband med
digerdöden. Schück 1938 s. 159 utgår också från att det är digerdöden som
aves. Jämförelsen med andra samtida uppgifter om prästbrist tyder snarare
på att denna blev akut först efter en eller två följande pestepidemier.

128 Ahnlund 1943 s. 54–55 (första gången publicerad 1933) argumenterar för
att uppgiften i kanonisationsprocessen för Brynulf kan innehålla en kärna
av sanning, och han jämför med att 1361 uppgavs i det norska ärkestiftet att
endast 40 präster återstod av tidigare 300.



1484 Vadstenadiariet 15 000 döda
1495 Gråbrödradiariet 18 000 döda
1495 Sturekrönikan över 7 000 döda

Att dessa siffror är överdrivna är självklart och de är jämnstora
med eller överstiger hela Stockholms befolkning. Det intressanta
är snarare att man försökt beskriva pestens storlek med siffror
som skall understryka dess omfattning. Stockholm tycks allt mer
ha blivit pestens hemort framför andra under slutet av 1400-ta-
let, och dessutom har de samlade dödstalen i den växande hu-
vudstaden uppenbarligen fascinerat samtiden. Liknande överdriv-
na sifferuppgifter ges också i andra sammanhang då medeltids-
människorna blivit imponerade av mängden, exempelvis rörande
truppstyrkors storlek, som har sett mäktiga ut i ett samhälle vant
vid små dimensioner.

För pesten 1464–1465 finns en möjlighet att diskutera dödlig-
hetens omfattning genom skattelängder med anteckningar om dö-
da. Det är skotteboken för 1460–1468 som bevarats, vilket är för-
teckningen över de som ägde förmögenhet, var borgare och beta-
lade skatt till staden. Längden omfattar perioden för varje år från
1:a maj innevarande år till 30:e april nästa, dvs. exempelvis avser
längden för 1464 perioden från 1/5 1464–30/4 1465.129

Varje år upprättades en ny namnlängd och därefter förde man
in vilka som betalade skatt och hur mycket de hade betalat. I
denna längd fördes också in om de av något skäl inte betalat, trots
att de blivit uppförda på namnlängden. De kunde ha begivit sig
av från staden eller av olika skäl, oftast fattigdom, blivit skatte-
befriade. I längden antecknas också ett antal fall då personen har
dött.130

Under dessa nio år anges omkring 1000 skattebetalande perso-
ner, och detta anses motsvara ungefär 6 000 till 7 000 invånare,
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129 Almquist 1926 s. IX.
130 Rörande skottelängden se förutom utgåvan också Dahlbäck 1983 s. 30–31,

och KL s.v. Skottebok av Lars Svensson.



med hänsyn till övriga familjemedlemmar i hushållen och till per-
soner som bodde i staden utan att betala skatt.131

Jag har gått genom längderna och i nedanstående tabell redo-
visas antalet döda som noteras per år. Detta understiger kraftigt
antalet döda i staden, normalt antecknas i genomsnitt två till tre
döda per år (med en variation mellan noll och sju). Den viktigas-
te orsaken är att skottelängden bara registrerar dödsfallen under
en del av året, från det namnlängden upprättats till det skatten
betalas in.132 Dessutom kan man anta att dödligheten har varit
större bland äldre som dragit sig tillbaka och inte längre var hus-
hållsföreståndare. Ingen dödlighet bland barn eller fattiga regist-
reras i dessa längder.

Antalet döda jämförs i tabellen med de sammanställningar
Nils Ahnlund och Marko Lamberg gjort över antalet skattebeta-
lande dessa år. Ahnlund har inte tagit med dem som strukits ur
längden. Exempelvis för 1460, då särskilt många namn är över-
strukna, innebär detta att 77 personer nämns i skotteboken men
inte är medtagna i Ahnlunds beräkning. Dahlbäck nämner för
detta år 1087 skattskyldiga, vilket ungefärligen överensstämmer
med Ahnlunds siffror.133 Lamberg ligger däremot konsekvent över
dessa siffror, och skriver att siffrorna varierar beroende på om
man tagit med dem som är strukna och de som är tillagda i mar-
ginalen.134 De som dött är sällan strukna och de flesta av dem
har således inkluderats även i Ahnlunds siffror över det totala
antalet skattedragare. 

Pestepidemin 1464 framträder tydligt bland dödsnotiserna,
däremot inte det efterföljande året 1465, då biskop Kettil skall ha
dött av pest på Stockholms slott. Förklaringen kanske ligger i att
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131 Dahlbäck 1988 s. 50.
132 För denna upplysning tackar jag Göran Dahlbäck, se även Dahlbäck 1983 s.

30–31.
133 Ahnlund 1953 s. 295–296; Dahlbäck 1983 s. 35 där han också påpekar att

av de nära 1100 i namnlistan var 326 befriade från skatt (vilket således in-
kluderar de överstrukna).

134 Lamberg 2001 s. 76 nämner ytterligare beräkningar.



epidemin 1465 var mer begränsad i Stockholm under den tid på
året då längden upprättades än föregående år vid samma tid.

Noteringarna om döda 1464 tyder på ökning av dödligheten
med 24 gånger under den del av året som registreras. (Eftersom
endast en del av året registreras, en del då dödligheten kan för-
utsättas ha varit högre än normalt, kan denna ökning av dödlig-
heten inte direkt jämföras med de som gäller hela året.) Totalt re-
gistreras en överdödlighet på cirka 55 personer, vilket är 5–6% av
de skattskyldiga under de föregående åren.

Samtidigt minskar antalet som noteras i skattelängden med
cirka 200 personer under 1464. Detta beror delvis på de oroliga
förhållandena med pågående inbördeskrig, motsvarande minsk-
ningar kan registreras även för andra perioder med oroliga för-
hållanden. Men minskningen beror också på att ett antal hushålls-
föreståndare avlidit, och att hushållet därför inte tas upp till be-
skattning det året när skattlängden upprättas. Detta bortfall är
således 17–24%, vilket kan betraktas som ett maximital för hur
hårt pesten slog bland de skattskyldiga.
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Tabell 7. Totalantalet respektive noterade som döda enligt Stockholms
skottebok 1460–1468

År Totalantalet Döda
Ahnlund/Lamberg

1460 998/1190 3
1461 1002/1047 3
1462 991/1031 7
1463 1013/1018 1
1464 773/844 59
1465 860/899 2*
1466 949/950 1
1467 947/958 0
1468 964/1012 3

Anmärkning: * Därtill en som var ”spetälsk och borta”.
Källa: Ahnlund 1953 s. 296; Lamberg 2001 s. 276; genomgång av Almquist 1926.



Under 1465 inleds en återhämtning och 1466–1467 stabiliseras
antalet på en nivå som ligger ett halvt hundratal under den nivå
som rådde i början av årtiondet. År 1468 fortsätter återhämtning-
en. Även om det i många fall funnits arvtagare som snabbt kun-
nat träda in efter de döda har man således för en tid ett bestå-
ende bortfall på omkring 5%, som dock delvis kan bero på de
oroliga förhållandena. Det förefaller som om överdödligheten un-
der 1464 legat mellan 5–20% för hushållsföreståndare.

Skotteböckerna öppnar också en möjlighet till en beräkning av
hur pesten slagit i olika social skikt. Förhoppningarna skall dock
inte ställas för högt, eftersom socialstatistik i skotteböckerna är
förknippade med en rad källkritiska problem.

Drygt en tredjedel av dem som nämns i längderna anges med
yrkesbeteckning. Den övriga befolkningen har inte enbart varit
fattiga arbetskarlar som saknar fast yrkesbeteckning utan i hög
grad bestått av köpmän. Dessa anges nämligen aldrig med yrkes-
beteckning. Dessutom har en rad hantverkare antecknats med
bara sitt förnamn, med något tillnamn eller med patronymikon.
Genomsnittligt betalar faktiskt de som inte har yrkesbeteckning
mer i skatt än de som har yrkesbeteckning.135

Jag har nöjt mig med att göra en social skiktning inom hant-
verkarskiktet, och då använt de beräkningar som Göran Dahlbäck
gjort för olika hantverkargruppers genomsnittliga skattebetalning.
I en toppgrupp av hantverkarna kommer de som betalar mer än
fem öre i genomsnitt inom yrkesgruppen. Hit räknas exempelvis
yrkesgrupper som guldsmeder, bagare och köttmånglare men ock-
så smeder och skräddare. I den näst högsta gruppen finner vi yr-
kesmän där man betalar i genomsnitt 3–4,5 öre i skatt, och där
finns murarmästare, skeppare men också tunnbindare och sko-
makare. I den lägsta gruppen i denna statistik finns de grupper
som i genomsnitt betalar 2–2,5 öre i skatt, som fiskarna, målar-
na och timmermännen. I varje grupp finns ungefär hundra per-
soner. 
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135 Dahlbäck 1983 s. 48.



Nedanför dessa tre grupper av hantverkare finns en blandad
grupp av yrkesmän som betalar 1–1,5 öre i skatt, men denna
grupp har jag här uteslutit eftersom varje yrke representeras av
få personer och antalet varierar kraftigt från år till år.

I tabellen anges antalet i varje grupp år 1460, ett år för vilket
både Nils Ahnlund och Göran Dahlbäck gjort beräkningar. Varje
genomgång av ett medeltida källmaterial innebär avvägningar och
därför når två forskare sällan samma siffror. Dahlbäck har ge-
nomgående något lägre siffror.

Jag har själv gått genom antalet år 1464. I min sammanställning
har jag inte uteslutit de som strukits, är döda eller flyttat, den
ger därför något för höga siffror vid en jämförelse med genom-
gångarna för 1460. Jag har också noterat antalet döda i varje ka-
tegori år 1464.

De två högsta kategorierna bland hantverkarna drabbades på
ett sätt som var det genomsnittliga för staden som helhet. Om
man drar ifrån de döda och några ytterligare strukna från anta-
let hantverkare 1464 blir minskningen 15–20%, och den registre-
rade dödligheten omkring 5%.
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Tabell 8. Antalet i olika hantverkarskikt 1460 och 1464, samt antalet no-
terade döda 1464

Öre 1460 1464 Döda 1464
i skatt Dahlbäck/Ahnlund

5– 106/107 95 6
3–4,5 133/141 125 5
2–2,5 107/114 60 10

Anmärkning: Jag har i sammanställningen även tagit med kvinnor med yrkes-
beteckning efter sina män. De kategorier som nämns hos Dahlbäck men inte hos
Ahnlund, t.ex. djäknar, är uteslutna.
Källa: Dahlbäck 1983; Dahlbäck 1988; Ahnlund 1953 s. 303; genomgång av Alm-
quist 1926.



I den lägsta kategorin hantverkare är både minskningen av an-
talet registrerade skattebetalare, med cirka 45%, och den regist-
rerade dödligheten, cirka 10%, påfallande mycket större.

Störst genomslag ger detta i de två stora yrkeskategorier i den
lägsta kategorin. Antalet fiskare minskar från 40/44 till 33, varav
6 noteras som döda, antalet timmermän minskar från 43/44 till
15, varav 4 noteras som döda. Dock har antalet noterade tim-
mermän varit ovanligt högt 1460; Henrik Schück, som också gjort
beräkningar av antalet hantverkare, skriver att 1461–1465 varie-
rade antalet mellan 11 och 30.136

En varning mot att dra förhastade slutsatser är att exempelvis
bland guldsmeder i den högsta kategorin var dödligheten lika stor
som bland fiskare och timmermän (2 av 12 guldsmeder dog) och
bland skepparna i mellangruppen var den högre (2 av 9 skeppare
dog).

Det finns ytterligare sätt att kontrollera om de fattiga drabba-
des hårdare av nedgången. Marko Lamberg har redovisat antalet
skottskrivna per kvarter och det genomsnittliga skattebeloppet i
öre per kvarter. Det visar sig att nedgången är kraftigast i de fat-
tigare delarna av staden år 1464. I västra kvarteret med lägsta ge-
nomsnittliga betalningen är nedgången störst (32%). I östra kvar-
teret och inre kvarteret betalade man i genomsnitt ungefär lika
mycket men nedgången var stor i östra kvarteret (22%) men obe-
tydlig i det inre kvarteret (9%). I den rikaste delen av staden,
södra kvarteret, skedde förvånansvärt nog en ökning av antalet
skottskrivna år 1464. Den genomsnittliga betalningsnivån ökade
år 1464 vilket också tyder på att de fattigaste fallit bort ur regist-
reringen detta år.137 Även här måste man varna mot att dra för-
hastade slutsatser, och fler faktorer än ökad dödlighet kan ha bi-
dragit till att de fattigaste fallit bort ur längderna.

Om dödligheten varit större bland de fattiga måste spannet 5–
20% dödlighet justeras upp om det skall gälla hela stadens invå-
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136 Schück 1951 s. 69.
137 Lamberg 2001 s. 276, 296.



narantal. Ahnlund skattar, främst med utgångspunkt från minsk-
ningen av antalet skattebetalande, antalet döda i pesten till minst
ett tusental, dvs. över 15% av hela befolkningen.138 Ahnlund pe-
kar dock på att också kriget medfört att antalet skattebetalande
minskat dessa år. Jämförelser med den mer väl kända epidemin
1710–1713 visar att en lokal dödlighet av denna omfattning inte
varit osannolik.139

Trots att vi inte kan komma längre vad gäller antalet döda un-
der epidemin är 1464 års epidemi i Stockholm den bäst belagda
under svensk senmedeltid. Vi kan följa pestens gång i olika delar
av staden, med den för pesten typiska koncentrationen till vissa
områden. I ett fall anges också det som vi möter i flera andra be-
lägg: en hel familj utplånas. I stadens centrala delar, innanför mu-
rarna antecknas att: ”Per Krysener är död med hustru och barn”.
(Jag har bara noterat detta som ett dödsfall, en död hushållsfö-
reståndare, i tabellen ovan.)
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Tabell 9. Antal döda som noterats i skotteboken 1501–1509

År Antal År Antal

1501 0 1506 2
1502 9 1507 1
1503 4 1508 5
1504 4 1509 5
1505 1

Anmärkning: För år 1510 finns endast stadens utgifter bevarade och inte läng-
der över skattedragare.
Källa: Hildebrand 1915.

138 Ahnlund 1953 s. 297.
139 Under pesten 1710–1713 kunde dödligheten i enstaka byar i Skåne nå upp

till över 50%, dödligheten på Gotland var över 10% och i Stockholm har den
skattats till så mycket som 40%, se Persson 2001 s. 77–79. Den totala död-
ligheten i landet är svår att beräkna för den sista stora epidemin i början av
1700-talet, men den var betydligt lägre än under senmedeltidens värsta epi-
demier.



Det finns också en skottebok för åren 1501–1509. För dessa år
noteras 1504 och 1508 som pestår i brevmaterialet (se nedan).
Men i en förteckning över antalet döda som anges i skotteboken
dessa år utmärks inget av åren av särskilt hög dödlighet.

Räkenskaper, domböcker, gillesböcker med mera
Från slutet av medeltiden ökar antalet olika skriftliga källor, och
de viktigaste nya källgrupperna är utförligare räkenskaper och
domböcker. Jag har gått genom räkenskaperna översiktligt, en stor
del av dem är numera föredömligt utgivna. Jag har emellertid in-
te funnit några direkta belägg på pestepidemier i dessa, men en
framtida fullständig genomgång av räkenskaperna från slutet av
medeltiden skulle förmodligen ge indicier på pestepidemier.140

De kyrkliga räkenskaperna är ett annat viktigt källmaterial
som det återstår att bearbeta. Det finns ett halvdussin bevarade
sådana, och endast ett fåtal av dem är utgivna i textkritisk edi-
tion. I dessa räkenskaper redovisas inkomster från testamenten
vilket är ett indicium på ökad dödlighet (se nedan). Emellertid är
redovisningen av testamenten sällan så konsekvent att man kan
beräkna antalet.141

Göran Dahlbäck har dock i en bearbetning av räkenskaperna
från Funbo kyrka i Uppland för åren 1469–1483 visat att de nor-
mala inkomsterna från testamenten utom peståret, låg på strax
över 2,2 mark (cirka 2 mark, 2 öre) per år. År 1474 urskilde sig
genom en ökning upp till 16,8 mark (cirka 16 mark, 6 öre). Den-
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140 Se Myrdal 1985 rörande räkenskapsmaterialet. Ett antal räkenskaper är nu-
mera utgivna, flera av dem av Zeth Alvered.

141 Exempelvis är Bolstads kyrkas räkenskaper från 1451 utgivna i Dalslands dip-
lomatarium, men testamenten anges oregelbundet. Efter många år utan någ-
ra testamenten angivna kommer 1499 en lista på över trettio givare. Även
räkenskaperna från Kumla kyrka i Närke från 1421 är utgivna, av Samzelius
1946. Här anges testamenten något mera regelbundet, men det finns inget
samband med kända pestepidemier. Några år med flera testamenten finner
man i början av 1420-talet och från början av 1480-talet och därefter.



na mer än sjufaldiga ökning var ingen tillfällighet, och vid testa-
mentsgåvorna finns en liten notis ”tempore pestilencie”, dvs. vid
tiden för pesten.142

Någon pest i början av 1470-talet finns inte nämnd i Vadste-
nadiariet, men just för början av 1470-talet är uppgifterna där
mera knapphändiga än annars. I en mirakelberättelse från Väs-
tergötland omtalas pest 1472, och dessutom finns ett belägg från
Stockholm, i tänkeboken.

Tänkeböcker kallas medeltidens domböcker från städerna.
Dessa är ett viktigt källmaterial rörande flera olika aspekter av
medeltidens liv. Stockholms tänkeböcker är de mest omfattande,
övriga medeltida tänkeböcker är från Arboga samt Jönköping och
Kalmar. 

År 1475 nämns en Olaf, klerk i S:t Örjans (S:t Görans) spetäls-
kehospital som ”nyligen i näst förlidna plåga (farsot) död blev”.
Samma år omtalas en piga som dog i pesten.143 En genomgång av
tänkeboken för 1474–1475 ger inga ytterligare belägg. Båda an-
tecknas i maj och anteckningar finns inte bevarade för hösten
1474. Sannolikt har därför den pest som avses slagit till i Stock-
holm hösten 1474 (eller eventuellt något år dessförinnan). 

En genomgång av Stockholms tänkebok för 1484 och 1495 ger
inga direkta belägg. Sannolikt skulle en total genomgång av tän-
keböckerna ge ytterligare belägg. (Jag återkommer till tänke-
böckerna i nästa kapitel då jag tar upp den prosopografiska me-
toden, dvs. att registrera alla personer som förekommer i olika
källmaterial och försöka bestämma när de levde.)

Däremot finns en notering i gilleslängden för Sankta Getruds
gille i Stockholm från 1484. Normalt finns i denna gillesbok för-
teckningar över invalda, men för ovanlighetens skulle antecknas
detta år ett antal personer som skänkte gåvor, sannolikt för sin
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142 Dahlbäck 1991 s. 360–362.
143 Söderwall supplement art ”plagha”; Stockholms stads tänkeböcker 1. 1474–

1483 s. 8. Om den finska pigan Kallioinen 1998 s. 438. Detta mål handlade
om huruvida hon dött av sin matmoders misshandel eller av pesten.



själ, och det noteras att detta skedde ”in der grote pestelensige”,
dvs. under den stora pesten.144

Ytterligare en gillesbok med förteckningar över medlemmar har
bevarats från Stockholm. För Helga Lekamens gille finns bevara-
de listor över medlemmarna från 1420-talet och fram till 1470-
talet, med vissa luckor. Detta var ett gille som styrdes av präster,
men där lekmän kunde bli invalda och så småningom kom att ut-
göra majoriteten. Lekmännen betalade en dryg avgift för att bli
invalda, sex mark fram till omkring 1430 och fyra mark däref-
ter.145 Förutom stockholmsbor fanns även medlemmar från Mä-
lardalsområdet.

En säregenhet var att många valde att låta sig väljas in på döds-
bädden, ”in extremis”, för att komma i åtnjutande av de förböner
som bads för gillets avlidna medlemmar. Att bli invald på sin
dödsbädd var således en motsvarighet till de testamenten som
angivits för Funbo ovan eller de gåvor till andliga institutioner
som jag kommer att ta upp nedan när jag skall behandla breven
som massmaterial. De förbönslängder som upprättades i gilles-
boken har också motsvarighet i de ovan nämnda dödböckerna
från Visby och Lund.

En sammanställning av fler bevarade förbönslängder, ofta be-
varade i gillesböcker, och en datering av notiserna i dessa skulle
vara en angelägen uppgift för studiet av dödlighetens periodici-
tet, som jag dock inte mäktat med inom denna studie.146

Som alltid i medeltida längder uppstår en rad svårigheter i
tolkningen av noteringarna. Helga Lekamens gillesbok består av en

78 ANDRA KÄLLOR ÄN BREVEN

144 Klemming 1868–1881 s. 318, jämför Ahnlund 1953 s. 360 som också nämner
att pesten inte avsatt spår i tänkeboken för år 1484, och även Lamberg 2001
s. 199–201, som också menar att denna epidemi liksom andra medförde mins-
kad mötesfrekvensen i stadens råd.

145 För beskrivning av gillet se Schück 1951 s. 252–261, Collijn 1921 inledningen.
146 KL s.v. Dødbøger. Sverige av Ernst Nygren; Förbön av Hilding Johansson;

Gilleslängder av Gottfrid Carlsson. I den sistnämnda artikeln har Carlsson
också några källkritiska kommentarer rörande användandet av Helga Leka-
mens gillesbok för bestämning av dödsår.
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Tabell 10. Medlemmar som intagits i Helga Lekamens gille på dödsbäd-
den

Höst–vår ”in Kommentar
extremis”

1426–1427 11 6 överstrukna
1429–1430 6
1430–1431 1 betalar både inträde och ”in extremis”
1433–1434 2
1446–1447 5
1447–1448 4
1451–1452 37
1452–1453 10
1453–1454 4
1454–1455 (3) ingen lista, men dessa antecknas för hösten
1455–1456 30 varav 3 antecknas som (över)levande
1456–1457 10 se text

1464–1465 37? se text
1465–1466 11
1466–1467 4
1467–1468 5
1468–1469 18 varav 3 överstrukna
1469–1470 12
1470–1471 22
1471–1472 15
1472–1473 22 en överstruken
1473–1474 24 en överstruken som dubbelräknad
1474–1475 103 se text

Anmärkning: Åren 1422/1423–1425/1426, 1428–1429, 1432–1433, 1434/1435,
1442–1446 anges inga som intagits på dödsbädden. För perioden 1436–1441 re-
dovisas inte intagna på samma sätt som annars. Perioden från hösten 1457 till
våren 1464 saknas i räkenskapen.

För 1455–1456 och 1456–1457 antar Collijn 1921 i registret att en Ingrid fö-
rekommer i båda listorna, men första gången rör det sig om en syster till den-
na hustru Ingrid.

Från och med 1460-talet antecknas också tidigare medlemmar som ger på
dödsbädden.
Källa: Collijn 1921.



blandning av räkenskaper för utgifter, anteckningar av skilda slag
och längder över vilka som blivit invalda. Räkenskapsårets gräns
markerades av gilles stora fest, helga lekamensfesten, då de fles-
ta som valdes in levande togs in i samband med gillesdrickandet
och då årets noteringar normalt sammanställdes. Festen följde
påskterminen och inträffade torsdag efter trefaldighetsdagen,
kring månadsskiftet maj–juni. Räkenskaperna för t.ex. 1452 av-
ser således sensommaren – hösten 1451 och vintern – våren 1452.

Efter en kris på 1430-talet invaldes bredare skikt av befolk-
ningen, särskilt från 1450-talet och än mer från 1470-talet. Så
småningom skulle detta leda till att prästerna kom i minoritet
och utmanades av lekmännen om makten över gillet. Men dessa
strider, särskilt på 1470-talet, spelar mindre roll för tolkningen av
gillesboken som en registrering av döda. Däremot innebär det
ökade antalet medlemmar som ansluter sig på dödsbädden att
mängden blir så stor att den lämpar sig för kvantitativ analys.

Flera svårigheter anmäler sig när detta siffermaterial skall sam-
manställas till en tabell. Som alltid kommer olika forskare fram
till något olika siffror. (Henrik Schück har gjort beräkningar för
några av åren och anger samma antal som ovan för 1430, 1434,
1447, 1448, 1451 men för 1474 anger han 28. Nils Ahnlund anger
för 1451 27, vilket är antalet om de överlevande frånräknas.147)

Allvarligare är Collijns tolkning att skrivaren för två år tagit
fel och inte skilt på de som tagits in levande och de som tagits in
på dödsbädden.148 I det ena fallet, för år 1456–1457 är tolkning-
en utan problem. Först kommer en rubrik med ”effecti in extre-
mis”, och därefter kommer en ny rubrik som bara anger årtalet,
här avses säkert de som tagits in vid full vigör. Det andra fallet
återkommer jag till nedan.

Därmed kan jag gå över till tolkningen av dessa listor som in-
dicium på epidemier. Pesten år 1439–1440 ger inte utslag i note-
ringarna över de som intagits på dödsbädden. Kanske har sed-
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147 Schück 1951 s. 260–261; Ahnlund 1953 s. 281.
148 Collijn 1921 s. xviii, 69.



vänjan att ansluta sig till gillet på dödsbädden ännu inte utveck-
lats till fullo, kanske ligger förklaringen i att registreringen är an-
norlunda uppställd dessa år. Men egendomligt nog märks denna
epidemi inte heller i den dödslista över medlemmar som avlidit
från 1420-talets början till 1440-talets början som bevarats i gil-
lesboken och där man någorlunda kan dela upp listan i kronolo-
giska huvudperioder.149

Belägget för epidemin 1451 är däremot tydligt och säkerställer
noteringen i Karlskrönikan om att det faktiskt varit en epidemi i
Stockholm detta år. Nils Ahnlund har noterat att epidemin ger
utslag i gillesboken men tillägger också att i ”de dock i de ganska
talrika samtida handlingarna söker man förgäves efter andra spår
efter farsoten”.150

Påpekas bör att detta år, liksom andra år, registreras inte en-
bart stockholmare utan även folk i den kringliggande regionen
som var anslutna till gillet. Några adelsmän noteras, och bland
dem Nils Jönsons (Oxenstierna) unga söner Seth och Bengt från
Salsta i Uppland. Hans Gillingstam antar att de avlidit under för-
ra hälften av 1452 eftersom de är antecknade mot slutet av lis-
tan,151 men sannolikare är att de dött under pesthösten 1451. 

Även epidemin år 1455 framträder med ett ökat antal som an-
sluter sig till gillet på dödsbädden, och det är intressant att man
här särskilt antecknat att tre överlevde. Listan är uppdelad i två
avsnitt, dels ett som avslutas den 2 mars 1456 med 7 noterade
personer, dels en odaterad med 24 personer noterade. Helga le-
kamens fest det året var den 30 maj 1456, och då har noteringar-
na sannolikt införts. Att personer kunde skrivas in efter sin död
framgår dock av noteringarna om ett testamente och även den
senare listan avser sannolikt en pestepidemi som, liksom andra
medeltida pestepidemier, haft sin höjdpunkt under hösten. 

Noteringar för 1464–1465 är problematiska. Visserligen är an-
talet som noteras under ”in extremis” stort, men inga noteras som
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149 Collijn 1921 s. 49–52.
150 Ahnlund 1953 s. 281.
151 Gillingstam 1952 s. 313.



levande intagna det året. Detta var det första året som notering-
ar fördes igen efter en lång lucka i gillesboken och det är den nye
åldermannen Olaus Pauli som gjort noteringarna.

Collijn ifrågasätter om listan bara omfattar dem ”in extremis”
och antar att skrivaren gjort ett misstag. Hans huvudargument är
att några av dem vilka nämns i listan senare uppträder som le-
vande.152 En jämförelse med skotteboken för detta år visar ingen
identifierbar överensstämmelse mellan de som antecknas som
döda i skotteboken och de som nämns i gillets lista. Dessutom
kan flera av dem som nämns i gillesboken visas vara levande i
skottebokens noteringar under följande år (t.ex. Jakob guldsmed
eller Lasse Jute).

Vad som talar för att listan innefattar många som anslutit sig på
dödsbädden är att ett par av dem mot slutet av listan anges med
beteckningarna ”dudum soluit” eller ”prius soluit”. Detta var no-
teringar som Olaus Pauli andra år använder för medlemmar som
betalar ytterligare en avgift på dödsbädden och dessa noteringar
förekommer bara i listor över personer som ger på dödsbädden.

Ett annat argument för att listan faktiskt avser ”in extremis” är
att många jungfrur och döttrar antas. Att ungdomar tas in sker ba-
ra under pestår och på dödsbädden. År 1451 antogs 5 jungfrur och
döttrar, 1455 antecknas i den första listan 4 döttrar och ”puella”,
i den andra listan nämns en son och en köpsven. I listan för 1464–
1465 antecknas 5 jungfrur-pigor-döttrar av 37. Ungdomarna har
dött i pesten och tagits in för att komma i åtnjutande av förbö-
ner. Min tolkning är att flertalet av dem som antecknas i denna
lista för 1464–1465, kanske alla, har intagits i gillet svårt sjuka i
pesten hösten 1464, även om en del av dem kan ha överlevt.

Omkring 1470 stiger antalet som intas på dödsbädden. Gillet
fortsatte ändra karaktär med fler lekmän, men förklaringen till
det stigande antalet är också den pest som pågick dessa år. Tolk-
ningen för hösten 1472 är tveksam, året 1472–1473 har relativt
många döda, men inga ungdomar antecknas i listan och gilles-
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bokens noteringar avspeglar sannolikt inte någon pest.
Åren 1473–1474 är så komplicerat uppställda att de kräver en

särskild redogörelse. År 1474 var helga lekamens fest den 12 ju-
ni. Olaus Pauli antecknade ett antal som intagits levande, samt
därefter ”eodem anno in extremis” noteras 24 personer. Av dessa
var så många som 15 jungfrur-döttrar-pigor och tre antecknas
som ”son”. Det är alltså en helt övervägande dödlighet bland unga
som registreras. Jag tolkar detta som en följd av att pest börjat
spridas hösten 1473.

Därefter följer, utan att ett nytt årtal anges, en notering att
Olaus Pauli dog ”eodem anno”, och dessutom låg den nyvalde ål-
dermannen Germundus sjuk, så Ericus Johannis har vikarierat
och fört anteckningarna. Detta bör ha inträffat efter helga leka-
mensfesten 1474, dvs. sensommar eller höst detta år.

Därefter följer en lista på 74 personer, säkerligen över döda.
Här nämns även tidigare bröder och systrar, inte bara dem som
intas på dödsbädden, t.ex. Olaus Pauli själv. Dessutom möter vi
en bekant från tänkeboken, nämligen prästen i spetälskehospita-
let Sankt Örjan, och vi får hela namnet: Olaus Mathei, dvs. Olof
Mattson. Den finska pigan som nämns i tänkeboken har dock in-
te fått några förböner betalda av sin matmor.

Av de uppräknade i denna lista finns ett stort antal yngre. Här
nämns 12 jungfru-piga-puella-dotter och 5 son-pilt-dräng. Dess-
utom nämns tjänstefolk, vilket är mycket ovanligt, nämligen 4 fa-
mulus-sven. Det nämns vilka föräldrar eller husbönder de tillhör,
och det är dessa som betalat för dem.

Efter denna lista kommer en notering ”Me Germundo conuales-
cente”, Germundus har tillfrisknat och kan överta nedskrivandet.

Därefter följer en lista på 29 personer (varav en dotter). Flera
av dessa åtföljs av noteringen ”frater fuit”, ”frater prius”, ”soro
prius” vilket enligt Collijn avser att ”en medlem avlidit eller på
sin dödsbädd för sitt själagagns skull avlagt ännu en avgift”.153

Även detta är en lista över döda.
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Min tolkning är att Olaus Pauli dött sensommaren–hösten
1474, i den pest som då pågick. Samtidigt har Germundus legat
sjuk, sannolikt i pesten, och hans vikarie Ericus har under hösten
antecknat de döda. Därefter har Germundus, som överlevt, an-
tecknat resten av räkenskapsåret. Den sammanlagda siffran på
döda under 1374–1375 skulle då vara 103 personer. Det överväl-
digande flertalet har dött i höstens epidemi.

Därefter följer en ny rubrik ”intrantes” och en lista över per-
soner, och efter denna två personer som antecknas under rubri-
ken ”in extremis”. Detta skulle kunna avse följande år, 1475–1476
även om ingen årtalsnotering anges, men tolkningen är osäker.
Därefter finns inga fler listor över intagna i gillet och notering-
arna återupptas i mitten av 1480-talet med räkenskaper.

Min tolkning är således att man i Helga Lekamens gillesbok
kan identifiera samtliga pester från 1450-talet till 1470-talet som
drabbat Stockholm med omnejd, nämligen de som kom åren 1451,
1455, 1464 och 1473–1474.

Ytterligare ett material är jordeböcker, men dessa skall jag ta
upp mer utförligt i kapitlet om ödegårdar, och jag tar därför en-
dast upp dem översiktligt som belägg på pest (och då i nästa ka-
pitel om brev eftersom notiserna i dessa jordeböcker är mycket
lika de som ges i jordabrev).

Sammanfattning
Att digerdöden drabbat Sverige finns det ett gott källunderlag
för. I stort sett samtliga källor visar detta: peterspenningen, an-
nalerna, dödböcker, gravstenar. Dessa källor visar också att åt-
minstone en större pestepidemi slagit till snart efter digerdöden.

Därefter, från slutet av 1300-talet och under resten av medel-
tiden, kan en epidemi nämnas i en källserie men inte i en annan
där man tycker att den borde förekommit. Detta är en varning
mot att allt för mycket luta sig mot ett enda källmaterial. Jag me-
nar att man som regel måste kunna belägga epidemierna i åt-
minstone två av varandra oberoende källmaterial för att det skall
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kunna anses som säkerställt att det rör sig om en mera omfat-
tande epidemi. I vissa fall kan omnämnandet i endast ett käll-
material bero på att pesten haft en begränsad, lokal utbredning.

För att sammanfatta i vilka källserier olika epidemier nämns
har jag gjort en tabellarisk sammanställning. För 1300-talet är
det två epidemier som är väl belagda, den 1350 och den nästföl-
jande 1360. För 1400-talet är källäget mer problematiskt, med ett
antal epidemier som bara anges i enstaka källor:

De epidemier som nämns i mer än två av dessa källor är 1413,
1421–1422, 1439–1440, 1455, 1464–1465, 1472–1474, 1495. Det är
inte givet att övriga epidemier varit av mindre betydelse. Epide-
mierna 1451 och 1484 har bara enstaka belägg, även om dessa är
nog så dramatiska med ett antal tusen döda i Stockholm, enligt
ryktet. Mera osäkra är epidemierna i början av 1400-talet.

Nästa steg är att se vilka av dessa epidemier som kan beläggas
i medeltidens massmaterial, breven.
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Tabell 11. 1400-talets epidemier i olika källserier

1404 Döda i Visbyklostrets dödbok
1405 Mirakelberättelse
1407 (1408) Mirakelberättelser
1409 Döda i Visbyklostrets dödbok
1413 Vadstenadiariet, gravstenar i Sverige, mirakelberättelse
1421–1422 Vadstenadiariet, Engelbrektskrönikan (eller 1413), döda 

i Vadstenadiariet, mirakelberättelser
1439–1440 Vadstenadiariet, Karlskrönikan, gravstenar i Sverige 
1451 Karlskrönikan, Helga Lekamens gillesbok
1455 Vadstenadiariet, döda i Vadstenadiariet, mirakelberättelse,

Helga Lekamens gillesbok
1464–1465 Vadstenadiariet, Lilla rimkrönikan, döda i Vadstena-

diariet, gravstenar på Gotland, skotteboken i Stockholm, Helga
Lekamens gillesbok

1472–1474 mirakelberättelse, Stockholms tänkebok, Funbo kyrkas
räkenskaper, Helga Lekamens gillesbok

1484 Vadstenadiariet, S:t Gertruds gillesbok
1495 Vadstenadiariet, Gråbrödradiariet, Sturekrönikan, döda i 

Vadstenadiariet



Enskilda belägg i brev

Brevmaterialet
Breven är korta skrivelser, de flesta av dem ger upplysningar om
samtiden. Dessa brev kallas också diplom (vilket också är orsaken
till att en samling av medeltida brev kallas ett ”diplomatarium”).
Sammanlagt finns cirka 40 000 kända brev från medeltiden, och
därmed är detta källmaterial till antalet sidor och till textmängd
vida överlägset alla andra källor. Breven är publicerade fram till
1375 samt från perioden 1400–1420, och dessutom från några
landskap. Samtliga brev finns dessutom registrerade genom Riks-
arkivet.

Omnämnanden under 1300-talets senare del
Man var i Sverige väl medveten om att pesten närmade sig. Un-
der hösten 1349, troligen i september, påbjöd kung Magnus all-
mosor och andra åtgärder för den ”stora bråddöd” som närmade
sig.154 Han befann sig i västra delen av riket, sannolikt i Lödöse
där kungen enligt andra brev var i september. Detta är den enda
samtida beskrivningen av pesten från Sverige. Kungen börjar med
att säga att han har hört så skrämmande rykten att varje män-
niska borde rädas, för Gud har kastat en stor sjukdom, ”plåga”,
på världen.

Rörande sjukdomen har ryktet berättat att det är en snabb
död, ”bråddöd”, och att de som drabbas dör utan något föregå-
ende sjukdomsförlopp. När de nyss var helbrägda faller de ned

154 DS 4515, för en översättning till nusvenska av de väsentliga delarna i brevet
rörande digerdöden se Nordberg 1995 s. 160. Moseng 1996 s. 455 menar att
en mässa som påven läste mot den första pestepidemin kan vara en förebild
för kung Magnus brev.



och dör utan att ha hunnit avlägga syndabekännelse. I dessa av-
seenden talade ryktet sanning.

Kungen har också fått veta att mer än hälften dött, ”mestpar-
ten av det folk som var i de länder som väster om Vårt land lig-
gande är”. Ryktet från de delar av hans rike som drabbats säger
att det inte återstår tillräckligt med folk för att gravlägga dem
som dött.

Han skriver också att pesten härjar i Norge och Halland, ”den
står nu runt omkring hela Norge och Halland”. Tydligen har den
vid denna tid inte nått den plats där kungen befann sig, troligen
Lödöse, eftersom kungen skriver att den ”nalkas nu hit”. Uppgif-
ten om att Halland drabbats redan hösten 1349 understödjer
Själlandskrönikans notis om att delar av sydvästra Skandinavien
kan ha drabbats redan 1349.

Brevet riktas till klerker och lekmän, särskilt de i Linköpings
biskopsdöme, och kungen uttalar sin oro för att också de skall
drabbas av samma ”plåga”. Efter att ha redogjort för ryktena om
pesten övergår kung Magnus till detaljerade rekommendationer
om hur man skulle försöka undvika Guds straff, exempelvis bor-
de alla gå barfota till sin sockenkyrka om fredagarna, lyssna på
mässan och ge gåvor till kyrkan. Alla skulle också ge en svensk
penning, vilka skulle samlas in till domkyrkorna och därefter skul-
le kungen, biskoparna och rådet avgöra hur dessa pengar skulle
användas till Guds och jungfru Marias heder.

Också ett annat samtida omnämnande av pesten handlar om
människors rädsla för epidemin. Ett antal personer brändes på
bål i Visby i juli 1350, och detta var en del av den hysteri som
spred sig över Europa under pestens år, med pogromer mot judar
i jakt på syndabockar.155

I ett brev från rådet i Visby till kollegerna i Rostock får vi upp-
lysningar om att nio ”giftblandare” hade gripits i staden. De an-
klagades för att ha förgiftat brunnar, sjöar och dammar på lands-
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155 Ibs 1994 s. 161 ff. Råden i Lübeck och Rostock tyckte dessa brev var så vik-
tiga att de kopierade dem och sände dem vidare.



bygden i Sverige samt i Stockholm, Västerås och Arboga. De som
gripits erkände också att hela kristenheten var förgiftad av ”ju-
darna och oss uslingar”.

I ett annat brev, till Lübeck, berättas att giftblandaren Tideri-
cus hade bränts 2 juli, och han hade erkänt att han fått betalt av
judar.156 Några judar tycks dock inte funnits i Visby, bara ”us-
lingar”, som efter ”grundligt” förhör, sannolikt tortyr, erkände sig
ha haft kontakt med judar. 

En intressant uppgift finns i det förstnämnda brevet, där det
står att en av de anklagade hade låtsats vara präst. Han hade för-
giftat människor annandag pingst 1350 i Sankt Olofs kyrka, och
dessa personer hade dött två eller tre dagar därefter. Eftersom
pingsten detta år inträffade 16 maj har de första dödsfallen i pest
uppenbarligen kommit redan under andra delen av maj, även om
epidemins topp kom mycket senare.

I ett par testamenten från peståret finns inte bara de vanliga
formuleringarna om att döden är viss men dess tidpunkt oviss
och liknande, utan brevskrivarna använder också mera ovanliga
formuleringar som ”den mörka tidens onda väg”, och ”med hän-
syn till denna världens besvärlighet och trångmål”.157 Ingen av
dessa formuleringar hänvisar direkt till pesten, de ger bara en
ännu dystrare symbolik än den man normalt möter i brevens in-
ledning.

I övrigt finns inga belägg från själva pestmånaderna som talar
direkt om den stora döden. Livet fortsatte till synes som vanligt
med brev om jordtransaktioner, gäldande av skulder och andra
ärenden som förekommit även före pesten. Men under denna yta
av normalitet pågick skredartade förändringar.

De följande åren blev en problematisk tid. Kung Magnus skrev
till påven, i ett brev vars svar från mars 1351 bevarats, att den
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156 DS 4655, samt i en korrektare utgåva, med omnämnande av båda breven, i
den utmärkta boken Röster från svensk medeltid, Aili m.fl. 1990 s. 14–21,
338.

157 Två exempel är: ”viam malam tenebrosi temporis” DS 4620 och ”tribulaciones
et angustias huius seculi respiciens” DS 4635. Jämför Axelsson 1993 s. 26.



synnerligen dödsbringande pest som drabbat denna landsända
innebar att det saknades stridbara män att genomföra ett korståg
med.158 Mikael Nordberg menar att med tanke på den tid det tog
att skicka brev bör kung Magnus ha skickat iväg brevet somma-
ren–hösten 1350,159 vid den tid han förberedde eller befann sig
på korståg i öster. Brevets formulering ”in illis partibus”, i denna
landsända, avser sannolikt inte Finland eller Estland även om tex-
ten i övrigt handlar om dessa länder. Eftersom detta parti av bre-
vet handlar om kungens brist på män för korståget avses snarast
hans rike som helhet där han rekryterade, dvs. egentligen Sverige
som var korstågets utgångspunkt.

Den stora döden medförde också att det var svårt att få tag i
odlare. Jordräntan och jordpriset sjönk omedelbart, i vissa fall
till hälften av tidigare nivåer. Tre brev från 1352–1353 tar upp
dessa problem.160 Dessa brev anförs ofta i litteraturen, vad som
borde göras är att studera jordprisernas och jordräntans utveck-
ling under dessa år. Trots att förstudier gjorts, ibland utan stör-
re metodisk medvetenhet, återstår att göra en fullständig sam-
manställning och genomlysning av de belägg som finns. 

Den 17/7 1359 omtalas på nytt stor dödlighet bland människor.
Befolkningen i Uppland begärde att Eriks skrin skulle bäras i pro-
cession från Uppsala till Gamla Uppsala, och därför hade man lå-
tit laga skrinet (vilket var orsaken till att brevet uppsattes). På
Maria Magdalenas dag den 22/7 skulle den långa processionen
ske.161 Detta skedde inför den andra pestepidemin, som redan
pågick söder om Östersjön och vars förebud (och eventuellt fö-
relöpare) hade kommit till Sverige. Genombrottet för epidemin
kom i vårt land följande år.
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158 DS 5253–5255. I stort sett samma brev skickades som svar till ärkebisko-
parna i Uppsala, Nidaros (Trondheim) och Lund.

159 Nordberg 1995 s. 161.
160 DS 4805 år 1352; DS 4854 år 1352; DS 4925 år 1353.
161 DS 6099, jämför text med översättning och kommentar i Aili m.fl. 1990 s.

104–109. Att pesten redan pågick framgår av formuleringen ”propter stu-
pendam hominum mortalitatem”.



Den 18/8 1360, mitt under pestepidemin detta år, noteras i
Linköpings stift att präster inte kan tillsättas till alla kyrkor på
grund av stor prästbrist.162 Den 6/12 1360 talas om att kyrkor la-
des ned i Skara stift på grund av bristande inkomster.163 (Präst-
bristen i Skara stift omtalades i kanonisationsprocessen för Bry-
nolf, se ovan under avsnittet om mirakelberättelser.)

Till notiserna om prästbrist kan fogas ett antal dispenser des-
sa år. Från 1351 till 1370 utfärdas ett tiotal brev med dispenser
för olika personer, främst sådana som fötts i oäkta säng (av ogift
kvinna med en präst som far). Sådana dispenser har vi från hela
medeltiden, med en anhopning i slutet av 1200-talet (då förbudet
mot att präster skulle vara gifta genomdrevs) och ytterligare en
anhopning årtiondena efter digerdöden.164 I inget av de svenska
breven nämns pesten som orsak. I Norge gjordes dock en direkt
koppling mellan att ”ovärdiga” personer blev präster och den sto-
ra prästbristen, och i Danmark blev det fler dispenser för att trä-
da in i kloster på grund av folkbristen.165

Från Finland antyds prästbrist i ett brev från 1352 som före-
skriver att inga präster fick lämna Åbo stift.166 Detta behöver
dock inte avse att många präster i Finland avlidit, det kan också
tolkas som att en ökad konkurrens från stift med prästbrist som
kunnat erbjuda bättre gäll och därmed tömt den östra riksdelen
på dugliga präster.

Den andra pestepidemin var nästan lika hård som den första,
och dessa återkommande pestepidemier måste för samtiden ha
förstärkt intrycket av att detta var Guds straff. Med epidemin
1360 inleddes penninginsamlandet för det blivande Vadstena klos-
ter. Den påbjudna skatten, Vårfrupenningen, motiverades med

90 ENSKILDA BELÄGG I BREV

162 DS 6340, jämför Schück 1959 s. 202.
163 DS 6376.
164 Slutsatsen baseras på en sökning i SDhk, på sökordet: dispens.
165 Blom 1992 s. 350–354, hon påpekar också anhopningen av dispenser till des-

sa år, och ger de norska beläggen på prästbrist. För Danmark se Ulsig 1991
s. 23.

166 DS 4804.



hänvisning till pesten.167 Den äldsta förordningen utfärdades år
1361 av kung Håkan Magnusson. I detta brev talas om plågorna
som övergått landet, och brevskrivaren uttrycker sig i den biblis-
ka treenigheten pest, krig och hunger: ”bråddöden eller svärd el-
ler oår”.168 Samma formuleringar återkommer i brev från 1366
och 1367 som upprepar påbuden om Vårfrupenning.169 I brevet
från 1367 byggs texten ut i predikoform med hänvisningar till Je-
sajas och Psaltaren i Bibeln. 

Nästa gång påbudet om Vårfrupenning kom, år 1374, hade for-
muleringarna om pesten strukits i motiveringen.170 Detta var
Vadstenaklostrets grundartid och det räckte med att hänvisa till
att pengarna skulle gå till detta ändamål för att motivera påla-
gan. Inte heller i de följande påbuden om Vårfrupenning talades
om plågorna och pesten, dessa argument tillhörde uppenbarligen
tiden direkt efter de första epidemierna.

