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Abstract

The Monetary System of the Folkunga Era 

The Swedish Pence between Pestilence and Patriarchate 1254–1370

This is an economic study of the Swedish monetary system in the transition from 
the High Middle to the Late Middle Age, i.e. as far back as written sources from 
market transitions are available. Archaic compulsory institutions – such as slavery 
and serfdom – were still in use in Sweden in the first half of the fourteenth century; 
and certainly this obstructed market development in many respects.

The coins minted by the regents (1291–1370) appear to have often been valued 
at even less than the intrinsic value of the silver from which they were minted. In 
other words the seignorage for the minting regent was negative, a phenomenon 
that is almost impossible to explain in economic terms. That paradox is even more 
difficult to comprehend in light of the fact that the production of Swedish pences 
was considerable during the fourteenth century, and had been ongoing since the 
1150s. Sweden is no exception in the European story of the Late Middle demo-
graphic and agricultural crises after a surge that had been going on at least since 
the year 1000. The devastation of farms in Sweden was extensive between 1350 
and 1450.

The source material prior to 1370 consist of roughly 10,000 charters, on the 
basis of which some 2,500 market transactions have been found and recorded in 
a relational database. In addition, approximately 39,000 individuals were men-
tioned by name in the Swedish charters from the eleventh century to 1375 and 
1401–1420, and these names have also been downloaded into the database. Of 
those personal rows a great majority are from the upper strata; 9 % are women. 
However, after the outbreak of the Black Death in 1350 the percentage of women 
went below 10 % and stabilized around 8 %. I hypothesize that the downward 
trend was a sign that women were hit harder than men by the frequent outbreaks 
of the plague.

There are clear signs of more market relations and fewer compulsory institu-
tions between 1290 and 1370. Most of the market transactions were of two kinds: 
purchases of real property and loans in which the creditor’s claim was guaranteed 
in real property. Pawned property, as expected, had a lower value than property 
on the buying and selling market. Only half of those transactions are described in 
monetary units of value, with weighted silver being the second most frequent price 
tag. We find women active in those transactions from the thirteenth century, but 
the trend has a downward slope, especially in the role as buyer of landed property. 
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14      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

This is in accordance with the view that the Reformation and the Counter-Refor-
mation in the sixteenth century were preceded by a protracted period of increasing 
patriarchal trends. The many and severe outbreaks of the plagues in Sweden might 
have aggravated those tendencies. So while there was greater freedom thanks to 
bigger and new kinds of markets, there were also opposing forces of misogyny 
creating obstacles for women’s taking advantage of that freedom.

The Swedish coins had very divergent contents of silver, and new coins gene-
rally had less intrinsic silver value than the older ones. Those factors make it more 
difficult to carry out price history on the period between 1290 and 1370 than on 
the fifteenth century, when Swedish pences were more stable. Southern Sweden 
was quicker to develop towards a more commercial society than the northern part 
of the country. Land prices in southeastern Sweden (Östergötland) seem to have 
fallen between 1300 and 1370. The deflation in this respect is even greater when 
monetary prices are converted into silver prices. In the same period, prices in the 
provinces around Lake Mälaren seem to have soared. In the north in the four- 
teenth century there was still a lot of land for reclamation and these opportunities 
might have attracted aristocratic investors with expectations of major profits in the 
future. The inflation of the land “bubble” in the north continued for two decades, 
even after the arrival of the Black Death. In spite of the clerical ban on usury at 
the time, I have been able to reconstruct a dozen rates of interests from the period 
1322–1370. The average interest rate during these years was 5 %.

Data from this study has been put into an international perspective about hu-
man wealth. Swedish Medieval grain prices in silver from 1291 to 1530 were dis-
tinctly lower and more volatile than the prices in the more advanced European 
economies such as England. Low grain prices are a sign of an underdeveloped and 
not very diversified economy, and the general volatility made any craft outside the 
agrarian sector a lot more risky an activity in Sweden than in most other countries. 
In the late Medieval Age there was a clear development in trade and mining, but 
the economic gap relative to the outside world around did not decrease. This 
underlines the impression of a primitive society on the periphery of Europe and 
lagging behind the economic times.

One can hardly underestimate the positive role of money as a source of informa-
tion and means of payment in the markets. From a classic point of view (Eli F. 
Heckscher), it is presumed that markets came first, money second. From an insti-
tutional point of view (C. A. E. Goodhart) money and markets are parallel. The 
Swedish empirical example gives us a third scenario, i.e. the existence of coins for 
many generations before markets of any magnitude were created.