Från Skåne får vi reda på att ärkebiskopen av Lund sänt ett
brev till påven, genom ett brev påven sänt till biskopen av Lü-
beck den sjunde januari 1368. Biskopen i Lund hade beklagat sig
över sin oförmåga att betala avgifter till påvestolen på grund av
stor dödlighet, krig och andra olyckor. Påven ber biskopen i Lü-
beck att kontrollera sanningshalten i detta.171

Folkbristen har gjort sig påmind i flera sammanhang. Den 27/9
1368 räknas ett antal kyrkliga problem upp i en kungörelse från
ärkebiskopen i Uppsala. Ett var att barn kunde få samma fadder
vid dop som vid konfirmation, vilket berodde på den stora folk-
bristen.172
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167 Se Norborg 1958 s. 241 som ger den politiska bakgrunden till skattens upp-
komst.

168 DS 6555.
169 23/7 1366 DS 7386; 11/3 1367 DS 7503.
170 DS 8616, även Geete 1900–1916 s. 131.
171 DS 7369, jämför SDhk 13680107. Ärkebiskopen betalade sedemera, se t.ex.

DS 8683.
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Så småningom skedde en anpassning till de nya förhållandena.
Biskop Tord i Strängnäs skrev 26/9 1383 om ett försök att lösa
problemet med sakristanens fallande inkomster. Man hade tidi-
gare försökt med en lösning där landborna skulle göra dagsver-
ken till biskopen men ge jordränta till sakristanen. Men eftersom
”denna anordning förbryllade bönderna, vilka därigenom under-
kastades än den ena än den andres befallningar, och då den ge-
nom krig och pest i riket uppkomna folkbristen, kyrkans ovan
uppräknade egendomar till det mesta låg öde” borde denna an-
ordning avskaffas. De nämnda egendomarna skulle åter i sin hel-
het läggas under biskopsbordet.173

Framför allt genom Uppsala domkyrkas jordeböcker vet vi att
en viss återuppodling inletts (se nedan om ödegårdar). Parallellt
prövade från 1370-talet fram till 1390-talet jordägare att återgå
till den gamla jordräntan. De föreskrev att räntan skulle vara som
före ”stora döden”.174 Detta har på längre sikt varit en hopplös
kamp. Jämförande studier i jordeböckerna visar att jordräntan
sjönk kraftigt under slutet av 1300-talet. Ett konkret exempel på
att avrad efterskänktes, som inte betalats ut sedan ”stora döden”,
finns från 1403.175

Ödegårdar förekom redan före digerdöden men blev vanligare
från 1360-talet.176 Mot slutet av århundradet är ödebeteckningar
så många att de tillhör normaliteten, och jag återkommer till öde-
läggelsens datering och omfattning.

92 ENSKILDA BELÄGG I BREV

173 Citerat efter SRP 1959.
174 SDhk 13770914, Bååth 1983 s. 130 ger texten vilket inte regestret gör. Ytter-

ligare ett belägg i SDhk 13831126, jämför Brunius 1980 s. 70. Ett näralig-
gande exempel är från 27/2 1390 då Askaby kloster får sina privilegiebrev
förnyade. Där anges också hur mycket två underliggande annexkyrkor beta-
lade i tionde före stora döden, se SDhk 13900227.

175 SD 424, se Andrae 1965.
176 De äldsta, förutom det ovan nämnda om brist på landbor 1353 är: år 1362

DS 6595; 363 DS 6743; 1366 DS 7279.



Personhistoriska studier
Den prosopografiska metoden består av att sammanställa ett an-
tal biografier. Sådana data finns för adel, prästerskap och borga-
re, men för att överdödlighet skall kunna konstateras krävs goda
databaser där de olika källkritiska problem som hör samman med
personbestämningar har lösts.177

I princip finns två metoder att med hjälp av personhistoriska
sammanställningar komma åt en ökad dödlighet. Den ena är att
titta på tjänstetillsättningar, där rotationen bör ha ökat om fler
avlidit. Dödligheten bör då ha registrerats en tid efter dödsfal-
let, när den nye tjänsteinnehavaren registreras. En annan metod
är att titta på när en person nämns som levande sista gången.
Denna tidpunkt ligger före eller i samband med dödsfallet. (Dess-
utom kan dödsfallet ibland ringas in tidsmässigt eftersom perso-
nen ifråga nämns som avliden en tid senare, men detta kräver un-
dersökningar för varje person.) 

Den prosopografiska metoden har i ett par fall använts för att
belägga digerdöden i Norden. Jag har också gjort några pilotstu-
dier nedan.

Den finske historikern Kallioinen har registrerat 22 personer i
Finland som överlevde digerdöden.178 Av dessa var 7 klerker, 2
fogdar, 5 borgare eller stadsbor och 8 bönder eller övriga. Un-
dersökningen skulle bli intressantare om den hade registrerat vil-
ka som försvann ur källorna så att överlevnadsprocenten kunde
beräknas. Dessutom skulle man kunna göra en studie som täck-
te en längre period för att se om det kunde registreras en ökning
av dödligheten omkring 1350. 

Olof Holm, som är en av våra främsta kännare av det jämtska
medeltidsmaterialet, har en intressant kommentar till ett testa-
mente från hösten 1360, där ärkedjäknen i Uppsala, Ringvid Nils-
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177 Om den prosopografiska metoden se Franzén 1998, som upprättat en per-
sonhistorisk databas över medeltidens Arboga, och arbetar med en person-
historisk databas för svensk medeltid i dess helhet.

178 Kallioinen 1998 s. 436–437.



son, nämner en prost i Jämtland. Holm påpekar att denne prost,
Ogmund Säfinsson, som i detta brev nämns för sista gången, ”är
den ende Jämtlandspräst som kan påvisas ha överlevt 1350-talet, då
svåra epidemiutbrott, ’digerdöden’, anses ha härjat i Jämtland”.179

Prästerskapet är en väl utforskad grupp. Strängnäs respektive
Västerås stift har de mest utförliga och tillförlitliga herdamin-
nena.180 Första gången en präst nämns som kyrkoherde, vilket of-
tast sker några år efter det han tillträtt, markerar att föregånga-
ren dött eller flyttat. Jag har gått genom 1300-talet, indelat i fem-
årsperioder. I både Västerås stift och Strängnäs stift fördubblas
antalet noterade nya präster från 1345–1349 till 1351–1355. (Själ-
va peståret 1350 utmärker sig dock inte.) Därefter sjunker anta-
let byten av präster ned igen, och ökningen beror således inte på
att noteringarna blir tätare ju längre fram i tiden man kommer
utan på prästbristen efter digerdöden. Däremot är det mycket
svårt att försöka bestämma några absoluta tal, eftersom endast
ett fåtal av de över hundra socknarna har belagda präster.181

Ett annat urval är att enbart studera det högre prästerskapet:
det tiotal kaniker (av vilka de flesta också var kyrkoherdar) som
fanns i vardera av de två stiften. Här blir redovisningen fullstän-
digare och man kan ungefärligt bestämma dödlighetens storlek.
För denna grupp märks inte samma ökning i omsättning och mer
än omkring tre fjärdedelar har med säkerhet överlevt 1350.182 Ka-
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179 Holm 1999 s. 19, jämför Aili m.fl. s. 75.
180 Collmar 1977 respektive Ekström 1939–1949.
181 I dessa två stift redovisas strax över 20 präster första gången under 1345–

1349, men nära 40 under 1351–1355. I båda stiften redovisas en eller flera
präster någon gång för över 110 kyrkor under femtioårs-perioden 1326–1375.
Under perioden 1345–1355 sker med säkerhet byte i cirka tio kyrkor, men
om detta sker i samband med digerdöden är osäkert. Ett antal präster över-
lever. I stiften registreras 13–14 prästen som med säkerhet överlever diger-
döden. Men inte ens relationen mellan antalet säkert överlevande och anta-
let där det sker byten ger underlag för någon beräkning på grund av det sto-
ra bortfallet.

182 Domkapitlen i Sverige vid denna tid hade normalt 8–12 medlemmar, se KL
s.v. Domkapitel. Av Västerås 10 kaniker överlevde med säkerhet sju diger-



nikernas omsättning uppdelad i femårsperioder visar inte heller
någon omsättningsökning efter digerdöden, och denna har såle-
des inte gett något märkbart genomslag.

Går man ytterligare ett steg uppåt i hierarkin till biskoparna
är detta en mycket väl belagd och utforskad grupp. Av de åtta
biskopar som var verksamma före pesten i Sverige inklusive Skå-
ne och Finland överlevde samtliga.183

För högadeln har den sedan länge fastslagna uppfattningen va-
rit att det inte kan konstateras någon överdödlighet under pest-
året i Sverige. Mikael Nordberg visar att denna uppfattning varit
gällande sedan Lagerbring på 1700-talet.184 Under uppslagsordet
”Pest.Sverige” i Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid skri-
ver Lars-Arne Norborg att någon överdödlighet bland adeln inte
kan märkas under peståret. 

Enskilda märkespersoner har utpekats som döda i pesten, ex-
empelvis Erik Magnusson, Magnus Erikssons son, som dog 1359.185

Men samme Erik har enligt samtida källor dött av helt andra or-
saker.186 Bland de kungafamiljen närstående brukar man utpeka
Magnus Erikssons två halvbröder, hertigarna av Halland, Håkan
och Knut, som de enda vilka dog under digerdöden.187 Men en
seriös studie av dödlighet i kungafamiljen måste börja med en av-
gränsning.

Konstaterandet om en begränsad dödlighet i toppskiktet byg-
ger på dessa forskares ingående kännedom om de personer som
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döden, Ekström 1939–1949 1 s. 405, 498–503. En av kanikerna i Västerås
dog våren 1350 på hemresa från Rom dit han begett sig tidigt under året. Av
Strängnäs kaniker överlevde med säkerhet 8, och 1331 fanns 10 kanikpre-
benden, Collmar 1977 1 s. 18, 182–248. 

183 De var verksamma: Peder i Lund 1334–1355, Hemming i Uppsala 1341–1351,
Peter i Linköping 1339–1351, Sigge i Skara 1340–1352, Sigmund i Strängnäs
1345–1355, Ödgisl i Västerås 1329–1353, Thomas i Växjö 1344–1376, Hem-
ming i Åbo 1338–1366. Se Pernler 1999 s. 268–69.

184 Nordberg 1995 s. 156, 166.
185 Schück 1938 s. 160.
186 Se Nordberg 1995 s. 234.
187 Nordberg 1959 s. 157 efter Lagerbring.



agerade inom politiken och deras nära släktingar. Det finns egent-
ligen ingen anledning att betvivla att de har rätt, men det behövs
kvantitativa data (utgående från en definition av ”högadel”) för
att säkerställa denna kunskap.

Jag har gjort ett prov genom att räkna det sista året som per-
soner är omnämnda i släktdiagrammen i första bandet av Äldre
svenska frälsesläkter. Gruppen omfattar inte bara adelns översta
skikt eftersom släktutredningarna också tar med förfäder ur låg-
frälset. Det sista omnämnandet sker som regel något eller några
år innan personen dör. Jag har valt femtioårsperioden 1326–1375,
och registrerat ett sextiotal personer indelade i femårperioder.
Antalet vars sista registrerade datum infaller under 1346–1350
respektive 1356–1360, dvs. före de första stora epidemierna, är
högre än genomsnittet. Detta tyder på att dödligheten var större
även bland adeln under dessa stora pestepidemier.188

Men här skiljs inte högadel från lågadel, och stora delar av låg-
adeln har haft levnadsomständigheter som inte skilt sig mycket
från storböndernas. För att avskilja högadeln borde en större pro-
sopografisk studie göras över alla som nämns under mitten av
1300-talet.

En ersättning för en sådan omfattande undersökning är att tit-
ta på en väl avgränsad grupp inom toppskiktet, en sådan är riks-
rådet. Av de 15 adliga medlemmarna i riksrådet som var verk-
samma före 1350 överlevde 12 och av dem som dog under eller
omkring 1350 var två gamla och en i medelåldern.189
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188 Jag har inte undersökta alla personer som nämns, enbart de i tabellerna. Des-
sa 63 personer har indelats i femårsperioder efter det sista året de nämns.
Antalet för varje period är, med perioderna före pest understrukna: 4, 4, 6,
6, 12, 2, 11, 6, 7, 5. Äldre svenska frälsesläkter 1:1–3. För perioden före 1326
är antalen högre, för perioden efter 1376 däremot lägre. Detta beror på att
man i dessa tabeller strävat efter att redovisa de äldsta beläggen.

189 Enligt brev från Hans Gillingstam till undertecknad. Gillingstam har sam-
manställt en förteckning över alla medeltidens riksråd, ett material som om
det publicerades skulle bli en handbok att återkomma till i nästan all me-
deltidsforskning.

Riksråden räknas upp i DS 4912 från juni 1348, DS 4337 från juni 1348



Uppgifterna om kaniker, biskopar och riksrådet stödjer upp-
fattningen att samhällets toppskikt, ovanför lågadel och lägre
prästerskap, klarade sig relativt bra under den stora epidemin.
De nivåer på dödlighet som registreras, omkring 15–25% och läg-
re, motsvarar de man kunnat visa för toppskiktet i England un-
der digerdöden.190 (Påpekas skall att jag inte i någon av mina
punktstudier undersökt dödligheten bland kvinnorna.)

Ytterligare en välregistrerad grupp är städernas borgerskap
under slutet av medeltiden (däremot inte för 1300-talets mitt). I
bevarade domböcker och räkenskaper från några städer registre-
rades större delen av det egendomsägande skiktet i staden. Mar-
ko Lamberg har gjort en studie av rådmännen, dvs. toppskiktet,
i Stockholm, Malmö och även i den norska staden Bergen. Han
pekar på olika typer av katastrofer som kan reducera antalet, sär-
skilt krig, brand och epidemier, och han registrerar hur många
rådmän som överlevde olika sådana katastrofer.

Han konstatera ökad dödlighet i Malmö i samband med den
epidemien han daterar till 1482–1484, då bara en femtedel av
rådmännen blir kvar, i övrigt är antalet rådmän där tämligen kon-
stant.191

Lamberg noterar ett stort antal döda de enskilda åren 1464 och
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och i DS 4601 från den 4 augusti 1350. Förutom biskoparna i Uppsala, Lin-
köping, Skara och Växjö ingick ett antal högadliga: Gisle Elinason, Gus-
tav Tuneson, Nils Abjörnsson, Knut Folkeson, Karl Näskonungsson, Karl
Tukeson, Anund Sture, Lars Karlsson, Puke Glysing (äv kallad Kettil Gly-
sing), Lars Ulfsson, Israel Birgersson, Sten Turesson (1347). Därtill 1348
Johan Kristiernsson och 1350 Nils Tureson, Eringisl Suneson, Gustav Ar-
vidsson. Av dessa var Knut Folkesson död redan i början av 1349. Lars
Ulfsson dog sannolikt mellan juli 1350 och mars 1351, Sten Turesson dog
mellan 8 maj 1350 och 15 september samma år, Gisle Elinason nämns ej ef-
ter rådsmötet i Stockholm i början av augusti 1350. Sten Turesson var san-
nolikt i medelåldern, de andra två var omkring tjugo år äldre.

190 Enligt Harrison 2000 s. 320 13% av högadelsmän och de högst uppsatts in-
om prästerskapet, enligt Dyer 2002 s. 271 27% av ”earls, barons and some
knights and gentry”.

191 Lamberg 2001 s. 82–83.



1495. För det enstaka året 1464 noteras så många som 4–5 avlid-
na rådmän av 26, vilket innebär en dödlighet på 15–19% detta år
– vilket ligger i överkant av den dödlighetskvot jag tidigare nämnt
för Stockholm under denna pest.

Lamberg har också en redovisning av hur många som överlever
olika krisperioder, men tyvärr varierar dessa perioder i längd
från ett till fyra år, vilket innebär att siffrorna inte är helt jäm-
förbara. För de pestepidemier han identifierat under 1400-talet
dog omkring eller mer än trettio procent av rådmännen under
perioderna 1419–1422, 1439–1440 samt 1495. Antagna pestpe-
rioder med en nedgång på tio–tjugo procent eller mindre är 1412–
1413, 1450–1451, 1455, 1464–1467 och 1474–1475. Ett mellanläge
intar 1482–1484 med en nedgång på en fjärdedel. De tre först-
nämnda kan antas ha varit minskningar utöver det normala, vars
orsak kan vara de epidemier vi känner från andra källor. Men
också de andra perioderna kan ha haft hög dödlighet enstaka år,
som fallet 1464 visar.192

I början av 1500-talet innebär perioden 1503–1505 en kraftig
avtappning av rådmännen. Detta kan ha samband med den pest
som omtalas för 1504 bland breven (se nedan).

Man kan identifiera ett absolut toppskikt i samhället, högadeln
och kleresiets främste, som klarat sig bättre än befolkningen på
mellan- och bottennivå. Sverige ansluter här till ett mönster som
kunnat påvisas för delar av övriga Europa, där toppskiktet klara-
de sig bättre än befolkningen i övrigt under de stora epidemier-
na. Orsakerna behöver inte enbart vara att de hade en bättre nä-
ringsstandard, utan kan lika mycket ligga i att de hade möjlighet
att fly pesten.

Fattigtionde
I en förordning från 1395 skriver ärkebiskopen som motivering
för en indragning av fattigtionde i Hälsingland att det före den
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192 Lamberg 2001 s. 83, 289–290.



stora pesten fanns många fattiga som nu försvunnit och därför
behövdes inget fattigtionde längre.193

Fattigtiondet var den tredjedel av tiondet som bönderna ur-
sprungligen behöll för att ge till socknens fattiga. Denna andel
hade länge naggats i kanten, och kampen om fattigtiondet var en
del av medeltidens sociala strider. Delar av tiondet anslogs tidigt
till hospital. I Uppland betalade bönderna sedan senare delen av
1200-talet fattigtiondet till bygget av domkyrkan. Under slutet av
1300-talet följde en framstöt från kyrkans ledning. Fattigtiondet
skulle inte längre vara kvar hos bönderna, utan drogs in till dom-
kyrkorna, i första hand till kanikernas behov. Detta skedde i Lin-
köpings stift 1364, i Strängnäs stift 1382, i Västerås stift i slutet
av 1300-talet, i Hälsingland som nämnts 1395 samt i Skara stift
1405.194

Även om det handlar om en över århundraden utdragen strid
är det påfallande att överförandet av fattigtiondet från de fattiga
till kyrkans män i större delen av landet skedde relativt snart ef-
ter digerdöden.

Det enda av breven om fattigtiondets indragande som nämner
att de fattiga försvunnit är det från Hälsingland. Helt gripet ur
luften behöver inte detta påstående varit. Ärkebiskopen bör ha
använt en upplevd verklighet när han påpekade att många fattiga
försvunnit, annars skulle argumentet varit tämligen verknings-
löst. Detta behöver inte betyda att bönderna accepterade argu-
mentet och ansåg att antalet fattiga var så litet att fattigtiondet
inte behövdes.

Förändringen av fattigtiondets status kan också i andra delar av
landet ha haft ett samband med att de fattiga har minskat i antal,
men de fattigaste registreras nästan aldrig. Att det så småningom
blivit färre fattiga förefaller sannolikt, dels på grund av att de
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193 Rörande brevet se Brink 1988 s. 36 och Brink 1990 som redogör för inne-
hållet. Brevet är bara bevarat i avskrifter.

194 Se Schück 1959 s. 236–256 om fattigtiondets utveckling, främst i Linkö-
pings stift, men också i de andra. I Åbo drogs det in först 1486.



som hade de uslaste levnadsförhållanden dog, dels på grund av
att möjligheter öppnade sig med lediga gårdar och andra för-
bättrade positioner.

Fattigdomen försvann dock inte, vilket två exempel från just
Hälsingland antyder. Invånarna i Hälsingland klagade 1371 på sin
stora fattigdom och önskade skattelättnader. I ett brev från den
10/1 1382 talas om invånarnas mer än vanligt stora fattigdom i
Hälsingland vilket tillsammans med avlägsenheten till biskopen
var orsak till att vissa äktenskapsmål kunde avgöras av prosten i
Bollnäs.195 Dessa brev drev intressefrågor och tolkningen skall
göras med försiktighet, men det förefaller som om digerdöden
inte omedelbart skapat en bättre tillvaro för de överlevande.196

”Stora döden” som datering
Frasen ”stora döden” som utgångspunkt för dateringar är belagd
tidigt. En kvinna hade givit jord till kyrkan ”in magna mortalita-
te”, vilket bekräftades i ett brev från 1357.197 Från 1361 nämns
att innehavet av en gård sträcker sig bortom den stora döden.198

I ett brev från 1370-talet står om två ägor som gavs vid tiden för
”stora döden” och om några andra som en kvinna givit för sina
barns och sin mans själar ”nästa döden efter stora döden”, dvs.
1360. Brevet ger med sin uppräkning av två stora epidemier en
antydan om stämningen i en tid där pestepidemierna slog gång
på gång. Omständigheterna kring brevet är publicerade i Det me-
deltida Sverige (DMS).199

I ett brev från 1374 anges ”stora döden” som inledningen på
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195 Brink 1990 s. 42.
196 Fler belägg för att 1300-talets senare del varit en tid av svårigheter för de

breda folklagren, se Myrdal 1999 s. 147–150.
197 DS 5716. Detta belägg på en muntlig gåva är för övrigt inte med i samman-

ställningen av själagåvor nedan.
198 DS 6520.
199 DMS 4:4 s. 183, rörande en gård i Småland. Detta belägg enligt vänligt på-

pekande från Roger Axelsson.



godstransaktioner.200 Därefter är breven outgivna för resten av
1300-talet, men en genomgång av de opublicerade breven skulle
säkerligen visa att den stora döden återkommer som fixpunkt fle-
ra gånger. 

Ännu under början av 1400-talet har detta varit den viktigas-
te fasta referenspunkten när man talade om gamla tider. Sök-
ningar efter en fras som denna är lättare i de tryckta breven än i
regesterna där sådana detaljer inte alltid anges. Därför har jag
fler belägg från perioden 1401–1420 än från föregående period.
Bland dessa brev möter vi denna dateringsform åren 1402, 1403,
1405, 1409, 1413, 1416.201 I Värmland finns ett belägg från 1414.202

Från tiden efter 1420, då vi inte har tryckta brev från annat än
enstaka regioner, kommer belägg från Svenskt Diplomatariums
huvudkartotek (SDhk) åren 1423, 1429 och 1437.203 Från Skåne
anför Sten Skansjö ett belägg från 1426 som daterar till före den
stora ”folkdöden”.204 I Vadstena klosters äldsta jordebok från
1447 nämns gårdar som legat öde sedan stora döden.

Efter ungefär hundra år upphör digerdöden allt mer att vara
den givna referenspunkten. Huvudorsaken tycks vara att det in-
te längre fanns efterlevande eller barn till efterlevande vilka tog
denna omstörtande händelse som utgångspunkt för tideräkning-
en. Flera av beläggen handlar om gamla män som vittnat om för-
hållanden när de var unga. Ett par exempel från de ovan anförda
fallen illustrerar detta. År 1416 inkallades ”en gammal man som
hette Knut Jonsson” för att vittna om ett fiske vid Sidön i Vät-
tern. Han ville gärna berätta vad han visste och hade hört ”sedan
store döden var”. Två notlag ägde Karl Bengtsson (Oxehuvud),
han dog i stora döden, och efter honom ägde Sigge Magnusson
båda dessa. Det andra exemplet är från 1429. Mjölnaren Nils
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200 DS 8635.
201 SD 187; SD 2968, SD 589; SD 1129; SD 1715; SD 2303.
202 Österberg 1977 s. 123, DN X:124.
203 Dessa är hämtade ur SDhk: 14230312, 14290223, 14370629.
204 Skansjö 1983 s. 253.



Persson intygade att han och hans far, som var med om ”stora dö-
den” vid 25 års ålder, båda mindes att Julita kloster ägde Jäders
holme.

1400-talet och tidigt 1500-tal
Kulturhistoriska notiser nämns ofta i förbigående. I många brev
nämns eller antyds pestepidemier, och en framtida närläsning av
alla opublicerade brev kommer att ge fler belägg rörande 1400-ta-
lets epidemier än de som presenteras nedan. 

I ett brev från 29 maj 1418 klagar biskop Knut i Linköping över
de olyckor som flera år hemsökt landet, med pest, krig, stormar.205

Men vilken pest som avses är oklart, den föregående kända pest-
epidemin ligger fem år tidigare. 

Från Finland och Nordsverige finns få belägg på grund av att
antalet brev är litet. År 1439 omtalas i Åbo domkyrkas brevbok
att en Olof Olofsson dött i en tidigare pest. Olof var troligen bo-
satt på Åland, hans död har inträffat före 1425 men efter år 1400,
kanske efter 1410.206 Han avled således i epidemin 1413 eller 1421–
1422.

I ett brev från 1445 omtalas att bönderna i Luleå, under pes-
ten 1440, hade lovat Uppsala domkyrka en avgift för varje soc-
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205 SD 2482 Biskopen uppmanar prästerna att hålla mässor, och lovar avlat för
dem som besöker mässorna.

206 Registrum ecclesiae Aboensis s. 375 redogör för en jordtransaktion och ”I
samma tid kom pesten i vilken Olof Olofsson dog”. Jordtransaktionen hade
startat då nämnde Olofs far pantsatt sina gods i Saltvik år 1400 (s. 218–219).
Varken far eller son hade kunnat inlösa panten utan Helga Lekamens altare
i domkyrkan kunde överta godset, mot ytterligare betalning vilken Olof på
sin dödsbädd huvudsakligen efterskänkt. Biskop Magnus, som tillträdde
1412, nämner dessa gods som altarets i juni 1425 (s. 322), och tre hantver-
kare i Åbo intygar i februari 1427 att Olof verkligen på sin sotsäng efter-
skänkte den summa han skulle fått (s. 322). En Olof Olofsson nämnts som
faste på Åland omkring 1410, men om detta är samma person är osäkert (s.
242). Enligt Kallioinen 1998 s. 438 är det mest sannolika att Olof dog i en
pest i början av 1420-talet.



kenmedlem. Att pesten upphörde räknades sedan som ett Eriks-
mirakel.207 I egentliga Finland härjade pesten svårt i Nådendal år
1495.208

Från mellersta Sverige finns ett brev från före den 7/8 1455
som talar om att prästerna i Linköpings stift skall läsa mässor för
att hejda pesten.209 År 1488 omtalas en själagåva från en man i
Glanshammar i Närke. Den skall ha givits för tre år sedan ”i den
nyligaste pesten”, dvs. den som gick över landet 1484.210

Vadstenabrodern Torsten Johansson skrev i ett odaterat brev,
som dock kan dateras till 1495, att pesten hade skördat offer i
Vadstena kloster.211 Detta framgår även av diariet, se ovan.

År 1497 den 3/7 beklagade sig Hans Brask över att Linköpings
stift drabbats av Guds straff så att pest, hunger och krig nedkal-
lats över östgötabygden, som följd av att Hemming Gadd under
tre år inte sökt påvens konfirmation av sitt val till biskop i Lin-
köping.212 Detta kan avse 1495 års epidemi, men formuleringen
är allmänt hållen.

Bland breven får vi ytterligare belägg på några av de 1400-tals
epidemier som nämns i Vadstenadiariet: 1440 från Norrland;
1455 och 1484 från Mellansverige och 1413 eller 1421–1422 på
Åland samt även 1495 i Östergötland (och Finland).

I Sturearkivet innehållsrika brevsamling ges ytterligare ett an-
tal exempel från 1500-talets början, då Vadstenadiariet inte an-
ger några epidemier.213

ENSKILDA BELÄGG I BREV 103

207 Norborg 1958 s. 65, Hildebrand 1873–1903 3 s. 789. Miraklet är inte med i
katalogen i Myrdal & Bäärnhielm 1991, se förra kapitlet.

208 Kallioinen 1998 s. 439.
209 SDhk 14550807.
210 Publicerad i diplomatariet för Riseberga kloster, se Grandinson 1935 s. 146.
211 SDhk 14950000x.
212 SDhk 15040000, en kommenterande anteckning till ett tidigare brev.
213 Rörande dessa brev från Sturearkivet se SDhk på respektive datum, samt

under sökordet pest. En av de stora fördelarna med CD-skivan är att Sture-
arkivet blivit mera tillgängligt jämfört med tidigare hundratals närmast osor-
terade regester, där man varken kunde söka kronologiskt eller på ort. 



År 1500 härjade pesten i Stockholm, enligt ett brev från 16/11. 
År 1504 var det åter pest i huvudstaden. Den nämns i brev från

8/8 och 11/8. I det första brevet rekommenderas att ha herremö-
tet i Södertälje istället, som tydligen var mindre pestdrabbat.
Från 14/8 1504 finns ett par brev som talar om att pesten också
härjade i Reval respektive att svenska rådet var skingrat på grund
av pesten. Den 18/8 får vi reda på att mycket folk flytt från Åbo
ut till landsbygden på grund av pesten, och den 16/10 upplyses om
att Åbo tömts på grund av pesten. I ett brev från den 1/3 1505
omtalas att en person blivit sjuk i pesten, sannolikt året innan.

Åren 1505 och 1507 meddelas att pesten härjade i Ryssland.
År 1508 var pesten tillbaka i Stockholm enligt ett brev från

26/8 detta år. Samma år 22/10 får vi reda på att pesten härjar i
Västerås, och den 4/12 hör vi om den från Alvastra-trakten. Även
Åbo är drabbat 1508 enligt ett brev från 10/12.

År 1510 rasade pesten i Dalarna enligt ett brev från 16/9, och
ett brev från 21/11 talar om pest i Kalmar-trakten medan där-
emot området kring Växjö tycks ha gått fritt.

Totalt registreras fyra pestår i Sverige och Finland i den flod
av brev som Sturearkivet ger för 1500-talets första decennium:
1500, 1504, 1508, 1510. Det gemensamma för flera av dessa epi-
demier är att de tycks ha varit tämligen lokala (Stockholm men
inte Södertälje, Kalmar men inte Växjö), men också att de härja-
de under hösten – som alla medeltidens pestepidemier. 

Egendomligt nog framträder varken pesten 1504 eller 1508
bland Stockholms skotteboks registrering av döda för perioden
1501–1509, däremot ger 1504 års epidemi genomslag i den pro-
sopografiska undersökningen av Stockholms rådmän (se föregå-
ende avsnitt).

Sammanfattning
De enskilda breven bygger ut bilden som andra källor givit. Från
digerdödens år finns få omnämnanden av själva pesten, men vi
får några ögonblicksbilder av den upphetsade stämningen. Ryk-
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tena hösten 1349, jakten på syndabockar i Visby våren 1350 är
talande exempel.

Efter de stora pestepidemierna får vi belägg på den omställ-
ningsfas som samhället genomgick, med färre människor som
skulle upprätthålla samhällsfunktionerna. Den stora pesten blev
också ett märkesår under generationer framåt.

Studier av enskilda personer, prosopografiska studier, återstår
att genomföra i större skala, men det förefaller som om topp-
skiktet i samhället klarade sig väl 1350. Att kyrkan lyckades dra
in fattigtiondet i en stor del av landet efter pesten kan tolkas som
att andelen hjälpbehövande i samhället minskade, men samtidigt
var indragandet av fattigtiondet en del av en mera långvarig kamp
om makten över tiondet.

Några av de i föregående kapitel väl belagda pestepidemierna
under 1400-talet kan beläggas ytterligare. Tendensen är att de epi-
demier som nämns i flera övriga källor också nämns i enskilda
brev. Detta gäller givetvis de stora epidemierna 1350 och 1360,
men även 1400-talets epidemier.

Epidemierna 1413 och 1421–1422 är belagda i mer än två övri-
ga källor och åtminstone en av dem nämns i ett enskilt brev (från
Åland). Även nästa pest 1439–1440 nämns både i mer än två öv-
riga källor och även i ett brev. Pesten 1455 är belagd bland övri-
ga källor, och här även i ett brev från Linköpings stift. Den föl-
jande pesten 1464–1465 är inte belagd bland breven, vilket dock
den 1484 är. Slutligen är pesten år 1495 väl belagd bland övriga
källor liksom bland breven. I prospografiska studier rörande råd-
män i olika städer kan epidemierna 1421–1422, 1439–1440, 1464,
1484 och 1495 beläggas.

Det tidiga 1400-talets epidemier har inte belagts i denna sam-
manställning av brev och personhistoriska studier. Inte heller epi-
demin 1451, den som bekräftar att spådomen om kung Karl. Om-
vänt finns det få belägg bland övriga källor för de i Sturearkivet
nämnda epidemierna från början av 1500-talet.

Frågan är om denna tendens kommer att stå sig när breven,
och då särskilt testamentena, behandlas som ett massmaterial.
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Kommer 1300-talets stora epidemier att framstå som lika över-
väldigande? Kommer rangordningen bland 1400-talets epidemier
att bli densamma?
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Kvantitativ bearbetning av
brevmaterialet

DS och SDhk
För att räkna antalet brev och olika sorters brev har jag dels an-
vänt mig av det tryckta diplomatariet, den första serien som kal-
las Diplomatarium Suecanum (DS) och som nu sträcker sig till
1375, dels av Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDhk). Det
tryckta diplomatariet behöver ingen närmare presentation, där-
emot huvudkartoteket.

Svenskt Diplomatariums huvudkartotek (SDhk) består av reges-
ter till samtliga brev från det nuvarande Sverige, samlade på en
CD-romskiva. Databasen är sökbar på datering och på enstaka
ord, men inte på brevens proveniens, dvs. var någonstans de ut-
färdats (vilket skulle kräva ett betydande forskningsarbete). 

Som en enkel kontroll har jag jämfört med antalet nummer i
det tryckta diplomatariet för perioden 1330–1350 med SDhk.
Diplomatarium Suecanum har i princip numrerat de enskilda bre-
ven, men flera brev kan ingå under ett nummer och vissa num-
mer är ibland utelämnade. Antalet nummer är genomgående läg-
re än antalet registrerade brev i SDhk, i genomsnitt cirka 15% läg-
re för enskilda år. Kurvans utseende skiljer sig dock inte nämn-
värt.

SDhk har publicerats i två versioner. Den första, Version 1, kom
år 1999 och Version 2 utgavs år 2001. (Nedan används Version 2.)
Den största skillnaden är att en del brev tillkommit, men dub-
bleringar har också rensats ut. Jag har räknat totalantalet och an-
talet testamenten per år i båda versionerna, och skillnaderna är
försumbara. Även om revideringar kontinuerligt pågår kommer
Version 2 länge att vara den officiella. De revideringar som sker



är av ännu mindre omfattning än de som skedde mellan de båda
CD-romskivorna, och de siffror som här presenteras kan därför
betraktas som nästan definitiva.

I Version 2 av SDhk har ett antal odaterade brev arbetats in,
och placerats under olika årtal. Eftersom mitt mål har varit att
studera brevmängden enskilda år har jag varit tvungen att rensa
ut dessa odaterade brev. Detta har inte kunnat ske helt meka-
niskt. Visserligen har jag kunnat söka på ”odaterat” och därige-
nom rensa ut de flesta, men jag har också för de jämna åren, där
svårdaterade brev oftast placeras, gjort en noggrannare genom-
gång. Några egna bedömningar om dateringar har jag inte gjort,
utan förlitat mig på kartotekets uppgifter. (Man kan anta att
mängden odaterade brev kommer att sjunka genom fortsatt bear-
betning och identifiering.) Av de nära 40 000 brev som ingår i
SDhk har 37 000 medtagits i nedanstående diagram 4. Skillnaden
beror på att odaterade brev samt de äldsta och yngsta breven är
uteslutna i den sammanställning jag gjort.

Antalet brev
En beräkning av antalet brev är viktig av två skäl. Dels kan man
fråga sig om även den svenska brevmängden krymper efter di-
gerdöden på samma sätt som den norska (se ovan). Dels är det
viktigt att veta hela mängden brev innan man studerar förekom-
sten av vissa typer av brev, här testamenten.214

Att huvudkällan är SDhk innebär att jag inte kan göra ett lika
noggrant urval som Grethe Authén Blom har gjort för Norge, ef-
tersom hon utgick från det tryckta diplomatariet och själv tog
ställning till varje enskilt brev. Hon strävade efter att i första
hand registrera originaldokument från Norge. I SDhk har även
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214 Överhuvudtaget ligger diplomforskningens framtid i hög grad i kvantitativa
bearbetningar, jämför Bjarne Larsson 2002, vilket är en delrapport från en
uppdelning av breven i Finnveden respektive Jämtland i olika huvudkatego-
rier för att se hur respektive områdes socio-ekonomiska struktur framträ-
der genom breven.



brev som bara omtalas i senare källor eller från det påvliga kan-
sliet tagits med.215

Inger Larsson har nyligen publicerat en motsvarande kurva för
det svenska brevmaterialet, baserad på SDhk, men då i tioårsin-
tervall. Föreliggande studie kan inte nöja sig med detta utan tar
upp väldaterade brev från alla enskilda år eftersom jag söker de
enstaka peståren.216 Som Larsson påpekar är de bevarade breven
bara en bråkdel av de brev som en gång funnits, kanske bara nå-
gon procent.217 Om det finns någon tendens över tiden där ex-
empelvis äldre brev i högre grad försvunnit kan vi inte veta.

Jag har i den kvantitativa bearbetningen i diagram 4 nedan (och
i bilagan) tagit med brev från perioden 1250–1520 och här ingår
även dåvarande norska och danska landskap som Jämtland re-
spektive Skåne, i enlighet med urvalsprinciperna för SDhk. Det
finns således en viss dubblering med Bloms kurva över de norska
breven (som givetvis också är en följd av att några brev berör bå-
da länderna).

Före kurvans inledning i diagram 4, under 1200-talets första
årtionden, är antalet väldaterade brev per år sällan mer än ett
halvdussin. Från mitten av 1240-talet kommer en ökning till mel-
lan 10–20 per år, och där ligger nivån under några årtionden. En
ny stigning inleds från 1270-talet då antalet brev ökar från något
tiotal per till omkring 30 per år och därefter stiger kurvan grad-
vis förbi omkring 50 brev per år vid sekelskiftet 1300 för att nå
omkring 80 i slutet av 1330-talet. 

Åren kring 1340 övergår denna gradvisa ökning i en språngvis,

KVANTITATIV BEARBETNING AV BREVMATERIALET 109

215 Blom 1992.
216 Larsson 2001 s. 253–254.
217 Inger Larsson har gjort några hypotetiska beräkningar. Om man räknar med

alla typer av brev som borde ha upprättats enbart i samband med kända
jordtransaktioner har endast 10–30% av dessa bevarats, och om man räknar
med alla kopior kan ha som skrivits av kända testamenten har endast 5–10%
av dessa bevarats. Larsson jämför med en engelsk undersökning som visade
att cirka 1% av breven bevarats och antar att något liknande kan gälla för
Sverige. Larsson 2001 s. 13, 250–251, 254.



och kurvan tar ett raskt kliv uppåt. Från 1344 når kurvan om-
kring 150–200 brev per år och på den nivån förblir den i hundra
år till mitten av 1400-talet. Under slutet av medeltiden sjunker
antalet brev långsamt ned till omkring 150 per år. En förklaring
till det sjunkande antalet är att under denna period framträder
en rad andra former av nedtecknande urkunder som: tänkeböc-
ker, räkenskapsböcker, mera omfattande jordeböcker, osv. Dessa
kom i viss mån att fylla en del av de uppgifter som tidigare en-
bart tillkom breven.

Ett undantag från den nedåtgående trenden i slutet av medel-
tiden är några år i början av 1500-talet då Sturearkivet ger en rik
skörd av belägg. Detta ger ett exempel på den slumpmässighet
som finns i bevarandet, men Sturearkivet är också en föregånga-
re till Vasatidens mängder av brev till och från statsmakten. Stu-
rearkivet pekar fram emot den starka statens mängder av brev
och annat skriftligt material. 

För denna undersökning är det ett viktigt konstaterande att det
inte finns någon nedgång efter pestepidemin år 1350. I detta av-
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Diagram 4. Antalet brev registrerade i Svenskt diplomatariums huvud-
kartoteket (SDhk) 1250–1520
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Källa: Jämför bilaga i slutet av denna bok.



seende skiljer sig Sverige från Norge. Inte heller de följande pest-
epidemierna ger några tecken på nedgång i brevmängden. (Tem-
porära nedgångar på 1350- och 1370-talen skulle möjligen kunna
ha samband med pestepidemierna.)

En svacka efter omkring 1390 behöver inte ha samband med
epidemier utan kan bero på oroliga politiska förhållanden dessa
år, som var tyskväldets slutskede. (Dock finns indicier på en epi-
demi 1389.)

Tillfälligheter spelar in, vilket visas av toppen 1371 med 267
brev, där nära hälften av breven är sådana som tillkommit utan-
för Sverige, i Avignon eller i Lübeck, vilket är en betydligt stör-
re andel än vad som var normalt.

Att brevmängden förblev på samma nivå skulle kunna tolkas
som ett stöd för hypotesen att Sverige inte drabbades nämnvärt
av pesten. Men eftersom andra källmaterial tyder på omfattande
dödlighet bör man i första hand söka en annan förklaring.

Den viktigaste bakomliggande faktor är att brev på svenska
ökar i antal. Magnus Erikssons landslag från 1347, som började
tas i bruk på 1350-talet, stadgar i jordabalken att kungens, lag-
mannens och häradshövdingens dombrev rörande jordaköp och
annat skulle skrivas på svenska. I Norge hade brev på folkspråket
sedan länge varit dominerande, och kanske har ett norskt infly-
tande gjort sig gällande i Magnus Erikssons unionskungadöme.
Redan från år 1330 börjar det dyka upp enstaka brev på svenska,
men genombrottet kom under 1350- och 1360-talen. På två årti-
onden blev de svenska breven flertalet. Från att nästan inte ha fö-
rekommit finns över hundra bevarade svenska brev från varje år
från 1370-talet.218
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218 Se Bäärnhielm 1984, med tioårsintervall baserad på DS. För en motsvaran-
de kurva med tioårsintervall baserad på SDhk se Larsson 2001 s. 254, som
också inkluderar tyska brev. En kontroll har gjorts för varje år enligt SDhk
för svenska, tyska och latinska brev under senare delen av 1300-talet. An-
delen har dock inget samband med kurvans huvudutseende, även om vissa
politiska konjunkturer framgår tydligare när man jämför den relativa ande-
len brev på olika språk, se i brödtexten rörande brev på tyska.



Skulle vi enbart betrakta de latinska breven får vi en kurva
motsvarande den för alla norska brev. Det är huvudsakligen till-
skottet av svenska brev som gör att kurvan över antalet brev blir
konstant, men ett problem vid en sådan jämförelse är att en del
brev som skulle ha skrivits på latin nu istället skrevs på svenska.

Även det tyska inflytandet i landet under Mecklenburgarna,
med den utvecklade skrivkultur som följde därmed, kan ha spe-
lat en viss roll. (Den äldsta bevarade egentliga räkenskapen i Sve-
rige är från dessa år och skrevs på uppdrag av en tysk länsherre.)
Antalet brev på tyska i registret till diplomatariet ökar från ing-
enting till några per år på 1350-talet, ett tiotal per år i början av
1360-talet och en topp med omkring 20–40 brev per år omkring
1370. Det sistnämnda har sin förklaring i specifika politiska för-
hållanden med bland annat fredstraktater på tyska. Därefter
minskar antalet tyska brev raskt (för att åter få en renässans un-
der första årtiondena av 1400-talet – dvs. Erik av Pommerns tid).

En detaljerad undersökning om förekomsten av olika brevty-
per ligger inte inom denna skrifts ramar. Men Käthe Bååth har i
en undersökning av Norra Vedbo visat att jordabreven ökar i an-
tal efter landslagens tid.219 Även här har landslagens bestämmel-
ser spelat in och bidragit till att brevmängden ökat. Inger Lars-
son har i sin studie av svenska medeltidsbrev visserligen valt att
inte presentera totalmängder utan att analysera de olika typerna
och de äldsta beläggen på dessa. Hennes studie visar ändå att in-
förandet av krav på fastebrev (jordabrev) har bidragit till att öka
mängden brev efter mitten av 1300-talet.220
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219 Bååth 1983 s. 39.
220 Larsson 2001 s. 141 ff som tar upp landslagens införande av krav på fastebrev,

dvs. att man vid sidan av de salubrev, bytesbrev osv. som förekommit redan
tidigare, nu också måste utfärda ett brev som kungjorde att köpet blivit i
laga ordning gjort inför domstol. Det äldsta fastebrevet utfärdades 1352 i
Tiohärad, efter digerdöden, och därefter följde i snabb takt de andra lagsa-
gorna: Östergötland 1352, Uppland 1353, Södermanland 1357, Västergötland
1358. I Kristoffers landslag införs synonymen jordabrev till fastebrev. Brev-
typen blev en av de vanligaste under senmedeltiden, och sannolikt var det
den brevtyp som fick störst spridning bland breda folklager.



Slutsatsen är att det även i Sverige har funnits ett samband
mellan brevmängd och demografiska förhållanden men att ett så-
dant samband döljs under ett annat skeende, nämligen att breven
fått ett allt större användningsområde och att breven i allt högre
grad skrevs på folkspråket.

Antalet brev från Jämtland och andra gränslandskap
En del av det nuvarande Sverige skiljer sig vad gäller antalet brev
före och efter digerdöden, nämligen Jämtland. Här rådde i prin-
cip samma förhållanden som i Norge. Breven var sedan länge
skrivna huvudsakligen på folkspråket, och i detta landskap gäll-
de inte Magnus Erikssons landslag. Man får därför inte de mot-
verkande effekter som trädde i kraft i Sverige med fler brev på
folkspråket och brev med nya funktioner.

Eftersom de jämtländska breven är utgivna i sin helhet med en
källkritisk kommentar är det möjligt att göra en kvantitativ be-
arbetning som direkt kan jämföras med den Blom gjorde för hela
Norge (inklusive Jämtland).221 Fördelas brevmängden som nämns
i Jämtlands och Härjedalens diplomatarium på olika årtionden får
man den serie som presenteras i tabell 12.

Före år 1300 finns bara enstaka brev. Brevmängden ligger se-
dan på ett brev vartannat år. I övriga Norge sker en ökning av
brevmängden på 1330-talet, medan brevmängden i Jämtland ökar
först i mitten av 1340-talet. Blom menar att detta bland annat
har samband med en ökad statlig aktivitet under Magnus Eriks-
son.222 Omkring 1350 kommer ett fall i Jämtland och brevmäng-
den når ett bottenläge på 1360-talet. En återhämtning inleds men
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221 Blom 1992 s. 22–27, 566–568. Jämtland ingår i Bloms undersökning även
om det inte framgår av Bloms första tabell s. 26–27. För perioden 1350–
1380 anger Blom 1992 s. 566 att hon räknat med cirka 30 brev i Jämtland,
vilket överensstämmer med antalet enligt Jämtlands och Härjedalens dip-
lomatarium. Dessa brev ingår även i SDhk. De flesta breven i detta diplo-
matarium rör endast förhållanden inom landskapet. 

222 Blom 1992 s. 287–304.



avbryts mot slutet av århundradet, varefter en ny återhämtning
följer. Utanför tabell 12, från 1420-talet och under de följande år-
tiondena ökar antalet till mer än tre brev per år. 