Key words: Microeconomics, Monetary Theory, Intrinsic Silver Value, Seignorage, 
Unit of Account, Means of Transactions, Compulsory Institutions, Commercia-
lization, Market Institutions, Prosopography, Women Participation in Markets, 
Patriarchate, Inflation and Deflation.

Folkungatiden 25 oktindd.indd   14 2006-10-26   11:19:42



Förord

Riksbankens Jubileumsfond ställde full finansiering till mitt förfogande 
2001. Ett stort tack Jubileumsfonden för denna donation inklusive det bi-
drag till tryckning och sättning som också det ställts mig till förfogande! 
Johan Söderberg uppmuntrade mig tidigt att rikta forskarblicken mot hög-
medeltiden och inte minst i kapitel 6 framgår den vidare betydelsen av Jo-
hans insatser. Vid starten och därefter delade Kenneth Jonsson och Birgitta 
Fritz med sig av sina stora kunskaper om källmaterialet och om monetära 
förhållanden. Då fick jag också kloka råd i varierande spörsmål av Henrik 
Klackenberg, Marko Lamberg, Rolf Henriksson och Claes Gejrot. Långt 
innan dess hade Lars O. Lagerqvist vid flera tillfällen välvilligt besvarat 
mina frågor om medeltida numismatiska fundmenta.

Jag är också tack skyldig för initiala råd från det ekonomisk-historiska 
seminariet på Handelshögskolan under Håkan Lindgrens ledning med sin 
monetära inriktning med forskare som Bengt-Åke Berg, Torbjörn Engdahl, 
Krim Talia, Christoffer Rydland och Anders Ögren. Vid ett senare tvär-
vetenskapligt seminarium kom avgörande synpunkter från Brita Malmer, 
vars nyckeltal i kapitel tre spelar stor roll för den sammantagna tolkningen 
av Folkungatidens ekonomi. På detta seminarium deltog också Kenneth 
Jonsson, Nanouschka Myrberg, Olof Holm, Johan Runer & Ingemar Jans-
son. Tack också till Elisabeth Gräslund-Berg som vid ett senare tillfälle 
kom med synpunkter om kapitel fyra.

Jan Ytterlid har åt mig verkställt en nästan felfri optisk inläsning av per-
sonregistren. A. Razzak Memon och Gunnar Ekblad har som de erfarna 
systemmän de är välvilligt satt sig in i mina ålderdomliga DOS-byggen 
och visat mig vad den senaste, och förstås allt bättre, tekniken kan bestå oss 
med för hjälpmedel i bearbetning av medeltida data. Före dem hade Peter 
Lindgren demonstrerat för mig hur SQL möjliggör det tidigare omöjliga 
inom medeltidsforskningen. Mårten Johansson på Riksarkivet gav mig 
tidigt tillgång till brevutfärdarregistret i Huvudkartoteket. I vårt nätverk 
för det lösa folket inom medeltidsbranschen bland Upplands högskolor 
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– NYMF – vill jag rikta ett speciellt tack till Carina Jacobsson och Inger 
Lindell för alla råd och all uppmuntran. Samma sak gäller Daniel Sävborg,  
Per-Gunnar Sidén och Christine Ekholst. Tack också till Leo Andersson.

Kee och Bill Kimmel har språkgranskat abstracten, Linda Schenck har 
översatt resumén till engelska. Bland latinister har Peter Ståhl bland annat 
översatt en illustrativ urkund till denna bok, Göran Bäärnhielm har svarat 
på spörsmål om det sekundära källmaterial som i mångt och mycket är hans 
verk. Från min egen disciplin med anknytning till Stockholms universitet 
är jag för råd tack skyldig till Janken Myrdal, Per Simonsson, Sven Fritz, 
Ulla Wikander, Rodney Edvinsson, Dag Retsö, Sven Hellroth, Johanna 
Andersson Raeder, Karin Åmossa, Ursula Hård och Martin Gustavsson. 

Som avslutning medger jag att mynten under 1200- & 1300-talen inte 
fungerade till 100 % i enlighet med min ekonomiska förförståelse. I det 
avseendet hade Henrik mer rätt än jag! Bokens undertitel Penningen mellan 
pest och patriarkat kan därför fattas i vid bemärkelse. Visst fanns marknader 
och pengar vid avslutade köp för 700 år sedan, och förstås än längre bakåt 
i historien än så – det vill säga långt ned i hednatid. Och visst gick utveck-
lingen i det stora hela framåt under medeltiden (995–1527), men i kvarle-
vorna skönjer vi också medvetna som omedvetna krafter som verkade mot 
det fria bytets princip.