Studeras brevmängden år för år framträder mönstret med ett
fall efter 1350 ännu tydligare, se diagram 5 nedan. Sannolikt har
digerdöden slagit till under både 1349 och 1350 eftersom sänk-
ningen sker stegvis och dessutom finns från 1349 inga brev efter
april och från 1350 inga brev mellan april och december. (Efter
1351 faller brevmängden ytterligare, för att upphöra för en tid ef-
ter 1355.) En försvagning av administrationen kan ha bidragit till
denna brevtomhet. Blom pekar också på att den aktive och under
1340-talet brevskapande sysslomannen Niklas Petersson flyttade
ur landskapet.223

För alla kringliggande landskap utmed norska gränsen, från Me-
delpad i norr över Dalarna söder om Jämtland till Värmland och
Dalsland finns regionala diplomatarier eller regester. 224
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Tabell 12. Brev rörande Jämtland och Härjedalen

Årtionden Brev per årtionde Årtionden Brev per årtionde

1300–1309 0,6 1360–1369 0,7
1310–1319 0,5 1370–1379 1,4
1320–1329 0,4 1380–1389 1,1
1330–1339 0,8 1390–1399 0,6
1340–1349 4,0 1400–1409 1,6
1350–1359 1,0 1410–1419 1,6

Källa: Jämtlands och Härjedalens diplomatarium och Holm 1999.

223 Blom 1992 s. 588 ff.
224 I Diplomatarium Dalekarlicum 1844–1857 är totala antalet registrerade brev

per årtionde, med antalet inom parentes: 1320–1329 (5), 1330–1339 (2),
1340–1349 (2), 1350–1359 (18), 1360–1369 (15), 1370–1379 (8). Nästan alla
rör endast Dalarna och flertalet är dessutom utfärdade i landskapet. Varken
1348, 1349 och 1350 registreras brev, men därefter finns brev nästan varje år.

Brevmängden per årtionde som rör Värmland är enligt Nilsson 1995: 1320–
1329 (8), 1330–1339 (13), 1340–1349 (18), 1350–1359 (24), 1360–1369 (13),



Det diplomatarium som mest liknar det jämtländska är det
från Dalarna eftersom flertalet brev är utfärdade inom landska-
pet eller enbart rör förhållanden inom landskapet. Dalarna följer
det svenska mönstret utan nedgång efter 1350.

För Värmland och Dalsland handlar de flesta breven inte hu-
vudsakligen om det egna landskapet utan också om orter i andra
landskap, och ytterst få av breven är utfärdade i Värmland eller
Dalsland. Dessa brevmängder ger därför inte någon omedelbar
kunskap om aktivitet i landskapet, så som diplomatarierna från
Jämtland/Härjedalen och Dalarna gör. Det är därför självklart att
mängden brev i dessa diplomatarier följer det normala svenska
mönstret.

Från Medelpad handlar relativt många brev enbart om förhål-
landen i landskapet, men antalet brev är så litet, cirka 30 från
1300-talet, att man knappast kan dra långtgående slutsatser. Det
förefaller som om detta landskap följer det norska mönstret. Ef-
ter ett par brev per årtionden under 1320-talet till 1340-talet
finns det inte ett enda brev från 1350-talet. Därefter kommer någ-
ra brev från mitten av 1360-talet, och sedan finns det något eller
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Diagram 5. Brev som nämner Jämtland och Härjedalen 1340–1379
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Källa: Tabell 12.

1370–1379 (7). Brev som rör Dalsland är enligt Dalslands Diplomatarium
1996: 1320–1329 (7), 1330–1339 (0), 1340–1349 (6), 1350–1359 (3), 1360–
1369 (5), 1370–1379 (9). Endast brev med angivet årtal har medtagits.



några brev per årtionde resten av århundradet.225 Brevluckan
från 1343 till 1362 skulle kunna tolkas som ett indicium på att di-
gerdöden faktiskt drabbade också Norrland, och det är i så fall
det hittills enda (svaga) belägget. Vad som talar emot tolkningen
är att det inte heller finns några brev från åren före pesten.

Nästa steg i den kvantitativa undersökningen är att välja ut do-
kument som indikerar eller hör samman med död och dödlighet,
och se hur de fördelar sig.

Jag kommer att analysera antalet testamenten, och därefter
brev med gåvor till andliga institutioner. Testamenten kan ibland
vara en svåravgränsad kategori medan gåvobrev är lättare att av-
gränsa som kategori. De brev med gåvor till andliga institutioner
som registreras nedan är i första hand de som är förknippade med
givarens eller givarens släktingars död.

Men innan jag övergår till min egen undersökning skall forsk-
ningsläget presenteras – att undersöka denna kategori av brev för
att indikera dödlighet är ingen originell metod. Dessutom skall
de källkritiska problem som uppstår när dessa brev används i
detta syfte beröras.

Nils Ahnlunds undersökning 
Att den viktigaste källan rörande digerdöden i Sverige är bevara-
de testamenten och gåvobrev till andliga institutioner (två brev-
typer som inte helt täcker varandra) är ingen ny upptäckt. I en
populärt skriven essä om digerdöden presenterade Nils Ahnlund
redan på 1930-talet en beräkning av antalet donationer till andli-
ga ändamål.226 Enligt tidens forskningssed redovisar han inte det-
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225 Medelpads äldre urkunder. 1972. Från åren kring digerdöden finns brev:
1341, 1342, 1363, 1365, 1366 (3 st). Luckan börjar således långt före pesten.

226 Första gången publicerad i Vintergatan 1933 och därefter i omarbetad ver-
sion i Ahnlund 1943. I denna korta uppsats med titeln ”I den stora folk-
minskningens spår” på ett dussin sidor hinner Ahnlund nämna de flesta av
de källmaterial jag går genom och dessutom beskriva de sentida sägnerna
(som jag helt förbigår).



ta i en tabell eller ett diagram utan beskriver istället sina under-
sökning med några meningar. Nils Ahnlund skriver om digerdö-
den 1350:227

Men donationerna till andliga ändamål befinnas vara ovan-
ligt många, mellan tjugu och trettio, och däribland fram-
träder tydligt en viktig och fingervisande grupp, med ka-
raktären av testamenten, som utfärdats av svårt eller obot-
ligt sjuka (”corpore debilis”, ”in infirmitate grave”). Dylika
förordnaden från sotsängen äro i allmänhet tunnsådda; till
jämförelse kan nämnas, att från 1348–1349 inga och från
1351–1352 sammanlagt tre finnas i behåll. Men året 1350
lämnar ensamt sju eller åtta fall av vad man kan kalla döds-
dömdas viljeyttringar, alla sammanträngda till höstmåna-
derna: september, oktober och november.

Han gör vidare en geografisk reflektion:

Att sluta av de åsyftade testamentena härjade den då både
i Skåne och Småland, i Östergötland och Uppland. An-
märkningsvärt är dessutom, att årets tidigare ”själagåvor”
framhäva en from strömning i de tvenne förstnämnda land-
skapen jämte Västergötland.

Andra forskare som Lars-Arne Norborg, Käthe Bååth och Göran
Dahlbäck har undersökt donationsfrekvensen för enskilda insti-
tutioner eller mindre regioner (Vadstena kloster, Norra Vedbo,
Funbo), men någon total undersökning av mängden testamenten
och gåvobrev i förhållande till dödligheten har inte gjorts. I övri-
ga Europa ingår sådana undersökningar i den arsenal av indicier
som används för att belägga pesten. Nils Ahnlund var dock myc-
ket tidig även i ett europeiskt perspektiv med sin undersökning.
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227 Ahnlund 1943 s. 52. Citaten på latin kan kommenteras kort. ”Corpore de-
bilis” förekommer ofta men ”infirmitate graui” nämns endast i DS 4639 och
här har Ahnlund skrivit av fel, vilket givit den felaktiga formen ”grave”. För
detta påpekande tackar jag Claes Gejrot.



Undersökningar i Europa
Testamenten (snarare än enskilda personers gåvobrev till andliga
institutioner) som indicium på ökad dödlighet har använts åt-
skilliga gånger i internationell forskning för att belägga digerdö-
den och efterföljande epidemier, inte minst i Frankrike och Ita-
lien men också i andra länder i Europa. Redovisningar av den in-
ternationella litteraturen finns exempelvis hos Benedictow och
hos Harrison samt givetvis hos Biraben.228

Dessa undersökningar är som regel begränsade till en stads, en
mindre regions eller till och med en särskild kyrklig institutions
registrerade testamenten. Antalet redovisade testamenten per år
kan variera från något tiotal till hundratals. En större internatio-
nell sammanställning än den jag gjort nedan skulle kunna ge un-
derlag för jämförande demografiska studier, som sannolikt skulle
visa att en pestepidemi under medeltiden ofta ledde till att över-
dödligheten var fem till tio gånger så stor som under normala
år.229 Jag skall nedan bara nämna några av de undersökningar som
ger ett underlag för beräkningar.

Jämförs året för den stora döden med genomsnittet för de fö-
regående tio åren får vi för en undersökning av testamenten från
London en tiofaldig ökning och för den följande pestepidemin
1361 en femfaldig. En motsvarande jämförelse i en redovisning av
testamenten från Paris ger en tjugofaldig ökning under den stora
pestepidemin, och en undersökning rörande Besaçon i Frankrike
ger en tiofaldig.230

För staden Lyon med omgivande landsbygd har Marie Thérèse
Lorcin gjort en genomgång av testamentena under perioden 1310–
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228 Benedictow 1992 s. 48–49, Harrison 2000 s. 293, 304, 342, Biraben 1975–
1976 s. 171–174. Undersökningar redovisas från Italien, Spanien, Frankrike,
England, Tyskland samt Schweiz.

229 Moseng 1996 s. 458 citerar en engelsk undersökning som visar att en över-
dödligheten under en typisk pestepidemi var 4–12 gånger den normala död-
ligheten.

230 Biraben 1975–1976 s. 171–73.



1510. Mängden testamenten stiger i början av 1300-talet och un-
der 1340-talet uppnås en stabilisering kring 20 per år. Under
peståret 1348 sker en nästan tjugofaldig ökning, och följande
höjdpunkt är 1361 med en tiofaldig. Andra toppar är 1392 och
1482.231 En intressant detalj är att ökningen av dödligheten är
större i staden Lyon än i omgivande landsbygd under det stora
peståret.

En omfattande undersökning har gjorts rörande sex städer i
mellersta Italien, där Samuel Cohn använder över tretusen testa-
menten från årtiondena kring digerdöden (från Florens, Arezzo,
Perugia, Assisi, Pisa, Siena). Han är huvudsakligen intresserad av
den omsvängning i ideologi och mentalitet som testamentena ger
uttryck för, och en av hans teser är att först med den andra pest-
epidemin, i Italien 1362–1363, kom en ideologisk förändring.
Först då framstod pestens återkommande gisselslag som ound-
vikliga. I tabeller redovisas den kraftiga ökningen under peståren.
År 1348 redovisas en tjugofaldig ökning av antalet testamenten i
de flesta av städerna, och den följande pestepidemin 1362–1363
medförde omkring en tiofaldig ökning.232

Demografen Livi Bacci har också utnyttjat undersökningar rö-
rande det rika italienska testamentsmaterialet. Hans kurva över
Siena sträcker sig fram till 1450. Han visar att de tre första på
varandra följande epidemier ökade den registrerade dödligheten
tiofalt. Därefter följde från 1390-talet fram till 1420-talet ytter-
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231 Lorcin 1974 s. 210–216, diagram och kartor s. 525–528. Efter 1392 kommer
mindre toppar strax efter 1410 och omkring 1420 men det dröjer det till 1482
innan kurvan åter ger kraftigt utslag. Kurvan har en topp för 1343, en mot-
svarande topp återfinns i en rad andra kurvor, orsaken är oklar. Jämför Bi-
raben 1975–1976 s. 172, 178.

232 Cohn 1992 s. 77–78. Beräkningarna baseras på hans tabeller, Cohn gör inte
själv någon beräkning av mängden i detta syfte. De olika ökningstalen är
1348 jämfört med föregående årtiondes genomsnitt: Arezzo 17, Assisi 25,
Florens 20, Perugia 30, Pisa 3, Siena 17. För 1363 är de för Arezzo 11, samt
för Florens, Perugia, Pisa och Siena 10. (I hans studie ingår hela perioden
1275–1425.) 



ligare tre epidemier med en femfaldig ökning, varefter pestepi-
demiernas styrka tycks klinga av. Livi Bacci tar också upp under-
sökningar från Florens och Arezzo (städer som nämns ovan) samt
Sansepolcro och menar att mellan 1340 och 1450 kom kriser re-
gelbundet och medförde i genomsnitt ett sexfaldigande av det
normala antalet dödsfall. Han vågar sig på att omsätta detta till
dödlighetstal. En sexfaldig ökning leder, om man antar en normal
dödlighet på 3%, till en förlust på 18% och med ett antaget fö-
delsetal på 3% till en överdödlighet på 15%.233

Schablonberäkningar som denna kan dock knappast vara me-
ningsfulla annat än som gissningar, eftersom osäkerheten både
vad gäller testamentenas vittnesmål om dödstalens ökning och
dödlighetens normala omfattning är allt för stor. 

Från Nordtyskland har Ibs gjort en motsvarande sammanställ-
ning av testamentena i Lübeck för perioden från 1340-talet till
början av 1500-talet. Här är ökningen i antalet testamenten un-
der peståren 1350, 1358 och 1367 fem- till tiofaldig, medan se-
nare epidemier visar lägre ökningstal.234

För Norge har Benedictow gått genom testamentena från 1339
till 1349. Under tioårsperioden fram till 1348 finns sammanlagt
fem testamenten. Från peståret 1348 finns 9 testamenten, varav
8 från senare delen av året.235 Blom, som gjort en djupare genom-
gång av materialet skriver att 1349 finns 11 testamenten och gå-
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233 Livi Bacci 2000 s. 81–82. Även för Siena finns en markerad topp omkring
1340. 

234 Ibs 1994. Eftersom han inte redovisar en kontinuerlig kurva är det svårt att
beräkna genomsnittet och därmed ökningen. Det s. 67 angivna genomsnit-
tet på 6 testamenten per år är betydligt lägre än genomsnittet för de år han
redovisar omkring peståren. T.ex. redovisas åren 1348–1352 med serien
(peståret understruket): 10, 25, 129, 38, 21. För åren 1356–1360 redovisas:
17, 29, 94, 59, 50. För 1365–1369 redovisas: 21, 61, 268, 60, 0. (s. 88–89, 96,
100). Detta innebär att genomsnittet under dessa icke-pestår ligger omkring
trettio.

235 Benedictow 1992 s. 50 med kritik på s. 280–281, där Benedictow påpekar
att detta är ett för litet material för kvantitativa bearbetningar.



vobrev till kyrkor, varav 10 från andra halvan av året, dvs. då pes-
ten slog till.236 Trots det begränsade materialet kan man konsta-
tera att ökningskoefficienten i Norge motsvarar den på kontinen-
ten, med omkring en tjugofaldig ökning (i själva verket är ök-
ningen ännu kraftigare med hänsyn till den samtida minskningen
i totalantalet brev).

K. G. Erslev lät i samband med arbetet på ett danskt diploma-
tarium publicera danska medeltida testamenten (inklusive de
från Skåne) från tiden före 1450.237 Sammanlagt rör det sig om
färre än hundra, och jag har gått genom dem som en ersättning
för den massiva bearbetning av det danska brevmaterialet som
annars skulle behövas. Testamentena i denna samling blir vanliga
först från 1260-talet och från och med början av 1300-talet re-
presenteras de flesta år av ett belägg. Några få år har två testa-
menten. De enda åren med fler belägg är: 1350 med fyra testa-
menten och 1360 med tre. För 1350 är beläggen spridda över året,
men för 1360 är de alla koncentrerade till november. 

Sammantaget visar dessa undersökningar en fem- till tjugofal-
dig ökning under peståret, och i de flesta fall en något lägre ök-
ning under de kommande stora epidemierna. England, Frankrike,
Italien och kanske Norge är länder som redovisar de högre ök-
ningstalen, Nordtyskland och kanske Danmark de lägre. 

Testamentsskrivandet begynnelse
En viktig fråga för att avgöra hur detta källmaterial skall tolkas
är testamentenas funktion i samhället – vilka förutsättningar det
fanns för att de upprättades. Testamentet skiljer sig från dona-
tionen (gåvan) genom att träda i funktion först efter testators
död, det kan ändras fram tills dess och är giltigt efter personens
död. Det kan ses som ett uttryck för individens fria vilja enligt
romersk rätt. Donationen var vanlig i Europa innan det formella

KVANTITATIV BEARBETNING AV BREVMATERIALET 121

236 Blom 1992 s. 559.
237 Erslev 1901. Jämför KL s.v. Testamente. Danmark.



testamentsskrivandet återupplivades under högmedeltid och där-
efter fanns den parallellt med testamentena, och gränsdragning-
en dem emellan kunde vara oklar.238

I hela Europa ökar testamentsskrivande från 1000- och 1100-
talet framåt med början i Italien. Återupprättandet av juridiken
som vetenskap grundat på den romerska rättens principer gav le-
gal grund åt att göra förordnande som skulle träda i kraft efter
testators död. Testamentsskrivandet spreds norrut och fick ett
genombrott på 1200-talet i Frankrike, Tyskland, Nederländerna,
osv.239

Detta var en del i den omvandling till en formaliserad feoda-
lism som skedde i hela Västeuropa vid denna tid. Nyheterna in-
fördes också i Norden, och de kopplades till den uppryckning av
samhället som skedde då denna ytterkant av Europa både drogs
med i den allmänna omdaningen och samtidigt uppvisade sär-
egenheter betingade av den föregående periodens relativa sam-
hälleliga efterblivenhet. Denna skall inte överdrivas, i många av-
seenden stod Norden på samma nivå som övriga Europa, exem-
pelvis vad gäller slaveri och storgårdarnas organisering, och des-
sa institutioners upplösning pågick således parallellt i Nord-,
Väst- och Sydeuropa. Men släktens makt var starkare i Norden
och det fanns knappast ens rudiment till en egentlig statsmakt
när omvandlingen inleddes.

I Norden kom testamentet och donationsbrevet därför att kopp-
las till striderna kring kristendomens seger och den kyrkliga or-
ganisationens upprättande (vilket i sin tur hängde samman med
statsmaktens upprättande). Rätten att testamentera till kyrkan
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238 Waśko 1996.
239 Cappon 1994 s. 37–48 ger en skiss över testamentsskrivandet under hög-

medeltid. Hans artikel ingår i en bok om de frisiska testamentena under sen-
medeltid och nyare tid, med en kvantitativ redovisning. De äldsta testa-
mentena i Utrecht är från början av 1200-talet, men i Frisland först från om-
kring 1400. Om 1200-talet som testamentsskrivandets genombrottstid i Ita-
lien både från rättslig och andlig synpunkt se t.ex. Cohn 1992 s. 11–13, och
för Frankrike t.ex. Chiffoleau 1984 s. 147–148.



kopplades till rätten att testamentera utanför släkten, vilket in-
te var självklart. Kyrkan hade ett intresse av att de gåvor som gick
utanför släktkretsen dokumenterades i nedskrivna testamenten.
Dessa konflikter, som pågick under 1200-talet, bidrog till att så-
dana dokument utformades och bevarades.240

Att testamenten och donationer till förmån för andliga in-
stitutioner i hela Västeuropa fick ett uppsving från högmedel-
tiden hade också sin grund i förändringar av den kristna religio-
nen. Föreställningar om skärselden fick omkring 1300 ett breda-
re ideologiskt genomslag i Europa.241 Gåvor till andliga institu-
tioner var därför inte bara en allmän akt av religiositet utan ock-
så ett sätt att själv undslippa, eller låta närstående undslippa, plå-
gorna i skärselden. Sådana gåvor kallas själagåvor och föreställ-
ningen om skärselden var ett incitament till att ge fler gåvor till
och göra fler testamentariska förordnanden till andliga institu-
tioner.

Testamenten blir från och med 1200-talets slut och 1300-talet
vanliga och kan användas för att studera en rad aspekter förut-
om dödlighet. Genom att undersöka formuleringarnas variation
eller på vilket sätt gåvorna riktas kan texterna användas som men-
talitetshistorisk källa. 

För det svenska materialet finns en sådan studie för adliga tes-
tamenten under perioden från slutet av 1200-talet till början av
1400-talet. Anna Waśko har studerat stora testamenten (”Gross-
testament”), vilket är testamenten som uppräknar ett stort antal
mottagare. Genom att analysera formuleringar, förvisso ofta for-
melartade, kan hon visa att den svenska adeln anslöt sig till den
allmänna kyrkoläran men också var särskilt influerade av predi-
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240 Waśko 1996; KL s.v. Testamente. Sverige av Jan Liedgren. Även Hafström
1970 s. 129 ff.

241 Le Goff 1984 s. 289, 326. På 1200-talet inleds den långsamma starten för
omnämnandet av skärselden på 1200-talet, och det bredare genombrottet
kom i början av 1300-talet. I KL s.v. Skärseld menar Carl-Martin Edsman att
skärselden inte hade stor betydelse i Sverige. Mot detta talar alla själagåvor,
och att t.ex. Heliga Birgitta talar om att döda skall bistås.



kareordnarna. Hon kan också visa att riddaridealet framhävdes
både i formuleringar och i gåvor (t.ex. av stridshästar).242

Mängden testamenten påverkas således över en längre tidspe-
riod av andra faktorer än en ökad dödlighet eller en ökad skräck
för att dö. Kortvariga dramatiska svängningar har dock till stor
del sin förklaring i ökad dödlighet. Men det finns källkritiska
problem.

Testamenten som mätare av dödlighet
Ett första påpekande är att andra dödshot än pest kan ha med-
verkat till ett ökat testamentsskrivande, exempelvis andra sjuk-
domsepidemier eller hot om krig och plundring.

Det var inte heller enbart dödssjuka som skrev testamenten.
Ett testamente är definitionsmässigt ett gåvobrev vars disposi-
tioner träder i kraft efter personens död, och en del av dem som
skrev testamenten dog inte omedelbart. Ibland står uttryckligen
att de var friska till själ och kropp (även när digerdöden rasade
som värst).243 Det finns flera exempel på att samma personer
återkommer efter ett antal år och ändrar sitt testamente. Denna
felkälla leder till att testamentena överdriver dödligheten för det
aktuella året, även om de kan sägas uttrycka en ökad dödsångest
inför en annalkande epidemi.

Det finns emellertid också felkällor som medför att testamen-
tena underskattar dödligheten. Digerdöden hade ett så snabbt
förlopp att de flesta inte hann skriva något testamente eller gö-
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242 Waśko 1996. För Danmark har Bisgaard efterlyst just denna typ av under-
sökningar, och i en mindre studie visat att adeln faktiskt trodde på kyrkans
frälsningslära, Bisgaard 1994 s. 354, 358, 360–361.

243 Waśko 1996 s. 154 visar i sin undersökning av 179 adliga ”stora testamenten”
att under 1300-talet var hälften av testatorerna ”copore debilis”, dvs. kropps-
ligt sjuka, men under perioderna 1326–1350 och 1351–1375 steg denna an-
del till 63% respektive 70%. Förklaringen som Waśko inte ger, är förmodli-
gen att dessa perioden innefattar pestepidemier, men hon redovisar inte
dessa siffror år för år varför hypotesen inte kan bekräftas.



ra några förordnanden med hänsyn till sin själ. Under de oord-
nade förhållanden som rådde kunde det också vara svårt att få
tag i testamentsexekutorer, vilket påpekas flera gånger i det sam-
tida europeiska källmaterialet.244

Graden av skriftlighet i ett samhälle påverkar också mängden
testamenten. Med ett högt utvecklat bruk av skrivna dokument
kommer en större andel av befolkningen att använda sig av detta
instrument och tendensen att låta skriva testamenten under kris-
perioder ökar. Men det är alltid de bättre bemedlade som upp-
rättar testamenten, och vi får aldrig upplysningar om dödlighe-
ten bland befolkningens fattigare skikt. Digerdöden, och även ef-
terföljande pestepidemier, tenderade att slå mindre hårt bland
samhällets toppskikt. En föga utvecklad skriftkultur medför då
att mängden testamenten inte ger en korrekt uppfattning om den
totala dödligheten, eftersom endast de mest välbeställda upp-
rättat testamenten, och dessa klarar sig bättre än genomsnittet.

Antalet testamenten i Sverige 
Jag har använt belägg från hela Sverige. En orsak är att materialet
annars skulle bli för litet, men den viktigaste orsaken är natur-
ligtvis att det svenska materialet är enhetligt registrerat inom nu-
varande Sveriges gränser. Detta innebär dock att regionala skill-
nader kan döljas. (En uppdelning av brevmängden på olika regio-
ner skulle kräva stor extra arbetsinsats.) 

Ett första steg i den kvantitativa undersökningen är att ut-
nyttja diplomatariets huvudkartotek SDhk. I databasen har sök-
ordet ”testament” registrerats. En felkälla är att databasen bygger
på regester i kartoteket, och att dessa regester har upprättats av
olika personer. Även om en översyn gjorts och kontinuerligt görs
av Svenskt Diplomatarium på Riksarkivet innebär denna ojämn-
het att några regester är utförliga och andra mera summariska.
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244 Om bristen på testamentsexekutorer se Harrison 2000 s. 181, 210, om att
folk dog för fort för att kunna upprätta testamenten se exempelvis Blom
1992 s. 560.



Att avgränsa testamenten från andra donationer är svårt. I
princip skall ett testamente reglera förhållanden som träder i
kraft först vid testators död. Göran Dahlbäck visar att inte ens
samtiden alltid kunde hålla isär de två kategorierna gåvobrev och
testamenten.245

Anna Waśko har i sin genomgång av testamentsskrivandets ge-
nombrottstid i Sverige, i slutet av 1200-talet, visat att man då sär-
skilde mera tydligt på testamenten och donationer, men efter
1330-talet kom testamenten och donationer att allt mer flyta
samman. Detta var en del av en process där man först anslöt sig
till utländska förebilder och därefter allt mer återgick till tradi-
tionella former som passade det svenska rättsystemet. Det var
till och med så att kyrkliga institutioner försökte sudda ut grän-
sen mellan testamenten och donationer för att göra de först-
nämnda mer acceptabla.246

Trots dessa gränsdragningsproblem och trots att regesterna i
huvudkartoteket har skrivits av olika personer förekommer san-
nolikt åtminstone ordet testamente i brevet då det nämns i re-
gester att det är ett testamente. Dessa belägg kan därför betrak-
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Tabell 13. Antalet testamenten 1348–1355, 1401–1407

År SDhk Axelsson År SDhk Axelsson

1348 7 2 1401 3 2
1349 5 1 1402 1 1
1350 25 12 1403 5 2
1351 10 5 1404 4 2
1352 4 2 1405 8 4
1353 5 2 1406 6 2
1354 5 2 1407 4 3
1355 6 1

Källa: Axelsson 1993, SDhk.

245 Dahlbäck 1977 s. 287 om definitioner. Se även Larsson 2001 s. 137.
246 Waśko 1996 s. 46–47, 141.



tas som en någorlunda väl avgränsad kategori. Dessa brevet är el-
ler handlar om testamenten. 

Ett större problem är att i SDhk medtas alla brev där ordet
nämns i regester, dvs. även senare vidimationer etc. Detta fram-
träder genom en jämförelse med en mera sparsmakad genom-
gång. Roger Axelsson har skrivit en uppsats i historia om testa-
menten i Sverige 1348–1355 respektive 1401–1407.247 Han har
enbart tagit med de brev som med säkerhet kan klassas som tes-
tamenten. Ökningen under digerdöden framträder därför tydli-
gare hos Axelsson än i det urval som databasen ger. Se tabell 13.

Det finns således ett ”brus” av osäkra omnämnanden, främst
vidimationer och andra omnämnanden av testamenten som inte
upprättades under det år de registreras i SDhk. Trots detta ger
de över 1400 omnämnanden av testamenten som registrerats un-
der perioden mellan 1250 och 1520 en bild av frekvensen, se dia-
gram 6. 

Antalet bevarade testamenten har en högplatå under slutet av

KVANTITATIV BEARBETNING AV BREVMATERIALET 127

247 Testamenten från de danska och norska provinserna är medtagna i tabell 13,
Axelsson 1993 s. 4, 7–9. Axelsson har inte tagit med testamenten som är
odaterade, se s. 5. 

Diagram 6. Antalet omnämnda testamenten 1250–1520 enligt sökning
i SDhk
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Källa: Se bilaga i slutet av denna bok.



1200-talet och början av 1300-talet. Orsakerna är i huvudsak
striderna om rätten att testamentera till kyrkan under denna pe-
riod. Topparna nås med pestepidemierna 1350–1370, men samti-
digt börjar det genomsnittliga antalet testamenten per år att sak-
ta sjunka. Från 1370-talet minskar antalet testamenten gradvis
fram till slutet av århundradet.

Detta har samband med att testamentenas innehåll och karak-
tär förändras. Den redan omtalade studien som gjorts av Anna
Waśko omfattar 179 stora testamenten utfärdade av adliga perso-
ner. Dessa testamenten, som räknar upp många gåvor och flera
mottagare, hade sin höjdpunkt under årtiondena omkring 1300.
Under perioden 1280–1350 utfärdas i genomsnitt två sådana tes-
tamenten per år, sedan sjunker antalet ned till något per år under
följande årtionden och i början av 1400-talet upphör denna typ av
testamenten helt. Waśko  visar att i slutet av 1200-talet utgör det
som hon kallar stora testamenten hälften av olika gåvobrev men
efter 1350 utgör de mindre än en tiondel.248 Detta innebär att di-
gerdöden visserligen framträder, men inte med unikt höga värden,
i hennes urval av testamenten.249 Med tanke på det sjunkande an-
talet stora testamenten är dock höjdpunkterna för 1350, 1360 och
1369 tydliga utslag för ökad dödlighet i samband med epidemier.

I en genomgång av belägg på lösöre och boskap i medeltida in-
ventarieförteckningar kunde jag visa att det sker en kraftig minsk-
ning av sådana detaljerade uppräkningar i slutet av 1300-talet.250

En annan och motsvarande förändring är att donatorerna i bör-
jan av 1400-talet allt mer övergick till att skänka till altarstiftel-
ser, där de och deras efterkommande hade en starkare kontroll
över gåvan.251
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248 Waśko 1996 s. 54.
249 Waśko 1996 s. 143–152. År med fler än tre belägg på stora testamenten är,

med antalet inom parantes: 1286 (4), 1291 (4), 1293 (4), 1307 (4), 1309 (5),
1318 (4), 1326 (4), 1328 (4), 1337 (4), 1350 (5), 1360 (5), 1369 (7).

250 Myrdal 1985 s. 206, 210, jämför även Axelsson 1993.
251 Norborg 1958 s. 100–101, som daterar förändringen till 1420-talet. Se även

Bay 1994.



Dessa förändringar i Sverige har europeiska paralleller. Exem-
pelvis har Cohn i sin massiva genomgång av italienska testamen-
ten visat att testatorerna efter digerdöden koncentrerade sina
gåvor till allt färre legat.252

Ytterligare ett problem, vid sidan av att det totala antalet tes-
tamenten minskar, är att tillfälligheterna driver sitt spel, inte
minst med tanke på att samma testamente kan registreras flera
gånger i databasen. Varje topp på kurvan måste därför kontrolle-
ras. Två exempel skall ges. En höjdpunkt före 1350 är 1323, med
18 brev där ordet testamente nämns i regestret. Av dessa är det
13 som nämner hertigarna Erik och Valdemars testamente. Året
1389 är en topp i slutet av 1300-talet med 12 bevarade testamen-
ten, av dessa nämner 4 testamentet efter Bo Jonsson (Grip) och
5 det efter Karl Ulfsson (Sparre av Tofta).

En detaljkontroll av enskilda år i den följande serien ger så pass
många vidimationer av tidigare testamenten och andra belägg
som inte hör till det aktuella året att det närmast är förvånande
att det föreligger en så stor överensstämmelse mellan topparna
för antalet registrerade testamenten i SDhk och de kända pest-
epidemierna som det faktiskt gör (se nedan). Förklaringen är san-
nolikt att dessa andra dokument, som man kan kalla ”brus” i för-
hållande till frågeställningen, är jämnt utbredda och därför inte
medför någon systematisk förskjutning. Däremot innebär de en
slumpmässig påverkan och alla toppar (eller uteblivna toppar) i
kurvan kan inte förklaras utan en detaljerad studie.

I kurvan framträder digerdöden 1350 med 25 registrerade be-
lägg. Den följande toppunkten är 1358–1360 och den nästföljande
1367–1369. De första två topparna registreras också i andra käl-
lor. Pesten 1367–1369 registreras endast i breven, men eftersom
de sammanfaller med en väl känd pestepidemi över Europa så är
det rimligt att anta att även denna topp avspeglar en pestepidemi.

Under första hälften av 1400-talet visar kurvan en ganska god
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252 Cohn 1992 passim, Axelsson 1993 har visat en liknande förändring i sin
stickprovsundersökning.



korrelation med uppgifter i andra källor. En ny topp inleds 1409–
1410 fram till 1413 och nästa kommer 1421–1422. Även följande
topp, år 1440, är någorlunda korrelerad med Vadstenadiariets
uppgift om en pest 1439 och med andra källmaterials uppgifter
om epidemi båda åren. 

Däremot märks inte pestepidemierna 1451, 1455, 1464–1465,
1484 eller 1495 i det absoluta antalet omnämnanden av testamen-
ten. 

Den relativa andelen testamenten
Ett steg längre i analysen kommer man om den relativa andelen
beräknas. Först skall den gradvis sjunkande andelen testamenten
anges i trettioårsperioder, som någorlunda väl täcker in den lång-
siktiga förändringen, se tabell 14.

Under de första nittio åren var andelen omkring 10–15%, med
stora svängningar. Från 1260-talet kunde andelen variera mellan
enstaka procentenheter och över 30% av breven. Sin topp når an-
delen från 1280-talets början till 1290-talets början då omkring
en femtedel av de bevarade breven var testamenten, men med
kraftiga svängningar. För denna period kan testamentenas andel
inte användas för att avläsa dödlighet. Totalantalet brev är för
litet och andelen svänger för kraftigt. Inte heller för de sista åren,
efter år 1500, kan andelen användas som mätare eftersom total-
antalet brev då ökar kraftigt och dessutom svänger våldsamt från
år till år. Under båda perioderna är det andra faktorer än död-
lighet som avgör andelens storlek.

Från cirka 1340 till 1500 är antalet brev ungefär konstant och
andelen testamenten sjunker gradvis, och under en stor del av
1400-talet är den genomsnittliga andelen testamenten faktiskt
konstant. För denna period kan tillfälliga toppar tolkas som tec-
ken på ökad dödlighet.

De år som når upp till eller över det dubbla löpande medel-
värdet för varje period och jämfört med omedelbart kringliggan-
de år har valts ut. Från och med digerdödsåret följer ett antal
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toppnoteringar som anges nedan i tabell 15. Förutom de år som
når dubbla genomsnittsvärdet för perioden har också kringlig-
gande år angivits om de är kända som pestår från andra källor.

Det enda pestår som nämns i flera andra källor men inte re-
gistreras i denna svit är 1474 med 1,6–1,9% testamenten och
1484, med 2,0% testamenten vilket inte skiljer sig från kringlig-
gande år. Epidemin år 1464 märks inte, däremot den år 1465 och
även 1467 har höga värden.

Bland epidemier under början av 1400-talet som har satt av-
tryck i få andra källor märks nästan inga i detta material, möjli-
gen med undantag av 1408 som har en ganska hög andel testa-
menten (4,7%). Inte heller 1451 års epidemi ger något kraftigt ge-
nomslag, men den relativa andelen detta år och de två följande lig-
ger ändå ganska högt (3,8–3,9% vilket tillsammans med år 1457
bildar en grupp strax under toppåren under denna period). I bör-
jan av 1500-talet är variationen i hela antalet brev så stor att siff-
rorna inte blir tolkningsbara, men inget av de pestår som nämns
i brevmaterialet utmärker sig med höga andelar testamenten.

Nästan alla de år eller årsräckor som nämns i tabell 15 är ock-
så välbelagda som pestår, eller nära pestår, i andra källor. Ett un-
dantag är 1369 och åren före, som jag återkommer till utförligare
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Tabell 14. Andelen testamenten av hela antalet brev, enligt SDhk

Period % testamenten i genomsnitt

1250–1279 9,4
1280–1309 15,1
1310–1339 10,4 
1340–1369 6,1
1370–1399 3,1
1400–1429 2,7
1430–1459 2,8
1460–1489 1,8
1490–1519 1,2

Källa: SDhk, jämför bilaga i slutet av denna bok.



längre fram. Andra undantag är åren 1389, 1445 och 1478. För
1389 dominerar ett par personers testamenten. Dock har Visby-
klostrets dödslista en topp för detta år och det kan ha varit ett
pestår. (Hela antalet brev minskar också efter cirka 1390.) För de
andra två åren under 1400-talet, åren 1445 och 1478, är orsaken
till det ökade antalet testamenten svår att omedelbart identifiera.

Donationer
För att kontrollera frekvensen av testamenten har också en sök-
ning rörande omnämnanden av donationer gjorts i SDhk. Det vi-
sar sig att dessa inte bara är mycket färre utan också har en del-
vis annan kurva än testamentena.

Antalet ligger tämligen högt från början av 1300-talet och för-
blir på samma nivå till 1490-talet varefter en nedgång följer.
Höjdpunkterna är slutet av 1300-talet och 1430-talet.253 Att det
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Tabell 15. Enstaka år med relativt hög andel testamenten

1350 (12,1%)
1358 (10,0%), 1359 (13,2%), 1360 (9,5%)
1367 (9,2%), 1368 (7,6%), 1369 (9,2%)
1389 (7,9%)
1410 (6,3%), 1411 (5,7%), 1412 (4,6%), 1413 (5,0%), 1414 (3,9%)
1421 (5,9%), 1422 (5,6%)
1439 (3,5%), 1440 (5,1%)
1445 (6,0%)
1455 (5,5%)
1464 (1,7%), 1465 (3,2%), 1466 (0,6%), 1467 (4,6%)
1478 (5,1%)
1495 (3,4%), 1496 (5,7%)

Källa: SDhk, jämför bilaga i slutet av denna bok.

253 Donationer registrerade i databasen per årtionde under 1300-talet: 8, 7, 6,
5, 8, 9 (år 1350 1), 11 (år 1360 1), 11, 19, 18. Under 1400-talet: 4, 9, 7, 22, 13,
5, 10, 9, 7, 0. 1500-talets första årtionden: 4, 2. Det finns inget påvisbart
samband med enskilda pestår.



inte finns något samband med pestår beror på att flertalet av
dessa donationer inte gjordes när någon stod inför döden, och
sökordet ”donation” är en sämre avgränsad kategori i förhållande
till den fråga som ställs här. Dessutom är materialet mindre och
slumpmässigheten i registreringen ger därför större utslag. 

Denna skillnad mot testamenten (och gåvor till andliga insti-
tutioner, nedan) visar hur viktigt det är med stora material-
mängder när sökningar görs i SDhk. I princip är donation näm-
ligen detsamma som gåvor till andliga institutioner givna med
rättsligt skydd.254 (Antalet registreringar av ”själagåvor” är ännu
mycket mindre, och för litet för att ge underlag för en menings-
full kvantifiering.)

De mera detaljerade genomgångar av alla typer av donationer,
inklusive testamenten, som gjorts visar att det finns ett visst sam-
band med pestår. För Vadstena kloster har Lars-Arne Norborg
redovisat hög donationsfrekvens de år då pestepidemier rasat:
1413, 1421–1422, 1440.255 Käthe Bååth har i en totalanalys av ett
mindre område, där Vadstena klosters egendomar spelar en stor
roll, kunnat visa att donationerna är koncentrerade till perioder
av krig, som 1375–1385, och pest som 1422–1423.256

Donerandet styrs också av andra motiv än skräcken för döden
och skärselden. Toppnivån för donationer i slutet av 1300-talet för-
klaras huvudsakligen av att kanonisationsprocessen för Heliga Bir-
gitta pågick och instiftandet av Vadstena kloster drog till sig do-
nationer. Lars-Arne Norborg har visat att det stora genombrottet
för donationer till Vadstena kom 1374 efter relikernas ankomst
till svensk jord.257 Äldre kloster hade då sina stora donationsvå-
gor bakom sig, oftast kom de i samband med grundarfasen.258
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254 KL s.v. Donasjon.
255 Norborg 1958 s. 65.
256 Bååth 1983 s. 106.
257 Norborg 1958 s. 33–35.
258 Norborg 1958 s. 69–70 för Nydala och Sko, och han visar att även för Nå-

dendal är donationsfrekvensen som högst efter grundandet under 1400-ta-
lets andra fjärdedel. 



Ytterligare en jämförelse ger Uppsala domkyrka som har en
lägre men i stort sett konstant donationsfrekvens efter en ökning
under 1360-talet. Denna konstanta nivå övergår till en sjunkande
kurva i slutet av 1400-talet.259

Sammanställningen av donationer tyder på att det har funnits
en konstant donationsmängd, från 1200-talets slut fram till 1400-
talets slut, då den börjar sjunka (med variationer beroende på re-
ligiös hänförelse, pest, krig, med mera). Inom denna tämligen giv-
na mängd har olika institutioner konkurrerat. Ole Bay har för
Danmark visat motsvarande mönster som i Sverige, med olika fre-
kvenskurvor för olika andliga institutioner.260

Donationsfrekvensen får bilda en övergång till nästa avsnitt som
tar upp gåvobrev med gåvor till andliga institutioner, brev som
upprättas under omständigheter som har samband med dödsfall
eller tankar på döden. I det följande skall jag inte längre använda
SDhk utan övergå till de publicerade breven under 1300-talet.

Gåvobrev till andliga institutioner
Genomgången av de tryckta breven är i själva verket denna skrifts
ursprung, och avsikten var från början bara att kontrollera de
siffror Nils Ahnlund presenterat. Som så många undersökningar
växte den gradvis från den ursprungliga målsättningen, tills den-
na undersökning till slut ligger inkapslad som en kärna i en frukt.

Den period jag valt sträcker sig så långt fram som breven är ut-
givna och den inleds med den period då brevmängden blir kon-
stant. Undersökningsperioden är därför 1341–1370. Att genom-
gången inleds just år 1341 förklaras dels av att ett band av diplo-
matariet börjar då, dels av att brevmängden tar ett kraftigt steg
uppåt 1344 och därefter ligger på en konstant nivå. Antalet gå-
vobrev påverkas därför inte trendmässigt av den totala mängden
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259 Dahlbäck 1977 s. 288–292 för Uppsala.
260 Bay 1994, han tar dock bara upp gåvor av jord och inte den betydligt större

kategorin av penninggåvor och gåvor av lösöre. 



brev under undersökningsperioden. Orsaken till att den första
genomgången (tabell 16 a) avslutas 1370 är att utgåvan av diplo-
matariet nått detta år. För åren 1371 till 1375 finns en fortsätt-
ning, men då utgiven efter andra principer (främst genom att
Skåneland utelämnats). Även dessa volymer har dock genomgåtts
och presenterats i en särskild tabell (16 b).261

Istället för testamenten har jag valt att undersöka brev med
gåvor till andliga institutioner, men med vissa begränsningar (se
nedan). Därmed vinns den fördelen att definitionsproblemen blir
mindre än i en undersökning av testamenten. Nackdelen är att
kopplingen till döden blir svagare. För att motverka denna nack-
del har ett antal avgränsningar gjorts så att gåvor vilka definitivt
inte är förknippade med döden har sorterats ut. (Noteras bör att
ett brev kan ange ett antal gåvor till olika andliga institutioner,
kloster, kyrkor osv.)

Nedan registreras således endast de brev med gåvor som ges av
givare av egen fri vilja och i första hand av religiösa skäl och som
därmed är knutna till livet efter detta, dessutom skall gåvobrevet
vara daterat i stort sett samtidig som gåvan/gåvorna ges. Detta in-
nebär att de flesta testamenten tas med, men också en annan
viktig kategori kommer med i urvalet – själagåvor för andra per-
soner än givaren, oftast nära släktingar som nyligen avlidit. Det-
ta ger vissa fördelar för analysen.

De avgränsningar som gjorts är följande:

I. Gåvor eller testamenten enbart till släktingar utan att and-
liga institutioner nämns har inte medtagits. Därmed blir ur-
valet mera enhetligt eftersom den andliga aspekten betonas.
(En del testamenten faller dock bort.)
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261 Undersökningen baseras på den tryckta utgåvan Diplomatarium Suecanum
(DS) band 5–9 med bilagor (och de delar av band 10 som utkommit) samt
Gillingstam 1995, och en jämförelse har gjort med databasen SDhk, och även
med svenskt diplomatariums register över ”förbigångna brev”. I serien ”oda-
terade brev” finns inget brev som kan bestämmas till år, och de har ej med-
tagits eftersom det är det enskilda året som är av intresse.



II. En person som upprättar ett gåvobrev tas endast med en
gång, även om flera brev behandlar dessa gåvor. Dessutom
skall gåvan/gåvorna registreras vid den tidpunkt den ges,
senare vidimationer är inte medtagna även om de skulle va-
ra det enda belägget.

III. Jag har inte tagit med gåvor i samband med att givaren in-
sätter en person i kloster (ofta sin dotter eller sig själv). Här
finns förvisso ett religiöst element, men vad som mäts är
benägenheten att söka en trygg försörjning i klostret (vid si-
dan av den religiösa kallelsen). Dessa gåvor är inte relatera-
de till dödsskräck, och antalet personer som ingick i kloster
med gåvor visar inget samband med pestepidemier. Året ef-
ter pesten, år 1351, ökade antalet ingivningar tillfälligt, fle-
ra av dem som gav gåvor inträdde själva. Kanske har platser
blivit lediga. För de följande pestepidemierna kan dock in-
te ens något sådant samband märkas.262

IV. Gåvobrev från kungen eller drottningen har inte tagits med,
eftersom dessa gåvor oftast hade maktpolitiska syften. För-
visso var också kungar måna om sin själ, men rollen som re-
gent går inte att bortse från och kungadonationer till kyrkan
har inte något samband med pestepidemier. Här finns be-
römda religiöst-politiska utspel, som exempelvis det testa-
mente som Magnus Eriksson och drottning Blanka utfärda-
de 1346 där de skänkte palatset i Vadstena för att användas
som klosterbyggnad.

Däremot är gåvobrev från kungens släktingar medtagna,
liksom de från biskoparna och andra högre prelater. Även
dessa gåvor har givetvis maktpolitiska dimensioner, men av-
gränsningen går inte att göra lika tydligt som för regenten.

V. Spolierätten, kyrkans rätt till arv efter biskopar, kaniker, etc,
medför att sådana överlämnanden av egendom har uteslu-
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262 Ingivningar till kloster 1341–1370 är år för år, med peståren 1350, 1360 och
1369 understrukna: 3, 0, 1, 2, 3, 2, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 0, 0, 3, 1, 0, 2, 1, 4, 0, 0,
2, 1, 4, 2, 2, 1, 2, 2.



tits, eftersom endast frivilliga gåvor kan ses som ett uttryck
för omsorg om den egna själen efter döden.

De ”gåvor” som i praktiken är böter för brott har inte hel-
ler tagits med. En del sådana kan dock dölja sig bland brev
med inte närmare preciserade gåvor.

VI. I samband med en del jordbyten med en andlig institution
anges att denna institution får bättre gods än vad som
lämnats, ofta med den förklarande formuleringen att detta
ojämnlika byte är en indirekt gåva. Dessa jordtransaktioner
har jag inte tagit med, eftersom det uppstår ett avgräns-
ningsproblem gentemot andra jordtransaktioner med andli-
ga institutioner (där en sådan underförstådd gåva kan har
förekommit utan att det sägs ut). Dessutom finns sällan
samband med dödsskräck.263

VII. Jag har inte tagit med utländska givare, oftast hansa-köpmän,
även om de skänker till svenska kyrkor, eftersom det är död-
ligheten inom landet som är av intresse. Detsamma gäller
svenskar på resa utomlands.

VIII.Gåvobrev som inte kan fästas till ett bestämt år är inte med-
tagna.

IX. En kategori som orsakat svårigheter är intyg om testamen-
ten. I flera fall handlar det om muntliga testamenten, där
den som intygar (nästan alltid en präst) har åhört testatorn,
och man kan anta att uppsättandet av brevet sker kort där-
efter.264 I dessa fall fungerar intyget som ersättning för ett
av testatorn själv upprättat skriftligt testamente. Ett tydligt
exempel finns från 1346 där ärkebiskopen i Lund intygar att
Nils Bunkeflo gjort ett testamente, och en månad senare
har samme Nils låtit upprätta sitt testamente.265 Undantag
från närheten i tiden finns, som ett intyg från 1369 där kyr-
koherden intygar att han läst upp testamentet på testators
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263 För Danmark har Ole Bay 1994 uppmärksammat samma problem i sitt för-
sök att skilja ut gåvor till andliga institutioner.

264 T.ex. DS 3903 1345 eller DS 4190 1347, DS 5136 1355, osv.
265 DS 4097, 4111. Detta har i statistiken registrerats som ett fall.



begravning mer än ett år tidigare. Jag har gjort en bedöm-
ning från fall till fall och ett tiotal intyg har tagits med i ta-
bell 16a nedan. En egendomlighet är att dessa intyg blir ovan-
ligare efter början av 1350-talet.

X. Slutligen, även om en person ger flera gåvor i ett brev räk-
nas detta brev naturligtvis bara som ett belägg. Undersök-
ningen syftar inte till att registrera antalet gåvor utan hur
många personer som ger gåvor till andliga institutioner ett
bestämt år.

Gåvobrevens fördelning 1341–1375
Denna sammanställning av gåvobreven har jag tidigare presen-
terat i diagram, men nedan i tabell 16 a har vissa justeringar
gjorts.266 (Dessa brev skulle kunna ge underlag för flera kultur-
historiska studier förutom de som ger sig direkt i samband med
en kvantitativ sammanställning av uppräkningen av gåvor, bland
annat nämns flera gånger begravningskostnader och 1357 en elds-
våda i samband med begravningen.)

I statistiken över gåvobrev (tabell 16 a och 16 b) har de brev där
det anges att givaren är sjuk noterats i en kolumn. I just dessa fall
har det tveklöst rört sig om testamenten inför döden. 

Tabell 16 a visar att från ett normalt antal på omkring sju gå-
vobrev om året under 1340-talet stiger antalet år 1350 till över
30, vilket är fyra till fem gånger så många som normalt. Antalet
sjuka givare ökar från i genomsnitt en per år till sex. Detta kan
jämföras med antalet registrerade testamenten i SDhk som ökar
från i genomsnitt sju per år under 1340-talet till 25, dvs. tre till
fyra gånger så många som normalt. Axelssons siffror i tabell 13
ovan ger en sexfaldig ökning för 1350 jämfört med kringliggande
perioder 1348–1349 och 1351–1355. 

Sammanställningen ovan innehåller mindre ”brus” än samman-
ställningen av belägg i SDhk, medan Axelssons genomgång och
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antalet sjuka testatorer är än mer selekterade med avseende på
personer som ger inför döden. Därför är ett sexfaldigande av an-
talet brev som är relaterade till förestående död den rimligaste
siffran. (Överensstämmelsen mellan siffrorna beror naturligtvis
på att det är samma grundmaterial som behandlas på lite olika
vis.)

Enligt tabell 16 a ovan sjunker antalet gåvobrev (i det bevarade
diplommaterialet) till andliga institutioner efter digerdöden ned
till 5–6 per år. En hög dödlighet kan ha slagit ut många av de sju-
ka och gamla som annars skulle dött och upprättat testamenten
åren efter 1350. Den totala folkmängden har också sjunkit.

I slutet av 1350-talet kommer en ny topp. Ryktet om den and-
ra pestvågen som hade startat i Tyskland kan ha drivit upp anta-
let gåvor redan före pesten. Kurvan över testamenten enligt be-
läggen i SDhk, se diagram 6, har perioden 1358–1360 som en
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Tabell 16a. Gåvobrev till andliga institutioner 1341–1370

År Gåvo- Givare som År Gåvo- Givare som
brev är sjuka brev är sjuka

Källa: SD band 5–9, samt förbigångna brev enligt kartotek på Riksarkivet.

1341 10 1
1342 8 3
1343 4 1
1344 8 1
1345 8 3
1346 8 1
1347 5 1
1348 6 0
1349 10 0
1350 31 6
1351 14 3
1352 7 2
1353 6 1
1354 5 2
1355 7 1

1356 2 1
1357 10 2
1358 12 0
1359 15 4
1360 22 3
1361 6 2
1362 4 0
1363 4 0
1364 3 0
1365 6 3
1366 10 0
1367 2 0
1368 11 3
1369 25 7
1370 6 1



topp. Kurvan över sjuka testatorer enligt 16 a har sin topp åren
1359–1360, för att sedan åter sjunka. År 1368 påbörjas en ny ex-
pansion som når en topp 1369 varefter antalet åter faller under
de följande åren.

Denna lägre nivå gäller även för åren 1371–1373, tabell 16 b.
Visserligen ingår inte Skåneland, men detta har inte så stor bety-
delse eftersom antalet brev och testamenten därifrån inte är stort
nog att förrycka helhetsbilden. (Att hanseatiskt material och Va-
tikan-texter inte ingår dessa år spelar mindre roll för denna un-
dersökning.)

De följande två åren, 1374 och 1375, visar tydligt svagheten i
gåvobrev till andliga institutioner som mätare av dödlighet – ef-
tersom dessa gåvor också är ett baserade i, och därmed ett indi-
cium på, religiositet. Vid denna tid bryter den stora väckelsen
kring Heliga Birgitta igenom, i samband med att hennes kvarlevor
förs hem och gravsätts i Vadstena den 4 juli 1374 och kraftsam-
lingen görs för att tillskapa ett kloster. Gång på gång nämns i gå-
vobreven ”det kloster som uppförs i Vadstena”.

De två viktigaste samtida indicierna på denna frambrytande
religiositet är mirakelberättelserna och donationerna. Där mira-
kelberättelserna i högre grad kan sägas representera de breda
folklagren är gåvorna av större egendomar ett uttryck för stödet
från högre sociala skikt (inte minst de högadliga kvinnorna).

140 KVANTITATIV BEARBETNING AV BREVMATERIALET

Tabell 16 b. Gåvobrev till andliga institutioner 1371–1375

År Gåvobrev Därav till Vadstena Givare som är sjuka

1371 9 1 2
1372 3 0 1
1373 5 0 0
1374 15 11 1
1375 15 9 0

Anmärkning: För åren 1371–1373 samt halva 1374 medräknas endast dåtidens
Sverige.
Källa: DS band 10.



Efter en flygande start sommaren 1374 ligger antalet insamla-
de mirakler på cirka sex i månaden fram till april 1375. Därefter
kommer en tillfällig nedgång till omkring två mirakler i månaden
till januari 1376, och så följer åter en intensiv period fram till au-
gusti 1376 då det skriftligt registrerade insamlandet i stort sett
är avslutat.267

Samma periodicitet finns bland gåvorna. Efter en intensiv in-
ledning med två till tre gåvor av jordegendom per månad under
juli till september 1374 går tempot ned till i genomsnitt en per
månad resten av detta år och hela nästa. Både mirakelberättel-
serna och gåvobreven samlar sig till de stora högtiderna, som
Kristi Himmelsfärd eller Maria födelse.268

Lars-Arne Norborg har visat att denna donationsintensitet ef-
ter en topp åren efter 1374 sedan långsamt avklingar, men med
nya toppar vid pestepidemierna 1413 respektive 1421–1422,269 vil-
ket visar gåvobrevens koppling till dödlighetens och dödsskräc-
kens omfattning.

En typ av gåvobrev som inte kan kopplas till skräck för döden
är de som knyts till att en person sätter in sig eller någon anhö-
rig på ett kloster. En koncentration av sådana gåvor (som inte är
med i tabell 16 a eller 16 b) kommer år 1375, och de handlar näs-
tan alla om kvinnor som väljer att bli systrar i den nya kloster-
stiftelsen i Vadstena. De tar med sig gods, som bildar en del av
det fundament på vilket den nya orden vilade.270
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267 Beräkning i Myrdal & Bäärnhielm 1994 s. 110, denna baserar sig på katalo-
gen i denna bok och på dateringar i Fröjmark 1992.

268 DS band 10 s. 295 et passim. Datumen för donationer till Vadstena de två
åren är år 1374: 4/7, 7/7, 2/8, 2/8, 20/8, 8/9, 8/9, 21/9, 21/9, 22/12, och år
1375: 14/1, 25/3, 26/3, 26/3, 29/4, 10/7, 7/9, 16/11, 30/11. I ett fall har jag be-
dömt en gåvor till Vadstena som hörande till att en kvinna (ev. också hen-
nes man) ger sig in till klostret; sviten DS 8744–8745, 8768.

269 Norborg 1958 diagram s. 34.
270 Under 1374 var det inga som ingav sig i Vadstena kloster och en till Alvast-

ra, men under 1375 var det 10 som gav gåvor i samband med att de över-
lämnade sig till Vadstena och två till andra kloster.



Dessa år av väckelse, mitt i det av inbördeskrig sargade landet,
var en märklig tid. Men någon tid av pest var det inte, och ser
man enbart till de övriga breven med gåvor till andliga institutio-
ner förutom dem till Vadstena höjer sig inte dessa år över andra.

Sammanfattning
1300-talets stora epidemier framträder tydligt när breven analy-
seras som massmaterial. Visserligen minskar inte antalet brev
(som i Norge), men detta beror på att breven fick en utökad roll
i Sverige vilket överlagrade den minskning som annars skulle föl-
ja av att antalet brevutfärdare minskade.

Testamentena som registreras i SDhk, liksom det mera rest-
riktiva urvalet av testamenten i DS och en sammanställning av
brev med gåvor till andliga institutioner ger tydliga toppar 1350
liksom åren kring 1360 och 1369. De två förstnämnda epidemier-
na är väl belagda i annat källmaterial. Men hur skall man ställa
sig till den tredje uppgången? Att det rör sig om ökad dödlighet
framgår av att inte bara testamenten och gåvobrev ökar utan även
antalet givare som säger sig vara sjuka. Faktiskt finns indicier
även i andra källmaterial. Gravstenarna på Gotland är fler än
vanligt år 1368, Visbyfranciskanernas dödbok har en topp 1368,
och även i Lunds gåvobok för år 1368 är det något fler än nor-
malt. Peterspenningen för Uppland sjunker efter omkring 1370.
Dessutom var åren kring 1368–1370 den tredje stora epidemin i
hela Europa.

Att denna tredje pestepidemi inte registreras tydligare i annat
källmaterial, exempelvis i berättande källor, gör att man också
kan ställa sig frågan om toppen för testamentena i SDhk år 1389
indikerar en pest (även om denna också som redan nämnts kan
bero på tillfälligheter). Även här finns indicier i andra källor,
t.ex. har Visbyfranciskanernas dödbok en topp för 1389 och
brevmängden i landet har en svacka efter 1390 (vilket dock kan
bero på inbördeskrigets oordnade förhållanden). Även vid detta
årtal finns en stor europeisk epidemi.
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För 1400-talets epidemier framstår rangordningen nu tydliga-
re. De som är belagda i flera övriga källor och i enstaka brev samt
även i testamenten i SDhk som massmaterial är: 1413, 1421–1422,
1439–1440, 1455, 1464–1465 (dock ej år 1464) samt 1495. 

Den låga mängden testamenten för just år 1464 kan innebära
att denna epidemi detta år varit begränsad till Stockholm där
den är väl belagd, medan den 1465 härjat i andra delar av landet,
exempelvis är den för detta år belagd i Vadstena. Epidemierna
1472–1474 och 1484 ger inte något utslag bland testamentena.

Påpekas bör här att testamentena i SDhk ger ett grovmaskigt
nät, och att även tämligen kraftfulla epidemier kan undgå att re-
gistreras i detta material, särskilt om de haft lokal utbredning.
Däremot är det knappast troligt att de mest omfattande epide-
mierna undgår registrering.

Epidemierna i början av 1400-talet och den 1451 registreras inte
tydligt bland mängden testamenten. Även om de knappast varit
nationellt omfattande katastrofer som flera av de andra epidemi-
erna kan de lokalt ha fått en betydande effekt.
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Medeltidens Sverige 
i pestens våld

Jag har hittills följt källmaterialen för att kunna betona varje ma-
terials speciella bidrag och de svårigheter i tolkningen som det
erbjuder. Här skall jag istället följa några teman. Först efter att
ha analyserat och värderat de enskilda källmaterialen kan dessa
fogas samman. Jag skall först ta upp några avgränsningar i tid och
rum, för att övergå till hur kraftfullt pesten slog. De teman jag
skall behandla i detta kapitel är:

I. Fördelningen över året. Pestepidemierna i Norden är knutna
till hösten så genomgående att en ökad höstdödlighet kan
användas som belägg på en pestepidemi.

II. Dödlighetens geografiska utbredning, vilken generellt är myc-
ket svårt att bestämma.

III. Digerdödens väg år 1350 är en klassisk fråga i all pestforsk-
ning. För senare epidemier kan frågan inte ställas på samma
sätt eftersom pesten dök upp än här, än där.

IV. Dödlighetens omfattning är en diskussion som måste föras
för att man skall kunna avgöra vilken historisk betydelse
pesten fick. Här berör jag också vilka kategorier av männi-
skor som drabbades, i den mån källorna och de undersök-
ningar som hittills gjorts, kan svara på en sådan fråga.

V. Barnadöden. En särskilt intressant fråga är hur barnen drab-
bades, eftersom detta fick långvariga demografiska effekter. 

VI. Jag skall återkomma till den fråga som tagits upp i föregåen-
de kapitel: Vilka pestepidemier kan identifieras och vilka
var de svåraste?

VII. Som en avslutning skisserar jag den periodisering i den me-
deltida pestens historia som man kan urskilja.



Höstarnas plåga
En genomgång av ett antal år visar att testamenten respektive gå-
vobrev till andliga institutioner oftast fördelas någorlunda jämnt
över året. Fördelningen under den stora dödens år var annorlun-
da. De tre kategorier som ger det tydligaste utslaget för ökad
dödlighet är gåvor till andliga institutioner, testatorer som anger
att de är sjuka och antalet registrerade testamenten. Alla dessa
kategorier hade sina toppnivåer under september till oktober, för
gåvobreven inleds toppen redan i augusti, se nedan tabell 17.

För gåvobreven visar tabell 16 a en förhöjning åren 1349 och
1350. Studeras denna mer i detalj, tabell 17 nedan, visar det sig
att antalet stiger redan hösten 1349 och fortsätter att vara rela-
tivt högt under våren 1350 för att nå en topp på hösten under di-
gerdöden. Men gåvorna fortsätter att vara många under vintern/
våren året efter. Detta måste tolkas som att gåvobreven ökar i an-
tal när ryktena om pesten i grannområdena spred sig. Gåvorna i
början av 1351 kan bero på att pesten fortfarande härjade, men
de kan också vara en efterbörd som redovisar en föregående död-
lighet med själagåvor för avlidna anhöriga.

Detta understryker att gåvobreven inte är en direkt mätare av
dödlighetens storlek utan snarast registrerar en ökning av tankar-
na på och skräcken för döden. Exempelvis Magnus Erikssons brev
hösten 1349 eller i menighetens önskan om att sankt Eriks skrin
skulle föras i procession sensommaren 1359 gällde i båda fallen
snarare en annalkande pest än en som rasade.

Andra källmaterial redovisar dödligheten mera direkt. Lunds
domkyrkas lista över döda 1350 anger två i januari, en i maj samt
under hösten två i oktober och en i november.271 Visbyklostrets
dödslistor anger datum för 14 döda 1350. De fördelar sig, med
antalet i parantes: juli (1); augusti (9), september (1), oktober (1),
november (1).272 Gravstenarna från Gotland har sex i augusti och
två i september. För Gotland finns dock uppgifter om dödsfall i
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271 24/10, 29/10, 9/11.
272 18/7, 7/8, 8/8, 9/8, 10/8, 12/8, 15/8, 18/8, 22/8, 31/8, 4/9, 11/10, 16/11.



pesten redan i maj (i breven om giftblandare.) De daterade fast-
landsgravstenarna är samtliga från Uppsala domkyrka och de för-
delar sig med två i augusti, en i september, en i oktober och en i
november.

Den följande epidemin märks bland testamentena eller gåvo-
breven redan ett par år innan 1360. Fördelningen över året stär-
ker intrycket att denna andra stora pest kan ha inletts redan 1358
på hösten, med en ny topp 1359 på hösten och därefter kulmen
1360. Testamentena är många redan 1358, med en koncentration
till september–oktober. Under 1359 är de koncentrerade till au-
gusti–november, gåvobreven ökar 1359 med en koncentration till
september–november och från samma period kommer de som sä-
ger sig vara sjuka. År 1360 är gåvobreven koncentrerade till juni–
juli, samt oktober–december, medan testamentena till oktober–
december.

Det tredje utbrottet inleddes redan 1368. Gåvobreven detta år
är tämligen jämnt spridda över året, med en viss koncentration
till augusti, medan testamentena är mera tydligt koncentrerade
till augusti–september. Följande år är mönstret tydligare. År 1369
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Tabell 17. Antal gåvobrev månadsvis 1349–1351

1349 1350 1351

januari 0 0 5
februari 0 2 2
mars 1 3 2
april 0 0 2
maj 0 2 1
juni 0 1 0
juli 0 1 1
augusti 0 4 0
september 0 5 0
oktober 3 3 0
november 2 5 1
december 1 2 0

Källa: Se tabell 16 a.



är gåvobreven, liksom noteringarna om sjuka, koncentrerade till
augusti–september, testamentena nästan bara till augusti.

Därefter kom ett långt uppehåll, då inga pestepidemier kan re-
gistreras tydligt, och för 1400-talets epidemier måste man förlita
sig till den grövre registreringen enligt SDhk. Pesten 1413 visar en
koncentration till hösten, till september–oktober. Därefter sker en
förändring. Under peståren 1421–1422 är omnämnanden av tes-
tamenten i SDhk båda åren spridda jämnt över året, likaså under
åren 1439–1440. För följande år, som 1455, är antalet testamenten
för få för att man skall kunna uttala sig med säkerhet, men inget
av dessa år visar någon koncentration av testamenten till hösten.

Orsaken till dessa annorlunda mönster i 1400-talsbreven beror
knappast på att pesten förändrat årstidscykel. Åtminstone en
mirakelberättelse talar om hösten 1422, i Vadstenadiariet för
1495 framgår att pestskörden av bröder och systrar är koncen-
trerade till en kort period av hösten och breven om det tidiga
1500-talets epidemier är koncentrerade till hösten. Dateringen av
pesten i Stockholm 1464 enligt skotteboken är osäker, men san-
nolikt har den dödlighet som registrerats skett under senhösten
eller tidigt på vintern.

Den typiska sensommar-höst-epidemin som Bodil Persson vi-
sat för den sista pestepidemin i början av 1700-talet fanns redan
från 1300-talets mitt i Norden, och det förblev ett av pestens vik-
tigaste kännemärken.273

Även om pestens årliga topp bland människor kom under sen-
sommaren och hösten har dock sannolikt enstaka individer kun-
nat drabbas även under andra årstider. 

Geografisk fördelning
Breven är ojämnt fördelade över landet. En analys liknande den
Blom gjort för Norge skulle ge underlag för en mera detaljerad
analys än vad jag kan prestera här. De flesta breven kommer från
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273 För de medicinska aspekterna och hur höstepidemin är avgörande för om
pesten skall fortsätta nästa år se Persson 2001 s. 345–346.



de centrala områdena, särskilt Mälardalen, Östergötland och Skå-
ne. De delar av landet som saknar brev eller har relativt få brev
kan ha drabbats hårt av pesten utan att detta ger utslag i något
enda testamente.274

Ett talande exempel ger Gotland. Ett inte obetydligt antal brev
är bevarade,275 men de ger ingen antydan om pestens förlopp.
Om vi enbart hade bevarade brev skulle vi inte veta vilket fruk-
tansvärt slag som drabbade ön och särskilt Visby. Franciskaner-
klostrets listor över döda liksom bevarade gravstenar medför
istället att digerdöden är mer väldokumenterad här än någon an-
nanstans i landet.

Jämtland har fler brev än Gotland, dessutom är dessa brev fö-
redömligt utgivna.276 Från de kända pestepidemierna åren 1349–
1350, 1358–1360 respektive 1368–1369 finns inga testamenten/
gåvobrev till andliga institutioner som kan knytas till personer i
Jämtland eller är utfärdade i Jämtland. Detta betyder inte att
landsändan gick fri från pesten. Brevmängdens minskning visar
att pesten slog till 1349 och 1350. Från höstarna båda dessa år
finns inga brev bevarade, och det totala antalet brev faller stegvis.
Från slutet av 1350-talet och slutet av 1360-talet finns inga brev.
Olof Holms ovan nämnda påpekanden om att nästan inga kända
präster i Jämtland överlevde 1350-talet understödjer att det var
en stor dödlighet. 

Från Norrland finns inga säkra belägg från digerdödens år (möj-
ligen med undantag av att brev saknas i Medelpad). Att Norr-
landskusten drabbades av senare pestepidemierna vet vi genom
brevet från Luleå om pesten 1440, och av belägget från Åland om
en pest under 1400-talets första årtionden.

Finland har uppenbarligen klarat sig väl från ödeläggelsepro-
cessen under senmedeltiden, men har drabbats av pesten. (Mag-
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274 Ahnlund 1943 formulerar sig mycket försiktigt om geografisk fördelning
och får ändå hård kritik för detta av exempelvis Lars-Arne Norborg i arti-
keln Pest.Sverige i KL.

275 Siltberg 2002 för en redovisning av källäget.
276 Jämtlands och Härjedalens diplomatarium samt Holm 1999.



nus Erikssons brev från 1350 om svårigheten att rekrytera män
till korståget gäller knappast denna del av riket.) De mycket få-
taliga testamentena ger inget underlag. Det finns inga testamen-
ten eller gåvobrev från de stora peståren, varken från 1350 eller
från de följande stora epidemierna. En ledtråd ger brevet från
1352 med uppgiften om att inga präster fick lämna Åbo stift,
vilket möjligen kan tydas som att pesten faktiskt drabbade den-
na landsända. Systematiskt genomförda prosopografiska studier
skulle kunna ge ledtrådar huruvida pesten slagit mot Finland. 

Avsaknad av belägg kan endast vara ett indicium om det finns
ett omfattande källmaterial där digerdöden borde gjort avtryck.
När det saknas källor, som för Norrland, kan vi varken veta om
pesten slog till under digerdödsåret eller om denna landsända
klarade sig.

Den undersökning som här gjorts är inte tillräcklig för att av-
göra om några av 1400-talets epidemier haft någon regional ut-
bredning.

Testamentena i SDhk som kan bestämmas till just det aktuel-
la året är för fåtaliga för att ge underlag för någon bedömning.
En genomgång av alla breven, liknande den jag gjort för 1341–
1375, är den enda möjliga vägen. Denna skulle kunna ge en upp-
fattning om olika epidemier haft en regional tyngdpunkt.

Digerdödens väg 
Genom att ytterligare analysera de daterade och ortsbestämda
breven samt kombinera med andra källmaterial kan pestens väg
1350 delvis rekonstrueras. Det säkraste belägget på pesten är när
givaren, testatorn, anger att han eller hon är sjuk.

I tabell 18 nedan har jag i görligaste mån försökt bestämma i
vilket landskap varje enskilt brev utfärdats. När orten där det ut-
färdats inte anges, finns ibland någon ortsbestämd person, testa-
tor själv eller någon av vittnena. Däremot kan inte det skänkta
godsets belägenhet användas för att bestämma var personen som
drabbats befunnit sig.
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Tabell 18. Geografiskt bestämda gåvobrev och testamenten 1350

Diplom Datering Landskap Gåva Sjuk Testamente

4526 12/2 Ög x
4539* 28/2 Ög x 
4548 17/3 Sk x x
4550 20/3 Sm x
4552* 25/3 Ög x
4566 3/5 Sm x
4576 22/5 ? x
4579 25/5 Ög x x
4590 23/6 Ög x x
4595* 23/7 Sk x
4606 14/8 Ög x
4608 15/8 Nä x
4609 18/8 Sm x x
4613 28/8 Sm x
4614 1/9 Sm x x x
4615 7/9 Up x x
4618 12/9 Sö x x
4620 21/9 Sm x x x
4621–4622 23/9 Sk x
4633 27/10 ?
4634 28/10 Sk x x x
4635 29/10 Vsm x ** x
4636 3/11 Up x x x
4639 10/11 Ög x x
4641 23/11 Vg x
4642 24/11 Ög x
4643 30/11 ?
4647* 6/12 Sk x
4651 26/12 Sm x

Anmärkningar: * Intyg. ** Personen anger sig i testamentet vara frisk, men dog
1/11 enligt gravsten i Uppsala, och 3/12 hade en annan präst övertagit socknen,
jämför Gardell 1946 och Axelsson 1993.

Förutom de daterade breven finns två gåvobrev utan datumbestämning, som
inte tagits med i tabellen ovan. 

Ett brev från 29/8 har inte medtagits eftersom det gäller ett testamente från
en kanik i Lund och Roskilde, vilket innebär att det är svårt att avgöra om han
skall räknas till de svenska eller danska testamentena, jämför Erslev 1901.
Källa: Tabell 16 a.



Urvalet av brev är här som för varje år en avvägning, exempel-
vis har några intyg på att en person, sannolikt nyligen, givit gåvor
tagits med. Detta är vanligare 1350 än annars.

Det finns också en regional skillnad som medför att skeendet
kan följas bäst i östra och södra nuvarande Sverige, medan Nord-
sverige är nästan helt borta ur materialet och Västsverige svagt
representerat. Exempelvis förekommer 1350 och kringliggande år
både Lund och Linköping cirka tio gånger så ofta som Skara som
dateringsort på breven.

Breven där testator säger sig vara sjuk ger säkra belägg på död-
lighet i det inre av Småland augusti-september, i Skåne i oktober,
i Uppland och östra Västmanland i september-oktober-november.
Inkluderas även de övriga gåvobreven/testamentena finns belägg i
Skåne från juli till december, i Småland från augusti till decem-
ber. I södra Mellansverige, i Östergötland, Närke och Söderman-
land finns belägg från augusti till november. Till detta fogar sig
ett enstaka belägg från Västergötland i november. (I Uppland och
Västmanland finns endast gåvobrev där givaren säger sig vara sjuk.)

Vänder man sig till andra källmaterial visar dessa att kanske
redan i juli, men säkert under augusti, har pesten slagit hårt på
Gotland. Efter en intensiv början har pesten funnits kvar på ön
till november. I Skåne är beläggen i anniversarierna koncentrera-
de till oktober och november. Gravstenarna i Uppsala domkyrka
tyder på att pesten har börjat i staden från augusti, och gravste-
nar i domkyrkan talar om personer som dött i Uppland och Väst-
manland under september till november.

Påpekas bör att en av gravstenarna gäller samma person som
ett av testamentena. Kyrkoherden Peter Olofsson i Östervåla, i
nordöstra Västmanland, gjorde sitt testamente den 29/10, och då
skriver han att han var ”mente et corpore sanus”, dvs. han var
frisk. Tre dagar senare var han död. Enligt hans gravsten i Upp-
sala domkyrka dog han på allhelgonadagen. (Se anmärkning till
tabell 18.) Detta ger oss det enda belägget från digerdödens år i
Sverige hur snabbt bråddöden kunde slå.

I samtliga dessa belägg på döda eller personer som ger självgå-
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vor inför hot om död måste man reservera sig med att människor
kan ha dött också av andra orsaker under denna höst. Dessutom
är beläggen för få för att man skall kunna dra några slutsatser
e silentio.

Den svenska kungens resor kan användas som ett indirekt be-
lägg. Man kan misstänka att kungen begav sig dit pesten inte
nått, eller redan avklingat. Magnus Eriksson var hösten 1349 på
Västkusten, sannolikt i Lödöse, han reste därifrån till Jämtland
och så till Bergen där han var i juni 1350. Därifrån seglade han
sjövägen mot Stockholm och var där i början av augusti och for
därifrån i augusti 1350 genom Ålands skärgård. Han fortsatte till
Reval där han var den 5 december 1350, i januari kom han till
Estland, den 22 maj 1351 var han tillbaka i Stockholm och fort-
satte vidare västerut.277

Ett studium av resvägar för övriga väl belagda personer ur det
yttersta toppskiktet skulle kanske ge ytterligare indicier, inte
minst av hur de klarade sig från pesten. Heliga Birgittas resa till
Rom för att fira jubelåret var dock snarare religiöst betingad än
ett försök att fly pesten. 

Ett intressant exempel av motsatt karaktär kan hämtas ur Vis-
by franciskanerklosters kalendarium. Herman Svärdslipare och
hans hustru hade givit sig av i pilgrimsfärd mot Rom jubelåret
1350. Men de dog båda i Köln i pesten. I kalendariet redovisas
dödsdagen som den 3 mars.278 Eftersom pesten härjade Köln
från december 1349 är det sannolikt dödsdatum som avses, och
paret reste inte bort från pesten utan rätt in i dess framvällande
våg. Även i Lunds dödslistor hittar vi personer som rest till Rom
och har dött under 1350, förmodligen drabbade av pest.

Några slutsatser kan dras. Pesten fanns inte i Sverige under
1349. Nästan inga testamenten eller sjuka testatorer förekommer
detta år. Vid denna tid har pesten slagit i Norge och kanske de-
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277 Schück 1938 s. 157, som gör kopplingen till flykten från pesten. Om resor-
na se också Nordberg 1995 s. 97–98.

278 Wase 1998 s. 68.



lar av sydvästra Skandinavien, exempelvis Halland men inte i Ri-
be och Roskilde. (För en tolkning av utvecklingen i Danmark krävs
en fullständig genomgång av brevmaterialet.)

Därefter dröjde det ett år, till nästa höst, innan utbrottet. Kan-
ske har enstaka uppflammande förekommit, som på Gotland i maj
1350. I Lübeck och på Jylland härjade pesten under juli och au-
gusti 1350, på Själland i augusti till oktober, i Jämtland på hösten.

Beläggen från Sverige tyder på att pesten slagit ungefär samti-
digt från och med augusti över en stor del av landet, från det in-
re av Småland, utmed östkusten och sannolikt hela Mellansveri-
ge upp till Uppland och kanske ännu tidigare på Gotland. Pest-
epidemin har sedan hållit i sig i dessa områden till november.

I Skåne är de säkra beläggen i brev och anniversarier först från
oktober, men mera osäkra belägg i gåvor finns redan från augus-
ti och i det intilliggande Köpenhamn började pesten sannolikt re-
dan i augusti. Det finns ingen anledning att anta att inte Skåne
skulle blivit drabbat samtidigt som övriga Sverige, även om top-
pen möjligen kan ha kommit senare än exempelvis på Gotland.

Vad man här kan ana är ett intressant mönster där pestens
spridning inte var ett jämnt framåtskridande från sensommaren
och under hösten utan att den istället slagit till samtidigt över
större delen östra Sverige (vi är sämre underrättade om Västsve-
rige). Här etableras ett spridningsmönster som sedan skulle bli
det förhärskande kring Nordsjön och runt Östersjön under föl-
jande århundraden – att pesten slog till tämligen momentant över
stora områden. Sjukdomen spreds utmed handelslederna och
drabbade sjöstäderna för att sedan arbeta sig in längs floder och
handelsvägar.279 I Centraleuropas stora landmassa tenderade
pesten istället att bölja fram och tillbaka.

Om vissa områden drabbats hårdare än andra är svårt att av-
göra. Säkerligen har staden Visby drabbats hårt. Peterspenning-
en kan tyda på att kustområden och centralbygder drabbats hår-
dare, men tolkningen är osäker.
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Dödlighetens omfattning

Det finns ett allmänt samband mellan ökningen av antalet regist-
rerade döda i olika typer av källor och en ökad dödlighet. Detta
medför att dessa källor, med försiktighet, kan användas för att
diskutera dödlighetens storlek. Dödböckernas uppgifter liksom
mängden testamenten eller gåvobrev ger beräkningsbara ökning-
ar. Registreringen av testamenten i SDhk är däremot ett för osä-
kert mått. Gravstenarna ger som regel ett alltför begränsat ma-
terial för beräkningar. Stockholms skottebok för 1460-talet ger en
viss möjlighet att diskutera dödlighetens omfattning. Slutligen
ger peterspenningen ett mått för minskad inbetalning av hus-
hållsskatt som kan antas delvis ha varit relaterat till antalet beta-
lande.

År 1350 ökar mängden testamenten och gåvobrev med givare
som är sjuka sexfaldigt i Sverige. Listor över döda från Visby och
Ribe redovisar tio- till femtonfaldiga ökningar, men från Roskil-
de och Lund mera begränsade ökningar, med omkring fem gång-
er så många registrerade som kringliggande år. Antalet gravstenar
på fastlandet är för litet för en kvantitativ beräkning, medan
gravstenarna på Gotland ökar från omkring 2 per år till 15. 

Ökningen av testamenten och gåvobrev i Sverige innebär att
digerdöden i dessa material ger ett mindre utslag än den vi kan
finna i flera andra europeiska länder, som ofta uppvisar tio- till
tjugofaldiga ökningar av antalet testamenten under det stora pest-
året. Detta kan bero på att testamentsskrivandet i Sverige omfat-
tade en mindre och i genomsnitt mera välbeställd grupp som kla-
rade sig bättre än genomsnittet, det kan också bero på att pesten
slog mindre hårt.

Om man skulle använda Livi Baccis, i föregående kapitel refe-
rerade, omräkningar med en antagen normal dödlighet på cirka
3% skulle en sexfaldig ökning av antalet testamenten innebära en
överdödlighet på 15%. Som redan påpekats ger en sådan skatt-
ning siffror som kan betraktas som gissningar med tanke på de
osäkerheter som vidlåder källmaterialet. 
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Peterspenningen visar en total minskning på cirka 40–50% ef-
ter peståret. Detta är sannolikt en maximal siffra eftersom inbe-
talningarna sjönk också på grund av de oroliga och oorganisera-
de förhållanden som rådde efter pesten. Detta skulle innebära
att dödligheten kan ha legat gissningsvis mellan 15–40%. Peters-
penningens nya lägre nivå blir sedan bestående vilket skulle kun-
na tolkas som att minskningen under peståret legat närmare den
högre siffran.

Skillnaderna i ökning i dödslistorna från Lund och Roskilde,
jämfört med de från Visby och Ribe kan tolkas som att det fun-
nits lokala variationer i dödligheten – eftersom det rör sig om lik-
artade källmaterial. I Norge, med ungefär samma förutsättning-
ar som i Sverige, redovisas en kraftig ökning av de fåtaliga testa-
mentena som ligger i nivå med de europeiska ökningstalen.

Även om dödligheten i digerdöden inte nått de absoluta euro-
peiska toppnivåerna i Sverige har landet ändå drabbats kraftfullt,
och de följande årens epidemier har kommit att utjämna de even-
tuella skillnaderna. De efterföljande två epidemierna fick nästan
lika stort utslag som den första i gåvobreven. I andra europeiska
serier över testamenten ger dessa två följande epidemier oftast
betydligt lägre utslag än den första.

Återigen ger peterspenningen en annan bild. Här är minsk-
ningen efter omkring 1360 betydligt mindre än efter peståret
1350 (cirka 20% i Linköpings stift omkring 1360 då det i Uppland
är konstant och cirka 15% i Uppland omkring 1370). Detta kan
delvis bero på att den faktiska befolkningsminskningen var mind-
re än under den första epidemin, delvis på att ordnade förhål-
landen för insamlingen gradvis återupprättades.

Dödligheten i de första pestepidemierna går inte att bestäm-
ma mer exakt, men den sammanlagda effekten av dessa tre epi-
demier har sannolikt medfört att den totala överdödligheten bör
ha nått allmän europeisk nivå i Sverige åtminstone fram till och
med 1370-talet.

För epidemierna 1413 och 1421–1422 (och de följande) kan död-
ligheten inte registreras genom mängden testamenten eftersom
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jag endast har gjort en grov mätning med hjälp av SDhk. För pe-
terspenningen i Uppland sker eventuellt en sänkning i början av
1410-talet.

Antalet döda i skotteboken för Stockholm och minskningen av
antalet betalande visar att pesten 1464 har tagit minst 5–20% av
dessa. Kanske har den slagit särskilt hårt bland den fattigare be-
folkningen, och de döda har endast registrerats under en del av
pesttiden. Andelen ligger således betydligt över 5%. Vid denna
tid börjar pestepidemierna bli allt mer lokala, och följande års ut-
brott år 1465 har pågått intensivare i andra delar av landet.

För själva digerdöden har jag också gjort några punktunder-
sökningar rörande dödlighetens sociala fördelning. Dessa studier
av biskopar, några kaniker och högadeln i riksrådet tyder på att i
Sverige, liksom i andra delar av Europa, har dödligheten varit läg-
re bland samhällets toppskikt än bland befolkningen i gemen. 

Att denna skillnad föreligger för den stora pesten kan knappast
betvivlas. Men frågan är om den också gällt under de följande epi-
demierna. En genomgång av hantverkarna i Stockholms skottebok
1464 skulle kunna tyda på att de fattiga drabbats värre även un-
der följande epidemier. 

Barnadöden
Eftersom undersökningen inte bara gäller testamenten utan alla
själagåvor har också de gåvobrev som rör andra familjemedlem-
mar medtagits. Särskilt intressant är uppgifterna om hög bar-
nadödlighet under den efterföljande epidemin år 1360, eftersom
denna epidemi gick under beteckningen ”barnadöden” (se ovan
rörande annalerna).

Antalet belägg på själagåvor för barn är få och det finns svå-
righeter att urskilja dem. Jag har inte tagit med allmänna hänvis-
ningar till efterkommande, inte heller de fall då det är uppenbart
att barnen lever eller är vuxna. Det kan också vara oklart om
barnen dött nyligen eller för länge sedan. 

Att ge själagåvor för barn tillhörde inte vanligheterna, och des-

156 MEDELTIDENS SVERIGE I PESTENS VÅLD



sa gåvor är koncentrerade till pestepidemierna. Från tiden före
digerdöden, från 1340-talet, finns inget belägg. Under den första
stora pestepidemin finns ett fall. En änka i Bolmsö ger för sin
mans och sina barns själar.280 Enstaka fall finns från följande år
(1354, 1357, 1359). Peståret 1360 finns två, möjligen tre, belägg
på själagåvor till barn.281 Därefter finns inga förrän under nästa
pestår 1369 då det i tre fall nämns själamässor för barnen.282

Ibland ges beskrivningar av flera barns död. År 1360 gav en
kvinna en själagåva ”för sin avlidna make, för sin son, sin dotter
och hennes man och deras son”, och med en kvarlevande sons
samtycke gav hon allt det hon ärvt efter sin dotterson. Här är det
en hel familj som utplånats och mormodern skänker det hon är-
ver genom bakarv.

Även för pestepidemin på 1420-talet finns sådana själagåvor
för barnen. Den 2/2 1422 testamenterar Ragnhild Jönsdotter för
sina barns själar ”om Gud vill dem kalla i denna döden och plå-
gan som nu står uppå”.283 Detta kan jämföras med mirakelberät-
telsernas uppgifter om barn som dött i de följande pestepidemi-
erna, där barn är överrepresenterade i förhållande till vuxna.

Att barnen drabbades särskilt under de epidemierna som följ-
de omedelbart efter den stora epidemin gällde också i andra de-
lar av Europa.284 Med en omfattande barnadödlighet bör ålders-
fördelningen ha påverkats.

En mått på antalet barn, åtminstone i mera välbeställda fa-
miljer, är att registrera antalet kvarlevande barn i testamentena
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för att se om antalet minskar efter pestepidemierna. Detta har
gjorts i England och i Frankrike, och där har man kunnat visa ett
sjunkande genomsnittligt barnantal per familj under lång tid ef-
ter digerdöden.285 En sådan bearbetning av antalet arvtagare i
svenska testamenten skulle vara möjlig att genomföra.

Orsakerna till att barnadödligheten utmärkte de senare epi-
demierna har diskuterats. Några förslag är: låg immunitet hos
dem som fötts sedan sista pesten; fler barn hade fötts än vanligt;
det fanns färre vuxna som kunde ta hand om barnen. Bodil Pers-
son menar att epidemin i början av 1700-talet slog mot individer
i alla åldrar, inte minst mot unga vuxna men däremot inte sär-
skilt mot barnen.286

Medeltidens större och mindre epidemier
Berättande källor från vår del av Europa är fåtaliga, men Sverige
är faktiskt det land i Norden som har flest inhemska berättande
medeltida källor med uppgifter om den stora pesten, med ett tio-
tal annaler och motsvarande källor som nämner digerdöden. Även
för de följande pestepidemierna finns berättande källor, främst
Vadstendiariet men också rimkrönikorna.

Dessa källor är dock mycket kortfattade och andra källor bil-
dar det huvudsakliga underlaget för tolkningen av digerdöden
och efterföljande pestepidemier. Breven är huvudkällan eftersom
de är tillräckligt många för en kvantitativ bearbetning. 

Till skillnad från i Norge minskar inte antalet brev efter diger-
döden. Detta kan förklaras med att det svenska brevmaterialet
förändrar karaktär, eftersom brev på svenska slog igenom och bre-
ven kom att användas i flera funktioner. Kurvan över antalet brev
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förblir konstant fram till mitten av 1400-talet. Istället är det tes-
tamentenas andel, totalt och som relativ andel av hela brevmäng-
den, som är det viktigaste indiciet på en ökad dödlighet.

Medeltida kulturhistoria i vid mening bygger på en kombina-
tion av olika källmaterial, och detta gäller inte minst pestens his-
toria. Nedan har jag i tabell 19 sammanställt belägg på epidemier
i olika typer av källmaterial. Detta betyder inte att jag tillmäter
alla källor lika stort värde. Exempelvis är ökningen av antalet dö-
da i Stockholms skottebok ett säkrare belägg än omnämnandet i
en krönika. Dessutom måste man ta hänsyn till att källorna flö-
dar rikligare mot slutet av århundradet.

I den första kolumnen anges om epidemin gett utslag i antalet
testamenten i SDhk. I den andra kolumnen anges antalet olika käl-
lor (både berättande källor och andra) enligt tabell 11 (s. 85) kom-
pletterat med uppgifter i enstaka brev och i de personhistoriska
studier av olika slag som finns (s. 105). Det är således inte antalet
belägg i dessa källor som anges, utan antalet källor; annaler, krö-
nikor, brev, gravstenar, etc. Skåne liksom Gotland ingår i tabell 19.

I ett fall måste ett källmaterial/en studie uteslutas ur sam-
manställningen, nämligen den prosopografiska studien av Stock-
holms rådmän som är beroende av och dubblerar undersökning-
en av döda enligt Stockholms skottebok 1464. 

I övriga fall bedömer jag beläggen i källmaterialet som i prin-
cip oberoende av varandra. Det bör noteras att exempelvis Vad-
stenadiariet behandlas som två olika typer av belägg, dels genom
notiserna om epidemier, dels genom den kvantitativa bearbet-
ningen av antalet döda.

I ett par fall, rörande epidemierna 1413 respektive 1421–1422,
har det inte gått att bestämma till vilken av dessa epidemier som
notiser i ett par källmaterial skall hänföras.

De första epidemierna har inte tagits upp i tabellen nedan. Tre
av dem är väl belagda: 1350, 1360 och 1369. Dessutom finns, för-
utom ett mera tveksamt belägg bland miraklerna från början av
1370-talet, flera indicier på att år 1389 skulle kunna vara ett
pestår.
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Det visar sig att det finns en tämligen god överensstämmelse
mellan om en epidemi nämns bland ett antal olika övriga källor
och om den ger utslag bland testamentena. Att antalet olika käll-
grupper ökar under senmedeltiden framträder också ur tabellen.
Därmed framträder också pluralitets-principens svaghet, se ovan
under ”Källkritik”, som indicium på en företeelses betydelse.
När antalet olika källor ökar över tid ökar också möjligheterna
för en företeelse att göra nedslag bland källorna.

Epidemierna i början av 1400-talet kan säkerligen betraktas
som regionala eller mindre omfattande.

De tre epidemierna 1413, 1421–1422, 1439–1440 är väl belagda
i flera källor av olika karaktär och de har fått starkt genomslag.

År 1451 skall det enligt Karlskrönikan ha dött tusentals per-
soner i Stockholm. Pesten är belagd i Helga Lekamens gilles läng-
der över de som givit på dödsbädden. Min tolkning är att detta
varit ett regionalt utbrott av pest som blir ordentligt uppmärk-
sammat i Karlskrönikan beroende på att den passade in i upp-
fyllelsen av den spådom som Karl Knutsson fått några år tidi-
gare.
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Tabell 19. 1400-talets pestepidemier i Sverige

År Testamenten Antal övriga källor

1405 1
1407 (1408) 1
1413 x 3–5
1421–1422 x 4–6
1439–1440 x 5
1451 2
1455 x 5
1464–1465 x 6
1472–1474 4
1484 4
1495 x 6

Anmärkning: De enbart gotländska beläggen från 1404 och 1409 har inte tagits
med i denna tabell, se tabell 20.



För epidemin 1455 finns flera belägg från Östergötland och
Uppsverige (testamentena i SDhk är från Östergötland, Söder-
manland, Reval och beläggen rör också testamenten från andra
år). Epidemin kan ha varit omfattande. 

Epidemin 1464–1465 är välbelagd från olika delar av landet,
och har slagit hårt år 1464 åtminstone i Stockholm samt även på
Gotland 1464 och i Vadstena 1465.

För åren cirka 1472 och 1474 finns belägg från Västergötland
och Uppsverige. Denna epidemi har slagit hårt i Uppland och
Stockholm, men det är tveksamt om den varit en stor epidemi i
hela landet. Att den inte nämns i Vadstenadiariet kan dock bero
på att diariet är ganska knapphändigt för dessa år.

Epidemin 1484 har givit utslag i olika källmaterial men har in-
te givit något avtryck bland testamentena. Vadstenadiariet anger
att den särskilt härjade i Stockholm, och ett högt antal döda an-
ges för staden. Att den drabbat staden bekräftas av en notis i gil-
lesboken för Sankta Gertruds gille. Dessutom är den belagd i ett
brev från Närke samt i en prosopografisk undersökning om Mal-
mös rådmän (1482–1484). Denna epidemi är samtida med den
som i Europa kallas ”engelska svetten”, och det kanske inte alls
rör sig om pest.

Epidemin 1495 är däremot en av de stora under medeltiden
som ger utslag i de flesta källmaterial, och den har slagit hårt
både i Stockholm och Vadstena.

Epidemierna i början av 1500-talet kan inte beläggas i testa-
mentena på grund av den stora variationen i det totala antalet
brev dessa år, och jag har inte tagit med dem i tabellen ovan. Epi-
demin 1504 kan beläggas både i brev och prosopografiskt för
Stockholm, däremot framträder den inte i skotteboken för detta
år. De övriga epidemierna detta årtionde framträder bara i bre-
ven.

Sammantaget bedömer jag 1413, 1421–1422, 1439–1440, 1455,
1464–1465 samt 1495 som de stora epidemierna, medan 1451,
1472–1474 och (eventuellt den engelska svetten) 1484 varit av
medelstor omfattning. Övriga epidemier har varit av mindre om-
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fattning. Framtida undersökningar kan ändra denna bild. Dess-
utom måste det påpekas att källmaterialen endast tillåter oss att
bestämma medelstora epidemier för slutet av medeltiden, då oli-
ka källor flödar rikligare. Under de hundra år som följde diger-
döden kan det ha förekommit flera regionalt omfattande pest-
epidemier som inte registreras i denna genomgång.