Reimersholme fredagen den 31 mars 2006

Bo Franzén
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1

Inledning

Bakgrunden till högmedeltidens svenska pengar

Förhistoria: Europa och det som skulle bli det medeltida Sverige
Svensk medeltid är inte lika lång som i de länder i södra Europa och Eng-
land som räknar sin medeltid från det västromerska imperiets kollaps på 
400-talet eller Östroms tillbakagång från mitten av 500-talet. Pengar är 
dock av långt äldre datum än så, ty redan i antikens gryning hade de första 
mynten sett dagens ljus på 600-talet före vår tidräkning. Men för norra 
Europa, inklusive hela Skandinavien, är det inte meningsfullt att tala om 
någon antik epok. Den numera så populära vikingatiden cirka 750–1050 
kan ses som en transitperiod mot europeisk medeltid för Skandinavien, 
ett skede där såväl det kulturella som det ekonomiska utbytet med övriga 
Europa intensifierades. Under denna period hann imperietanken såväl att 
återfödas som tyna bort i de vidsträckta frankiska besittningarna, allt med-
an tongivande skandinaver kom att anamma nya strukturer vilka formade 
europeisk högmedeltid från 1000–1350.

Ett knippe av nya politiska och ekonomiska inrättningar kristallisera-
des ut efter detta millennieskifte. De blev till en helt ny ordning som ofta 
går under namnet feodalismen, en omstridd och tvetydig term som svenska 
historiker haft svårt att ena sig om vad den står för eller hur eller i vilken 
grad Sverige var feodalt under medeltiden.� Jag har för egen del begrän-
sat termen feodalism till att representera de markerat nya vägar att ordna 
relationer i ekonomiskt avseende. Bort tynade de romerska skatterna med 
dess rigida tvångsinrättningar till förmån för mer lokala arrangemang med 

� Jarrick 1998 (hela artikeln) & Lindkvist 2003, s. 14 ff.
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18      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

ökade inslag av förhandlingar och frivilliga överenskommelser. Parallell 
med denna relativt större frihet i västra och norra Europa var nyodlingar, 
högre takt i folkökningen, tusentals nya köpstäder. Kort och gott innebar 
den nya feodala ordningen ett långt mer rörligt samhälle i jämförelse med 
den karolingiska eran före år 1000.�

Men innan den kontinentala statsmakten börjat vittra sönder på 800- 
och 900-talen (denna så ekonomiskt lyckosamma företeelse!) mättes de 
första tomterna ut till handelsplatsen Birka på en ö i en havsvik i Europas 
hedniska utmarker. Detta ägde rum redan på 750-talet,� parallellt med att 
det karolingiska riket expanderade mot imperieformat. Karl den Stores 
kröning till västromersk kejsare år 800 utgör höjdpunkten i den epok som 
senare döpts till ”den karolingiska renässansen”. Birkas grundläggning kan 
ses som en startpunkt för vikingatiden. Denna primitiva stad växte med 
den expanderande handeln med centrum i Nordsjön under dessa så kallade 
mörka århundraden i norra Europa (på engelska benämnda ”Dark Ages”). 
Varför Birka efterträddes av det närliggande Sigtuna i slutet av 900-talet 
är än så länge dunkelt, men en ekonomisk milstolpe med det nygrundade 
Sigtuna utgör det faktum att där präglas de första mynten i Sverige år 995,� 
något som bland annat arkeologiska undersökningar på 1990-talet bekräf-
tat.

Sigtunamynten tillverkades av nästan rent silver, eller mer precist ut-
tryckt i så med andra metaller oblandat silver som den då kända tekniken 
medgav.� Förebilderna till präglingen i detta mynthus var engelska, vilket 
inte minst avslöjas av att myntbilden mycket mer föreställer de engelska 
kungarna Ethelred och Knut (den Store) än Olof Skötkonung eller Anund 
Jakob.� Denna myntning i slutet av vikingatiden synes ha varit av stor om-
fattning, men vi vet inte hur mynten hanterades i ekonomiska transak-
tioner – det har föreslagits att man helt enkelt vägde dem likt man vägde 
omyntat silver.� Denna första svenska prägling blev kortvarig, kanske inte 