För Gotland är källmaterialet så speciellt att det kan vara an-
ledning att presentera detta särskilt, i tabell 20.

Denna ger en bild som delvis bekräftar den för fastlandet un-
der senare delen av 1300-talet, med den skillnaden att 1377 san-
nolikt var ett pestår här liksom 1376 i Stralsund och Lübeck,
men däremot inte på det svenska fastlandet. För 1400-talet är de
källor jag använt allt för fåtaliga för att jag skall kunna bestäm-
ma mer än en enda epidemi på ön, nämligen den 1464.

Den sammanställning som jag här givit skulle kunna byggas ut,
inte minst genom mera omfattande studier av brevmaterialet,
men sannolikt fångar tabell 19 och 20 de mest omfattande pest-
epidemierna under svensk medeltid.287 Tidigare har forskningen
på ett mera lösligt sätt bestämt medeltidens epidemier, och då
ofta enbart använt Vadstenadiariet.
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Tabell 20. Medeltidens belagda epidemier på Gotland

År Diariet Övriga källor

1350 x gravstenar
1368 x gravstenar?
1377 gravstenar
1389 x
1404 x
1409 x
1464 gravstenar

287 Från Norden har Biraben har endast en uppgift en epidemi 1360 (och ingen
för 1368–1369). Hans nästa belägg från Norge, Sverige, Danmark, Finland
och Island är från 1364, därefter följer belägg från medeltiden för: 1371,



Epidemiernas periodicitet
Totalt har dödligheten året 1350 varit fruktansvärd här som i and-
ra delar av Europa. Inte bara peterspenningen, gåvobreven och be-
rättande källor som annalerna tyder på detta, också att peståret
förblev en fixpunkt för datering hundra år framåt talar för att
det varit en omfattande katastrof. En uppgift som inte bekräftas
av annat källmaterial är två annalers notiser om boskapsepidemi-
er, men uppgiften förekommer även i notiser rörande digerdöden
i övriga Europa. Kanske ligger det en sanning i notiserna, men
förklaringen kan förutom att djuren drabbades av pestlopporna
också vara att många djur lämnades att dö utan mänsklig vård.

De första beläggen på en efterföljande pestepidemi har Bira-
ben från 1356 i Tyskland, Österrike och Schweiz. Denna pestepi-
demi nådde en europeisk spridning 1360–1361, med en avslut-
ning i Medelhavsområdet 1362–1363. Sverige tillhörde de första
områdena i Europa att drabbas, vilket berodde på närheten till
Tyskland.

Denna epidemi är i Sverige belagd genom annaler och med
ökat antal testamenten/gåvobrev. Epidemin började 1358–1359
och nådde en höjdpunkt 1360. Annalernas tal om den stora bar-
nadöden 1360 får ett visst stöd i några belägg om själagåvor för
barn. Överhuvudtaget tycks barnen ha varit särskilt utsatta un-
der de följande epidemierna fram till början av 1400-talet.

Den tredje epidemin kan i Sverige huvudsakligen beläggas ge-
nom ökningen av gåvobrev. Den har inletts 1368 och nådde sin
höjdpunkt 1369.

Under de två följande epidemierna, 1359–1360 och 1368–1369,
var ökningen i registrerad dödlighet enligt testamenten nästan
lika stor som under den första epidemin, medan peterspenningen
tyder på en lägre dödlighet än under den första.
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1402 (2 belägg), 1403, 1413, 1421, 1427, 1439–1442, 1451, 1484, 1493, 1495,
1501, 1503, 1508. Birabens sammanställning måste tas för vad den är, en pre-
liminär sammanställning utan detaljanalys av beläggen för att ge en total-
bild. Biraben 1975–1976, s. 363 ff.



Därefter följde en femtioårsperiod med mera osäkert belagda
epidemier, som den eventuella år 1389 och några under 1400-ta-
lets första årtionde. Dessa epidemier har inte haft någon genom-
gripande betydelse.

Epidemier 1413 och 1421–1422 däremot ger ett sådant genom-
slag i källmaterialet att de måste haft en dödlighet som visserli-
gen inte nått till samma nivåer som de tre första epidemierna,
men som ändå skakat samhällstrukturen.

Därefter följde en serie epidemier århundradet ut med tio till
tjugo års mellanrum. Några av dem, 1439–1440, 1451, 1455, 1464–
1465, 1472–1474, 1484 och 1495, ger utslag i flera källor. Epide-
min 1484 kan ha varit ”engelska svetten”. De epidemier som om-
talas från 1500-talets första år har förmodligen haft ett begrän-
sat genomslag.

En jämförelse erbjuder Lübeck.288 De pestepidemier som har
identifierats är, med de som inte är registrerade bland testamen-
tena inom parantes: 1350, 1358, 1367, 1376, (1388), (1396), 1406,
(1420), (1433), (1438), 1451, 1464, 1483–84, (1504–1506). Liksom
i Sverige kom först tre hårtslående epidemier mellan 1350 och
1360-talet slut, därefter följde en period av mindre pestaktivitet,
och under 1400-talet åter några svåra epidemier. I slutet av 1400-
talet och omkring 1500 blev pesten alltmer lokal.

Denna pestsekvens fick samhällskonsekvenser. Den första pe-
riodens slagserie mot befolkningen, med tre svåra epidemier, led-
de till omställningar på flera plan under 1360- och 1370-tal. Där-
efter följde en period under slutet av 1300-talet utan svåra pest-
epidemier. Landets befolkning hade trots detta inte någon lätt
tillvaro, drabbade av inbördeskrig, plundringsekonomi och så
småningom av den tidiga unionens höga skattetryck. 

Under 1410-talet och början av 1420-talet tog pestepidemier
en ordentlig tull av befolkningen i två svåra och långvariga epi-
demier. Detta har destabiliserat samhället. Engelbrektskrönikans
författare på 1430-talet kan ha haft rätt om att en viktig bidra-
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gande orsak till upproret var att pesten minskade skatteunderla-
get samtidigt som unionsmonarkin försökte genomdriva ett högt
skattetryck.

Under perioden från 1430-talet till 1490-talet följde pestepi-
demier, men dessa epidemier var inte lika genomgripande som de
föregående även om de fått kraftigt genomslag lokalt. De lokala
utbrotten i början av 1500-talet har inte fått någon avgörande be-
tydelse. Under de följande två hundra åren skulle pesten slå till
igen, ibland med förödande resultat, men dessa epidemier läm-
nas utanför denna undersökning.

En av viktigaste konsekvenserna av dessa epidemier var att
gårdar övergavs och jordbruket ställdes om. De följande kapitlen
skall ägnas åt denna process som kom att prägla senmedeltidens
Sverige. 
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Skriftliga belägg på ödeläggelse

Ödegårdsforskning
Digerdöden och efterföljande pestepidemier fick till omedelbar
konsekvens att gårdar stod tomma, husen övergavs, befolkningen
i bygderna minskade. Nedan skall jag diskutera ödeläggelsens
storlek. Antingen har antalet ödegårdar varit omfattande och
detta skulle stödja den tes jag ovan framfört om att pestepide-
mierna slagit lika hårt i Sverige som i övriga Europa. Eller så är
ödeläggelsen begränsad, vilket skulle tala emot att pestepidemi-
erna haft någon avgörande betydelse.

Man kan dock inte sätta likhetstecken mellan ödeläggelse och
pestepidemier. Ödeläggelsen är en samhällelig process. Det per-
fekt fungerande systemet finns inte. Ödegårdar är därför lika
knutna till den feodala ekonomin som arbetslösheten till den
kapitalistiska. Under vissa tider antog ödegårdarnas andel för-
skräckande proportioner. Detta var den feodala ekonomins kris-
perioder. En sådan kris innebär en minskad total produktion,
kopplat till en minskning av antalet gårdar och av antalet män-
niskor sysselsatta med jordbruk.289 Med denna definition på kris
kan den genomsnittliga levnadsstandarden ha ökat och perioden
ändå betecknas som en kris.

Ödeläggelsen kom också att påverka landskapets utseende och
utnyttjandet av detta landskap, och omvänt påverkade böndernas
nyttjande den form som ödeläggelsen och senare återuppodling-
en tog. Jag kommer att ägna ett särskilt avsnitt åt nyttjandet av
de marker som tillhört ödegårdar.

289 Jämför Lennart Jörbergs teoretiska resonemang, från 1969, om senmedelti-
dens kris, där han gör det viktiga påpekandet att en ekonomisk depression
bara pågår så länge produktionen minskar. Detta innebär också att en kris
kan föreligga om produktionen minskar men befolkningen är konstant eller
ökar, t.ex. 1930-talets kris.



Nyligen har Lennart Palm publicerat en studie, med olika käl-
lor till studiet av medeltidens befolkning, jag har därför endast
kortfattat behandlat dessa. Jag tar inte upp städerna trots att det
finns ett omfattande skriftligt och arkeologiskt källunderlag. Stä-
dernas utveckling skiljde sig från landsbygdens eftersom de ge-
nerellt sett klarade sig bättre.290 Jag kommer att begränsa mig till
Sverige och bara kortfattat beröra undersökningarna rörande de
närmaste grannländerna.

Senmedeltidens befolkningsnedgång i Europa kallas ”den sen-
medeltida agrarkrisen”, och dess orsaker och följdverkningar har
varit ett av de stora forskningsfälten i europeisk historieforsk-
ning under efterkrigstiden. De nordiska forskarna kom under
1960-talet att formera sig kring ett samlat försök att delta i den-
na debatt. Forskningen i Norge hade länge sysslat med dessa frå-
gor och dess resultat borde göras bekanta för en internationell
publik, dessutom ville även de övriga nordiska forskarna komma
in i den pågående europeiska debatten. Ett stort gemensamt nor-
diskt projekt inleddes med det uttalade målet att ansluta den
nordiska ödegårdsforskningen till den pågående europeiska. Re-
sultatet publicerades i flera delpublikationer och i en slutpubli-
kation 1989: Desertion and land colonization in the Nordic coun-
tries c. 1300–1600.291

Projektets officiella namn blev ”Det nordiska ödegårdspro-
jektet”, nedan har jag använt beteckningen ”Ödegårdsprojektet”,
vilket är dess vardagsnamn. I Sverige kom detta att bli medeltids-
forskningen senaste större uppflammande inom historieämnet.
Även om den svenska delen av projektet i huvudsak behandlade
1500-talet var insatserna rörande medeltiden betydande.

Varje forskningsvåg kommer att följas av en avmattning, och så
skedde också inom ödegårdsforskningen bland historiker efter
1970-talet. Idag växer åter intresset, men då främst bland arkeo-
loger och kulturgeografer.
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290 Myrdal 1999 s. 124–125, 161. Om städernas antal se Lilja 1996.
291 Gissel, S, m.fl. 1981.



Nedan gör jag i första hand en litteratursammanställning. En
sådan kan aldrig ersätta originalforskning, men har sitt värde som
forskningsdrivande genom att visa på forskningsluckor eller yt-
terligare möjligheter. Eftersom projektets slutpublikation undvek
att göra en sammanvägning av de olika studiernas beräkningar
har denna uppgift förblivit angelägen, och projektets resultat har
faktiskt varit svårtolkade och svåra att använda eftersom en sam-
manvägning saknats. Att man undvek att göra detta, trots att det
varit projektets utgångspunkt och målsättning, berodde främst
på metodologiska konflikter (se nedan).

Jag har tidigare gjort ett försök till motsvarande sammanfatt-
ning av Ödegårdsprojektets 1500-talsdel.292 Nedanstående avsnitt,
som behandlar medeltidsdelen av projektet, är delvis en fortsätt-
ning av den studien, men jag skall även ta upp annan forskning.

Att beräkna andelen ödegårdar 
Att ”ödegård” betyder en helt övergiven gård är inte självklart.
Under 1500-talet fick begreppet ”öde” en kameral innebörd, och
betydde en enhet som var skattebefriad. Under medeltiden var
”öde” dock oftast beteckningen på en obebodd enhet.293

Enstaka belägg på ödeläggelse kommer redan före digerdöden,
exempelvis från Södermanland och Skåne under 1300-talets förs-
ta hälft.294 Samtidigt fortsatte nyodlingen i vissa delar av landet
fram till 1340-talet, exempelvis utmed Norrlandskusten.295 Ett
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292 Myrdal 1987a.
293 Brunius 1980 s. 52–53, se även Bååth 1983 s. 19, 31. I enstaka fall kunde ”öde”

beteckna ouppodlad, men den kamerala fixeringen saknas och ger därför
inte upphov till 1500-talets problematiska terminologi.

294 För Danmark är detta väl belagt, se t.ex. Ulsig 1984 s. 222. De förekom även
i Sverige, exempelvis 1346 omtalas en gård som legat öde men skall sättas i
stånd igen i Södermanland, DS 4094. Norborg 1958 s. 183 har kritiserat ett
belägg på tidig ödeläggelse i Dovring 1947 s. 119, 125. I SDhk har en sökning
gjorts på ordet öde. Förutom ovan nämnda belägg nämns ett par belägg på
ödegods från 1200-talet, troligen orsakade av krig, och från Skåne nämns
ödegårdar 1313 och 1340.

295 Wallerström 1995.



större antal fall av belagd ödeläggelse kom direkt efter pesten,
och beläggen på nyodling i periferin upphör. (Däremot finns ti-
diga belägg på återuppodling i de centrala områdena, som direkt
följd av tidigare ödeläggelse.)

Belägg på ödegårdar från senmedeltid bildade det basala käll-
materialet för det nordiska ödegårdsprojektet. I projektets slut-
rapport finns en karta över andelen ödegårdar i olika delar av
Norden.296 Denna karta är den enda totala sammanställning över
de olika undersökningarnas ödeläggelseandel, och kartan kan fak-
tiskt ses som det egentliga slutresultatet i förhållande till projek-
tets målsättning. Andel ödeläggelse anges i fyra intervaller: ”very
extensive” över 40%; ”extensive” 25–40%”; ”significant” 15–20%
(sic); ”insignificant” under 15%. (Av någon för mig obegriplig an-
ledning utelämnas ur klassindelningen intervallet 21–24%.)

Kartan anges redovisa ödeläggelsens omfattning jämfört med
”earlier existing settlement”, men så vitt jag förstår avser den
istället i nästan samtliga svenska fall en jämförelse med den i bör-
jan av 1500-talet existerande bebyggelsen.

Tyvärr avspeglar kartan i första hand, vad gäller skillnaden
mellan länderna, olika metoders utbredning och källmaterialets
utseende. I andra hand och oklart hur avspeglar den ödeläggel-
sens omfattning. Denna karta har fått ett reservationslöst ge-
nomslag i internationell forskning som belägg på skillnader i öde-
läggelse i Skandinavien.297 Min uppfattning är att kartan inte bor-
de publicerats i sin nuvarande utformning, eftersom en samman-
fattande sammanställning borde sträva efter att så långt som möj-
ligt ta hänsyn till metodiska och källmässiga skillnader.
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296 I Sandnes 1981, s. 103 i den sammanfattande boken Desertion and land col-
onization in the Nordic countries c. 1300–1600. Rolf Adamson 1983 har till
projektets försvar framfört det föga trösterika argumentet att andra euro-
peiska undersökningar bygger på ett ännu mera oenhetligt underlag. Men
hans kritik mot själva kartan, s. 8, är hård och han skriver att: ”Detta får tol-
kas som rena sammanbrottet för en jämförande studie men /kartan/ får inte
så stora konsekvenser”.

297 Se t.ex. Sogner & Turpeine 1997 s. 397.





För nästan hela Norge anges höga ödeläggelsetal på över 40%.
Här användes den norska metoden. Mycket låga tal på mindre än
15% finner man i större delen av Sverige och Skåne, samt även i
Finland. Här användes den svenska metoden. Mellannivåer finner
man i Jämtland medan Danmark visar en mera blandad bild med
ödeläggelsekvoter i alla fyra kategorierna. För Jämtland användes
en blandform av den svenska och norska metoden och i Danmark
undersöktes ödeläggelsen ofta på bynivå.

Den norske projektledaren Jörn Sandnes är redan i sin presen-
tation av kartan tydlig om att de svenska beräkningarna leder till
underskattningar, medan de norska leder till överskattningar.
Sandnes menar dock att huvudresultatet, mera omfattande öde-
läggelse i Norge än i Sverige, står fast vilket motiverar publice-
ringen av kartan.

Eftersom målet för hela Ödegårdsprojektet var att beräkna
ödeläggelseandelen är det ett misslyckande att man inte använde
någon gemensam metod, utan två huvudmetoder: den svenska
och den norska.298

En orsak till denna metodkonflikt var att man i de båda län-
derna utgick från olika forskningstraditioner. Den norska forsk-
ningen startade som bygdeinriktad historia, där det varit av in-
tresse att försöka redovisa samtliga gårdar. Den svenska forsk-
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Karta 1. Ödeläggelse enligt Ödegårdsprojektets slutrapport, kartan re-
dovisar i hög grad olika metoders utbredning på 1970-talet.

Kartan anges redovisa ödeläggelse, men redovisar också i hög grad oli-
ka metoders utbredning på 1970-talet. Den norska metoden användes i
Norge, den svenska metoden för Sverige och Finland. I Danmark beräk-
nas ödeläggelsen ofta på bynivå istället för på gårdsnivå.
Ur Gissel m.fl. 1981 s. 102.

298 Metoddiskussionen är sammanfattad i Österberg 1981a s. 43–48. Där kon-
staterar hon, s. 47, att ”we cannot draw any immediate, quantitative com-
parisons between all study areas”. Detta erkännande är i praktiken ett ifrå-
gasättande av den publicerade kartan, men kombineras inte med något för-
sök att överbrygga de metodiska skillnaderna till ett enhetligt resultat.



ningen bestämdes av den stränga källkritiska skolan vilken kräver
att forskaren endast skall uttala sig om det han eller hon direkt
kan belägga i källmaterialet. (En mindre väsentlig förklaring lig-
ger i att det från norskt område finns ett relativt större antal be-
varade skriftliga källor från tiden före pesten.)

Den norska metoden strävade efter att identifiera ett högme-
deltida maximum för antalet gårdar. Detta uppnåddes genom en
rad indicier. Förutom medeltida belägg användes också ortnamn,
arkeologiska belägg, gårdens (senare) storlek, om den ägts av kyr-
kan, med flera indirekta indicier. De olika kriterierna till och
med poängbedömdes för att se vilka gårdar som med större eller
mindre sannolikhet funnits före 1350.299 Detta hypotetiska maxi-
mum jämfördes med vilka gårdar som återfanns omkring 1520.
Under antagandet om att det inte skett någon nyodling däremel-
lan utgjorde skillnaden ödeläggelsen. Att den norska metoden
med dess pressande av källmaterialet (och poängsättning) mötte
motstånd bland svenska historiker präglade på sträng källkritik
är inte förvånande.

Den svenska undersökningen inriktade sig istället på att jäm-
föra säkert belagda ödegårdar med läget i början av 1500-talet
(då vi i Sverige får en total registrering av gårdarna). Att antalet
säkert belagda är lägre än rekonstruerat högmedeltida maximum
säger sig självt. De svenska mätningarna kommer att ligga lägre
än den faktiska ödeläggelsen bara genom den metod som använts.
Att de norska historikerna inte kunde nöja sig med den minima-
listiska svenska metoden är inte heller särskilt förvånande.

Det märkliga ligger snarare i att Ödegårdsprojektets ledning
inte lyckades förmå deltagarna att systematiskt tillämpa båda
metoderna för att få fram jämförbara siffror. I en enda norsk
undersökning användes båda metoderna och då gav den norska
metoden 70% ödeläggelse, den svenska 46%.300 I Danmark valdes
en medelväg mellan den norska och den svenska metoden, och
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299 För en detaljerad beskrivning av metoden se Dybdahl 1979 s. 34 ff.
300 Sandnes 1981 s. 104.



dessutom hade projektet där särskilda problem eftersom stora
byar ofta döljer ödeläggelse.301 Likaså i Jämtland användes en
mellanväg, och även där är materialsituationen unik eftersom det
både finns ett medeltida brevmaterial av norsk typ och några rä-
kenskaper skapade av svensk administration från 1500-talet.

I slutredovisningen av projektet finns förutom en karta också
en tabell, men för de danska och svenska undersökningsområde-
na presenteras inga exakta siffror, däremot för de norska. Ett an-
tal norska undersökningar visar minskningen från en beräknad
höjdpunkt i mitten av 1300-talet till 1520. En total och vägd
skattning för hela Norge utom Jämtland ger en ödeläggelse på
60–62% för brukningsgårdar. För ”namngårdar”, vilka ibland kun-
de bestå av flera brukningsenheter, är den totala skattade minsk-
ningen 56%.302 Den faktiska ödeläggelsen kan ha varit större om
det skedde en uppgång före 1520.

Efter Ödegårdsprojektet har sammanställningar av nyare forsk-
ning publicerats i Danmark, Norge, Finland och även Island. För
Danmark har Svend Gissel, bland annat med hänvisning till kyr-
konedläggelse, pekat på att de regionala skillnaderna sannolikt
underskattades, och att ödeläggelsen på Jylland var stor, större
än för de intensivstuderade områdena på Själland.303

I Norge följde ett antal lokalstudier med i stort sett samma
metoder som tidigare. Liv Marthisen, som sammanfattat dessa,
menar att de snarast tyder på att minskningens storlek i Norge
har underskattats och den totala genomsnittliga ödeläggelsen för
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301 Hybel 1988 s. 325 ff, som påpekar att det att den danska ödeandelen i hög
grad räknas på bynivå, istället för gårdsnivå, vilket dock gör de danska un-
dersökningarna mer jämförbara med de tyska och engelska.

302 Sandnes 1981 s. 94, vilket är en beräkning utifrån ett skattat totalantal i Nor-
ge 1300 respektive 1520. Räknar man istället på tabellen för ödeläggelse för
brukningsgårdar i 12 undersökningsområden är genomsnittet 65% för un-
dersökningarna, och för ”namngårdar” i samma områden 57%. Ytterligare en
beräkning kan göras för 19 områden (inklusive de nämnda 12) men enbart
för ”namngårdar” vilket ger 58%, Sandnes 1981 s. 93.

303 Gissel 1994.



brukningsgårdar har legat några procentenheter över det angivna
60–62%. (Den svenska kritiken berörs inte, dock synes poängbe-
räkningen ha övergivits.) En annan viktig skillnad gentemot de
äldre undersökningarna är att de regionala skillnaderna betonas.
Ödeläggelsen var störst i inlandets höglandsområden. Kustbyg-
derna vid Oslofjorden och utmed den sydliga västkusten klarade
sig relativt bra, med en mera begränsad ödeläggelse, delvis på
grund av fisket som gav ett komplementärt näringsunderlag.304

De norska lokalundersökningarna förmeras för varje år, och Kå-
re Lunden kunde ännu ett par år senare sammanställa över åttio
undersökningar, varav över 50 behandlade nedgången i bruksgår-
dar. Den registrerade nedgången av bruksgårdar är 63%, och ef-
tersom det skett en viss nedgång av dold hemmansklyvning är det-
ta enligt Lunden sannolikt en något för låg siffra. Den samlade
nedgången cirka 1350–1520 har varit två tredjedelar.305 Även Lun-
den konstaterar att kustområden med fiske klarade sig relativt
bra, men menar att detta inte beror på en ökad export av fisk.306

Eljas Orrman har för Finland använt en speciell form av retro-
spektiv metod, som baserar sig på olika tidsskikt av skattläggning,
där han bekräftar den uppfattning som redan tidigare var rådan-
de. Från en topp 1350 skedde en ökning till cirka 2,5 gånger så
många gårdar år 1540, vilket är exceptionellt med tanke på att
även Finland kan ha drabbats av pesten. Ökning var starkast i pe-
riferin i öster, medan man för det sydvästra hörnet av landet kan
belägga en viss ödeläggelse under 1400-talet.307

För Island visar Guðrún Sveinbjarnardóttir både arkeologiskt
och skriftligt belagd ödeläggelse från 1400-talet, men hon menar
att det inte finns underlag för en skattning av ödeläggelsens om-
fattning. Däremot kan hon som för Norge visa att inlandsområ-
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304 Marthinsen 1996, med karta över ödeläggelsens regionala fördelning s. 162.
305 Lunden 2002 s. 26–28, 408 ff. Han menar också, s. 120, att återuppodlingen

kom igång först på 1520-talet.
306 Lunden 2002 s. 66, 74–76. Han baserar sig främst på några bevarade ex-

portsiffror för torrfisk, men även på bebyggelsen läge i landskapet.
307 Orrman 1996, med tabell över regional fördelning s. 140.



dena klarade sig sämst, medan de områden som baserades på fis-
kenäring klarade sig bättre.308

Sammanfattningsvis kan det konstateras att varken den norska
eller den svenska modellen strävade efter att visa den faktiska
demografiska vågrörelsen. För att denna skall beskrivas måste
man göra två skattningar: 

I. Jämföra en skattad högsta nivå med en skattad lägsta nivå,
vilket är det egentliga måttet på bebyggelseminskningens om-
fattning.

II. Jämföra en skattad lägsta nivå med 1500-talets säkra nivå, vil-
ket mäter den första återhämtningen efter krisen.

Istället har man med den norska metoden mätt en skattad högs-
ta nivå med 1500-talets säkra nivå och därmed bortsett från sen-
medeltidens eventuella återhämtning. I den svenska modellen har
man genom att ställa en säkert belagd ödeläggelse mot 1500-ta-
lets säkra nivå fått minisiffror för nedgång och återhämtning.

Ödegårdsprojektets svenska del
Eftersom denna studie är inriktad på Sverige skall jag ägna de
svenska delarna av Ödegårdsprojektet en mera ingående gransk-
ning. (Även om jag är kritisk till delar av projektet vill jag påpe-
ka att flertalet av de större publikationerna i den svenska delen
av projektet är gedigna arbeten som jag gärna återvänder till i mi-
na studier av medeltidens agrarhistoria.)

De svenska siffrorna är långt ifrån den verkliga ödeläggelsean-
delen och det är inte en given vetenskaplig målsättning att för-
söka nå en minimalistisk siffra. Rimligare är att man försöker
identifiera inom vilket spann den korrekta siffran ligger.

Även om det fanns en gemensam huvudmodell för de svenska
undersökningarna medför variationer i metod mellan olika un-
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308 Sveinbjarnardóttir 1992.



dersökningar att redan en jämförelse mellan enbart svenska un-
dersökningar är svår att genomföra. En sådan är dock nödvändig
för att projektets resultat skall kunna bedömas och diskuteras.
Jag har tidigare sammanfattat 1500-talsdelen av projektet, men
den var mera metodiskt enhetlig och därför lättare att samman-
fatta. Källunderlaget var också bättre.309 Att sammanfatta me-
deltidsberäkningarna kräver därför en del tämligen komplicera-
de sammanställningar.

Grundtanken i den svenska delen av Ödegårdsprojektet rö-
rande medeltiden var att ödegårdarna skulle beräknas genom att
lägga samman i princip tre huvudkategorier: 1/ explicita ödebe-
lägg; 2/ gårdar som nämns på medeltiden men inte i 1500-talets
tidigaste material; 3/ ödeenheter (direkt eller indirekt belagda) i
1500-talets tidigaste jordeböcker. Den beräknade mängden öde-
gårdar skulle ställas emot: A/ samtliga enheter som belagts under
medeltiden; B/ bebyggelsen så som den framträdde för första
gången mera fullständigt i 1500-talets tidiga jordeböcker.

Fyra forskare har publicerat större arbeten om senmedeltiden
i dåtidens Sverige inom Ödegårdsprojektet: Jan Brunius, Kääthe

176 SKRIFTLIGA BELÄGG PÅ ÖDELÄGGELSE

309 Myrdal 1987a, som kritiserades av Palm 1993. Lennart Palms huvudkritik
var att tidig hemmansklyvning hade underskattats. Om den första stora re-
gistreringen omkring 1540 i hög grad återgått på tidigare längder och in-
delningar (jämför Brink 1994) skulle man redan då kunnat ha en dold hem-
mansklyvning. Jämför dock Sikeborg 1995 om registrering. Med bebyggelse-
ökningen under 1500-talet bör hemmansklyvningen ha blivit större. Den bör
då ha varit mycket låg i början av 1500-talet, eftersom den fortfarande 1571
var begränsad. Jag håller för troligt att Palms korrigering, s. 280 ff, avviker
för mycket åt andra hållet. Från 1571 blir siffrorna säkrare, men också från
denna punkt finns tolkningsskillnader, se diagram i Myrdal 1999 s. 222. I sin
detaljerade sammanställning sätter Palm 2000 s. 38 totalsiffran till cirka
640 000, vilket är lägre än de flesta andra skattningar. Under en stor del av
1500-talet har ökningstakten varit 0,6–0,7% per år och min tolkning är fort-
farande att denna ökningstakt inleddes redan omkring 1520–1540 och kan-
ske inleddes om än långsammare dessförinnan. Det måste dock klargöras
att diskussion gäller enstaka tiondelar av procent av hela befolkningsök-
ningen per år under några årtionden. Vi befinner oss på säkrare grund än
för medeltiden.



Bååth, Ole Skarin och Eva Österberg. De har alla beräknat öde-
gårdar fram till omkring 1540 jämfört med antalet gårdar vid den
tiden (1–3/B). Ytterligare två beräkningsmetoder har använts. En
är att ställa den på medeltiden belagda ödeläggelsen mot bebyg-
gelse belagd på medeltiden (1–2/A). Ett tredje alternativ, som
dock innehåller en felkälla eftersom en del av ödeläggelsen kan
vara sen,310 är att jämföra hela ödeläggelsen med den på medel-
tiden belagda bebyggelsen (1–3/A). Dessa olika beräkningar har
sammanställs i tabell 21 nedan.

Det bör påpekas att all belagd ödeläggelse tas med i beräkning-
arna (utom sådan som med säkerhet är rent tillfällig). Det är säl-
lan möjligt att närmare tidsbestämma ödeläggelse. Detta innebär
att antalet registrerade gårdar som vid ett bestämt tillfälle låg
öde sannolikt varit lägre än totalantalet registrerade ödegårdar.
Dock måste man hålla i minnet att de flesta ödegårdar aldrig re-
gistrerats (likaväl som att de flesta gårdar inte registreras under
medeltiden).

Det är viktigt att observera skillnaderna i antalet under me-
deltiden belagda enheter, jämfört med de som är belagda från
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Tabell 21. Andel ödelagda gårdar i procent, enligt olika beräkningar

Område 1–2/A 1–3/A 1–3/B

V Vrml 17–23* 22–29 16–21
V Vgl 8–12* 13–24 3–6
Nä** 6 22* 11
N Ved – – 36

Anmärkningar: * Min beräkning. ** Brunius har en begränsad variant av alter-
nativ A som beräkningsgrund, eftersom han endast räknar med enheter belag-
da på 1400-talet.
Källor: V Vrml = Västra Värmland, i Österberg 1977 s. 118–119; V Vgl = Väst-
ra Västergötland, i Skarin 1979 1 s. 9–97; Nä = Närke, i Brunius 1980 s. 67–68;
N Ved = Norra Vedbo, i Bååth 1983 s. 42.

310 Se Brunius 1980 s. 56 f, 63.



början av 1500-talet. Den är för västra Värmland 74%, för västra
Västergötland 26%, för Närke (under 1400-talet belagda enheter)
68%, och för Norra Vedbo över 70%. (70% fram till 1510). Väst-
ra Västergötland urskiljer sig med det i särklass minst represen-
tativa medeltidsmaterialet (detta är orsaken till skillnaden mel-
lan beräkning enligt alternativ A och alternativ B i denna under-
sökning). Skarins undersökning bör därför sorteras bort som icke
jämförbar med de andra tre.

Skarins undersökning är också i andra avseenden svagare me-
todiskt än de andra. Skarin har inte tagit upp frågan om det mag-
ra källmaterialet till diskussion och Lars-Olof Larsson har i en
recension tagit upp kritik som föregriper de resultat som Käthe
Bååth senare skulle redovisa. För det västsvenska området finns
nästan inga belägg från jordeböcker, endast diplom (brev). Dessa
är juridiska instrument som sällan anger om gården var i bruk el-
ler ej. Från det näraliggande södra Bohuslän anges en betydligt
högre ödeläggelseandel, enligt Larsson främst på grund av att jor-
deboksmaterialet där är rikligt och även tidigt.311

Undersökningsområdet i Bohuslän har inte redovisats i tryckt
form, men Skarin anger att ödeläggelsen var 40%, och i den sam-
manfattande publikationen placeras ödeläggelsen i kategorin 25–
40%.312

Förutom skillnaderna i beräkning av andelen finns också vissa
skillnader i hur antalet ödegårdar beräknades. Österberg accep-
terar i högre grad försvunna ortnamn som belägg på ödeläggelse
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311 Larsson 1980. Skarin har också felbestämt ortnamn, och ett av hans få öde-
belägg från undersökningsområdet visar sig i själva verket ligga i Småland,
se Palm 1992 s. 148–149. Jag har dock inte tagit hänsyn till detta i samman-
ställningen ovan, eftersom den redovisar vad författarna kom fram till.

312 Skarin 1979 1 s. 111 och s. 97, 210, som gjort en beräkning enligt den svens-
ka metoden och då får ungefär 10% lägre än med den norska metoden, men
ändå strax under 40%. Jämför Larsson 1980 s. 434 ff som ifrågasätter resul-
tatet. I Sandnes 1981 s. 102 ges de ungefärliga siffrorna, och på s. 91 refere-
ras en opublicerad undersökning som skulle tyda på att inlandsdelen av söd-
ra Bohuslän drabbades hårdast, kustområdet minst, vilket stämmer med se-
nare undersökningars betoning av fiskets ökade betydelse. 



än Skarin.313 Brunius gör en metodisk landvinning när han för
diskussionen om utjordar vidare och kan urskilja tidigare öde-
gårdar genom att visa att de största utjordarna sannolikt varit
ödelagda gårdar.314 Detta fördubblar hans antal registrerade öde-
gårdar och är orsaken till de den relativt stora skillnaden mellan
beräkningen av 1–2/A jämfört med 1–3/A i hans undersökning.
Ytterligare en tveksamhet rör gårdar som slagits samman där Ska-
rin driver en strängare linje än de andra, men en sådan sträng be-
dömning leder inte automatiskt närmare det verkliga antalet.

Hans Sundströms bidrag till Ödegårdsprojektet behandlade
nordligaste Sverige. Tidigare hade man genom en jämförelse mel-
lan Erik av Pommerns skattebok från 1413 och 1540 års jordebok
antagit en mycket kraftig folkökning. Sundström menar att detta
är felaktigt, eftersom skatteboken inte ger upplysningar om anta-
let gårdar. Sundström anser att frågan om befolkningsutveckling
i denna del av Sverige är omöjligt att lösa med historiskt källma-
terial.315 Senare undersökningar har mera betonat det nordligas-
te området som en region med förhållandevis snabb ökning un-
der senmedeltiden.316

De tidigare norska och danska provinserna inom nutidens Sve-
rige har andra förutsättningar, framför allt genom att 1500-talets
material är sämre.

Norrmannen Helge Salvesen gjorde en undersökning av tre
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313 Österberg 1977 s. 106 f; Skarin 1979 1 s. 85 ff.
314 Brunius 1980 s. 47–50. Larsson 1970 visade att många av ”övriga jorde-

boksenheter” under 1500-talet tidigare varit ödegårdar. Skarin 1979 2 s. 45–
69 betonade däremot att de flesta tillkommit genom ägodelning, och menar
dessutom att större ängar brukades av flera brukare utan att ha varit öde-
gårdar.

315 Sundström 1984 s. 48–54.
316 Kulturgeografen Inez Egerbladh 1987 s. 71–76 menar att i det nordligaste

området skedde en viss men begränsad tillväxt av den odlade arealen (un-
der förutsättning att ”rök” är ett ytmått) mellan 1413 och 1500-talets bör-
jan. Hon anger de mycket vida ramarna 5–20% för ökningen. Palm 2001 s.
55, 173 menar att ”rök” inte är ytmått utan avser hushåll, och tycker sig kun-
na påvisa kraftigare ökning.



socknar i Jämtland. Hans metod liknar den svenska. Han jämför
antalet registrerade ödegårdar med hela antalet gårdar som har
registrerats fram till 1500-talet (dvs. metod 1–3/B), och får fram
en ödeläggelseandel på 40%. (Han gör också några skattningar för
hela Jämtland som bygger på detaljundersökningen.) I en kom-
mentar skriver han att denna siffra förmodligen är för låg efter-
som en del dold hemmansklyvning under högmedeltid gör att an-
talet belagda ödegårdar blir underskattat.317

För slätten i sydvästra Skåne har Sten Skansjö i en intressant
kombination av arkeologi och historia visat att 20% av byarna
lagts öde.318 Han antar att detta leder till en högre siffra än den
verkliga ödeläggelsen av enskilda gårdar eftersom det främst är
små byar som lagts ned. Detta motverkas dock av att ödeläggelse
av enskilda gårdar i andra byar inte räknas med. För att komma
åt det sistnämnda gör Skansjö en sammanställning av brevmate-
rialet vilket ger en ödeläggelseandel på 10% om antalet belagda
ödegårdar jämförs med antalet gårdar belagda på medeltiden (me-
tod 1–3/A), 8% om det jämförs med material från 1500-talet (me-
tod 1–2/B).319 I detta undersökningsområde saknas jordeboks-
belägg nästan helt. Senare har Skansjö återkommit till frågan i
Ystadprojektet, där han konstaterar en svag ödeläggelse utom i
marginalområdet där något fler belägg finns. Några procentsat-
ser beräknas ej i den undersökningen.320

För Halland och Södermanland gjordes opublicerade under-
sökningar som enligt slutrapporten inte ledde till någon uppfatt-
ning om ödeläggelsen. För Skåne gjordes en opublicerad under-
sökning, som också den endast har redovisats i slutrapporten.
Med den svenska metoden gav denna undersökning en insignifi-
kant ödeläggelse, dvs. 0–15%.321
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317 Salvesen 1979 s. 149–161. Enligt Sandnes 1981 s. 104 nås samma resultat för
Jämtland med svensk och norsk metod.

318 Skansjö 1983 s. 228.
319 Skansjö 1983 s. 231–240.
320 Berglund 1991 s. 193, 233, 255.
321 Sandnes 1981 s. 103.



Intern kritik
Ett par av projektdeltagarna framför i ord ganska hovsam men i
sak förödande, kritik. Först gjorde Helge Salvesen det viktiga på-
pekandet att registreringen av ödegårdarna främst sker under
återupptagandet, när de blir konkurrens om dem.322 Han vänder
sig därmed mot resonemang om att ödeläggelsen skedde sent un-
der medeltiden eftersom beläggen på ödegårdar ofta tillhör den
senare delen av medeltiden.323 Salvensen problematiserade käll-
materialet och ställde frågan: Varför registrerades ödegårdar?

Ytterligare ett steg i denna källkritiska riktning tog Käthe
Bååth. (Hon markerar för övrigt redan i titeln på sin undersök-
ning sambandet med digerdöden.) Hennes avhandling rörde ett
område som har utomordentligt gott källmaterial, Norra Vedbo.
Redovisningen i boken är nästan ogenomskinlig, och skulle kräva
en förnyad bearbetning av hennes kasuistik för att kunna fylla i
luckorna i tabellen ovan. Men vad hon gör är att visa att andelen
ödegårdar är beroende av vilket källmaterial man arbetar med.324

Ett belägg presenterar Bååth när hon jämför de gårdar som finns
i jordeboken ”Rött nr 252” (på Riksarkivet) från 1507 och i Vins-
torps jordebok (på Uppsala Universitetsbibliotek) från 1494. I den
förstnämnda är ödeläggelsen över 50% i den sistnämnda 10–15%
på samma godsmassa. Förklaringen ligger i att längderna hade oli-
ka syften. Det förstnämnda var en jordebok av godsinventerande
slag, det sistnämnda en räkenskapsbok som endast registrerade
ödegods som gav avrad.325 Hon kan dessutom genom en jämfö-
relse mellan tidiga åtkomstbrev och de förtecknade gårdarna i en
annan jordebok (C 43) visa att gårdar utan avrad inte förteck-
nats. Bååth menar att vi därför får en kraftig underredovisning
av all ödeläggelse.
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322 Salvesen 1979 s. 107.
323 Österberg 1977 s. 123, Skarin 1979 1 s. 195.
324 Bååth 1983 s. 56.
325 Bååth 1983 s. 21, 30 f. I jämförelsen ingår uppenbarligen C 23 och C 24 med

gods som motsvarar de i Vinstorps jordebok. (Bååth benämner på s. 30 f av
misstag jordeboken för ”Vinsarps”.)



Kritiken mot undersökningar som ligger allt för nära diplom-
materialet går som en underström genom texten. Bååth skriver
att gårdar låg öde i större utsträckning än vad som framgår av
diplommaterialet, och att ödestatus angavs bara om någon hade
intresse av detta.326 Allmänt sett förändrade diplomen karaktär
under senare delen av 1400-talet och redovisar gårdarna fullstän-
digare (vilket som redan Salvesen påpekar leder till en överre-
presentation av ödebelägg från den perioden). Men generellt kan
endast en liten del av ödeläggelsen beläggas genom diplom.327

Det är framför allt vissa jordeböcker som ger fullödigare re-
sultat. Bååth visar att klosterjordeböckerna ger de fylligaste be-
läggen. För dessa är ödeläggelsen nära 57%. Tar man hänsyn till
alla belägg i diplom, och inte enbart till jordeböcker, sjunker an-
delen till 40% (eftersom fler gårdar redovisas totalt medan öde-
gårdarna inte redovisas lika fullständigt). Detta visar diplomens
svaghet som källa i detta avseende.

För frälsegårdarna är jordeböcker i mindre grad godsinvente-
rande. För dessa är ödeläggelsen 32%. Om man dessutom räknar
in beläggen i alla diplom sjunker andelen till 25%.328

Om klostergodsen inte avviker kraftigt från det normala skul-
le vi således få en ödeläggelseandel på omkring 60% då den re-
gistreras utförligast. Två källkritiska synpunkter som jag åter-
kommer till är å ena sidan att klostren kan ha fått en större an-
del ödegårdar som donationer och å andra sidan att vi inte vet
någonting om enheter som kan ha försvunnit ur registreringen
före 1400-talets mitt.

Bååth försöker också datera ödeläggelsens periodicitet. 1300-
talets senare del betecknar hon som en regressionsperiod. Nästa
period är 1420-talets början, och ett indirekt indicium på att det
funnits många ödegårdar är att godstransaktionerna ökar kraf-
tigt 1421–1423. På 1460-talet kommer nya ödeläggelser, belagda i
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326 Bååth 1983 s. 28.
327 Bååth 1983 s. 32, 140.
328 Bååth 1983 s. 51 ff.



Vadstena klosters jordebok. Hon kopplar samman detta med pes-
ten i landet 1464–1465, men påpekar också att denna nedgång
snabbt övervanns, gårdarna var snart i bruk igen. Det har funnits
motriktade krafter av återuppodling vid denna tid.329

Jordeboksundersökningar
Ödegårdsprojektet valde att göra regionalt täckande studier, som
på grund av det bristande källmaterialet kom att bli problema-
tiska. En helt annan metod är att koncentrera sig på det bästa
källmaterialet och diskutera i vilken mån det avviker från det ge-
nerella. Därmed är vi tillbaka till den första stora undersökning-
en om ödegårdar i Sverige: Lars-Arne Norborgs om Vadstena
kloster. Norborgs avhandling, med den välfunna titeln Storföreta-
get Vadstena kloster, är en av de mer spännande som skrivits i
svensk medeltidshistoria inte bara därför att källmaterialet är
enastående utan också på grund av språket och idérikedomen.330

Norborg vände sig mot en uppfattning som framförts av Erik
Lönnroth där denne hävdade att senmedeltiden präglats av ny-
odling i de sydsvenska skogsområdena. Uppfattningen baserades
på den tidens datering av ortnamn samt på regionala jämförelser
av peterspenning/Viennetionde med tiondet på 1500-talet. Tan-
ken knöts till ett antagande om en senmedeltida expansion för
boskapsskötsel som skulle ha haft sin bakgrund i en ökad handel
med dess produkten.331

Norborgs ifrågasättande av Lönnroth baseras på en genomgång
av det källmaterialet. Kritiken kan också utföras teoretiskt (vil-
ket Norborg inte gjorde). Export baseras på överskottsproduk-
tion, och denna kan ha ökat även om den totala produktionen
minskat, i synnerhet om det sker en produktionsomläggning mot
mera extensiv boskapsskötsel. Detta kan i ett senare skede öpp-
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329 Bååth 1983 s. 130, 137, 142–143
330 Norborg 1958 s. 172 ff redogör för det tidigare forskningsläget, där senme-

deltidens nedgång diskuterats.
331 Lönnroth 1940 s. 22–27, 30–36, 208.



na möjligheter för en utmarkens expansion. Därmed har Lönn-
roths jämförelse mellan material från 1300-talet och 1500-talet
relevans i en annan mening, vilket jag återkommer till.

Vadstena klosters bevarade jordeböcker är unika genom att
klosterledningen gång på gång lät upprätta förteckningar, som
dessutom är noggrannare än de flesta andra medeltida jordeböc-
ker. De gjordes omkring åren: 1447–1453 (kallas oftast ”1447”),
1457 (kanske tillkommen något år senare), 1465–1466 (kallas ne-
dan ”1466”), slutet av 1470-talet (kallas nedan ”1480”), och 1502.
Min uppfattning är att dessa jordeböcker är det skriftliga käll-
material som ger det bästa underlaget för en diskussion om sen-
medeltidens ödeläggelse, men självklart måste det kompletteras
med andra källor.

Jörgen Weibull kunde i en debatt i Scandia 1959, som följde på
Norborgs avhandling, visa att en del av de siffror som presenterats
är ogenomskinliga och motsägande. Norborg svarade utan att pre-
cisera siffermaterialet. Det hade varit bra med en fullständig pre-
sentation av källmaterialet i Norborgs avhandling, så som Öde-
gårdsprojektet gjorde till regel – en s.k. kasuistik. En osäkerhet,
som Weibull påpekade, är att Norborg inte konsekvent arbetat
med ett gårdsbegrepp, utan ibland tar med alla avradsgivande en-
heter, således även till exempel kvarnar (dock ett mindre antal).

År 1502 är det sammanlagda antalet gårdar (eller fastigheter)
cirka 1000 (993 enligt Weibull, 1010 eller 1037 enligt Norborg).332

Samma år var antalet ödegårdar 148 (felskrivet i avhandlingen till
158). 

Intressantare för en jämförelse med Ödegårdsprojektets publi-
kationer är det totala antalet registrerade ödegårdar under hela
perioden. Siffrorna i Norborgs redovisning är som sagt skiftande,
och ligger mellan 268 och 358. I en sammanfattande karta redo-
visas 304 ödegårdar,333 och jag skall utgå från denna siffra.
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332 Weibull 1959 s. 98; Norborg 1958 s. 218, 284–290. Det råder en viss oklar-
het i vilken grad andra enheter än gårdar ingår, men sådana oklara fall ut-
gör inte någon stor andel.

333 Norborg 1958 s. 185. Jfr Weibull 1959 s. 101, Norborg 1959 s. 193–194.



Den genomsnittliga siffran är således omkring 30% registrerad
ödeläggelse 1447–1502 i förhållande till totala innehavet år 1502,
men de båda siffrorna är inte helt jämförbara. En del av ödeen-
heterna kan ha försvunnit helt och registreras därför inte i total-
mängden gårdar år 1502. En mera korrekt beräkningsbas vore att
för varje jordebok jämföra antalet ödeenheter med det totala an-
talet gårdar som registreras. En ny kvantitativ bearbetning av Vad-
stena klosters jordeböcker vore befogad.

Norborgs kartor ger dock ett underlag för en skattning av öde-
läggelsens fördelning i en mycket stor del av landet. Häradsgrän-
ser anges inte på kartan, därför är exakta siffror svåra att ange för
regionala skillnader. Av detta skäl är nedan angivna siffror unge-
färliga. I vissa områden är ödeläggelsen av liten omfattning. För
Östergötland väster om Stångån, där klostret hade många gårdar,
redovisas endast 24–25 ödegårdar av 356 gårdar, dvs. cirka 7%.334

För intilliggande nordvästra Småland (Vist, Tveta, Norra Vedbo o
Södra Vedbo) är antalet ödegårdar 86–89 och det totala antalet
är 112, dvs. cirka 78%.

Angående kronologin visar Vadstena klosters jordeböcker att
den helt dominerande andelen av ödeläggelsen skett före mitten
av 1400-talet.335

Det finns två källkritiska problem som måste tas upp, efter-
som de påverkar tolkningen av klostrets jordebok som källa till
medeltidens ödeläggelse. Den ena tendensen leder till en över-
skattning, den andra till en underskattning av ödeläggelsens an-
del. Dessa två problem är:

I. Jordägare som donerade gårdar kan ha föredragit att ge bort
ödegårdar. Detta skulle medföra att antalet ödelagda gårdar i
klosterägo var fler än i omgivande bygd. En jämförande stu-
die mellan enskilda donatorers gåvor och deras resterande går-
dar skulle kunna ge en uppfattning om det finns en skillnad.
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334 Enligt Norborgs siffror på s. 284–290, där totalt 1037 enheter redovisas.
335 Norborg 1958 s. 182 ff.



Norborg menar att klostret mottog gårdar för att odla upp
dem.336

Dahlbäck har dock i sin undersökning om Uppsala dom-
kyrkas egendomar hävdat att donatorerna inte förefaller givit
sämre gårdar.337

II. Många gårdar har ödelagts under hundraårsperioden före
1447 och har hunnit totalt försvinna ur registreringen. Att
bara koncentrera sig på antalet ödelagda gårdar i de första
jordeböckerna leder till en underskattning av ödeläggelsen.
Hur stor denna är kan bara lösas genom arkeologiska och kul-
turgeografiska undersökningar.

Sannolikt är den sistnämnda felkällan större än den förstnämn-
da, vilket innebär att Norborgs totalsiffror snarast är en under-
skattning av ödeläggelsens totala omfattning.

En annan viktig undersökning, som föregick Ödegårdsprojek-
tet, är Lars-Olof Larssons avhandling om Värend.338 Han använ-
der sig enbart av jordeböcker, och behandlar endast gårdar från
Värend, och alla dessa belägg är från slutet av medeltiden. I Ar-
vid Trolles jordebok från 1490-talet är ödeläggelsen 11%, i Jöns
Ulfssons jordebok från 1498 är den 25%, i Magdalena Karlsdot-
ters och Ivar Axelssons jordebok från 1482 10%. I Vadstena klos-
ters jordebok för 1480 registreras en ödeläggelse på 27% (inklu-
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Karta 2. Registrerade ödegårdar under 1400-talet jämfört med samtliga
gårdar som tillhörde Vadstena kloster omkring år 1500.

En exakt jämförelse mellan de båda typerna av markeringar kan inte
göras eftersom tidsperioderna skiljer. Men huvuddragen framgår. Slätt-
bygderna som centrala Östergötland, hade relativt få ödegårdar jämfört
med skogsbygder, som gränsområdet mellan Östergötland och Småland.
Ur Myrdal 1998 s. 122, baserad på Norborg 1958. Karta av Stig Söder-
lind.

336 Norborg 1958 s. 85.
337 Dahlbäck 1977 s. 297.
338 Larsson 1964 s. 156 ff.
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deras 1447 och 1466 blir talet 35%). Den högre ödeläggelsekvoten
beror på att klostrets gårdar främst låg i skogsbygd. Larsson på-
pekar vidare att nio tiondelar av ödeläggelsen ännu i slutet av
medeltiden faller inom den tidigmedeltida nyodlingsbygden.339

Ytterligare några forskare har tagit upp enskilda jordeböcker
som källa till den senmedeltida agrarkrisen. Ekonom-historikern
Oscar Bjurling publicerade Karl Knutssons jordebok över gods på
Färingö, Svartsjölandet, i östra Mälaren från 1452–1454 (C 11, i
Riksarkivet). En datering och analys av de enskilda beläggen finns
även i Det Medeltida Sverige (DMS) för Attundaland. Här redo-
visas både skattebönder och kronobönder, och ägobilden fram-
står som ytterst komplicerad, med ett antal brukare som innehar
olika småjordar. Av sammanlagt knappt hundra gårdar var 12 öde.
Därtill kom 5 gårdar som var återbesatta. (Inkluderas 25 öde små-
jordar och om jämförelsen istället görs med marklandstalet var
ödeläggelsen 13,5% av den marklandsatta jorden.) Ödeläggelsen
fördelade sig ungefär jämnt mellan skatte- och kronojord.340

Sigurd Rahmqvist har tagit upp en annan av Karl Knutssons
jordeböcker (C 7, i Riksarkivet) från 1457, och har detaljanalyse-
rat några byar i centrala Uppland. Den redovisade ödeläggelsen
fanns i Vendels och Norunda härader, men den var koncentrerad
till ett par byar vilket Rahmqvist tolkar som att ödeläggelsen ha-
de orsakats av krigståg och därmed var tillfällig. Senare återfinns
gårdarna som brukade. I Karby brukades den stora huvudgården
och av de underliggande var fem öde, två gårdar var på byggning
och två i normalt bruk. Av de intilliggande avgärda enheterna var
sju-åtta öde av cirka tjugo. I Viksta by lite längre söderut var hu-
vudgården och två av landbogårdarna i bruk men sex av dessa
underlydande gårdar var öde.341 Av fyrtiotalet gårdar var hälften
öde och två av dem var under återuppbyggnad.

Ett stort och intressant material är knutet till Uppsala dom-
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339 Larsson 1964 s. 158.
340 Bjurling 1977 s. 89–93. De öde småjordarna hade ofta lagts under storbön-

der i närheten. Jämför DMS 1:7.
341 Rahmqvist 1996 s. 162–166, 170, 245.



kyrka. Flera jordeböcker från 1344, 1376, 1417, 1479 gör det möj-
ligt att följa enskilda gårdar, särskilt de som tillhörde byggnads-
fonden (fabrician). Detta källmaterial väntar dock på sin veten-
skapliga bearbetning med hänsyn till agrarkrisen. Materialet har
noggrant behandlats av Göran Dahlbäck ur andra aspekter.342

Även Folke Dovring tar upp Uppsala domkyrkas gods men kon-
centrerar sig på avradens utveckling.343 En redovisning av de fles-
ta gårdarna finns i Det medeltida Sverige i seriens olika häften.
Att göra en sammanställning ligger utanför min målsättning, men
ett intressant faktum är att i 1376 års jordebok nämns flera gång-
er ”de nouo culta” (eller motsvarande), dvs. brukat på nytt. I de
centrala delarna av Uppland är detta mycket vanligt, medan det
däremot är mindre vanligt i ytterområdena.344 Detta var en pe-
riod av regional återhämtning efter de tre förödande pesterna
1350, 1360 och 1369, men ännu mer speglar dessa återupptagna
gårdar den folkomflyttningen, från skogsbygd till slätt, som den
demografiska katastrofen följdes av. Dovring tolkar dessa belägg
mera allmänt som en följd av en stark omgestaltning.345

Återuppodlingen under 1400-talet
Egentligen ligger den senmedeltida återuppodlingen utanför den-
na studie, men jag skall ta upp några belägg i jordeböckerna, som
är det centrala skriftliga källmaterialet. 
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342 Dahlbäck 1977 s. 4 f om sin avgränsning.
343 Dovring 1947 s. 36–46.
344 Dahlbäck 1977 s. 194 f om fabricians godsinnehav. Exempelvis i det centralt

belägna Ulleråkers härad där Dahlbäck redovisar 34 enheter, ger DMS 1:2
belägg på återupptaget i Hammarby s. 49, Hässelby s. 79, Mångsbo s. 81,
Holmsta s. 93, Kvarnbo s. 99, Läby s. 102, Almby s. 119, Nåstuna s. 130. I det
mera perifert belägna Olands hd anger Dahlbäck 13 enheter, men DMS 1:4
ger inte belägg på återupptagna enheter. Sigurd Rahmqvist gjorde mig upp-
märksam på denna typ av belägg. De givna siffror är dock preliminära och
en säker slutsats om mönstret kräver en särskild studie.

345 Dovring 1947 s. 41. I jordeboken finns ett bibelcitat, Jesaja 9:3, vilket Dov-
ring menar skall tolkas en alludering på att antalet landbor ökats men inte
inkomsterna.



Ödeläggelsen medförde att förhållandet mellan landbor och
jordägare reglerades genom de så kallade landbostadgorna. Dessa
var till en början avsedda att hindra landborna från att missköta
gårdarna. Frågan om husröta var viktig, och böter för husröta
tillhörde de mera framträdande i landbostadgor och bland det få-
tal bevarade saköreslängder som finns från senmedeltiden.346

Men under återuppodlingen kom landbostadgornas krav på vad
som var en normal reparationsplikt att omvandlas till ett instru-
ment för att reglera de ersättningar som landbon kunde kräva för
att sätta en förfallen gård i bruk, dvs. för att gå utöver vad som
var en normal reparationsplikt.347 Detta innebar att ersättning
för byggenskap blev en av senmedeltidens centrala förhandlings-
frågor mellan landbo och jordägare (vilket givetvis bara är den
andra sidan av det mynt där böter för husröta är den ena sidan).
Denna ersättning för återuppbyggnad får en allt mer framträ-
dande roll under 1400-talet. Käthe Bååth menar att hon kan be-
lägga början till förändringen från 1420- och 1430-talet.348

I jordeböckerna kommer räntenedsättningar med hänvisning
till byggenskap att spela en förhållandevis stor roll. De äldsta ex-
emplen kommer från Karl Knutssons jordeböcker. I den från 1457
redovisas i centrala Uppland ett antal eventuellt tillfälligt öde-
lagda gårdar. Att två av cirka tjugotalet ödelagda gårdar var un-
der återuppbyggnad kan tolkas som att det inte varit något kraf-
tigt tryck på återuppodling.

Den andra jordeboken är från Färingö 1450. Här anges att fem
gårdar nyligen tagits upp till odling, fyra av dessa har fått utsä-
de till hälftenbruk och skall inte ge avrad förrän de kommit till
säd, dvs.: när de får skörd. I det femte fallet påpekas särskilt att
man inte fått utsäde.349 Det är intressant att jordägaren här har
hjälpt landbon med startinvesteringen, utsädet var normalt den
största investering som krävdes. Återuppodlingen har varit igång,
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346 Myrdal 1984, Bjarne Larsson 1994.
347 Myrdal 1987.
348 Bååth 1983 s. 139.
349 Bjurling 1977 s. 10, 12, 26. Motsvaras av DMS 1:7 s. 195, 193, 189, 187, 150.



men landborna tycks ha haft ett gott förhandlingsläge. Att jord-
ägarna lämnade ut säd, s.k. ”lottosäd”, vilket gav dem del i av-
kastningen förekommer i flera räkenskaper från senmedeltid.350

I Vadstena klosters äldsta jordebok från 1447 nämns tre ny-
upptagna gårdar och ytterligare en där det finns ett löfte om att
en person åtog sig att bygga hus på den övergivna gården.351 I en-
staka fall nämns sänkt ränta för dessa gårdar, men inte att detta
skulle ha något samband med nybyggnationen. (Intressant nog
nämns i denna jordebok flera fall från Vadstena stad med sänkt
ränta på grund av byggenskap, vilket tyder på omfattande aktivi-
tet i staden.) Denna jordebok är i övrigt fylld med belägg på rän-
tesäkningar utan att något samband med nyodling eller nybygg-
nationer anges. Detta är en registrering av den föregående tidens
stora räntesäkningar då det fanns ett överskott av gårdar. Ännu
har inte tillfälliga räntesänkningar satts i systematiskt samband
med återupptagande av gårdarna.

I Vadstenaklosters räkenskap för 1466–1467 däremot redovi-
sas ett tiotal nybyggen som fått räntan avdragen under en period
för den byggenskap de utfört (dessutom redovisas ett tjugotal
som utfört förbättringar eller större reparationer).352 Vid denna
tid är ersättning för nybyggnation etablerad, och återuppodling-
en tycks ha börjat ta fart.

I de senare jordeböckerna från Vadstena klosters jordebok är
antalet notiser om återuppodling eller nybyggen inte lika stort.
Från 1480 omtalas sex nybyggen och 1502 anges tre (eller fyra).353

Men för att studera återuppodlingen takt måste samtliga gårdar
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350 Myrdal 1985 s. 181.
351 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 32, 45, 61, 64.
352 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971, passim, beräkning i Myrdal

1987b s. 11–13, som även ger andra belägg på räntenedsättning i samband
med byggenskap under 1400-talets slut och 1500-talets början. Jämför Bååth
1983 s. 199 som kopplar samman denna nybebyggelse med en återhämtning
från pesten 1464–1466.

353 Vadstena klosters jordebok 1500 1897, s. 62, 63, 76, 83, 90, 99, 111, 119, 161,
180, 233.



som markerats som öde och sedan som återbesatta tas med. Lars
Arne Norborg har visat att 44 gårdar, registrerade som öde 1447,
var återupptagna 1502.354 Denna analys borde göras för varje
skikt av Vadstenas jordebok.

Även i andra jordeböcker omtalas nyodlingar. Till exempel Ar-
vid Trolles jordebok från 1498 nämns cirka tjugo gårdar som är
”till byggning”, ofta med angivande hur många frihetsår från rän-
ta de fått. I några fall framgår att Trolle själv arrangerat byggan-
det.355 Detta är en ganska betydande aktivitet, även om hans
godskomplex sammantaget innefattar mer än 1000 gårdar.356

Utan att denna analys av källmaterialet är uttömmande fram-
träder ändå en bild av relativt omfattande återbesättande av går-
dar under senmedeltid, underlättat av jordägarna genom ränte-
befrielse eller andra former av stöd.

Trots detta förblev många gårdar öde, särkilt de som låg peri-
fert. Orsaken till detta är att de tagits i bruk av kringliggande
gårdar, vilket jag återkommer till i nästa avsnitt. Att ödegårdar
tagits i bruk för annat nyttjande också kunde leda till att de för-
blev öde framgår av utvecklingen kring sätesgårdar och städer.

Sten Skansjö har för Skåne visat att ödegårdar som låg i när-
heten av de kvarvarande sätesgårdarna drogs in under dessa och
sedan inte återbesattes.357 Även om inte detta varit avsikten från
början kom resultatet att bli att bondgårdar drogs in under jord-
ägarens direkta drift. Rahmqvist anför motsvarande belägg från
Uppland där ödegårdars jord lagts under sätesgårdar358

I sin avhandling tog Skansjö upp ett annat viktigt drag som
tycks ha generell giltighet. Närmast omkring städerna var öde-
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354 Norborg 1958 s. 177 f.
355 Arvid Trolles jordebok 1498 1938, s. 39, 44 (3 st), 45, 48, 49, 54 (2 st varav

en sammanlagd), 58, 60, 62, 65 (2 st), 67, 80, 91, samt lät bygga: s. 45, 93,
tidigare byggenskap: s. 63, 79, avdrag för byggnader, s. 83.

356 Jämför Larsson 1964 s. 262 f, som redovisar Trolles återupptagna gårdar i
Värend, samt även ger belägg från andra samtida jordeböcker.

357 Skansjö 1983 s. 260, 274–275.
358 Rahmqvist 1996 s. 186 f.



läggelsen större, eftersom nedlagda gårdar omvandlades till be-
tesmark för staden. Detta kan visas för Skåne, och även för ex-
empelvis Jönköping, Uppsala, Stockholm.359

Jordränta och jordpris
Den vanliga europeiska studien av ödeläggelsen framhäver att
jordräntan sänktes, men också att sjunkande jordpriser var en
följd av att det fanns god tillgång på lediga gårdar. Landbor eller
köpare hade blivit färre.

En detaljanalys av jordräntans utveckling enligt litteraturen
och jordeböckerna skulle kräva ytterligare ett utförligt kapitel.
Här finns en omfattande litteratur, och jag har en förhoppning
om att någon skall våga göra en långtidsöversikt av de svenska
skatternas och jordräntornas utveckling från 1200-tal till 1600-
tal. Här skall jag behandla denna fråga mera kortfattat än vad
som egentligen är befogat, och gå förbi en rad frågor, t.ex. skill-
naden mellan vad som begärdes och vad som verkligen betalades,
eller frågan om kompensationer i form av småskatter.

Folke Dovring, som skrivit det klassiska verket och gjort jäm-
förelser mellan avradskvotens allmänna nivå under olika tider,
menade att sänkningen i Uppland satte in redan i mitten 1300-ta-
let och var avslutad i början av nästa århundrade, medan den i
Södermanland började senare.360 Lars-Arne Norborg visade att
avradssänkningen på Vadstena klosters gods allmänt hörde till
perioden före 1400-talets mitt.361 De utförligaste undersökning-
arna inom Ödegårdsprojektet som följde enskilda gårdar gav un-
gefär samma bild.362 Dessutom framgår av enskilda dokument att
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359 Skansjö 1983 s. 278–281.
360 Dovring 1947 s. 42, 58, 61 f, et passim. Jämför Dahlbäck 1977 s. 179, 193–

195 för Uppsala domkyrka.
361 Norborg 1958 s. 221 f, jämför Weibull 1959 s. 105. Rörande olika småskatter

se Norborg 1958 s. 166 ff.
362 Sammanfattningar i Brunius 1980 s. 72, 81; Gissel 1981 s. 163 f; Bååth 1983

s. 66. Om enstaka belägg på kraftiga sänkningar se Österberg 1977 s. 102,



samtiden noterade att jordräntan sjunkit och flera jordägare för-
sökte återställa jordräntan till tidigare nivåer genom dekret i
brev.

I viss mån kunde delar av adeln kompensera sig genom att ut-
nyttja statsapparaten (skatterna steg från slutet av 1300-talet till
Engelbrektsupproret) och även genom direkt plundring och krig-
föring.363 Men för den fattigare adeln har krisen inneburit att de
inte längre kunnat hävda sin position. 

Jordpriserna har inte undersökts på samma sätt i Sverige som
i övriga Europa.364 I Norge däremot har de använts som ett indi-
cium på ödeläggelse. Salvesen har studerat jordpriserna i Jämt-
land, men beläggen är få, och han har svårt att belägga någon en-
hetlig trend för sent 1300-tal.365 För Norge som helhet kom fallet
i jordpriser genast efter digerdöden.366

Den enda mera omfattande studien över jordprisets utveckling
i Sverige har gjorts av Göran Dahlbäck och är baserad på mate-
rialet från Uppsala domkyrkas arkiv. Han framhäver de metodis-
ka svårigheterna, med myntvärdesförsämringar, etc. Men han kan
ändå presentera en utveckling från 1380 till slutet av medeltiden
där priset uttrycks i fast silvervärde (vilket också det kan disku-
teras som mått). 

Den första tiden efter digerdöden är tyvärr inte med i under-
sökningen. Från 1380 till omkring 1420 var jordpriset stabilt, där-
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119, Skansjö 1983 s. 247 ff. För Småland under 1400-talet se Larsson 1964 s.
162 ff. I den sammanfattande publikationen, Gissel m.fl. 1981 s. 165 fram-
träder en annan bild med låga räntesänkningar i Sverige, men denna sam-
manställning värderar inte de enskilda undersökningar som gjorts.

363 Myrdal 1999 s. 146 f.
364 De undersökningar som gjorts är metodiskt outvecklade och här krävs en

förnyad genomgång av brevmaterial och jordeböcker, se t.ex. Lönnroth 1940
s. 143 ff, 191 ff; Dovring 1947 s. 200 ff. Avgörande för att bedöma utveck-
lingen är den allmänna prisutvecklingen under senmedeltiden, och här fin-
ner man ett av de intressantare inläggen i Eggeby & Söderberg 1999 s. 202,
241 – en bok som inte alls primärt behandlar medeltiden.

365 Salvesen 1979 s. 113–125. 
366 Lunden 2002 s. 49, 51.



efter föll det under 1430-talet för att återhämta sig under 1440-
talet till den tidigare nivån. Under senare delen av medeltiden
stiger jordpriset långsamt.367 Den här belagda nedgången för
jordpriset på 1430-talet tillhör tiden efter de två stora pestepi-
demierna i början av 1400-talet och innan återuppodlingen kom-
mit igång, men Dahlbäck gör själv inte den kopplingen.

Käthe Bååth har visat att antalet jordköp och sammanslag-
ningar av egendomar ökar under och efter pestepidemin i början
av 1420-talet.368 Ökade handel med jord ledde generellt till att
en liten grupp av stora godsägare kunde samla mycket jord i sin
ägo.369

Jordpriset påverkas av många faktorer förutom antalet lediga
gårdar, en av dem är jordräntan en annan efterfrågan på gårdar
från landbor som är beredda att överta eller återuppodla. Ytter-
ligare undersökningar av jordprisets och jordräntans utveckling
under medeltiden är en av de viktigare uppgifterna som histori-
kerna har framför sig.

Längder över befolkning 
I några fall finns källmaterial som mera direkt redovisar befolk-
ningens storlek, exempelvis längder över antalet hushåll. Detta är
den typen av källmaterial som historiker i länder med mera ut-
förligt medeltida källmaterial brukar arbeta med. I Sverige är an-
talet längder för litet för att detta skall kunna bli basen för en
studie av befolkningsutvecklingen, men de längder som finns är
viktiga och har diskuterats mycket.

Den första samlade registreringen i dåtidens Sverige av gårds-
antalet får vi år 1312 för norra Uppland. Under brödrakrigets år
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367 Dahlbäck 1981. Franzén 1995 visar att jord ofta betalades med andra varor
än mynt. Dessutom ligger flera felkällor i en undersökning av jordpriset, ex-
empelvis transaktioner med nära släktingar, transaktioner med andliga in-
stitutioner där dessa får ett lägre pris etc.

368 Bååth 1983 s. 130, 142.
369 Bååth 1983 s. 116.



beskattade hertigarna de underlydande i sina områden hårt.
Längderna från en extraskatt har bevarats från några socknar i
norra Uppland. Kyrkans och frälsets landbor är dock inte med-
tagna.

I denna längd anges ett antal ”rustici”, och två tolkningar är
möjliga. Den ena är att denna beteckning avser vuxna män, den
andra är att det avser gårdsbrukare.370 Det är den senare upp-
fattningen som blivit den accepterade. Sigurd Rahmqvist är den
som genomfört de mest omfattande undersökningarna av dessa
längder. Han kan genom en rad jämförelser på bynivå mellan 1312
års och 1500-talets längder visa att det rör sig om gårdsbruka-
re.371 I annat fall skulle antalet gårdar som registreras i vissa slätt-
byar bli allt för lågt vid jämförelse med senare längder. I längden
anges i fyra olika skatteklasser, från dem som betalar en mark till
dem som endast betalar en fjärdedel därav. Sigurd Rahmqvist
har i en jämförelse mellan 1312 års längd (där han undantagit lägs-
ta skatteklassen) och den första mera fullständiga registreringen
därefter, år 1540, funnit att antalet brukare i flera områden bli-
vit väsentligt lägre. I skogsbygd och kustbygd hade det sjunkit
med omkring 30–50% och i de mera centrala slättbygderna med
den lägre och osäkrare siffran 10–15%. I slättbygden förekommer
vid jämförelse på bynivå till och med fall av ökning mellan 1312
och 1540, vilket kan bero på en omstrukturering av bebyggelsen.

Lennart Palm har med utgångspunkt i Rahmqvists tolkning
gjort något annorlunda beräkningar. Palm menar att man inte kan
utgå från att andelen skatte- och kronobönder var konstant, utan
snarare att denna andel minskade. Det finns ett belägg på ande-
lens förändring, och från detta interpolerar han hela minskning-
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370 Göran Dahlbäck 1974 s. 125–129. Mot detta har arkeologen Anders Broberg
och kulturgeografen Bengt Windelhed, med ganska svaga rimlighetsargu-
ment, hävdat att det rör sig om en registrering av vuxna män och inte av
gårdsbrukare. De menar att antalet år 1312 bli för högt jämfört med 1500-
talets uppgifter för den kustsocken de specialstuderar (Hållnäs). Broberg
1990 s. 92 ff; Windelhed 1995 s. 39 ff, 116 f.

371 Rahmqvist 1996 s. 87–91.



en av denna andel. Han beräknar därefter nedgången i antalet
hushåll 1312–1571 för några områden till mellan 30 och 60%.372

Bland dessa härader utmärker sig Olands härad genom att det
finns uppgifter också från 1413. Om 1312 sätts till 100 som be-
byggelseindex har 1413 35% av detta och 1571 56%. Denna upp-
gift från ett härad visar således ett fall med 65% från 1312 till
1413.373

Palm har också gått genom några andra bevarade längder från
1300-talet slut och 1400-talets början. Skillnaden mellan dessa
och 1571 års siffror anger befolkningsökningen under senmedel-
tid och tidigt 1500-tal. En markgäldslängd från 1371 i Västman-
land har en genomsnittlig ökning för socknarna på omkring 25%.
En sammanställning av Raven von Barnekows räkenskap för 1365
för Södermanland och Erik av Pommerns jordebok från 1413 för
socknar i Södermanland, Uppland och Västmanland med 1500-
talets siffror ger en genomsnittlig ökning för de medtagna sock-
narna på omkring 50%. Från Småland finns en längd över tionde-
betalare från Vedbo 1390, som redovisar en fördubbling.374

Ytterligare områden som registreras 1413 är Västsverige, Norr-
land och Gotland. För några socknar i Västsverige redovisas en
fördubbling och för Norrland ett sexfaldigande av bebyggelsen
fram till 1571. Gotland har ett helt annat mönster där befolkning-
en sjunker med en tredjedel från 1413 till på 1570-talet.375

Från Sydsverige, dåvarande Danmark, finns en liknande men
äldre källa: Hallandslistan i kung Valdemars jordebok från ca
1260.376 Denna har spelat en stor roll för forskningen om hela
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372 Palm 2001 s. 47–48. I beräkningarna har endast socknar med minst 80%
skatte- och kronobönder 1540 medtagits och en minskning av denna andel
under senmedeltiden skattats.

373 Palm 2001 s. 16–17.
374 Palm 2001 s. 15–18.
375 Palm 2001 s. 18–21.
376 För datering se KL s.v. Valdemars jordebog av Poul Rasmussen som anger

Hallandslistan i Valdemars jordebok till omkring 1240–1261, medan i KL s.v.
Hallandslistan av Kjell Runquist dateringen anges till omkring 1260.



Danmarks befolkningshistoria, men listan är svårtolkad och har
givit upphov till ett antal olika beräkningar, som dock alla tyder
på en kraftig minskning under senmedeltid.377 Listan ger sam-
manfattande summor för häraderna, och har inte samma detalje-
ringsgrad som 1312 års längd från Uppland. 

Den senaste beräkningen har gjorts av Lennart Palm som an-
vänder Lunds stifts landebok från omkring 1560 och något sena-
re extra skattemantal för att beräkna folkmängden omkring 1570.
Han menar att antalet hushåll omkring 1570 var hälften av vad
det hade varit på 1200-talet, men att hushållsstorleken samtidigt
sannolikt ökat, vilket innebär att den faktiska minskningen varit
cirka 30%.378

Minskning mellan 1200-talets mitt och 1500-talets mitt har va-
rit lägre än minskningen från en antagen toppnivå i mitten av
1300-talet och en bottennivå i mitten av 1400-talet. Orsaken är
dels att ökningen av bebyggelsen säkerligen har fortsatt under
1200-talets andra hälft, och toppnivån har således legat betydligt
högre när brottet kom med digerdöden, dels att det skedde en
ökning av bebyggelsen från bottenläget under 1400-talets mitt
fram till 1500-talets mitt. Skattningen av minskningen till om-
kring en tredjedel, enligt Palm, är således i underkant.

Övriga undersökningar av nedgången
Medeltida tionderäkenskaper som redovisar tiondets, och där-
med indirekt odlingens, utveckling är ytterst sällsynta. Från Fun-
bo kyrka i centrala Uppland finns en sådan, men uppgifterna är
svårtolkade. Carl Göran Andræ menar att uppgifterna tyder på
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377 En jämförelsepunkt är 1600-talet. År 1661 var antalet skatteenheter 4100, där
en skatteenhet innehåller flera gårdar, medan antalet registrerade ”rustici” i
Hallandslistan är 9200–9300, se Gissel 1972 s. 39 f; Christensen 1938 s. 13 f,
32, 44 f. Redin 1986 har tagit upp frågan, men redovisningen är otydlig.

378 Palm 1999 s. 51–53 anger totalt 10 100 hushåll jämfört med 5600, men med
hänsyn till en antagen förändring av hushållsstorlek är minskningen av be-
folkningen inte lika stor: från 40 000 till 28 000. Jämför Palm 2001 s. 48.



en minskning från 1340-talet till 1420-talet med omkring hälften
av mängden tionde. Dessutom förefaller man ha haft fast tionde
från åtminstone 1390-talet fram till 1420-talet, varefter rörligt
tionde återinförs och tiondemängden långsamt stiger.379 Nedgång-
en gäller således perioden från 1340-talet till 1390-talet.

I flera andra kyrkoräkenskaper är det svårt att beräkna skör-
deutvecklingen med hjälp av tiondet. Exempelvis i Kumla i När-
ke var mängden tionde i stort sett konstant från det räkenskapen
inleds 1421 och resten av medeltiden.380

En undersökning som var inspirerad av och anslöt till Öde-
gårdsprojektet, utan att ingå i det, är amatörhistorikern Gösta
Frammes genomgång av Vätte härad i norra Bohuslän. Hans me-
tod var att försöka registrera ödeläggelse i allt källmaterial fram
till 1800-talet. För Bohuslän är det medeltida källmaterialet gott,
inte minst genom en detaljerad jordebok från slutet av 1300-
talet. Genom att kombinera försvunna medeltidsnamn med ett
stort antal belägg på ödeläggelse i den första efterreformatoriska
jordeboken från 1544 och ytterligare enstaka belägg i kartor och
domböcker kan Framme registrera mellan 184 och 215 ödegårdar.
Detta ställs emot antalet från medeltiden och 1500-talet belagda
gårdar (metod 1–3/B), och han får en ödegårdsprocent på sam-
manlagt omkring 50% (44–52%). 

Även om författaren inte använder den norska metoden får han
samma ödegårdstal som i de angränsande områdena i södra Nor-
ge. Framme menar att orsaken kan vara att samma typ av källma-
terial används.381 Brunius har kritiserat Framme för att denne in-
kluderat alltför sena belägg på ödeläggelse, gårdar som kan vara
ödelagda i nyare tid. Brunius menar dock att Frammes undersök-
ning tyder på att skillnaderna mellan Norge och Sverige är reella,
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379 Andræ 1965 s. 408 f, 411. Jämför Myrdal 1985 s. 42, 166–167 och Dahlbäck
1991 s. 359.

380 Samzelis 1946 s. LXXIV.
381 Framme 1985 s. 174 f. Antalet gårdar belagda på medeltiden är 326, antalet

belagda under 1500-talet fram till 1573 är 417. Här inkluderas således en del
nyodling under 1500-talet.



och inte beror på vilken metod som använts.382 Mot detta kan
man invända att de svenska undersökningarna inte tagit tillräck-
lig hänsyn till att dåtidens Sverige var sämre försett med skrift-
liga källor från tiden före 1350.

Nära denna forskning ligger också ortnamns- och bebyggelse-
historikern Stefan Brink. Han har gjort en totalgenomgång av
källmaterialet från Hälsingland. Det finns bara ett par belägg på
ödegårdar från slutet av medeltiden i brevmaterialet, nästan inga
indikationer på tidigare ödegårdar i 1500-talsmaterialet och få
kända arkeologiska indikationer eller ortnamnsbelägg. Brink me-
nar att detta tyder på en begränsad ödeläggelse.383

Men även om ödeläggelsen som sådan kan ha varit begränsad
kan det enligt Brink ha funnits en ”dold”, ödeläggelse. Gårdarna
i bygdens centrum hade bodland i mera perifera lägen. Dessa
bodland fungerade som en ”buffert” inom bebyggelsen, så att bön-
derna vid demografisk expansion kunde utnyttja dem intensiva-
re. Vid nedgångsperioder har man låtit åker på bodlanden över-
gå till äng, och därmed har expansionen och nedgången skett
inom den befintliga gårdsstrukturen.384

Sammanfattning
Historiografiskt kom ödegårdsforskningen att ställas inför två
olika tolkningar på 1950-talet:

I. Lönnroths modell med expansion under senmedeltiden sär-
skilt i periferin. Detta skulle göra Sverige till ett särfall i Eu-
ropa.

II. Norborgs modell med retardation under senmedeltiden sär-
skilt i periferin. Norborg påpekar också att ödeläggelsen hu-
vudsakligen skedde före mitten av 1400-talet.
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Ödegårdsprojektets svenska del tycktes söka en medelväg. Man
kom fram till att ödeläggelsen var begränsad under senmedelti-
den, vilket delvis stödjer Lönnroths tolkning om Sverige som sär-
fall, men att den särskilt i de centrala områdena var nästan obe-
fintlig vilket skulle tala emot Lönnroths tolkning av en expansiv
periferi. Ödeläggelsen daterades dessutom till sent 1400-tal, och
var därmed skild från eventuella pestepidemier – vilket kan ses
som en del av tolkning som betonar en svensk säregenhet med be-
gränsad ödeläggelse.

Den sammanställning som här gjorts visar att Ödegårdsprojek-
tets svenska del anger minimital som ligger långt under den verk-
liga ödeläggelsen. Huvudorsaken till detta är att den svenska me-
toden var allt för hårt knuten (och faktiskt allt för lite kritisk)
till källmaterialet – breven (diplomen).

Närmast det verkliga förloppet kommer de som använde det
bästa materialet, nämligen jordeböcker (således ett återvändan-
de till Norborg). En försiktig och delvis låg skattning är att an-
delen ödegårdar i skogsbygderna hundra år efter digerdöden va-
rit hälften eller två tredjedelar av hela antalet gårdar, i slättbyg-
der över en tiondel. Den genomsnittliga andelen har varit 30% el-
ler mer.

Undersökningar i jordeböckerna visar att huvuddelen av öde-
läggelsen skedde före 1400-talets början. Med hjälp av indirekta
indicier från jordhandelns omfattning kunde Bååth identifiera
1420-talets början som en period med omfattande ödeläggelse.
Eftersom pestepidemin 1421–1422 var en av senmedeltidens sto-
ra epidemier finns, som Bååth påpekar, ett samband.

Om huvuddelen av ödeläggelsen inträffat efter de stora pest-
epidemierna innebär detta att den största bristen med jordeböc-
kerna från mitten av 1400-talet (och senare) är att mycket av den
kraftigaste nedgången inte registreras eftersom många gårdar
hunnit försvinna ur registreringen efter de stora epidemierna
1350–1369. Även jordeböckerna anger således för låga värden.

En längd från norra Uppland över befolkningen vid tiden före
digerdöden jämfört med perioden närmast efter digerdöden ger
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exempel på en nedgång som ligger i närheten av de norska siffror-
na, på 60% eller mer. Tiondelängder från Funbo tyder på en ned-
gång på omkring 50% under samma tid för skörden (vilket inte
behöver varit parallell med befolkningsutvecklingen).

Befolkningslängder från Halland och Uppland där man kan jäm-
föra mitten av 1200-talet respektive början av 1300-talet med
andra hälften av 1500-talet visar en nedgång på omkring en tred-
jedel, men detta är en betydande underskattning av den maxi-
mala nedgången.

Jordeböckerna visar att den första ödeläggelsen varit större i
marginalområden än på slättbygden i centrala områden. I de sist-
nämnda områdena har det till och med funnits en viss återupp-
odling årtiondena efter digerdöden. Orsaken till detta var ut-
vandringen från de avlägset belägna gårdarna till de bättre be-
lägna och bördigare gårdarna.

Även om allt tycks tala för att Norborgs tolkningsmodell är
den korrekta, och att han närmast underskattade ödeläggelsens
omfattning, så finns det en komplexitet i skeendet som måste be-
lysas ytterligare. Befolkningslängderna från senmedeltiden visar
en uppgång mot slutet av medeltiden som är större i de perifera
områdena. Detta tycks tala emot jordeböckerna som visar att pe-
riferin klarade sig sämre. I nästa kapitel skall jag ta upp ett antal
undersökningar av andra källmaterial som belyser denna skillnad
ytterligare.
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Ödegårdar i ett 
tvärvetenskapligt perspektiv

Tvärvetenskap
När andra källor dras in i resonemanget blir resultaten mer jäm-
förbara med de norska undersökningarna inom Ödegårdsprojek-
tet, där man förutom det centrala och för Norge ganska rikhalti-
ga skriftliga materialet också programmatiskt använde en hel se-
rie av källmaterial. Men istället för att väga samman dessa till en
antagen slutsiffra rörande ödeläggelsen, som den norska metoden
syftade till, anser jag att bilden blir mera fullödig om varje ma-
terialgrupp redovisas för sig och får ge sin aspekt. Dessutom har
det skett en betydande metodutveckling under senare år och de
siffror som presenteras nedan är därför inte direkt jämförbara
med de norska undersökningarna. Jag tror att den möjlighet som
en gång fanns inom Ödegårdsprojektet, att parallellt använda den
svenska och den norska metoden, är ett passerat stadium. Idag
måste man gå vidare med andra metoder och sammanställningar.

Socknar
Lennart Palm har försökt skatta medeltidens befolkning med hjälp
av ett grundantagande om socknarnas genomsnittsstorlek. Han
menar att omkring hundra hushåll var normalstorleken för en
socken. Detta samband visas med hjälp av ett antal högmedeltida
befolkningslängder, exempelvis de ovan nämnda från cirka 1260 i
Halland och 1312 i Uppland men också från Frankrike, Island,
osv.385

Palm menar att ett tämligen enhetligt genomsnitt bara kan eta-

385 Palm 2001 s. 5–8, och för jämförelse med äldre indelningar som hundraden
s. 167.



bleras under en expansion, då nya socknar bildas. Under en ned-
gångsfas kommer den samhälleliga trögheten att skapa en större
spännvidd, och nedläggningen av kyrkor kommer inte att ske med
samma snabbhet som upprättandet skedde. Därför kommer ge-
nomsnittet inte bara att bli lägre utan också variationen att bli
större under senmedeltid.

Palms tolkning kan diskuteras och ifrågasättas. Vilken är va-
riationen? Hur många kyrkor måste ingå i urvalet för att genom-
snittet skall vara säkerställt? Hur har detta antagna samband upp-
kommit – som en medveten strävan? Eftersom det uppenbarligen
fanns socknar med olika inkomster kan de hundra hushållen kan-
ske ange en nedre gräns, av det slag som exempelvis anges för
prästgårdens storlek i landskapslagarna. Överhuvudtaget ställer
Palms ”hundraregel” ett så stort antal problem och frågetecken av
kyrkohistorisk art att den måste anses som preliminär innan des-
sa har behandlats.386 Man bör därför vara försiktig med att låta
detta samband, även om det kan visas på ett översiktligt plan, le-
da till allt för detaljerade slutsatser.

En väg att gå vidare, som Palm nämnt, skulle kunna vara att
studera kyrkorummets storlek. Här tillstöter dock en rad kom-
plikationer, inte minst dateringsproblem. En annan väg skulle
kunna vara att jämföra den påvliga beskattningen av de svenska
kyrkorna under första hälften av 1300-talet för att se variationen.
Det var en stor skillnad mellan olika kyrkor.387 Vad som skulle
behövas är en redovisning av antalet socknar vid olika tidsperio-
der och en utförligare diskussion av variation och genomsnitts-
storlek vid dessa tidsperioder i olika regioner.
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386 Se Ferm 1991 med artiklar om sockenbildningen av Stefan Brink, Thorsten
Andersson, Göran Dahlbäck, Olle Ferm och Thomas Lindkvist med där an-
förd litteratur. Detta är en forskning som Palm tyvärr inte tar ställning till.

387 Ekbom 1974 redovisar materialet men tämligen oöverskådligt. Det framgår
att den taxerade inkomsten varierar kraftigt mellan olika socknar. För Upp-
land se Ferm 1992 s. 69–70. Han tar även upp både taxeringarna på 1310-
talet och den på 1340-talet. För en motsvarande redovisning för variationen
i slutet av medeltiden se Schück 1959 s. 167 ff.



Med dessa reservationer kan Palms metod ses som ett grovt
mått på mängden människor. Under tillväxtens höjdpunkt om-
kring 1300 beräknar Palm invånarantalet i det område som mot-
svarar nuvarande Sverige till drygt en miljon invånare.388 Med ett
så högt medeltida maximum blir befolkningsnedgången kraftig.

Nedgången 1300–1571 beräknas för hela Sverige till 42%.389

Nedgången blir dessutom större om man jämför toppnivån vid
mitten av 1300-talet med den lägsta nivån hundra år senare. Palm
kombinerar sin befolkningsskattning enligt regeln hundra hushåll
per socken med de i föregående kapitel nämnda medeltida regist-
reringarna av befolkning. För några enskilda regioner skattar han
då nedgången från cirka 1300 till cirka 1400. För Mälardalen blir
den genomsnittliga minskningen omkring 60–70%, för norra Ved-
bo 65%, för Västsverige cirka 80%, för Nordsverige 50% och för
Gotland 75%.

Palm gör också en skattning där han kombinerar olika befolk-
ningslängder från 1360-talet till 1400-talets början (se föregåen-
de kapitel) och jämför med ”hundraregeln”. Avsikten är att stu-
dera nedgångens förlopp. Han daterar huvuddelen av nedgången
till perioden fram till omkring 1370. Men de spridda beläggen
gör tolkningen mycket osäker.390

Som ett komplement till denna sammanställning gör Palm ock-
så en regional analys genom att jämföra befolkningsfördelningen
enligt socknarna år 1300 med befolkningsfördelningen enligt den
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388 Palm 2001 s. 10–11, han räknar med en låg hushållsstorlek och beräknar an-
talet till cirka 1,1 miljoner, vilket är betydligt högre än man tidigare vågat
räkna med, jämför Myrdal 1999 s. 360 där jag gissar på 800 000 som ett hög-
medeltida maximum – baserat i osäkra skattningar om vikingatida befolk-
ning och skattade ökningstal. Palm gör också ett försök till jämförelse med
de befolkningsskattningar man kan göra med utgångspunkt från peterspen-
ningen, s. 168, och finner en överensstämmelse. Jag är dock tveksam till be-
räkningar med allt för många osäkra omvandlingstal för att få fram till sy-
nes exakta slutsummor. Detta utesluter inte att Palms beräkningar kan lig-
ga närmare sanningen än min gissning.

389 Palm 2001 s. 13 om nedgången 1350–1571, och s. 16–18.
390 Palm 2001 s. 13–21.



väl kända fördelningen av hushåll år 1571. Som områden med ett
litet antal hushåll per socken, dvs. med en stor avvikelse från re-
geln om hundra hushåll, vilket skulle indikera en befolkningsned-
gång, framstår större delen av Västergötland och hela Gotland
samt delar av Mälardalen och Skåne. Som områden där antalet
hushåll per socken hållit sig närmare hundra framstår Norrlands-
kusten, Bergslagen, stora delar av södra Småland och även norra
Smålands kustområden, Bohuskusten och delar av Roslagen.391

Dessa skattningar redovisas också i kartform, dels som en kar-
ta över befolkningsfördelningen år 1300, dels som kartor över
socknar med befolkningsminskning (mindre än 50 hushåll per
socken) eller mera begränsad befolkningsminskning (fler än 60
hushåll per socken).392 Dessa till synes detaljerade kartor skall
naturligtvis inte fattas som annat än en grov redovisning. 

Jämförelsen kompletteras med en undersökning av nedlagda
och nybildade socknar under senmedeltid. I Norrland och Bergs-
lagen nybildades socknar och kyrkor byggdes (liksom utmed kus-
terna). I Västergötland och Dalsland samt norra Bohuslän lades
kyrkor ned.393 Detta bekräftar regionala tendenser i befolknings-
utvecklingen. Hela diskussionen om nedläggning, sammanslagning
och nybildande av socknar bör dock baseras i en presentation av
de enskilda fallen vilket skulle göra det möjligt att bedöma osä-
kerheten.

Regionala skillnader
Den regionala utvecklingen som beskrivs ovan kan relateras till
den tolkning som Erik Lönnroth gjorde av senmedeltidens ut-
veckling. Han jämförde peterspenningens och Viennetiondets för-
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391 Palm 2001 s. 30–37.
392 Palm 2001 s. 32, 36, 37.
393 Palm 2001 s. 38–39. Att studera nedläggning av socknar eller skapandet av

annex kräver egentligen en detaljredovisning av varje enskilt fall. Schück
1959 s. 200–206 visar att ”pastoratsdöden” delvis hör samman med senme-
deltidens befolkningsnedgång i Östergötland men också hade andra orsaker.
Även Bååth 1983 s. 107–109 visar på komplexiteten i skeendet.



delning i början av 1300-talet med tiondelängder från mitten av
1500-talet och konstaterade att Norrland, Bergslagen och Sydsve-
riges skogsområden relativt sett stärkte sin ställning.394 Hans
omedelbara tolkning, om en kraftig expansion i dessa områden,
var felaktig, men hans resultat pekar på en relativ förskjutning
mot periferin. (Detta skulle också återupprätta peterspenningen
inte bara som mätare av den kronologiska befolkningsutveckling-
en utan också som mätare av den geografiska befolkningsfördel-
ningen.)

Detta innebär att vi står inför två till synes motsatta tolk-
ningar:

I. Den ena tolkningen visar på kontraktion in mot slättbygderna,
något som kan påvisas i flera skriftliga källmaterial – framför-
allt i medeltida jordeböcker. Detta material har högt källvär-
de i förhållande till frågeställningen. Flera jordeböcker upp-
rättades med syftet att registrera ödeläggelsen. De registrerar
perioden från 1300-talets slut (Uppsala domkyrkas jordeböc-
ker) men framförallt från 1400-talets mitt och till omkring år
1500 (Vadstena klosters jordböcker och andra jordeböcker).

II. Den andra tolkningen tyder istället en relativ stagnation i de
centrala områdena och en expansion i ytterområdena. Denna
tolkning bygger på svagare enskilda källor, men tolkningen
stöds av flera olika och av varandra oberoende källor: ensta-
ka befolkningslängder, Palms sockenskattningar, nybildande av
socknar samt de av Lönnroth anförda källorna. Tolkningen
måste därför anses styrkt. Genomgående bygger dock denna
tolkning på en jämförelse mellan 1300-talet och mitten av
1500-talet.

I den kronologiska skillnaden ligger sannolikt förklaringen. Den
första tolkningen baseras i källmaterial som mäter skillnaden cir-
ka 1350 till cirka 1450, den andra mäter skillnaden mellan cirka
1350 till cirka 1550. Lennart Palm har beskrivit detta som två fa-
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394 Lönnroth 1940 s. 208.



ser, först en kontraktion in mot centrum, och därefter en expan-
sion ut mot periferin.395 Men innan jag följer denna tankegång
vidare skall ytterligare några undersökningar presenteras.