� Franzén 2003.
� Ambrosiani 2002, s. 6.
� Lagerqvist 1970, s. 16.
� Malmer 1980, s. 57 (om tekniken).
� Lagerqvist 1970, s. 16. 
� Malmer 1994, slagord: mynt, s. 543, spalt 3. I äldre numismatisk litteratur återfinns 
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ens fyra decennier lång, och det har spekulerats i att den ekonomiska vit-
sen med pengar var forborgad för den myntande kungen.� Sigtunamynten 
präglades i mycket varierande storlek och vikt,� och därför är det osanno-
likt att de kunde spela den positiva roll för mänsklig resursallokering som 
ett standardiserat mynt kan göra i egenskap av värdemätare (se under nästa 
rubrik). Undantaget skulle i så fall utgöra Anund Jakobs dryga engrams-
mynt som gånger 192 mycket nära skulle motsvara den senare svealändska 
värdeenheten mark penningar. Detta utgör ett förslag av Lars O. Lager-
qvist,�0 som tillika skulle innebära ett kort, senare i historien aldrig uppre-
pat, idealtillstånd där 1 mark silver var = 1 mark penningar.�� Vare därmed 
hur som helst, om dessa mynt och deras efterföljare halvtannat sekel senare 
konkluderar Henrik Klackenberg:

Inspirerad av engelska förebilder och med god tillgång på silver ini-
tierade Olof Skötkonung på 990-talet en myntning i Sigtuna. Det var 
knappast handelns behov som framkallade myntningen. /---/ Drivkraf-
ten torde snarare ha varit av ideologisk art, en manifestation av den nya 
kristna kungamakten. Mynten kan också ha fungerat väl såsom ett in-
strument för att utbetala krigarnas sold. När silvertillgången tröt, upp-
hörde också myntningen. Det finns inga tecken på att 1000-talets Sig-
tunamynt var i allmänt omlopp bland den uppländska allmogen, varför 
de knappast kan ha haft någon monetariserande effekt. /---/ 1000-talets 
Sigtunamynt cirkulerade endast i en sfär begränsad till den sociala eliten 
och de främmande köpmännen. Ett talande exempel är de Knut Eriks-
sons mynt [1167–1195/96] som hittats i Dalarna; istället för att användas 
som penningar /---/ bars de där såsom smycken i halsband.��

påståenden om hur 1000-talets svenska mynträkning såg ut, men dessa approximationer 
synes bygga uteslutande på viktberäkningar (t.ex. Thordeman 1936, s. 11).

� Harrison 2002, s. 98.
� Lagerqvist 1970, vikttabeller på s. 32 & 39.
�0 Medeltidens ABC, s. 254, vänsterspalten, slagord: Mark.
�� Även Eli Heckscher ansluter sig till denna idé att i penningmarkens gryning var den i 

stort sett ekvivalent med silvermarken (Heckscher 1941, s. 77). Se vidare under nästa rub-
rik om Heckschers preferens för ett monetärt system som vilar på substans – det var enligt 
denne det nationalekonomiska institut som bäst upprätthöll möjligheten att upprätthålla 
balans mellan utbud och efterfrågan i ekonomin.

�� Klackenberg 1992, s. 132.

1  •  i n l e d n i n g
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Det är onekligen förbryllande i ett utvecklingsperspektiv att produktionen 
av pengar kom att upphöra under Olofs son Anund Jakob utan att någon 
annan myntort trädde i Sigtunas ställe. Mellan någon gång på 1030-talet 
till och med mitten av 1100-talet präglades inga mynt i Sverige, en lång la-
kun i myntningens historia som exempelvis saknar motsvarigheter i Norge 
och Danmark. Ungefär samtidigt dog den handel ut som hade bedrivits på 
vikingaskeppens kölar, en annan förändring i negativ riktning som svårli-
gen kan tolkas annat än som ekonomisk kräftgång.�� Dessa tecken på efter-
blivenhet framstår som typiska eftersom kulturella yttringar också tyder på 
att Sverige utgjorde ett nordeuropeiskt område i periferin där innovationer 
vann insteg bland de sista. Jag tänker exempelvis på den torftiga skönlit-
teraturen och historieskrivningen och på den senkomna lagstiftningen – i 
dessa avseenden ligger Sverige markant efter Norge, Danmark och Island.

Vår bristande kunskap om Sigtunamyntens ekonomiska funktion har en 
parallell i att skriftliga källor inte bevarats från denna tid, i alla fall inte 
några vilka innehåller kvarlevor av användning av dessa mynt. Vad gäller 
bibehållna skriftliga dokument laggar Sverige efter grannländerna. Denna 
efterblivenhet visar sig även när präglingen av mynt återupptas vid 1100-
talets mitt i Västergötland, ty då är det ånyo mynten i egenskap av bevarade 
lämningar som belägger detta för oss, inte de fåtaliga skriftliga urkunder 
som vi trots tidens tand har i behåll. 1100-talets mynt utgör ingen åter-
gång till Sigtunaperiodens former, utan de är en variant av den då sedan 
länge klassiska västeuropeiska ’pencen’,�� en liten brakteat, alltså ett ensi-
digt mynt vilket i Sverige präglades i nästan rent silver fram till cirka 1250. 
Penningen blev det i särklass vanligaste under svensk medeltid,�� och våra 
ordformer penning och pengar är förstås ett lånord avlett av ’pence’, vilket 
i sin tur kan härledas till latinets ’pecunia’ som betyder boskap och som är 
ett av de ord som med tiden fick bibetydelsen pengar.�� Sverige är nästan 

�� Heckscher 1941, s. 65 f.
�� Spufford 1988, s. 26.
�� Malmer s. XI, 21 f. och 48.
�� Vårt ord monetär kan förstås härledas till engelskans ’Money’ etc. vilket i sin tur kom-

mer av latinets ’moneta’ vilket anspelar på Junos egenskap av ’förmanerskan’ (till goda 
seder). Moneta kom med tiden att få bibetydelsen av pengar, eftersom Roms myntverk på 
Forum Romanum låg i denna gudinnas tempel där (jmf Heckschercitatet på s. 26 fotnot 
26).
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det europeiska rike som är sist ut med att genomföra sänkningar av silver-
halten i mynten, en företeelse som varit föremål för diskussion.��

Denna studie utförs inom ämnet ekonomisk historia och den bygger pri-
märt på skriftligt underlag. Som vid studiet av så många andra företeelser 
i övergång mellan förhistorisk och historisk måste man fråga sig om de är 
av äldre datum än dokumentens vittnesbörd. Med andra ord kan urkunder 
börja omnämna fenomen som sedan länge var etablerade. Ibland förhål-
ler sig det säkert på det sättet, men en källkritisk varning är på sin plats. 
Det kan också vara så att när omnämnanden så småningom faktiskt börjar 
uppträda i källorna, så speglar det att dessa funktioner då var tämligen ny-
borna. Som vi ska se dyker ordknappa referenser till pengar så sakteliga 
upp i det bevarade källmaterialet under andra halvan av 1200-talet. De kan 
tolkas som en samhällelig process mot inte bara pengar som värdebevarare 
i form av substansvärde i silver, utan kanhända också mot pengar i den 
så värdefulla egenskapen av abstrakt information. Som sådan, alltså som 
prislapp, upplyser den människan om det relativa värdet på alla de otaliga 
nyttigheter som pengarna kunde bytas mot (och det givetvis vare sig det 
rörde sig om varor eller tjänster).

Modern penningteori om medeltidens marknader  
och pengar

Marknaden som en av många inrättningar inom värdecirkulationen
Detta är en ekonomisk-historisk studie av fundamentalt slag. Fundamen-
tal därför att den bygger på mikroteorins antagande om ’economic man’ 
som rationellt beräknar kostnader för nyttigheter, men också för att det är 
viktigt att skilja ut sådana fenomen där dessa principer inte kan sägas vara 
rådande. I en vid och tvärvetenskaplig betydelse kan ekonomi definieras som 
all resursdistribution i ett samhälle, men det har aldrig varit mitt syfte med 
detta arbete att skildra medeltidens hushållning med breda penseldrag på 
ett symmetriskt sätt. Fokus är i stället satt på det frivilliga bytet, det vill säga 
på sådana byten som bygger på marknaden.

De flesta andra slag av resursallokering har skjutits i bakgrunden, med 

�� Jonsson 2001, s. 45 & 49 f. & Hemmingsson 2005 s. 75 (vänsterspalten).

1  •  i n l e d n i n g
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undantag av ett fåtal styckepriser som är satta i pengars värde utanför mark-
naden. Det är sant att vi bland de medeltida källorna finner många slag av 
resursallokering via institut som inte bygger på frivillighet, på tvång med 
ett annat ord (se figuren nedan). Så kallad institutionell ekonomi är svengel-
ska och bär på en så kallad ’false friend’ där med engelskans institution på 
svenska avses institut, regelverk eller inrättning. I denna studie avsätts den 
svenska termen institution till att betyda organisation, institut till att stå för 
inrättning (regelverk). Ett par exempel av många möjliga ”institutioner” är 
domkapitlet i Linköping eller nunneklostret i Sko, medan ”institut” bland 
otaliga exempel utgörs av det monetära systemet eller döttrarnas lika arvs-
rätt med sönernas i den senmedeltida svenska staden.18