Kulturgeografi och arkeologi
Den kulturgeografiska forskningen har länge varit intresserad av
ödeläggelseperioden, medan den arkeologiska först under senare
år tagit upp frågan. Den första större kulturgeografiska sam-
manställningen gjordes av Staffan Helmfrid 1962, där han mena-
de att senmedeltidens ödeläggelse inte hade någon större bety-
delse för slättbygden i västra Östergötland.396 Jämförelsen sker
mellan medeltidsbeläggen och 1600-talets belägg, så att 1500-ta-
lets expansion täcker över en del ödeläggelse. Käthe Bååth påpe-
kar dessutom att Helmfrid inte tar hänsyn till det otryckta ma-
terialet, dvs. större delen av diplomen från 1400-talet och otryck-
ta jordeböcker.397

Kulturgeografen Per-Göran Ersson gjorde parallellt med öde-
gårdsprojektet en undersökning av bebyggelsen på Gotland. Siff-
ror, som av honom själv anges som osäkra, tyder på en belagd öde-
läggelse på 11–17%. Ersson kan i en detaljanalys av Anga socken
visa att antalet gårdar mer än fördubblas under tidig medeltid,
men att antalet under senmedeltid sjunker från 13 till 11 gårdar.398

Denna undersökning anger minimiantal och liknar därmed Öde-
gårdsprojektets undersökningar.

Under senare år har kulturgeograferna återvänt till frågan om
ödegårdar. Den allmänna tendensen är att med hjälp av fler käll-
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395 Palm 2001 s. 43 f. Tolkningen finns dock redan i Ödegårdsprojektet, om än
inte lika explicit. I den sammanfattande publikationen påpekar Jörn Sand-
nes att expansionen och återuppodlingen under senmedeltid skedde i de
perifera områdena, Sandnes 1981 s. 110.

396 Helmfrid 1962 s. 78 ff.
397 Bååth 1983 s. 17.
398 Ersson 1974 s. 88 f. I en sammanfattning menar han att kanske en tiondel

lades öde under senmedeltiden, s. 97.



material än historikerna, och detaljanalyser av enskilda byar, be-
lägga en större ödeläggelse. Det är symptomatiskt att Mats Wid-
gren nyligen har hyllat Frammes insatser för hans stora fältkän-
nedom, och Widgren har dessutom levererat ytterligare material
som understödjer förekomsten av en stor ödeläggelse i Bohus-
län.399

Aadel Vestbö har genom att utnyttja kartmaterialet visat att
ödeläggelsen var omfattande inte bara i Norra Vedbo, som Bååth
visat med Vadstena klosters jordeböcker, utan även i intilliggan-
de Östra härad.400

För Jämtland har Hans Antonsson vid en förnyad genomgång av
antalet ödegårdar i Jämtland visat att dessa var fler än vad Helge
Salvesen kom fram till. Med Antonssons genomgång ökar andelen
ödegårdar från knappt 40% för hela Jämtland till närmare 50%.401

Arkeologernas undersökningar sträcker sig allt längre fram i ti-
den, och de stora infrastrukturella satsningar som skett med vä-
gar och järnvägar har givit oss arkeologiska tvärsnitt, där dock
bearbetning och tolkning i huvudsak återstår. Dessutom pågår
undersökningar i exempelvis Jämtland och Värmland.

En metod för att studera bebyggelseutveckling som ofta an-
vänts i andra länder är att sammanställa arkeologiskt daterade
boplatser. Främst har den använts för äldre perioder, men Sten
Skansjö har som ovan nämnts använt metoden för en del av Skå-
ne. Lars Ersgård och Ann-Mari Hållans har presenterat en kata-
log över alla landsbygdsgrävningar rörande medeltiden.402 Här
anges en rad variabler, bland annat dateringar, vilket gör en be-
arbetning möjlig. Jag har ur denna katalog sammanställt datera-
de utgrävningar på bynivå för att få en preliminär uppfattning om
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399 Widgren 1997 s. 100.
400 Vestbö 1996 s. 53 f.
401 Antonsson 2000 s. 63–68, 144. Antonsson använder ett stort urval av källor,

inte minst ödemarkeringar i kartor. Han får antalet ödegårdar till cirka 540
(eventuellt omkring 600), jämfört med Salvesson 1977 s. 158 som redovisar
cirka 410 ödegårdar på ett totalantal om 1126. 

402 Ersgård & Hållans 1996.



hur det arkeologiska materialet skulle kunna användas. Endast
för skånsk slättbygd finns tillräckligt med material. 

En rad källkritiska noteringar kan göras. Dateringarna bygger
på en antagen förändring av keramiken, men här finns betydan-
de osäkerhetsfaktorer. Äldre typer av keramik kan ha varit i fort-
satt användning, det kan ha funnits regionala skillnader som över-
lappar kronologiska osv. En annan faktor som gör dateringen osä-
ker är om det skett en övergång från keramik till träkärl under
senmedeltid, men detta finner jag mindre sannolikt för Skånes
slättbygd.

Det skall också framhållas att vad som registrerats är endast av
arkeologerna upptäckta indicier på mänsklig aktivitet. Frånvaron
av belägg från en bestämd utgrävning i en by säger ingenting om
att hela byn upphört att existera eftersom utgrävningar alltid ba-
ra berör en mindre del av byns yta. Även om tolkningen inte kan
göras för den enskilda byn bör det dock finnas ett generellt sam-
band mellan registrerad aktivitet och byarnas utnyttjande. Ytter-
ligare en snedvridning är att grävningarna huvudsakligen är ex-
ploateringsgrävningar och marginalområden (som inte blir utsat-
ta för exploateringsgrävningar) blir underrepresenterade.

Med alla dessa reservationer (fler kunde göras) visar min sam-
manställning att antalet byar med registrerad aktivitet ökar fram
till 1100- och 1200-talet i Skåne till 21, men från 1300-talet och
under 1400-talet sjunker antalet till 18. Därefter stiger antalet
igen. Detta skulle understödja Skansjös tes om en begränsad ned-
läggning i Skånes slättbygd.

Paleoekologi
Den arkeologiska forskningen kompletteras idag alltmer med na-
turvetenskapliga metoder, inte minst pollenanalys. Den paleo-
ekologiska forskningen, där pollenanalysen ingår som en central
del, har sökt efter belägg på ödeläggelse under senmedeltid.

De mest omfattande sammanställningarna för södra och mel-
lersta Sverige har gjorts av Ystadsprojektet för Skåne och av Per
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Lagerås för Småland. Dessutom finns moderna pollendiagram för
norra Uppland, Dalarna och Norrlands kustområde. Över hela
landet registreras en pågående expansion mellan 700-tal och
1200-tal, som dock inleds och pågår under olika tider i olika de-
lar av landet under denna långa period. Detta syns i pollendia-
grammen som en ökning av landskapets öppenhet, och även i ökad
sädesodling. I pollendiagrammen registreras också i flera fall den
agrara revolutionens omvandling av landskapet under 1700- och
1800-talen, trots att de paleoekologiska undersökningarna ofta
ger ett sämre utslag ju närmare nutiden vi kommer. Det har till
och med i vissa fall varit möjligt att registrera vår tids igenlägg-
ning av landskapet. Men den medeltida agrarkrisen framträder
föga. Från Skåne i söder till Uppland i norr tycks landskapet för-
blivit i stort sett lika öppet.403 Kombinationen mellan det pale-
oekologiska materialet och det historiska materialet leder till
tolkningen att markerna under senmedeltiden varit i någon form
av fortsatt bruk, på sådant sätt att pollenspridningen blivit unge-
fär densamma.404

För nordliga Sverige, från Dalarna samt utmed Norrlandskus-
ten finns inga tecken på tillbakagång.405 Tvärtom visar en sam-
manställning av undersökningar från Värmland, Dalarna och Häl-
singland att detta område haft en fortsatt eller expanderande od-
ling och ökat betestryck under den ungefärliga perioden 1300–
1500.406
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403 Berglund 1991 s. 173 ger belägg på minskad rågodling i Ystadsområdet men
i övrigt få tecken på ödeläggelse. Lagerås 1996 s. 15 f, 26 ff, Appendix II s.
7, Appendix 4 s. 7 ff om avsaknad av belägg på nedgång i Småland trots att
historiska belägg på ödeläggelse finns. Windelhed 1995 s. 304 om en viss
nedgång för ”mänsklig aktivitet” i Barknåre, norra Uppland under senme-
deltid enligt pollendiagrammet. 

404 Lagerås 1998.
405 Emanuelsson 1997 s. 35 f om enstaka belägg för lokal nedgång i agrar verk-

samhet i Dalarna, men hon redovisar flera pollenanalyser som inte visar ned-
gång. För norrlandskusten se t.ex. Wallin 1996.

406 Emanuelsson 2001 s. 27 et passim, där hon vidareutvecklar sin tidigare tes
med större material.



Paleoekologerna visar således dels att ödeläggelsen inte med-
fört en massiv igenväxning, dels att periferin varit expansiv. Ett
problem med tolkningarna är att dateringarna inbegriper långa
perioder. Detta betyder att nedgång och uppgång kan inkluderas
i samma period. Det intressanta är att det paleoekologiska mate-
rialet delvis ger samma resultat som de historiska undersökning-
ar som jämför 1300-talet med 1500-talet: ytterområdena har va-
rit relativt expansiva.

Byggenskap och konst
Indirekta indicier är källmaterial där den demografiska krisen
kan var en bakomliggande faktor, men där andra faktorer spelar
en avgörande roll. Kyrkobyggnader, konstnärlig utsmyckning i
kyrkor samt medeltida trähus är indicier som tycks understödja
tolkningen om en kraftig nedgång, men borgbyggen ger en annan
bild.407

Kyrkobyggen är en samhällelig investering som uttrycker reli-
giös offervilja men också lokal styrka och stolthet. Dateringar av
nybyggnader och ombyggnad är problematiska, inte minst genom
att byggenskap sker i skikt efter skikt. Ann Cathrine Bonnier har
gjort en sammanfattning för större delen av Mellansverige. Hon
menar att byggenskap vid kyrkor pågick från mitten av 1100-talet
till mitten av 1300-talet, och efter hundra års uppehåll börjar en
ny byggnadsepok från mitten av 1400-talet och hundra år fram-
åt.408 Under senmedeltiden slogs valv i kyrkorna i Mälardalen,
vilket ofta kombinerades med att nya kalkmålningar gjordes.

En detaljerad redovisning har gjorts för Ystadsområdet. Där
inleddes byggandet av stenkyrkor från mitten av 1000-talet. Un-
der perioden 1150–1250 nåddes en topp och därefter klingar ny-
byggnation av under början av 1300-talet. Efter 1350 upphör ny-
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407 Myrdal 1999 s. 159–161, 393 för en sammanfattning om offentlig byggenskap.
408 Bonnier 1996 s. 189.



byggnader helt. Under den följande perioden slås kryssvalv eller
kyrkor förlängs, men i begränsad omfattning. Efter mitten av
1400-talet ökar aktiviteten åter och större investeringar, fram-
förallt i tornbyggen, görs.409

I Norrland börjar byggandet av stenkyrkor först på 1200-talet
och fortsätter in i 1300-talet.410 Från Västerbotten är alla de sju
äldsta stenkyrkorna från 1400-talets slut och 1500-talets bör-
jan.411 Detta är alltså ett annat mönster än i resten av Sverige,
men stämmer väl med denna landsdel som expansiv i medelti-
dens slutskede.

Konstnärlig utsmyckning i kyrkorna tillkommer på ungefär
samma bevekelsegrunder som byggenskap, men kostnaderna är
mer begränsade. Dessutom är de ofta kopplade till ombyggnader,
exempelvis var senmedeltidens kalkmålningar ofta en följd av, el-
ler snarare en del av, valvslagningar.

Kalkmålningar finns bevarade i stor omfattning från Skåne,
men från andra hälften av 1300-talet finns ytterst få målning-
ar.412 Medeltida träskulpturer i Skåne har bevarats från 1100-ta-
lets mitt till 1300-talets mitt, men är mycket sällsynta från sena-
re delen av 1300-talet. Från 1390-talet börjar de åter förekomma
i större mängder.413

Från Mälardalen finns ett stort antal kyrkor med bevarade
kalkmålningar. Av dessa daterar sig ett fåtal till tiden före diger-
döden, därefter finns inga förrän några enstaka tillkommer un-
der 1400-talets första årtionden. Med 1430-tal ökar de i antal
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409 Sundnér 1989 s. 202–203.
410 Bonnier 1996 s. 191.
411 Thomas Wallerström, Bilaga 2 ”Medeltida kyrkobyggande i landskapet Väs-

terbotten”, publicerad i Wallerström 1995 2 s. 25–45.
412 Banning 1982 s. 40. Jämför allmänt Harrison 2000 s. 163–165 om konstpro-

duktionen i Danmark och Sverige och dess nedgång i slutet av 1300-talet.
413 Liepe 1995 s. 13 tabell, och s. 120. Hon har ett resonemang om agrarkrisen

som bakgrund och hänvisning till motsvarande förlopp vad gäller kalkmål-
ningar och andra utsmyckningar i övriga Danmark. Med 1398 års altarskåp
i Lund inleddes en ökat införskaffande av altarskåp i flera kyrkor i Skåne.



men först från 1450-talet kan man tala om ett genombrott.414 Till
dessa belägg kan gravstenarna läggas med en markerad nedgång i
slutet av 1300-talet.415

Under senare delen av 1300-talet tycks byggenskapen och in-
förskaffandet av konstnärlig utsmyckning till kyrkorna helt ha av-
stannat. I slutet av 1300-talet börjar en återhämtning, med viss
konstnärlig utsmyckning. Större investeringar är vid denna tid
sällsynta (med undantag som byggandet av Vadstena kloster).
Först i mitten av 1400-talet kommer en mera massiv resursför-
delning till religiös byggenskap och utsmyckning.

Kyrkbyggandets och kyrkmålningarnas ökning från mitten av
1400-talet behöver dock inte vara en följd av stigande befolkning
utan kan vara följden av att en större andel av samhällsresurser-
na avdelats för detta ändamål. 

Ett annat indicium är daterade medeltida träbyggnader. Trä-
hus har bevarats främst från Dalarna men också i kringliggande
landskap i Sverige: Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, norra Upp-
land. En sammanställning visar att ett antal bevarats från slutet
av 1200-talet fram till mitten av 1300-talet. Därefter följer en
lucka fram till mitten av 1400-talet och från 1460-talet kommer
en ny våg av daterade trähus. Denna avtar inte förrän vid mitten
av 1500-talet.416

Dateringen baseras på det år då virket till trähusen fällts. Ef-
tersom knuttimring, vilket var totalt dominerade, medför att hu-
sen kan plockas ned och sättas upp på nya ställen var det onödigt
att hugga när det fanns tomma hus. Ödeläggelsen medförde att
det fanns många tomma hus, och just perioden 1350–1450 är ock-
så den för vilken överlåtelse av enskilda hus är som vanligast i
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414 Nilsén 1986 s. 18–21. Det finns större målningssviter bevarade också från
omkring 1300, exempelvis kring Vadstena kloster i Östergötland vid sekel-
skiftet 1400, se Nisbeth 1995.

415 Gardell 1946, som förutom säkert daterade också redovisar mera osäkert
daterade gravstenar.

416 Myrdal 1999 s. 123, 392–392 för vidare litteraturhänvisningar.



skriftligt material (vilket således är ett ytterligare indirekt stöd
för ödeläggelse under denna period).417

Att träd fälldes för att bygga nya hus berodde inte enbart på
att antalet gårdar ökade utan också på att böndernas ekonomis-
ka möjligheter att bygga nytt ökade och på att det inte längre
fanns tillgång på lediga hus från övergivna gårdar. De daterade
trähusen är också ett indicium på att digerdöd och ödeläggelse
drabbade södra Nordsverige, och de visar också att om det skett
en uppgång i detta område så har denna blivit omfattande från
omkring eller efter 1400-talets mitt.

Alla dessa indicier tycks stämma någorlunda väl med krisens
förlopp. Men det finns ingen given sådan koppling eftersom byg-
genskap i första hand är ett uttryck för de samhälleliga resurser-
nas fördelning. Ett tydligt exempel på att detta utgör borgbyg-
gandet.

Christian Lovén har gjort en sammanställning av borgar i då-
tidens Sverige, och denna kan kompletteras med några studier rö-
rande borgar i de tidigare danska och norska landskapen. Borg-
byggandet krävde totalt sett mindre samhällsresurser än kyrko-
byggnaderna, men de utgjorde en viktig del av adelns investe-
ringar. Byggandet ökar från 1200-talets senare del in i 1300-talet.
Efter en viss avmattning under 1300-talets första del kommer en
ökning av borgbyggandet efter digerdöden. Detta ökade byggan-
de fortsätter fram till 1400-talets första del då en minskning föl-
jer. Först mot slutet av 1400-talet ökar borgbyggandet åter.418
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417 Myrdal 1985 s. 44–45, 47–48. Samtliga belägg är från Mellansverige.
418 Lovén 1996, Myrdal 1998 s. 160, 393 för vidare litteraturhänvisningar rö-

rande Skåne och Bohuslän. Även för Finland har man denna egendomliga
kurva där borgbyggandet når sin höjdpunkt under 1300-talets senare hälft,
Gardberg & Welin 1994 s. 10–13.

Hansson 2001 s. 80–82 presenterar en studie av frälsets huvudgårdar, vil-
ket inte omedelbart är detsamma som befästa gårdar. Han kan visa en ök-
ning av antalet skriftliga belägg i Tiohärad efter digerdöden och en nedgång
efter 1400-talets första årtionden, dvs. samma kurva som för de arkeologiskt
daterade borgarna. Denna ökning beror inte på att antalet dokument blir
fler. Hanssons tolkning av skeendet, s. 259 ligger dock mer åt det mentali-



tetshistoriska hållet, adeln ville markera särart genom att skapa egna sepa-
rata frälsegårdar.

419 Myrdal 1999 presenterar denna tes ytterligare.
420 Sammanfattningar ges exempelvis i Handbook of European history 1400–

1600 från 1994 med Thomas Brady, m.fl. som redaktörer, samt i Histoire des
populations de l’Europe från 1997 med Jean-Pierre Bardet och Jacques Du-
pâquier som redaktörer.

421 Hybel 1989 har givit en historiografisk översikt av diskussionen fram till
1980-talet. Han visar att den dominerande forskningstrenden idag allt mer
betonar yttre faktorer, främst pesten, och de faktorer som den tidigare
”malthusianskt-marxistiska” forskningstraditionen framhävde har övergivits.
Jag menar att framhävandet av de yttre faktorernas betydelse är viktig, men
att man bör behålla tanken om krisens samhälleliga förlopp.

En adlig motreaktion kom i slutet av 1300-talet mot de min-
skade inkomster som ödeläggelse och sjunkande avradsintäkter
innebar. Inbördeskriget med plundring och ökat uttag av resurser
från bönderna var en del av ett sådant skeende. Detta ökade de
militära investeringarna, inte minst borgbyggena.419

Byggenskapens utveckling, investeringarna i konst, följer såle-
des en förväntad kurva med nedgång i slutet av 1300-talet men
uppgång under 1400-talet. Borgbyggena utgör ett talande undan-
tag, som visar att det här snarare rör sig om fördelning av sam-
hällets resurser. En slutsats av detta är också att byggenskap är
problematiskt som indicium på befolkningens tillväxt eller retar-
dation eftersom byggenskap alltid i hög grad kommer att be-
stämmas av hur samhällsresurser fördelas.

Europeiska skattningar
I den europeiska forskningen, där man har ett bättre källmateri-
al än vad Norden kan erbjuda, har forskningen koncentrerat sig
på att försöka bestämma befolkningsförändringar snarare än be-
byggelseutveckling.420 Men i många delar av Europa måste fors-
karna nöja sig med samma indiciekedjor som i Norden. Jag kom-
mer här inte att ta upp den europeiska diskussionen om ödeläg-
gelsens orsaker och konsekvenser utan enbart litteraturens upp-
gifter om nedgångens storlek.421
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De olika beräkningar som nämns nedan har gjorts med olika
metoder och med olika källmaterial. En rättvis jämförelse skulle
egentligen kräva en genomgång motsvarande den jag gjort för de
olika svenska undersökningarna ovan, men avsikten är här endast
att ge en allmän bild – inte att nå fram till mer exakta tal.

I några delar av Europa pågick expansionen fram till digerdö-
den (exempelvis Nordsverige, eller södra England), i andra delar
inleddes en stagnation redan i början av 1300-talet (exempelvis i
Italien). Den följande nedgången var störst i delar av Västeuropa
med siffror på omkring 50–60%. Den inledande minskningen var
störst i marginalområden som Centralmassivet i Frankrike, eller
krigsdrabbade områden som Normandie. I Östeuropa finner vi
däremot en begränsad nedgång och snabb återhämtning.

I England var befolkningen i början av 1300-talet omkring 4–6
miljoner, minskade omedelbart efter digerdöden till omkring 2,5
miljoner och sjönk ytterligare till början av 1400-talet ned till
strax över 2 miljoner för att ifrån slutet av 1400-talet öka till 2,5
miljoner i början av 1500-talet.422

I nuvarande Belgien minskade befolkningen från omkring 1,4
miljoner före digerdöden med en tredjedel till 1375, men åter-
hämtade sig mot slutet av 1400-talet och var omkring 1,24 miljo-
ner år 1500.423 Även i nuvarande Nederländerna sjönk befolk-
ningsmängden mellan 1350 och 1370 med omkring en tredjedel.424

I Frankrike minskade befolkningen från omkring 16 miljoner
1347 till omkring 8 miljoner 1450.425 I vissa områden var ned-
gången drastisk, i Haute-Provence minskade antalet hushåll med
60% mellan 1300-talets mitt och 1400-talet mitt, i Normandie
med 69%. Liknande nedgångar kom i söder med en minskning på
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422 Brady m.fl. 1994 s. 402, men enligt s. 11 från 3,7 till 2,3 miljoner; Hatcher
1977 s. 68–69 från 4,5–6 till 2,5–3 miljoner. Campbell 2000 s. 409–410 me-
nar att befolkningen inte nådde högre än 4–4,5 miljoner och efter 1350
sjönk till hälften.

423 Brady m.fl. 1994 s. 12; Bardet & Dupâquier 1997 s. 414.
424 Brady m.fl. 1994 s. 511.
425 Contamine m.fl. 1993 s. 338.



70% i Navarra. I Kastilien var minskningen 35–40%, och i Kata-
lonien till 40–45%, men på hela den Iberiska halvön bara om-
kring 20%. Även i Italien registreras nedgångar på omkring 50–
60% under denna period, men den totala nedgången beräknas till
den lägre siffran 40%.426

I Tyskland (inom rikets gränser år 1937) skattas nedgången med
omkring en fjärdedel, från omkring 170 000 byar (”Siedlungen”)
år 1300 till omkring 130 000 i slutet av 1400-talet.427 En annan
beräkning anger en minskning från 12–15 miljoner invånare till 9
miljoner (inom rikets gränser av år 1914).428 I Böhmen försvann
en stor mängd bosättningar för gott, och nedgången från år 1400
till år 1500 har beräknats till 40%, från 1,9 till 1,1 milj.429

Östeuropa klarade sig bättre. I Polen kan det ha skett en viss
minskning under slutet av 1300-talet, men räknat mellan 1300
och 1500 mer än fördubblades befolkningen i Polen.430 Samma
mönster finner vi exempelvis i Slovakien.431

Förutom delar av England, Italien, Nederländerna och några
andra områden är siffrorna genomgående lika osäkra som för Nor-
den. Beräkningsmetoderna varierar kraftigt och det är svårt att
med hjälp av dessa olika beräkningar göra en korrekt bedömning
av ödeläggelsens utbredning i detalj. Sannolikt tenderar flertalet
skattningar, utom de som baseras på de bästa källmaterialen, att
underskatta minskningens storlek. 
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426 Bardet & Dupâquier 1997 s. 208–209, 463, 485. Contamine m.fl. s. 338–
339 om minskningen i Katalonien över 40% och på Sicilien 60%.

427 Rösener 1985 s. 255, baserad på Abel 1967 s. 110–111 som också med en kar-
ta visar hur de agrart perifera områdena övergavs.

428 Bardet & Dupâquier 1997 s. 512, 517–518.
429 Bardet & Dupâquier 1997 s. 538–542.
430 Bardet & Dupâquier 1997 s. 565–567. Gränsförändringar ställer till pro-

blem vid jämförelser, men i tre centrala provinser ökade befolkningen från
1,3 miljoner år 1340 till 3,1 miljoner 1580, möjligen med en viss minskning i
slutet av 1300-talet.

431 Bardet & Dupâquier 1997 s. 544: år 1300 0,29–0,30 milj inv, år 1400 0,40–
0,5, år 1500 0,5–0,55.



Några försök har gjorts till totalskattningar för hela Europa.
Dessa ger en ungefärlig uppskattning av nedgångens storlek. Siff-
rorna i tabell 22 anges för Europa utom Ryssland (i Ryssland sked-
de sannolikt en befolkningsökning).432

Nedgången anges i dessa beräkningar till omkring 30%, och
skillnaden mellan toppnivån och bottennivån bör således varit
något större. 

I Italien, England och delar av Frankrike var nedgången störst.
En mellannivå intar Tyskland, medan Österuropa visar ett annat
mönster med en begränsad nedgång och snart återupptagen fort-
satt kolonisation. Sannolikt handlar det om marginalbygder där
den medeltida expansionen avbröts innan de hade blivit full-
byggda och det fanns därför en större expansionspotential.

Norden skulle då kunna passas in i ett europeiskt perspektiv,
där Norge har stark minskning jämförbar med England eller Ita-
lien, Sverige har en kraftig men inte lika stor minskning, kanske
jämförbar med Tyskland. Norrland och Finland uppvisar istället
ett östeuropeiskt mönster, där man återupptog en expansion som
pågått när digerdöden drabbade.

Sammanfattning – ödeläggelse i centrum och periferi 
Nyare forskning inom kulturgeografi och arkeologi pekar på att
ödeläggelsen varit större än tidigare antagits. Att de paleoekolo-
giska undersökningarna visar att landskapet i hög grad fortsatt
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Tabell 22. Befolkningsmängden i Europa

Russel (1972): 1350 65,5 milj, 1450 44 milj. 
McEvedy & Jones (1978): 1300 70 milj, 1400 51 milj, 1500 69 milj.
Biraben (1979): 1340 74 milj, 1400 52 milj, 1500 67 milj.

432 Russel 1972 s. 36; McEvedy & Jones 1978 s. 18, 79 (Ryssland); Biraben efter
Livi-Bachi 1989 s. 31.



varit öppet har andra förklaringar. En av dem är att de redovisar
en expansion i periferin (till vilken jag återkommer nedan), en
annan att det fanns en strävan att hålla markerna i bruk trots en
minskad befolkning (vilket jag skall ägna nästa kapitel åt).

Lennart Palms, i och för sig osäkra, skattningar med utgångs-
punkt från en antagen genomsnitt sockenstorlek pekar på att
nedgången kan ha varit ännu större än vad jordeböcker och be-
folkningslängder tyder på.

En så omfattande nedläggning av brukningsenheter, och en
motsvarande befolkningsnedgång, som omfattade nära hälften,
eventuellt mer, av antalet är vad man kan förvänta sig om pest-
epidemierna har slagit så hårt som källorna visar. Visserligen är
uppskattningen både av dödligheten i pestepidemierna och av
befolkningsnedgångens storlek osäkra, men pestepidemierna bör
ha lett till en samlad överdödlighet 1350–1370 på över 50%. Det-
ta har under denna korta tid endast i mindre omfattning kunnat
kompenserats av de ökade födelsetal, som följer på varje stor epi-
demi. Dessutom drabbade de kommande epidemierna i hög grad
barnen.

Att ödeläggelsen fortsatte till mitten av 1400-talet kan delvis
förklaras av nya epidemierna. Den långsamma återhämtningen
har dock också samhälleliga orsaker.

Investeringar i nybyggnader eller ombyggnader av kyrkor, lik-
som investeringar i utsmyckning av kyrkor hade nästan helt upp-
hört under senare delen av 1300-talet. Inte heller har nya trähus
byggts på gårdarna. Samhällslivets aktivitet har i många avseen-
den gått ner på lågvarv. Att borgbyggen och politiska konflikter
ökade motsäger inte denna bild av ett samhällsliv som gått i stå.
Detta kompletterar och bygger ut den bild som redan de skriftli-
ga källorna givit av en samhällsstruktur som utsätts för en chock.

I de ovan refererade undersökningarna framträder också något
annat än bara ödeläggelsens storlek tydligare än förut; skillnader
mellan förändringarna i centrum och i periferi. Centrum avser
de gamla tätbefolkade odlingsbygderna, främst de i centrala Upp-
land, centrala Östergötland och centrala Västergötland. Periferin
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är nyodlingsområdena i skogsbygderna. Periferin var i det långa
perspektivet i rörelse och expansion. Det som tidigare varit obyg-
der övergick till att bli avlägsna perifera bygder. Men under ned-
gångsfasen upphörde för en tid expansionen utåt.

Två olika skeenden framträdde under nedgångsfasen och den
inledande återhämtningen. Det första var en kontraktion in mot
centrum, det andra var en förnyad expansion som huvudsakligen
riktade sig mot periferin. Men under denna begynnande expan-
sion kom en del av de gårdar som lagts öde att aldrig tas upp igen.
Istället riktades en stor del av expansionen ännu längre ut i pe-
riferin.

I skriftligt källmaterial finns belägg på återuppodling redan i
slutet av 1300-talet i slättområden, men detta var en del av kon-
traktionen in mot centrum. Ser man på hela utvecklingen domi-
nerade vid denna tid fortfarande den nedåtgående trenden. 

En mera generell återuppodling finner vi först i jordeböckerna
från 1400-talets mitt. Samtidigt minskar ödegårdskvoterna. Fort-
farande mot slutet av medeltiden finns dock ödegårdar kvar och
en intressant diskrepans framträder mellan kvarvarande ödeläg-
gelse och pågående återuppodling.

De samhälleliga förändringarna som skulle kunna beskriva åter-
uppodlingen är tyvärr inte tillräckligt utforskade. Jordpriserna
så som de redovisas i Uppsala domkyrkas räkenskaper visar en
stigande tendens från 1440-talet, men priset bestäms inte enbart
av en ökad efterfrågan på jord. Den långsamt stigande avraden
under 1400-talet är ett annat indirekt indicium på att ödeläggel-
sen inte längre var lika akut. (De sociala striderna och samban-
det med de statliga skatterna är andra faktorer som påverkade
jordräntans utveckling.)

Indirekta källmaterial är byggenskap och konstnärliga investe-
ringar. Dessa redovisar i första hand samhällelig resursfördel-
ning, men ökade investeringar i kyrkobyggande och kyrkokonst
kan betraktas som ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet i lo-
kalsamhället. I olika delar av landet, från Skåne i söder över Upp-
land till Norrland skedde en markant ökning av dessa investe-
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ringar från omkring 1430-talet till 1450-talet. Detta skulle kunna
tolkas som att befolkningsexpansionen inletts, men kan också va-
ra en del av en allmänt ökad levnadsstandard. 

De två faserna med kontraktion in mot centrum och expansion
ut mot periferin har överlappat varandra, men den definitiva
övergången från den ena tendensen till den andra bör ha skett
någon gång efter 1420-talets pestepidemier, men innan den all-
männa expansionen från mitten av 1400-talet.

Lennart Palms förklaring till expansionen ut mot periferin 
är huvudsakligen att det varit fullbyggt i centrum. När central-
bygden mättats demografiskt blir periferins tillväxttakt åter
högre.433

Men det finns också en bakgrund av samhällsförändringar och
senmedeltidens utveckling var inte enhetlig. Den första fasen ef-
ter digerdöden i slutet av 1300-talet präglades av samhällelig dys-
funktionalitet (där strider, borgbyggande och extraskatter ingår),
och sannolikt har böndernas levnadsstandard inte omedelbart
förbättrats. Den andra fasen från 1400-talets andra fjärdedel
präglades istället av en samhällelig omstrukturering som gynna-
de nyodling och exploaterandet av nya resurser.434 Dessa krisens
båda faser är också parallella med befolkningsutvecklingens båda
faser – omstruktureringen föregår och gynnar den begynnande
återuppodlingen.

Det finns emellertid ytterligare en viktig aspekt som måste ut-
redas, nämligen hur jordbruksproduktionen förändrades av alla
dessa ödegårdar. En undersökning av produktionsmetoder och de
äganderättsförskjutningar som knyts till nya former av markut-
nyttjande kan ge svaret på en rad frågor som återstår. Varför
kvarstod ett antal ödegårdar långt in i senare delen av 1400-talet?
Varför skedde en expansion ut mot delar av landet som inte ens
under den tidigmedeltida expansionen hade erövrats? Hur kun-
de befolkningen klara av en expansion ut mot dessa nya marker
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433 Palm 2001 s. 44.
434 Myrdal 1999 s. 172 f.



samtidigt som de gamla åkerbruksbygderna var under fortsatt
odling?

Nästa kapitel skall därför ägnas åt hur ödeläggelsen påverkade
jordbruksproduktionen.
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Ödegårdarnas användning

Landskapet nyttjas 
När landskapets utnyttjande förändrats i grundlägganden avseen-
den kommer produktionsmetoder att etableras som i sig bevarar
dessa utnyttjandeformer. Dessutom har all biologisk produktion
en långsiktighet i nyttjandet, och detta kombineras alltid med oli-
ka former av rättigheter knutna till nyttjandet – rättigheter som
när de etablerats i sig verkar konserverande.

Både Helge Salvesen och Käthe Bååth har framhävt dessa sam-
band, särskilt med ägandet. Jag skall nedan försöka att ytterliga-
re klarlägga vilken roll ödeläggelsen spelade för produktionssys-
temens förändring.

Produktionsomläggningen tvingades fram av krisen, men när
den väl en gång skett kom den att låsa produktionen (och land-
skapet) i en ny struktur. Den förändring som skedde ledde till ett
extensivare nyttjande av landskapet, där färre människor fort-
satte att hålla stora ytor öppna. Denna strategi var ingen själv-
klarhet. En alternativ utveckling kunde ha varit att den fåtaliga-
re befolkningen hade dragit sig tillbaka till centralt belägna jor-
dar som man fortsatt odla lika intensivt som förut, medan man
övergivit de öde gårdarna och låtit dem växa igen med storskog.

Övergång till boskapsskötsel
En övergång till extensivare drift sker i vårt jordbrukssystem
normalt genom att boskapsskötseln ökar i relativ betydelse, men
också åkerbruket går över till extensivare metoder.

Tidigt hade Lars-Arne Norborg påpekat att ödegårdar normalt
användes som äng.435 I Ödegårdsprojektets sammanfattande pub-

435 Norborg 1958 s. 179 f, 198.



likation står att övergången till boskapsskötsel visserligen har be-
lagts för Norge och Danmark men inte för Sverige. 436

För Norge har Kåre Lunden nyligen dock hävdat att det inte
skedde någon relativ förskjutning från åkerbruk till boskapssköt-
sel efter digerdöden. Hans huvudargument är att de relativa pris-
förändringarna innebar att priset på smör och kött steg i förhål-
lande till priset på säd, vilket betyder att man inte haft en ökning
av animalieproduktionen som motsvarade efterfrågan.437 Detta
tolkar Lunden som att animalieproduktionen och sädesproduk-
tionen sjönk i stort sett parallellt, och att det i varje fall inte var
någon kraftig relativ expansion av animaliesidan.

Priserna på olika varor och dessas relation till varandra är en
viktig fråga att undersöka, och här finns en viktig forskningsupp-
gift för svenska förhållanden (flera studier har gjorts men ingen
samlad bearbetning för senmedeltiden). Prisutvecklingen sker
emellertid i ett korstryck mellan efterfrågan och utbud, och man
kan ifrågasätta Lundens tolkning.

Den relativa prisökningen för animalier i förhållande till säd
var ett europeiskt fenomen, men i andra länder har man pekat på
att den relativa ökningen av animalieproduktionen och en relativ
ökning av priserna för dessa produkter skedde parallellt. Belägg
för en ökad animalieproduktion hämtas då inte ur priserna utan
från hur markerna nyttjas eller från en påvisad ökad handel med
oxar, eller för England i analyser av de detaljerade godsräkenska-
per som finns från stora delar av landet både före och efter diger-
döden.438
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436 Gissel 1981 s. 144–145, 154.
437 Lunden 2002 s. 58–62.
438 Allmänt Slicher van Bath 1963 s. 123, 140–143. För Tyskland med belägg på

ökad handel och prisförändringar Abel 1967 s. 121–124, 131–132. För Eng-
land finns den stora undersökningen av Bruce Campbell där han har ett ma-
terial som tillåter honom att visa på regionala skillnader. Han visar att även
om tendensen till ökad animalieproduktion var den vanliga fanns det om-
råden där detta inte slog igenom. Han gör också kopplingar till de stigande
relativpriserna på animalier, särskilt på arbetsextensiv animalieproduktion
som uppfödning av köttdjur eller får. Campbell 2000 s. 151, 180–188.



Förklaringen till att dessa båda trender kan ligga parallellt är
att efterfrågan på säd är tämligen oelastisk, medan däremot kött
och smör räknas till lyxprodukter och det finns en större elasti-
citet i efterfrågan. Det behövs bara att den relativa efterfrågan
på t.ex. kött är lite större än den relativa produktionsökningen
för att man skall få både en relativ prisökning på kött samtidigt
som det sker en relativ ökning av animalieproduktionen.

Även för Sverige kan man visa att oxhandeln växte fram under
senmedeltiden, särskilt mot slutet av 1400-talet.439 Detta är dock
ett indirekt och ganska svagt indicium på en relativ ökning av ani-
malieproduktionen eftersom en ökad handel beror av den andel
av produktionen som avsätts för försäljning. Man kan exempelvis
tänka sig en konstant produktion samtidigt som handeln ökar.

Visserligen är den ökande handeln med livdjur under slutet av
medeltiden förklarlig med hänsyn till en föregående relativ för-
skjutning mot mera animalieproduktion. Man måste emellertid i
huvudsak använda sig av andra källor. Några godsräkenskaper lik-
nande de engelska finns inte i Sverige från tiden före digerdöden,
och därför blir jämförelser med de räkenskaper som finns från
slutet av medeltiden av mindre intresse för denna fråga. Jag me-
nar att man i huvudsak bör inrikta sig mot källor om hur mar-
kerna nyttjades och vilka produktionsmetoder som användes bå-
de inom åkerbruk och boskapsskötsel. 

Från Sverige är det främst Lars-Olof Larsson som haft vissa in-
vändningar mot att boskapsskötseln skulle ökat i relativ betydel-
se.440 Han menar att jordbruket i de sydsvenska skogsområdena
länge varit inriktat mot boskapsskötsel, men detta påpekande
motsäger inte att denna inriktning kan ha blivit än mer domine-
rande. 

Larsson har ett starkare argument i att de gårdar som övergavs
låg på gränsen mot utmarken, och att dessa rimligen hade mer
boskapsskötsel än gårdarna i centrala bygder. När nyodlingsbyg-
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439 Myrdal & Söderberg 1991, Vretemark 1997, Myrdal 1998.
440 Larsson 1964 s. 176.



den övergavs borde detta enligt Larsson leda till en relativ ökning
av åkerbruket. Men om det fanns en allmän strävan att hålla de
övergivna gårdarna i någon form av bruk blir resultatet att det
sker en förskjutning mot ökad boskapsskötsel både i centrum och
i periferin.

Larsson vänder sig också mot att en övergång till smör bland
skattepersedlarna har används som argument. Han menar att det
fanns andra orsaker till sådana förändringar.441 Överhuvudtaget
måste man vara försiktig med sambandet mellan produktionsin-
riktning å ena sidan och vad som betalades i skatt och jordränta
å den andra. Både skatt och jordränta är i hög grad bestämt av en
förhandling och inte minst av mottagarens önskemål. Men liksom
för handeln kan man hävda att en övergång till mer animaliepro-
duktion och en växande överskottsproduktion inom denna sektor
kan ha underlättat ett ökat uttag av ränta och skattepersedlar i
dessa varor.

De flesta forskare som behandlar Sverige har dock utgått från
att boskapsskötseln ökat i betydelse, även om detta knappast var
en huvudfråga för Ödegårdsprojektet eller för andra bebyggelse-
forskare.442 Som regel byggdes slutsatserna på studier av hur mar-
kerna nyttjades.

Helge Salvesen har ett utförligt resonemang kring boskaps-
skötselns ökade roll i Jämtland. Han menade att ett extensivt
brukande av ödegårdarna hindrade ett återupptagande av dem,
eftersom de bönder som övertagit gårdarna strävade efter att be-
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441 Larsson 1964 s. 181, så användes i Småland den gutniska marken som kraf-
tigt deprecierades under senmedeltid, och övergången till naturaskatt var
ett försök att bevara värdenivån. Även Lunden 2002 s. 64–65 vänder sig
mot att använda räntepersedlar som ett indicium på förändrad överskotts-
produktion, exempelvis så sker en allmän övergång i Norge till ökad smör-
ränta utom i norr där det istället är ränta som ges i fisk som ökar under sen-
medeltid.

442 Inom Ödegårdsprojektet fördes en diskussion om ”övriga jordeboksenheter”
av Brunius och Skarin och även Lars-Olof Larsson. Dessa enheter var ofta
tidigare gårdar som senare till största delen var knutna till boskapsskötseln.



hålla sina egendomar. Genom indicier sluter han sig till att bo-
skapsskötsel och andra extensiva driftsformer måste ha ökat i
betydelse. Han nämner att ödegårdarna drogs in under andra
gårdar, att de hade ett värde, även ortnamn används som be-
lägg.443 Hans Antonsson har i en kompletterande studie av Jämt-
lands ödegårdar understött Salvesens resultat, och visat att en
stor del av ödegårdarna användes som äng.444

Gösta Framme har i sin detaljstudie av norra Bohuslän genom
en kombination av olika källmaterial visat att fram till 1600-ta-
lets mitt hade en tredjedel av ödegårdarna tagits upp igen, nära
hälften hade blivit ängsmark eller betesmark under en granngård,
och resten lagts samman till större enheter.445

Käthe Bååth menar att allt fler gårdar under senare delen av
1400-talet började brukas under näraliggande gårdar och därför
registrerades först då (i linje med vad Salvesen hävdade). Hon
menar också med utgångspunkt från Vadstena klosters jordebok
att övergången till boskapsskötsel ebbat ut mellan 1460-talets
jordebok och den från 1480. Hon visar vidare att en stor del av
ödegårdarna förblev äng, och att detta kan beläggas i 1500-talets
register under samlingsrubriken ”pata” som betyder ”slåtter-
mark”.446 Det förekom också att ödegårdens åker användes av nä-
raliggande gårdar. Ett belägg för minskad sädesodling ser hon i en
omfattande nedläggning av kvarnar.447 Detta är ett intressant men
osäkert mått eftersom kvarnarna kan utnyttjas olika intensivt,
från små gårdskvarnar som bara är igång några dagar per år till
stora kvarnar som kan tjäna en hel bygd.

Man skulle kunna tänka sig att det skedde en medveten öde-
läggelse av gårdar som lades ut till betesmarker för att gynna bo-
skapsskötseln. Men i de fall man kunnat pröva denna hypotes har
det visat sig att ödeläggelsen föregår produktionsomläggningen.
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443 Salvesen 1979 s. 91, 121, 167.
444 Antonsson 2000 s. 68.
445 Framme 1985 s. 167, 173.
446 Bååth 1983 s. 40, 127.
447 Bååth 1983 s. 90 f.



Detta har påvisats för Själland, och i en detaljerad undersökning
av ett par fall i sydvästra Skånes slättbygd kan Sten Skansjö visa
att ödeläggelsen inte bara föregått produktionsomläggningen utan
sannolikt varit ett från jordägarens synpunkt oönskat inkomst-
bortfall.448 Detsamma har Käthe Bååth visat för sitt undersök-
ningsområde i nordöstra Smålands skogsbygd. Hon redogör för
fall där gårdar först läggs öde, för att senare läggas in under and-
ra gårdar som äng eller bete.449 I Ödegårdsprojektets samman-
fattande publikationen diskuterades denna fråga och närmast
som ett undantag anförs att den ökände Abraham Brodersson
använde halländska bönders fält som fårbete i början av 1400-
talet.450

Produktionens omläggning enligt jordeböcker
För att ytterligare belysa produktionsomvandlingen har jag gått
genom tidiga jordeböcker vilka redovisar ödegårdarnas status
med avseende på nyttjandet. Ännu på 1450-talet kan vi fortfa-
rande se resterna av den stora produktionsomläggningen. Under-
sökningen börjar med den äldsta av 1400-talets utförliga jorde-
böcker, Karl Knutssons jordebok från Färingö. (Ytterligare en jor-
debok från 1450-talet finns, rörande Karl Knutssons gods i
Mellansverige, men den tar inte upp något om hur ödegårdarna
användes.) Jag tar därefter upp Vadstena klosters jordeböcker.451

Från 1400-talets slut finns flera jordeböcker, men här har jag nöjt
mig med Arvid Trolles från 1498 som ett exempel.

Det medeltida räkenskapsmaterialet kan sägas vara systema-
tiskt osystematiskt. Vid sidan av det som räkenskapen avser att
anteckna; avrad, antal gårdar eller dylikt, ges andra upplysningar
strövis. Ibland ges en utförligare beskrivning, ibland bara en an-
tydan, ibland ingenting alls, trots att de bakomliggande sakför-
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448 Skansjö 1983 s. 268–273, med hänvisning till den danska forskningen.
449 Bååth 1983 s. 125.
450 Österberg 1981b s. 208.
451 En detaljanalys av gårdarna i deras kontext, som Framme 1985 gjort för Bo-

huslän, skulle identifiera fler fall.



hållandena kunde vara likartade. Analys av de enskilda fall där
de bästa upplysningarna ges och analogislut med hjälp av dessa är
en viktig metod, men denna metod ställer frågan om de enstaka,
utförligare beläggens representativitet.

I Karl Knutssons jordebok för Färingö finns ett antal ödegår-
dar och ännu fler öde småjordar. Dessa ligger alltid under någon
annan brukad gård. Intressant är att småjordar i några fall anges
som ödelagda sedan två, tre eller fyra år. Förklaringen till dessa
korttidsödeläggelser ges i ett av dessa belägg. Ingeborg i Stav har
en småjord som det skulle gå skatt av ”om den vore besådd, och
nu har den legat öde två år.” Detta tyder på att denna åker låg i
någon form av grästräda/lindbruk där skatt betalades de år åkern
odlades.452 Sambandet mellan avraden och skörden framgår av
de fall där gårdar återbesatts, och där sädesavrad skulle utgå
först när landbon fått säd av åkern (se ovan om återuppodling
enligt jordeböckerna).

För ängsmarker gällde andra regler, och nytillträdda landbor
var tvungna att omedelbart ge avrad för ängen. Sannolikt var mo-
tiveringen att inga särskilt stora investeringar krävdes för att ta
en ängsmark i bruk. Ängen kunde också vara utlagd till andra än
landbon. För Kungsberga by står att ängen till fyra ödegårdar
slogs till Karl Knutssons behov.453 I ett fall står att länsmannen
slog ängarna till en ödegård fritt (för sitt arbete som länsman).454

Bjurling menar att dessa belägg tyder på att ödegårdar användes
till gräsning och höskörd.455 Men detta gällde inte alltid. Om
åkrarna i den ovan nämnda Kungsberga by står att de skulle ge
avrad om de besåddes, och att de övriga åtta landborna i byn ta-
git lika mycket var av ödeåkrarna. Det är oklart i vilken mån des-
sa landbor besådde dessa åkrar och betalade avrad, men en del
av ödegårdarnas åkrar var sannolikt i bruk.
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452 Bjurling 1977 s. 42; DMS 1:7 s. 134. Övriga belägg på småjordar som legat
öde kort tid: Bjurling 1977 s. 42, 44; DMS 1:7 s. 122 f, 148.

453 Bjurling 1977 s. 22; DMS 1:7 s. 130.
454 Bjurling 1977 s. 24; DMS 1:7 s. 130.
455 Bjurling 1977 s. 89 f.



I Vadstena klosters jordebok får vi belägg från en större del av
landet. I den äldsta jordeboken från omkring 1450 antecknas en-
ligt Jan Brunius omkring 140 ”ödenotiser” (räknas istället ”ödeen-
heter” blir antalet cirka 200). Brunius visar att skrivarna skiljer
på ”ödegårdar/ödetorp” å ena sidan vilket betecknar långvarigt
övergivande, och ”öde” å den andra sidan som betecknar mera
kortvarig ödeläggelse med förhoppning om återuppodling.456

Bland de explicita anteckningarna om hur ödeenheter använ-
des i den äldsta jordeboken dominerar notiser om att dessa ut-
nyttjades som fägång. Detta nämns i tio säkra fall.457 Det finns
ytterligare ett fall där man indirekt kan sluta sig till att ödejor-
den använts som betesmark. I Valla by, Svanhals socken, Ös-
tergötland, hade landbon en tredjedel av ett ödetorp som kallas
”kalvhagen”.458 I inget av dessa fall togs lega, marken var utlagd
fritt till betesmark åt kvarvarande landbor.

I något färre fall antecknas att ödetorpet användes som äng.
Här ges sex säkra fall.459 I de flesta av dessa särskilt noterade fall
har ängen tilldelats någon närboende landbo utan att särskild le-
ga utgick. Men i några fall anges penning- eller smöravrad för
ängen. Sannolikt har de ödegårdar som lejdes ut utan att deras
användning anges brukats som ängar. Ofta anges smöravrad, vil-
ket styrker detta antagande.

Men det fanns fler användningsområden. På en ödegård fanns
en lycka som såddes vart annat år av en näraliggande landbo.460
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456 Brunius 1975 s. 55 ff.
457 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 7, 11 (2 enheter), 14, 26, 30, 43,

57, 68, 69. Av dessa var ett en ängsmark lagd som bete, men i jordeboken från
1502 åter äng. Av de övriga tycks endast någon enstaka kommit i odling igen.
Här krävs detaljanalyser av de enskilda fallen, exempelvis saknas västra Ös-
tergötland i de senare jordeböckerna. (Se Vadstena klosters jordbok 1500.) I
ytterligare ett fall nämns hjordgång, Vadstena klosters två äldsta jordeböcker
1971 s. 7, men där handlar det om klostrets egen boskap och det är oklart om
den går på de två gärden som nämns eller betesmark i anslutning till dessa.

458 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 17.
459 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 31, 36, 40, 48, 52, 62.
460 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 9.



Här har ödegården inkluderats i ett tvåsädessystem. Liksom i
Karl Knutssons jordebok finner vi enheter som brukades mycket
extensivt. En lycka intill en kvarn som ”oftast ligger öde” kan ha
odlats i någon form av grästräda/lindbruk.461 Att åkermark över-
togs av grannarna har förmodligen ofta varit naturligt, särskilt
om den varit näraliggande och inte förvandlats till äng. Vi finner
flera antydningar i jordeboken. Exempelvis lejdes varje år en at-
tung jord ut i en by, och detta var åkrar i två gärden men utan
hus.462

Den yttersta konsekvensen av att ödegårdarnas åkrar brukades
(tillsammans med dess ängar och betesmark) var att gårdar lades
samman, och det finner vi många exempel på i de följande jor-
deböckerna. Ett komplicerat fall rör några gårdar i Hässleby soc-
ken i Östra härad i 1502 års jordebok (de hade skänkts till klost-
ret 1471). I Möcklemark ägde kyrkan en bebyggd gård och klost-
ret en ödegård (som kyrkans landbo lejde), och i intilliggande
Övastaås rådde det omvända förhållandet så att klostret ägde en
bebyggd gård, och kyrkan i Hässleby en ödegård (som klostrets
landbo lejde och brukade). Problemet var, enligt skrivaren, att
båda landborna då måste betala biskopsgästning två gånger, för
sin egen gård och den de lejde. Skrivaren (eller fogden) föreslår
att klostret och kyrkan skall byta gårdar: ”då blir biskopens gäst-
ning hälften mindre än den är nu, och det vare ingen ödegård.”463

Ödegårdar lejdes också ut för andra ändamål än bete, äng och
åker. En gård lejdes ut för sin bastskog, och dessutom skördades
humlegården av en bonde som gav hälften till klostret.464 Både
för gårdar i bruk och öde enheter antecknas ofta god ekskog. Nå-
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461 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 50. I följande jordeböcker
anges lyckan som öde eller inte alls, Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s.
179. Det finns i den äldsta jordeboken också kvarnar och bodar i städer som
lejdes ut ibland. Jämför Brunius 1975 s. 55.

462 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 21. År 1502 hade ägan åter-
uppstått som gård, Vadstena klosters jordebok s. 36.

463 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 123 f.
464 Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 16.



gon gång nämns till och med ”god granskog”.465 Kvarnarnas be-
byggande och ödeläggelse är ett särskilt kapitel som jag här läm-
nar åt sidan.

För de följande jordeböckerna finns några fall som komplette-
rar den första jordeboken. Gården Klomsten i Uppland anteck-
nas inte som öde 1447, men 1466 antecknas enheten som öde och
hade då lagts under ärkebiskopen som äng (ett brev visar att det-
ta skett före 1456), och gården fortsätter därefter att registreras
bara som äng.466 Andra enheter antecknas som öde utan lega i
första jordeboken för att så småningom tas i bruk (eller rättare:
ge avrad) som äng.467 Det finns också nyförvärvade ägor vilka no-
teras som utlagda till äng.468 I ett par fall antecknas ödegårdar
vilka brukas som äng eller bete först senare, men huvudenheten
finns i klostrets ägo redan tidigt.469

I ett upplysande fall kan vi se hur ödeenheten Ramsta i Sö-
dermanland inleder sin kända historia som utlejd för penningar
till äng. Därefter år 1466 är den en äng som ”det gick intet av i
år”. Men år 1480 betalas ängslega, och 1502 har enheten omvand-
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465 Om ekskog se t.ex. Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 69. Om
granskog se Vadstena klosters två äldsta jordeböcker 1971 s. 17. Även andra
former av skogsutnyttjande nämns, t.ex. nävertäkt, oklart är dock om det-
ta skett på övergivna gårdars mark, Vadstena klosters två äldsta jordeböcker
1971 s. 62.

466 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 239, DMS 1:7 s. 263.
467 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 155: 1447 ”öde”, 1466–1480 ”ängsle-

ga”, 1502 (öde)torpen har landbo (med sänkt ränta); s. 124: 1447–1466 ”öde”,
1502 ”ängslega”.

468 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 71 år 1502; s. 119 1480–1502.
469 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 213: 1447 har inget antecknat men

huvudenheten finns, 1466 räknas underlydande ödetorp upp varav ett med
”god äng”; s. 214 huvudenheten finns 1447 men inga underlydande torp
nämns, 1480 antecknas en äga under huvudgården utlagd som hjordgång.
Österberg 1977 s. 106 påpekar att vi inte vet om detta varit en bebyggd en-
het, se även s. 288. Tänkvärt är att detta belägg från senare jordeböcker är
det enda från den tidigaste jordeboken självständiga belägget på en enhet
använd som bete. Att använda enheter som bete tillhör således särskilt det
äldsta skiktet.



lats till Ramsta äng.470 Detta är förmodligen ett mycket typiskt
förlopp även om vi sällan kan följa förvandlingen i registreringen
så i detalj.

Ängen dominerar i dessa senare tillkomna anteckningar. Men
det finns också andra nyttigheter på ödeenheter. Fiske nämns tre
gånger och har haft ett värde.471 Ekskogar nämns även i de sena-
re jordeböckerna. För Alstorp i Tuna socken i Södermanland an-
tecknas 1447 att det var två landbor, men för år 1466 att där ha-
de varit två landbor, och ”där står nu stor skog.”472 Om detta av-
ser skog i negativ bemärkelse är tveksamt. Samma avrad utgick
som tidigare, i järn, och enheten låg nära hyttor. Nyttigheten som
användes kan ha varit virke för träkol.

Att betet är väl företrätt i den första jordeboken får inte för-
leda oss till att tro att detta varit den viktigaste alternativa an-
vändningen för registrerade ödeenheter. I inget fall ger detta av-
rad, och det dominerande antalet omnämnanden av ödeenheter i
jordeboken ger avrad. Vi får se dessa notiser om bete som ett för-
svar för äganderätten genom att man noterar att ödeenheterna
faktiskt användes. Inmarken på de flesta ödeenheter har för-
modligen brukats som äng. Många har också lagts ut till åker, och
då genom att de kvarvarande gårdarna förvärvat småjordar som
de kunde bruka i extensivt lindbruk, eller genom sammanlägg-
ning av gårdar. Därtill har jordägarna ansträngt sig att finna nyt-
tig användning till sina ödelagda gårdar och torp, som fiske, hum-
legård, värdefull skog. Trots att vi här ser en framgångsrik för-
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470 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 249.
471 Vadstena klosters jordebok 1500 1897 s. 100 ett ödetorp ”med fiskevarp och
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stena klosters jordebok 1500 1897 s. 279 anges för år 1466 skog men ändå
samma avrad som förut och 1480 står bara ”öde” men fortfarande avrad.
Denna gård och kringliggande nämns inte i jordeboken från 1500.



svarskamp för att hålla den tidiga medeltidens erövringar kvar i
någon form av bruk, måste vi hålla i minnet att de ödeenheter
som helt övergavs och där skogen fick ta över också var de enhe-
ter som först försvann ur registreringen och kanske var helt bor-
ta ur denna redan i mitten av 1400-talet.

Det är också påtagligt att omnämnande av ödeenheter utlagda
till äng eller betesmark är mest framträdande i den äldsta jorde-
boken, därefter kommer istället notiser om återuppodling att
spela en större roll.

Många av de marker som lagts ut till äng och betesmark under
senmedeltidens agrarkris kom dock aldrig att återupptas. Vi
återfinner dem i 1500-talets material och senare som ödeenheter
eller ägodelar under andra gårdar. Det exempel jag nedan valt är
från slutet av medeltiden ur Arvid Trolles jordebok, som har en
tämligen utförlig redovisning av ödegårdar.

Oftast räntade dessa Trolles ödegårdar smör, och i några fall
anges explicit att de var utlagda till äng. Ibland omtalas att öde-
gårdarna lagts under andra gårdar, men utan att deras nyttjande
preciseras. I något enstaka fall anges också andra nyttigheter som
fiske eller ”god skog”. Tre ödegårdar markeras med ”fälle skog” och
dessa har tydligen inte tillmätts stort värde eftersom de inte in-
gått i den arvsdelning som skett mellan barnen till Arvid Trolle.473

En speciell användning är ödegårdar som omvandlades till häst-
hagar. I Trolles jordebok nämns två hästhagar, dels en ödegård i
närheten av huvudgården vid Bergkvara som blivit utlagd till häst-
hage (förutom ängen som slogs under huvudgården), dels ytterli-
gare en.474 Arvid Trolle har faktiskt haft ytterligare en stor häst-
hage. Clas Tollin har visat att godset Trolleborg, som hörde till
Trolle-släkten men som ödelades efter Engelbrektsupproret, i
många år låg utlagt som en hästhage.475
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473 Arvid Trolles jordebok 1498 1938, som äng s. 39 (flera ödegårdar), 61. Som
skog att fälla s. 60. Fiskebäck och god skog s. 63.

474 Arvid Trolles jordebok 1498 1938, s. 39, 63.
475 Tollin 1999 s. 71.



Det finns fler belägg på att ödegårdar användes som hästhagar.
Sten Skansjö har för Skåne visat att en storgård hade en hästha-
ge som tagits av en ödelagd gård.476 En bondby utanför Kalmar
lades först som betesmark åt staden, sedan som avelsgård och en
del avdelades till hästhage åt slottet.477 Från Värmland redovisar
Österberg en ödegård som 1540 blivit hästhage.478

Dessa hästhagar var för ridhästar och stridshästar. De har, i
närheten av slott och avelsgårdar, haft till uppgift att härbärgera
dyrbarare hästar. Upprättandet av dem var också en del i en över-
gång från den äldre medeltidens friare hästavel till en mer regle-
rad. Den form av hästavel som tidigare var helt dominerande,
nämnd i lagar och brev, bestod av en hingst med ett antal ston
som gick fritt i skogen, och en sådan hästgrupp kallades ett
”stod”. Den mer reglerade formen av avel som redan under hög-
medeltid var vanlig i t.ex. England bestod av ston som gick in-
hägnade med eller utan hingst.479 Visserligen förekom redan un-
der tidig medeltid i Sverige att enstaka hästar gick i inhägnader,
men uppenbarligen har ödeläggelsen öppnat möjligheter för en
övergång till ett annat system för uppfödning av ridhästar även i
Sverige (även om ”stod” på skogen fanns kvar medeltiden ut).

Övriga belägg på produktionsomläggning
Bete, äng och olika former av extensivare trädesbruk var de hu-
vudformer det nya bruket tog sig i landskapet, men det fanns
också en rad andra uttryck för denna omläggning. Jag skall ta
upp några av dem och därmed inrikta mig på arbetet. 

Som en del av det extensivare åkerbruket kan införande av tre-
säde istället för ensäde betraktas. Den ökade tillgången på åkrar
medförde att gårdar kunde lägga sig till med ytterligare ett gär-
de, vilket vi har belägg på från jordeböckerna. Detta har under-
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lättat införandet av träda i växtföljden. Arbetsvinsten med tre-
säde låg i att arbetet spreds jämnare över året, eftersom höstsäd
infördes i växtföljden. Inom dansk ödegårdsforskning menar man
att nedläggningen av gårdar har samband med tresäde.480 I an-
slutning till detta har Skansjö, som ovan nämnts, visat att i syd-
västra Skåne återupptas inte ödegårdar runt huvudgårdarna, och
han kopplar detta till eventuell övergång till tresäde.481 Norra
Småland var från 1500-talet ett tresädesområde, och Aadel Vest-
bö menar att övergången kommer med återuppodlingen i mitten
av 1500-talet då gårdarna kunde lägga sig till med extra gärden
från tidigare ödelagda gårdar.482

Det extensivare bruket har också tvingat fram tekniska för-
ändringar, framför allt inom skörden – jordbrukets flaskhals. För-
modligen har långorvslien slagit igenom vid denna tid, vilket ökat
effektiviteten i höskörden. Samtidigt har skärornas blad blivit
längre, både på bågskäror och på vinkelskäror. Detta har ökat
mängden säd som varje skördande kunnat klara.483 (En annan del
av åkerbrukets rationalisering var övergången till lien i skörden,
men även om vi har enstaka exempel från senmedeltid, dröjde
det till senare århundraden innan denna förändring slog genom.)

En viktig del av arbetsbesparingen var att åkrar som brukats
för hand försvann. Från tidig medeltid har vi belägg på spadbruk
och hackbruk, i bilder av den arbetande Adam och Eva. Möjligen
ger den arkeologiska forskningen också belägg på detta från tidig
medeltid.484 Sannolikt har många av de små nyodlartorpen, som
låg under huvudgårdar eller på utmarken, under tidig medeltid
brukats utan dragare. Under expansionsfasen har utvecklingen
av plöjningsredskapen sannolikt snarast tenderat att öka skillna-
derna mellan dem som hade råd att skaffa de nya redskapen och
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dem som varken kunde skaffa plog eller dragare. Handarbetets
eventuella expansion under tidig medeltid har paralleller i andra
delar av Europa, exempelvis i Frankrike.485 Från senmedeltiden
har vi inga belägg på bearbetning av jorden enbart för hand i Sve-
rige, trots att källmaterialet blir allt rikligare.

Rörande andra tekniska förändringar är vi hänvisade till giss-
ningar. Med ökningen av trädans andel, och mängden åker per
brukare, kan antalet bearbetningar av fälten ha minskat. Från
Sverige har vi dock endast belägg från landskapslagarnas tid om-
kring 1300 och återigen på 1500-talet. I engelska godsräkenskaper
finner man antydningar om att antalet plöjningar minskar under
senmedeltid,486 men för Sverige kan vi inget veta.

Ogräsrensningen kan ha minskat i omfattning. Heliga Birgitta
talar om järn för att skära ogräs, och återgår i denna liknelse möj-
ligen på en svensk verklighet (även Hälsingelagen talar om ogräs-
rensning). De äldsta inventarieförteckningarna är mycket sum-
mariska, och från senmedeltiden, då vi har betydligt fler inven-
tarieförteckningar, finns inga belägg på särskilda järnredskap för
ogräs. I England visar godsräkenskaper att ogräsrensningen min-
skade under senmedeltid,487 men för Sverige kan vi bara gissa.

Inom boskapsskötsel är teknisk förändring ännu svårare att
belägga, eftersom det i mycket rör sig om relationen människa-
djur utan några redskap. En viktig förändring som snarare vetter
mot arbetsdelning än teknik, var den långsamma omstrukture-
ringen av vallningen som i praktiken kom att spara arbete. I tidig
medeltid möter vi i källmaterialet (lagar, bilder), endast vuxna
män som herdar. Under senmedeltid börjar även kvinnor och barn
dyka upp som herdar, exempelvis i bilder och mirakelberättelser.
Det finns också tecken på ökat grannsamarbete (i stadgor och la-
gar).488 Detta innebär att under tidig medeltid har en större del
av den manliga vuxna befolkningen bundits av herdesysslan.
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Denna annorlunda arbetsfördelning, jämfört med senare tider,
kan knytas till den förändrade godsorganisationen.489 Runt hu-
vudgårdarna fanns små torp och den tidiga godsorganisationen
byggde på arbetsdelning inom storgodset. En del av dessa torplä-
genheter hade bebyggelsenamn vilka visar att torparen haft sär-
skilda uppgifter, inte sällan som herde.

Under senmedeltiden började dessa specialiserade manliga her-
dar i större delen av Sverige (norr om Skåne) att ersättas av kvin-
nor och barn inom familjerna – en utveckling som fortsatte un-
der de följande århundradena. Detta blev, av olika orsaker, en ut-
veckling säregen för norra Skandinavien. I stora delar av Europa
fortsatte den manliga yrkesherden att vara betydelsefull. 

Förändringens följder och orsaker
En övergång till en extensivare produktion har säkerligen med-
fört en ökad arbetsproduktivitet, även om denna inte låter sig
mätas. Detta har i sig medfört att en ökad andel av befolkningen
har kunnat vara heltidssysselsatta utanför jordbruket. Senmedel-
tiden präglas därför i hög grad av teknisk och ekonomisk expan-
sion utanför jordbrukssektorn. Detta märks också på den ökade
politiska och ekonomiska roll som bergsbrukets folk och stads-
borgarna spelar under denna tid. Under agrarkrisen drabbades
städerna mindre hårt än landsbygden. Ökningen av antalet städer
hade varit stor under 1200-talet, efter digerdöden sker en tillfäl-
lig stagnation, men inga nedläggningar av städer, och i början av
1400-talet ökar antalet åter.490

Städernas andel har dock även i slutet av medeltiden varit myc-
ket liten, och vi får inte föreställa oss några större demografiska
omflyttningar. Minskningen av landsbygdens befolkning kan inte
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489 Myrdal & Tollin 2003, med vidare litteraturanvisningar. Se även övriga ar-
tiklar i Lindkvist 2003.
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Lilja 1990 s. 212, 218, 223; Lilja 1996. Om städernas förändrade roll under
senmedeltid, se Söderberg 1995 s. 106–144.



förklaras med omflyttning till städer med en befolkning som
knappt når 5%.

Även landsbygdens produktion kom att påverkas. Områden vil-
ka producerade överskottsprodukter som smör, järn, fisk och så
småningom också oxar fick relativa fördelar med en växande
marknadsekonomi, baserad i en ökad masskonsumtion. (Förkla-
ringen har likheter med den betoning av handelns betydelse som
Lönnroth förde fram.)

Förklaringen till den ökade masskonsumtionen ligger i en kom-
bination av samhälleliga förändringar och förändringar i produk-
tionen. När först avraden i slutet av 1300-talet och sedan också
skatterna sjönk, efter Engelbrektsupproret, och bönderna samti-
digt hade större arealer att bruka mera extensivt, vilket gav hög-
re arbetsavkastning, så kom inte bara totalproduktionen utan ock-
så den andel av produktionen som bönderna kunde behålla att
öka. Detta har gynnat produktion för avsalu, och på en rad olika
områden steg konsumtionen av andra varor – järn, kläder, kam-
mar med mera. Samhället diversifierades och vägen till allt mer
utvecklad regional arbetsdelning öppnades, vilket gynnade en ex-
pansion mot periferin (och mot städerna) som kunde erbjuda så-
dana produkter.491

Men analysen av produktionens förändring visar också på två
andra grundläggande drag i förändringen: äganderätten och för-
mågan att utnyttja större arealer.

Under den tidiga medeltidens sociala omvandling hade en av-
görande faktor tillkommit – den allt mer preciserade äganderät-
ten. Denna hade tillskapats i samverkan med den ekonomiska och
sociala omvandling som då skedde. Inte minst har det intensifie-
rade nyttjandet av marken under den tidigmedeltida agrarom-
vandlingen medfört att äganderätten preciserades.492 Hävden till-
mättes en avgörande betydelse redan i lagarna. En annan föränd-
ring som stärkte den preciserade äganderätten var den ökade an-
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vändningen av skriftliga dokument, vilka redan inledningsvis till-
mättes stor juridisk betydelse.

Sammanbrottet under senmedeltiden medförde att urgammal
hävd ökade i betydelse som rättsinstitut, och faktiskt kunde äga
vitsord i förhållande till skriftliga dokument.493 Detta har delvis
samband med de oordnade förhållanden på jordmarknaden som
måste rått efter de stora pestepidemierna, dels med allmogens
stärkta politiska och sociala ställning. Omedelbart gynnades all-
mogen av att kunna hänvisa till att: ”gamla män minns”, men
längre fram kom även andra samhällsklasser att dra nytta av det
nya rättsläget. Hävdens starka ställning kom att bevaras långt
fram i tiden.494 Senmedeltidens omstrukturering av ägandet, på
olika nivåer från bönder upp till högadel, innebar således inte att
den under tidig medeltid stärkta och mera preciserade (lagskyd-
dade) äganderätten upphävdes.495 Äganderättens precisering och
stärkande var en till största delen irreversibel process.

Detta måste i sig ha medfört att alla jordägare, stora som små,
fick ett intresse av att hålla sina marker i någon form av hävd hur
enkelt detta brukande än var, för att därigenom upprätthålla sin
äganderätt. Detta är en huvudförklaring till noteringarna i de
senmedeltida jordeböckerna om enheter, ödegårdar, som inte gav
avrad.

Detta medförde också, vilket redan påpekats av Salvesen och
Bååth, att återuppodlingen inte självklart kunde ta de tidigare
ödelagda gårdarna i bruk. Därmed pressades den nya expansio-
nen ut mot det som legat utanför den tidigmedeltida periferin
(även om en del av de gårdar som ödelagt togs upp). Här finns en
viktig skillnad mellan Sverige som helhet och exempelvis Jämt-
land. I Sverige etablerades en stark statsmakt som lyckades häv-
da sin överäganderätt till utmarkerna, och därmed kunde öppna
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dessa för nyodling. Faktum är också att en mycket stor del av
1500-talets nyodlingar blev kronogods.496 I Jämtland däremot var
statsmakten svagare, och de brukare som lagt jord under sig kun-
de mera effektivt motverka en omfattande nyodling på utmar-
kerna. Detta har stärkts av att flera brukare tillsammans ägde
ödegårdar (som i Jämtland kallas ”ödesbölen”).497

Men det finns ytterligare en aspekt av produktionsförändring-
en. Under senmedeltidens nedgång fanns en strävan att hålla mar-
kerna i bruk. Längre liar, mera extensivt åkerbruk där man över-
gav handarbete till förmån för allmän bearbetning med dragare
var nya metoder och arbetssätt som etablerades. Tekniken är lika
väl som äganderättens precisering en irreversibel process. När
den nya expansionen kom fanns dessa tekniska landvinningar
kvar, och därmed kom denna att kunna bli mera yttäckande, me-
ra landskapstäckande, trots att folkmängden först så småningom
nådde upp till tidigmedeltida nivåer. Den befolkningsexpansion
som inleddes med senmedeltiden och fortsatte in i 1500-talet
skedde därför från en annan nivå av landskapsutnyttjande, och
detta är ytterligare en förklaring till att denna kom att nå ännu
längre ut mot periferin än vad den tidigmedeltida hade gjort.
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Sammanfattning

Tolkningar och slutsatser
I denna skrift försöker jag utreda vilka pestepidemier som drab-
bade medeltidens Sverige och vilka omedelbara effekter dessa fick
på samhället som helhet – jag behandlar därför också ödeläggel-
sen och de förändringar i jordbruket som denna medförde.

Jag arbetar med en kulturhistorisk metod där varje relevant
källmaterial granskas för sig, och dessa olika källor ger sin del av
hela skeendet. Därefter fogas dessa källmaterial samman för att
ur denna mosaik låta en helhetsbild framträda. Målet är inte att
skala fram ett litet antal ”pålitliga” källor, utan att använda så
många som möjligt. I enskilda fall kan man vara tvungen att stäl-
la två material emot varandra, som dödlistan från Visby francis-
kanerkloster emot gravstenarna, i andra fall kan man delvis med
utgångspunkt från en tydlig tendens försvaga en källas utsago
som Karlskrönikans om pesten 1451 – men huvudmetoden är sö-
kandet efter den ledtråd den enskilda källan ger.

Endast för de första epidemierna kan osäkra skattningar av
dödligheten göras, för de följande under 1400-talet har jag anta-
git att ju större genomslag en epidemi får i flera olika källmate-
rial desto större betydelse har den haft. Antagandet bygger på
den metod jag använder, där olika källmaterial inte sorteras bort
utan istället sammanfogas till en helhet. Detta betyder inte att
jag anser att alla källor har samma tyngd eller att de svarar på
exakt samma sak – vilket också är orsaken till att varje källmate-
rial måste bearbetas för sig innan de sammanfogas.

Slutsatsen av sammanställningen rörande medeltidens pest-
epidemier kan sammanfattas i ett kort stycke:

Sverige drabbades under medeltiden av följande större epide-
mier: 1350, 1359–1360, 1368–1369, 1413, 1421–1422, 1439–1440,
1455, 1464–1465, 1495, och av dessa var de tre första värst, de två



följande svåra och de därefter följande visserligen plågsamma men
inte katastrofala. Därtill kom några medelstora epidemier: 1451,
1472–1474 och 1484 (eventuellt ”engelska svetten”). För sent 1300-
tal och tidigt 1400-tal är källorna inte tillräckligt rikhaltiga för att
medelstora epidemier skall kunna identifieras tillfredställande.

Säkerligen kommer detaljer att förändras med nya undersök-
ningar, men knappast huvuddragen. Sverige framstår med detta
resultat som ett normalt land i Europa. Tidigare forskning har
ibland betraktat Sverige som ett särfall ganska förskonat från de
stora epidemierna på 1300-talet. För 1400-talet har man ofta nöjt
sig med att referera Vadstenadiariet och eventuellt några upp-
gifter ur krönikeverken.

Flera andra aspekter av medeltidens pestepidemier har också
framkommit. En är att toppskiktet i samhället tycks ha klarat sig
relativt bra under den första epidemin, och kanske också under
de följande. En annan är att särskilt barnen drabbades under de
följande epidemierna efter digerdöden och åtminstone fram till
1421–1422. Detta bör ha fått allvarliga demografiska effekter.

Ett faktum är att pestepidemierna alltid slog till hårdast på sen-
sommaren och hösten. Den första stora epidemin slog till ungefär
samtidigt utmed hela svenska Östersjökusten och i det nära inlan-
det från sensommaren. Om detta var ett mönster även för följan-
de epidemier har jag inte undersökt, men det var ett mönster som
fanns under nyare tid i norra och nordvästra Europa – där han-
delsvägarna över havet dominerade och inlandet aldrig lång långt
från havet. Pesten blossade upp momentant över stora områden.

Jag har försökt skatta dödligheten, trots att detta ger mycket
osäkra resultat. Målsättningen är att ge en möjlighet att diskute-
ra hur stor betydelse pestepidemierna fick. Den första stora epi-
demin har medfört en dödlighet som sannolikt varit i storleks-
ordningen en tredjedel eller mer. De följande två har haft en över-
dödlighet som varit mindre, men inte dramatiskt mycket mindre,
än den första. Totalt kan befolkningen ha halverats på tjugo år.

Epidemierna 1413 och 1421–1422 har medfört en kraftig över-
dödlighet om än mindre än de tre första epidemiernas. För de
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följande epidemierna har den totala överdödligheten sannolikt
varit ännu mindre, även om den lokalt kan ha varit stor (som i
Stockholm 1464). Denna slutsats är dock bara en gissning base-
rad på att odling och befolkningsmängd började stiga igen från
mitten av århundradet – och det krävs omfattande kvantitati-
va genomgångar av brevmaterialet för att ge underlag för skatt-
ningar.

Dessa skattningar av dödlighetens storlek i epidemierna kan
jämföras med den andra delen av skriften, som handlar om öde-
läggelsen. Denna baseras till största delen på annan forskning,
som jag sammanställt och försökt värdera. Också här kan de nå-
gorlunda säkra huvudresultaten sammanfattas i ett kort stycke:

Ödeläggelsen i Sverige var av normal europeisk omfattning un-
der senmedeltiden, vilket betyder att bebyggelse och befolkning mins-
kade med i genomsnitt 40–50%, eventuellt mer, från toppnivån till
bottennivån. Minskningen har hört samman med pestepidemierna
och således varit kraftig under 1300-talets tredje fjärdedel, och efter
en viss ökning har en ny sänkning kommit under 1410-talet fram
till början av 1420-talet. Under denna fas av förloppet har i första
hand de perifera områdena övergivits. Från 1430-talet till 1460-ta-
let vänder utvecklingen och en expansionsfas inleds. Denna är re-
lativt starkast i de perifera områdena. Trots den nya expansionen
är det många av de övergivna gårdarna som aldrig tas upp igen. 

Till detta ansluter en rad andra resultat, exempelvis att inves-
teringar i kyrkor och offentlig religiös konst nästan upphörde un-
der senare delen av 1300-talet. Hela samhällslivet har gått ned på
lågvarv, och detta har dessutom förvärrats av de politiska kon-
flikter som plågat landet.

Samband och orsaksförklaringar
Att förklara ett skeende är att försöka se samband. Dessa är inte
självklara, och som regel måste man nöja sig med att framställa
det plausibla snarare än ge den definitiva förklaringen. 

Dessutom har varje förklaring sin utgångspunkt. Jag har valt
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befolkningens antal och den agrara produktionen som centrala
faktorer. En annan utgångspunkt kunde varit senmedeltidens
mentala omvandling, dvs. hur människors tänkande och därmed
handlande påverkades av omvandlingen. De samband som jag pre-
senterar nedan är därför på intet sätt den slutliga orsaksförkla-
ringen.

Orsakerna till att pesten slog till just i mitten av 1300-talet
lämnar jag i huvudsak därhän, se första kapitlet. Jag menar att
sjukdomarna har sitt eget förlopp, men att deras spridning också
påverkas av människors levnadsomständigheter, hur handelsvägar
etableras och om många som lever i fattigdom och misär. 

Pestepidemierna var inledningsvis en huvudorsak till att be-
folkningen minskade och att gårdar lades öde. Efter epidemier-
nas samhällschock har en period av samhällelig dysfunktionalitet
ytterligare bidragit till ödeläggelsen. Förändrade demografiska
mönster under senmedeltiden är en fråga som jag här lämnar åt
sidan, exempelvis kan en ökad barnadödlighet ha medverkat till
förändrade befolkningsstrukturer, liksom förändrade giftermåls-
mönster.

En särskild del av studien rör förhållandet mellan centrum och
periferi, med en inledande kontraktion in mot centrum, och där-
efter när återuppodlingen inleds en expansion ut mot periferin.
Fyra olika förklaringar till detta förlopp har presenterats:

I. Att centrum varit fullbyggt. Kontraktionen in mot centrum
gav mindre utrymme för en expansion där, och när trenden
vände måste det ske en ny expansion ut mot de marginella
områdena. Men det finns en egendomlighet med periferins
expansion som måste förklaras. De områden som klarade sig
bäst var sådana som inte enbart var koncentrerade på odling.
I Norge och på Island var det kustbygder med fiskfångst, i Sve-
rige områden som producerade järn eller boskapsprodukter.

II. Att det skett en ökad samhällelig arbetsdelning ger en stor
del av förklaringen till att expansionen skett i områden – of-
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ta i periferin – som producerat annat än basmat. En ökad ge-
nerell levnadsstandard under agrarkrisens andra fas, från bör-
jan av 1400-talet, har lett till en ökad konsumtion av icke-
agrara varor och dyrbarare lantbruksprodukter som kött.
Den ökade samhälleliga arbetsdelningen tar sig därmed ut-
tryck i en ökad geografisk arbetsdelning där ett ökat utbyte
låter olika regioners komparativa fördelar komma till sin rätt
(exempelvis skogsregionernas för boskapsuppfödning). 

Denna tendens till en ökad samhällelig arbetsdelning för-
klarar också att städerna klarat sig bättre än stora delar av
landsbygden under agrarkrisen.

Men ett antal gårdar förblev övergivna, och många av des-
sa låg i periferin, dvs. i sådana områden som i agrarkrisens
andra fas borde varit expansiva.

III. Äganderätten hade preciserats och stärkts under tidig me-
deltid, och när en ny struktur skapades under senmedeltiden
då en rad gårdar lades som ägor under andra gårdar kom
äganderätten till dessa att tvinga en del av den nya expan-
sionen ut mot en ännu avlägsnare periferi. I Sverige gynnades
denna omvandling av att staten förklarade ett över-ägande
över utmarkerna utanför byarnas närhet.

Förutsättningarna för detta mera yttäckande utnyttjande
av landskapet kan dock inte enbart sökas i äganderättsliga lås-
ningar utan också sökas i produktionsmetoderna i sig.

IV. Som en underliggande förklaring finns nya produktionsmeto-
der som ökade arbetseffektiviteten. Detta gällde inte enbart
en övergång till boskapsskötsel och effektivare metoder för
foderinsamling, utan också mera yttäckande odlingsmetoder
som tresäde.

Den ökade arbetseffektiviteten i produktionen av livsme-
del återkopplar den ökade samhälleliga arbetsdelningen, ge-
nom att tillåta en ökad överskottsproduktion och därmed ett
ökat varuutbyte. 
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En tidslinje
Med detta skall jag lämna synteserna för att sammanfatta om-
vandlingen cirka 1350–1500 utmed en tidslinje. Historiker värjer
sig ofta för det dramatiska i skeendet, eftersom en tolkning då
kan leda helt fel. Men försiktigheten biter sig själv i svansen och
framställer en kuliss av stillhet och lugn framför den historiska
verklighetens våldsamma dramatik. Vi måste därför våga se de
dramatiska omkastningarna som faktiskt skett om än med nog-
grann kontroll av alla tillgängliga och relevanta källor.

1350–1370
Sverige drabbas av tre svåra pestepidemier som utplånar en myc-
ket stor del av befolkningen. Sverige är lika svårt drabbat som öv-
riga Europa.

Ett visst kaos sprider sig i samhället (inte enbart beroende på
inbördeskriget). Det saknades präster, räntor betalades inte, går-
dar övergavs eller lades öde då brukarna avled. Under denna pe-
riod drog sig befolkningen mot centrum, för att överta bättre
gårdar men sannolikt också för att det sociala nätverket fortfa-
rande fungerade i de mer tättbefolkade områdena. 

1370–1410
Inga stora pestepidemier drabbade Sverige. Även om samhället nu
hade börjat etableras på en lägre nivå av aktivitet pågick intensi-
va strider om samhällsresursernas fördelning, destruktiva strider
som säkerligen bidragit till att förvärra krisen. Exempelvis om-
fattande borgbyggande under nedgångsperioden har inte gynnat
den agrara produktionen. Övrig byggenskap har gått in i dvala.

1410–1430
Från början av 1410-talet till början av 1420-talet följde nya svå-
ra pestepidemier, med sjunkande befolkning och övergivande av
gårdar. Detta har destabiliserat samhället och bildat bakgrund
till de kommande sociala omstörtningarna.
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Många av ödegårdarna upprätthölls vid denna tid genom ex-
tensivare bruk och detta innebar att boskapsskötseln ökade. Öde-
gårdar blev äng och betesmark. Ägoförhållanden har för en tid
varit oklara men de som lade ödegårdar under sin ägo försvara-
de dessa nya egendomar inte minst genom att nyttja dem. 

1430–1460
Under denna period inleds ett mönster med en större eller mind-
re pestepidemi i stort sett varje årtionde, men dessa epidemier
avtog dock generellt i styrka och blev allt mer lokala. De kan dock
ha fått ett kraftfullt genomslag lokalt. 

Återuppodlingen börjar långsamt. Övergivna gårdar tas upp
på nytt, men det sker också en expansion ut mot periferin, inte
minst i Bergslagen. En gradvis stigande levnadsstandard gynnar
ökad handel och även städerna.

Vid denna tid påbörjas åter investeringar i kyrkor och bygg-
nader. 

1460–1500
Pestepidemierna följer samma mönster som tidigare, men befolk-
ningsökningen har nu tagit fart och en pestepidemi i mitten av
1460-talet, som lokalt kan ha medfört ett hack i utvecklingen,
följs av en våg av återuppodling.

Den stigande ekonomiska aktiviteten i samhället märks på fle-
ra plan, inte minst i ett uppsving för investeringar i kyrkobygg-
nader. Men också i städer och i bergslag.

1500–1520 (och därefter)
Ett antal pestepidemierna slår till under århundradets första år-
tionde, men de förefaller begränsade framför allt till städer runt
Östersjön, och de har ofta tämligen lokal utbredning (för resten
av 1500-talet har pestepidemierna inte undersökts).

Vid denna tid, eller efter freden i början av 1520-talet, har
sannolikt den period av befolkningsexpansion inletts som når en
stadig ökningstakt på 0,6–0,7% per år resten av århundradet. 
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Expansionen mot ytterområdena fortsätter. Eftersom många av
de övergivna gårdarna vid denna tid permanent har lagts ut till
betesmark eller ängsmark, samtidigt som det i stort sett är slut
på ödegårdar att återuppta, måste den nya expansionen vända
sig till nya marker trots att befolkningsmängden ännu inte nått
upp i högmedeltidens nivå. Detta gynnas dock av en starkare
statsmakts öppnande av de stora skogsmarkerna för nybyggare.
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Bilaga

Antal testamenten och brev 

Underlagsmaterialet till diagram 4 och 6 kan vara av intresse inte bara
för den som vill kontrollräkna utan också för andra undersökningar
med hjälp av SDhk. En rad företeelser skulle kunna undersökas och
jämföras med hela antalet brev. Som framgått av texten ovan räcker det
dock inte med genomgångar av SDhk, denna genomgång måste kom-
pletteras med bearbetningar av brevmaterialet. Men man kommer långt
genom olika sökord och deras relativa andel.

Tabell 23. Antal testamenten och brev enligt SDhk

År Testam Brev År Testam Brev
antal antal antal antal

1250 1 24
1251 1 11
1252 0 16
1253 0 21
1254 0 11
1255 1 15
1256 0 18
1257 2 15
1258 1 10
1259 2 18
1260 2 4
1261 0 8
1262 2 14
1263 0 8
1264 0 8
1265 0 12
1266 1 24
1267 0 6
1268 4 15
1269 4 7
1270 2 7
1271 0 12

1272 1 10
1273 1 9
1274 7 25
1275 4 31
1276 6 18
1277 0 15
1278 2 39
1279 2 56
1280 1 36
1281 4 38
1282 4 33
1283 8 28
1284 4 26
1285 6 41
1286 7 31
1287 6 34
1288 3 43
1289 6 36
1290 5 22
1291 9 35
1292 9 50
1293 6 27



År Testam Brev År Testam Brev
antal antal antal antal

252 ANTAL TESTAMENTEN OCH BREV

1294 11 30
1295 4 42
1296 3 44
1297 3 36
1298 7 56
1299 6 46
1300 6 47
1301 5 25
1302 4 38
1303 4 46
1304 4 37
1305 8 48
1306 6 37
1307 10 57
1308 5 38
1309 11 52
1310 10 70
1311 9 61
1312 12 65
1313 3 56
1314 10 51
1315 9 58
1316 5 52
1317 4 71
1318 10 61
1319 6 52
1320 5 92
1321 8 61
1322 8 58
1323 18 75
1324 5 54
1325 8 66
1326 8 77
1327 9 59
1328 7 64
1329 8 99
1330 12 78
1331 4 83
1332 1 80

1333 5 79
1334 8 96
1335 11 103
1336 3 97
1337 6 77
1338 7 80
1339 5 80
1340 6 92
1341 5 98
1342 5 83
1343 6 120
1344 8 139
1345 12 153
1346 12 125
1347 8 165
1348 7 160
1349 5 173
1350 25 205
1351 10 218
1352 4 183
1353 5 171
1354 5 140
1355 6 129
1356 3 173
1357 11 164
1358 22 220
1359 18 136
1360 21 222
1361 12 184
1362 10 184
1363 5 184
1364 5 208
1365 8 162
1366 11 208
1367 16 173
1368 15 197
1369 18 195
1370 4 251
1371 13 267



År Testam Brev År Testam Brev
antal antal antal antal

ANTAL TESTAMENTEN OCH BREV 253

1372 5 170
1373 6 159
1374 8 173
1375 2 129
1376 5 164
1377 6 213
1378 8 226
1379 6 192
1380 5 223
1381 4 245
1382 9 252
1383 9 230
1384 7 220
1385 7 243
1386 2 204
1387 8 156
1388 2 98
1389 12 151
1390 1 197
1391 5 155
1392 1 138
1393 5 94
1394 3 112
1395 6 153
1396 8 173
1397 5 210
1398 7 133
1399 5 230
1400 3 223
1401 3 212
1402 1 237
1403 5 210
1404 4 172
1405 8 233
1406 6 192
1407 4 165
1408 7 148
1409 9 272
1410 11 176

1411 10 174
1412 8 175
1413 13 259
1414 10 256
1415 2 201
1416 2 176
1417 4 165
1418 2 153
1419 4 203
1420 4 177
1421 10 170
1422 12 213
1423 3 198
1424 3 206
1425 1 214
1426 1 173
1427 2 155
1428 4 164
1429 1 173
1430 5 230
1431 7 172
1432 4 183
1433 8 170
1434 4 214
1435 2 212
1436 7 185
1437 5 198
1438 8 219
1439 8 227
1440 16 312
1441 8 289
1442 2 257
1443 4 186
1444 4 233
1445 11 182
1446 2 203
1447 5 198
1448 3 174
1449 5 179



År Testam Brev År Testam Brev
antal antal antal antal

254 ANTAL TESTAMENTEN OCH BREV

1450 4 163
1451 8 209
1452 6 155
1453 8 203
1454 3 219
1455 9 163
1456 1 155
1457 7 181
1458 2 231
1459 3 168
1460 2 183
1461 1 163
1462 3 188
1463 0 162
1464 2 115
1465 5 157
1466 1 155
1467 5 109
1468 2 120
1469 0 122
1470 3 150
1471 3 147
1472 3 177
1473 3 160
1474 3 183
1475 2 144
1476 5 157
1477 2 160
1478 7 137
1479 1 147
1480 4 195
1481 1 171
1482 3 210
1483 3 155
1484 3 153
1485 3 150
1486 4 158

1487 1 132
1488 2 175
1489 6 184
1490 3 184
1491 6 168
1492 2 154
1493 3 182
1494 3 121
1495 5 148
1496 7 122
1497 3 103
1498 3 119
1499 0 167
1500 0 417
1501 1 176
1502 3 122
1503 4 98
1504 2 295
1505 5 267
1506 1 360
1507 1 380
1508 2 335
1509 0 261
1510 2 252
1511 2 241
1512 3 191
1513 0 195
1514 5 143
1515 2 158
1516 0 158
1517 0 146
1518 1 121
1519 0 74
1520 4 126

Summa 1405 36 944



Förteckning över Diagram, Kartor 
och Tabeller

Diagram 
Diagram 1. Avlidna systrar och bröder i Vadstena 1400–1499 s.

53.
Diagram 2. Daterade gravstenar i det medeltida Sverige (utom

Gotland, Skåneland, Bohuslän) s. 61.
Diagram 3. Daterade gravstenar på Gotland under 1300-talet s.

63.
Diagram 4. Antalet brev registrerade i Svenskt diplomatariums

huvudkartoteket (SDhk) 1250–1520 s. 110.
Diagram 5. Brev som nämner Jämtland och Härjedalen 1340–

1379 s. 115.
Diagram 6. Antalet omnämnda testamenten 1250–1520 enligt

sökning i SDhk s. 127.

Kartor
Karta 1. Ödeläggelse enligt Ödegårdsprojektets slutrapport,

kartan redovisar i hög grad olika metoders utbred-
ning på 1970-talet. s. 171.

Karta 2. Registrerade ödegårdar under 1400-talet jämfört
med samtliga gårdar som tillhörde Vadstena kloster
omkring år 1500 s. 187.

Tabeller
Tabell 1. Peterspenningen i Uppland (ärkestiftet utom Nord-

sverige) i genomsnitt per år avrundat till hela mark 
s. 36.

Tabell 2. Peterspenningen i övriga stift, i genomsnitt per år
avrundat till hela mark s. 37.



Tabell 3. Medeltida annaler rörande mitten av 1300-talet s. 39.
Tabell 4. Upplysningar i annaler och Vadstenadiariet s. 41.
Tabell 5. Visby franciskanerklosters listor över döda 1324–

1350 s. 57.
Tabell 6. Döda enligt Lunds gåvobok 1301–1390 (år och må-

nad) s. 59.
Tabell 7. Totalantalet respektive noterade som döda enligt

Stockholms skottebok 1460–1468 s. 71.
Tabell 8. Antalet i olika hantverkarskikt 1460 och 1464, samt

antalet noterade döda 1464 s. 73.
Tabell 9. Antal döda som noterats i skotteboken 1501–1509 

s. 75.
Tabell 10. Medlemmar som intagits i Helga Lekamens gille på

dödsbädden s. 79. 
Tabell 11. 1400-talets epidemier i olika källserier s. 85.
Tabell 12. Brev rörande Jämtland och Härjedalen s. 114.
Tabell 13. Antalet testamenten 1348–1355, 1401–1407 s. 126.
Tabell 14. Andelen testamenten av hela antalet brev enligt SDhk

s. 131.
Tabell 15. Enstaka år med relativt hög andel testamenten s. 132.
Tabell 16 a. Gåvobrev till andliga institutioner 1341–1370 s. 139.
Tabell 16 b. Gåvobrev till andliga institutioner 1371–1375 s. 140.
Tabell 17. Antalet gåvobrev månadsvis 1349–1351 s. 146.
Tabell 18. Geografiskt bestämda gåvobrev och testamenten

1350 s. 150.
Tabell 19. 1400-talets pestepidemier i Sverige s. 160.
Tabell 20. Medeltidens belagda epidemier på Gotland s. 162.
Tabell 21. Andel ödelagda gårdar i procent, enligt olika beräk-

ningar s. 177.
Tabell 22. Befolkningsmängden i Europa s. 219.
Tabell 23. Antal testamenten och brev enligt SDhk s. 251.
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