Dikotomin mellan frivillighet och tvång är ekonomiskt betydelsebäran-
de till den dag som är idag. Skatterna i dagens Sverige – de eviga! – spelar 
ju alltjämt en av huvudrollerna i ekonomin. Den ekonomiska utvecklingen 
sedan tidig medeltid kan starkt förenklat sägas vara historien om hur tvång 
byts mot frivillighet. Ett annat sätt att beskriva denna process är att kom-
mersen vinner insteg på diktatens bekostnad; handel med tjänster och va-
ror i stället för påbud. En inventering av de inrättningar som påträffats 
i källmaterialet sammanfattas i nedanstående figur. De två första tvångs-
instituten tycks ha varit på retur redan i slutet av 1200-talet och år 1335 
förklarade den nye regenten kung Magnus i ett berömt brev riktat till väst-
götarna (bland många andra stadgor i detta brev) att ingen längre fick födas 
ofri i Sverige.19 Kungens beslut i humaniserande riktning var av begränsad 
omfattning och innebar således inte någon frigivning av då levande livegna 
och slavar. Magnituden av denna förändring, av denna övergång från tvång 
till marknad, alltså arbetsmarknad, har poängterats tidigare i svensk med-
eltidsforskning.20

18 Stadslagen Ärvdabalken I, s. 56.
19 DS 3106.
20 Dovring 1953, s. 389.



     23

figur 1.  Värdecirkulationen i Sverige fram till 1300-talets mitt

tvångsinstitut frivilliga institut

slaveri (träldom) marknad
livegenskap (fornsv. ’fostre’) • jord (arrendatorer)

• arbete (tjänstefolk)

tillgrepp (t.ex. rån) • krediter (t.ex. via brukspant)

saköre (böter i.st.f. kroppsstraff) • livsmedel

arvsrätt (patriarkal) • hantverksprodukter

förrådshushållning 

(enligt patriarkala principer)

donation
• allmosa

• testamentarisk

• morgongåva & hemgift (vid giftermål)

• ingift (vid ingång i kloster)

skatt
• ledung & skeppstvist (krigstjänst)

• gengärd ([kunga–]gästning)

• laga nöt (hästfoder & borg- 

   underhåll)

• ättargäld (tingsavgift)

• tionden, peterspenning med många    

   fler klerikala utskylder

kommendering
                              l ö s p e n n i n g  (i krig)

plundring (i krig)

Denna studie blir relevant för ekonomisk teori via ett fokus på i första hand 
marknaden bland funna institut för resursallokering. Inbäddade komponen-
ter av frivillighet eller uppskattning vid duglighet kan förvisso förekomma 
inom tvångsinstitutens ramar, men det innebär inte att dessa ordnas in un-
der kategorier som här antas följa de principer som hör grundläggande eko-

1  •  i n l e d n i n g
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nomiska antaganden till.��

per, såsom att skatter i bästa fall finansierar militärt och rättsligt skydd som 
motprestation åt den skattskyldige. Men att ett institut till en mindre del 
bygger på ett slags bytesprincip, ändrar inte inrättningens fundamentala 
karaktär av att något alternativ inte föreligger för den som är förpliktigad 
att leverera varor eller tjänster åt den mäktigare, åt överheten. Åtskilliga är 
således de institut i figuren ovan som i stort sett förbigås i denna bok.

Sålunda, med vissa undantag där uttryckliga pris i penningar anges, har 
följande transaktioner utelämnats i denna bok: Peterspenning, tionden, in-
terna kyrkliga överföringar mellan klerikala myndigheter (t.ex. till kurian), 
jordabyten med undantag av dem med så kallad mellangift, vitesavgifter 
som ej döms ut, upplåtelser där det ej klart framgår att det är fråga om 
kommers, samtycke från maka/make (eller annan släkting vid fastighets-
köp), arv, donationer, morgongåva, ingift i kloster, prebenden, lösepen-
ningar ur fångenskap (särskilt frekvent i breven under åren 1364–1365), 
utländska transaktioner med för svag svensk anknytning, uppdragsbrev åt 
ombud vid försäljning, förvaltningsuppdrag samt given ansvarsfrihet efter 
räkenskapskontroll.

Det finns fler än ett skäl till att placera marknaden i centrum av ett arbete om 
det monetära systemet, senare tiders vetenskapliga framsteg om hur olika 
marknader i praktiken fungerar kan nyttjas för att kasta ljus över pengarnas 
funktion.�� Det har till och med framkastats den tanken att marknader utan 
pengar eller vice versa knappast kan existera i sinnevärlden, de båda skulle 
helt enkelt förutsätta varandra.�� Jag bygger min modell på två nationaleko-
nomer som yttrat sig insiktsfullt om penningens roll i ekonomin under eu-
ropeisk medeltid, Eli F. Heckscher (1879–1952) och C. A. E. Goodhart (f. 

�� Xenofon, s. 58, 65 & 79 där redan denne tidige grekiske filosof håller fram i sin ge-
nomgång av dygd i godsskötsel att flitiga och kompetenta slavar ska belönas medan övriga 
ska straffas. Än tydligare utgör det exempel som föreskriver att slavarnas kläder och skor 
ska vara av varierande kvalitet så att man kan ”belöna de duktigare arbetarna med det 
finare och ge det sämre till de mindre förtjänta” (Xenofon, s. 81). Här finns en komponent 
av frivilligt byte (flit & gott uppförande mot belöning) men det ändrar inte på slaveri (träl-
dom) som i allt väsentligt ett renodlat tvångsinstitut.

�� Goodhart 1989, s. 22 (slutet av första stycket).
�� Goodhart 1989, s. 31 (andra stycket).
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1936). Den förstnämnde står för ett klassiskt betraktelsesätt av ekonomin 
med fokus på den stora ekonomiska nyttan med pengars värde i substans 
för att skapa balans mellan efterfrågan och utbud i ekonomin. Den senare 
med en institutionellt inriktad komplettering av den klassiska teorin vad 
gäller pengars värde som information och som kreditmedel via symboliska 
pengar (eng. ’Fiat Money’) och som uttryck för statsmaktens förmåga att 
under lyckliga omständigheter bestå marknaderna med dessa så värdefulla 
nyttigheter.

Ordet ekonomi ger lätt associationer till pengar, vilket fördunklar det 
faktum att ekonomi i grunden alls inte handlar om dessa. Målet med eko-
nomisk verksamhet är ju i slutändan konsumtion, och det vare sig vi kon-
sumerar resurser direkt eller sparar dem (t.ex. investerar) för att bruka dem 
senare. Heckscher stryker i sitt kapitel om den kombinerade natura- och 
penninghushållningen under ekonomins långt större transparens under 
primitiva förhållanden (avseende svensk medeltid och 1500-tal). Vid ett 
direkt byte blir såväl mål som medel för bytet helt enkelt lättare att se.

En marknad med mycken byteshandel innebär dock stora praktiska svå-
righeter att komma till avslut, eftersom en köpare av en viss vara oftast inte 
kan förse säljaren med just den reala prestation som denne önskar. Många 
belägg visar att man på medeltiden bytte varor flera gånger, för att uppnå 
sina mål, och därvid nyttjade så kallade ”mellanvaror”. Medeltidssvenskan 
hade faktiskt ett ord för denna i vardagen så vanligt förekommande förete-
else: värdörar.�� Pengar är givetvis den mest praktiska av alla mellanvaror, 
men då näppeligen ingen ekonomi före den industriella revolutionen kun-
de bestå sina invånare med pengar i tillräcklig mängd blev man tvungen att 
konstruera allehanda substitut till dessa.��

Den genomskinlighet av varor och tjänster mot andra varor och tjänster 
under Sveriges medeltid kan också beskrivas i ordalag av att vi här möter 
en ekonomi som även med samtida europeiska mått mätt får sägas vara 
av tämligen primitivt slag. Svenska penningar finns där omnämnda såväl 
som värdemätare och, men mer sällan, som betalningsmedel. Heckscher 
menar i en träffsäker liknelse att dagens långt mer monetariserade hus-
hållning numera sveper in ekonomin i ett töcken i form av den allestädes 

�� Heckscher 1941 s. 45 f.
�� Heckscher 1935, s. 58 f.

1  •  i n l e d n i n g
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närvarande värdemätaren pengar. Den så kallade ”penningslöjan” döljer 
effektivt det faktum att vi nu som förr byter varor och tjänster mot andra 
realprestationer, men att vi allt som oftast förblandar detta byte med med-
let vi använder till att utföra detta byte med: pengarna.�� Ekonomi handlar 
primärt inte om pengar, och detta fundamentala antagande är lika relevant 
vare sig studiet avser Sverige av idag eller för 700 år sedan.

Grundläggande i teorin kring penningen är att denna fullgör tre funk-
tioner i utbud och efterfrågan på marknaden. För det första som betalnings-
medel, det vill säga att pengar erläggs som likvid mot någon annan nyttig-
het. För det andra som värdemätare – i denna bok ofta benämnd värdeenhet 
– av någon annan nyttighet, eller mer vardagligt uttryckt: prislapp. För det 
tredje som värdebevarare, till exempel sparade på kistbotten. I denna den 
tredje och sista funktionen är det mynten själva som står för folks efterfrå-
gan. Teoretiskt sett är inte den lätt att förklara,�� men den funktionen spe-
lar en inte lika framträdande roll i denna studie visavi de två förstnämnda 
funktionerna.

Tvivels utan är det i den andra funktionen, som värdemätare, vi oftast 

�� Heckschers liknelse om hur penningen idag döljer ekonomiska fundamenta lyder så 
här (och anspelar på det faktum att Roms myntverk på Forum Romanum låg inrymt i 
Junotemplet där): ”Ty under naturahushållningen framträda de ekonomiska transaktio-
nerna i sin nakenhet, de döljas icke av den slöja vari penningväsendet insveper allt byte, 
de låta var och en se bytets slutliga gestalt som en utväxling av varor och prestationer mot 
varor och prestationer; penningarna kunna då icke förefalla som slutmålet för ekonomisk 
verksamhet, alla måste förstå att målet är medel för människors behov. Sedan penning-
slöjan har lagt sig över näringslivet, är det däremot endast naturligt att man tar molnet för 
Juno. Det betyder verkligen icke att molnet är Juno.” Heckscher 1935, s. 78 (Heckschers 
kursiv); även citerat i Franzén 1998, s. 32. Att penningarna är slutmålet i all kommers är 
en vanföreställning som vi redan möter hos Aristoteles (Wood 2002, s. 82). Heckscherci-
tatet ovan kan ses som en direkt polemik med Aristoteles och hans många epigoner bland 
skolastiker och merkantilister.

�� Goodhart 1989 kapitel III ägnas åt analyser av efterfrågan på pengar. De många depå-
fynd av medeltidsmynt som gjorts kan hypotetiskt tyda på pengarnas stora betydelse som 
värdebevarare. Genom Eli Heckschers långa nationalekonomiska forskargärning löper 
som en röd tråd vikten av ett stabilt penningvärde som medel att motverka obalanser i 
utbud och efterfrågan, i dennes fall i form av en återkommande plädering för guldmynt-
fotens återinförande under framför allt mellankrigstiden. Den ekonomiska ordning som 
nu är rådande (2006) i det svenska riket (via Riksbanken), vilken ersatt keynesianismen, tar 
ånyo sin utgångspunkt i att hålla penningvärdet stabilt. Det är alltså viktigt för att en eko-
nomi ska fungera effektivt att det finns en stabil efterfrågan på pengar, eller annorlunda 
uttryckt att de kan tjänstgöra som värdebevarare för den som så önskar.
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möter penningen i medeltida urkunder. Det är viktigt att inse distinktionen 
mellan penningen som värdeenhet kontra betalningsmedel. Vid en okritisk 
granskning av ett pris satt i pengar kan detta tas som ett historiskt påstå-
ende att också mynt användes som betalningsmedel. Det är svårt att un-
derskatta den positiva betydelsen av penningen som värdemätare, eftersom 
den öppnar helt nya möjligheter för det fria bytet – information. Men för att 
mynten ska kunna fungera som dyrk till denna dimension av annars fördold 
kunskap måste de vara någorlunda likvärdiga, alltså normerade i vikt och 
halt silver (som var den enda värdebärande metallen i samtliga mynt som 
präglades under svensk medeltid). Mynten blir som del av ett dylikt system 
inte bara lätta att använda som betalningsmedel, utan – minst lika viktigt 
– kan systemet i abstrakt mening användas som värdeenhet (prislapp) för 
alla andra varor och tjänster.

Man kan naturligtvis föreställa sig en icke-monetariserad ekonomi, alltså 
marknader helt utan pengar. I en dylik tankekonstruktion skulle man möta 
värdeenheter såsom 2 kor = 1 oxe = 220 gäddor = 4 svärd = ½ harnesk och 
så vidare. Men, självfallet, ett sådant system för värdering blir snart oöver-
skådligt att hantera praktiskt. En modellekonomi som omfattar ett byte av 
100 slags varor (i fast värde) resulterar i att antalet bilaterala värdeenheter 
stannar vid för den mänskliga hjärnan oöverskådliga 4950. Då vi dessutom 
vet att antalet handelsvaror under medeltiden var betydligt fler till antalet än 
så (och att varupriset varierade mellan olika exemplar av en och samma vara), 
blir det uppenbart att nyttan är stor på marknaden av en välkänd standard att 
mäta alla andra varor och tjänster med. När väl varors och tjänsters relativa 
värde bekvämt kan mätas via ett välkänt monetärt system, innebär det stora 
vinster i form av information och minskad risk för aktörerna – tillika också 
ökade möjligheter att kunna acceptera andra varor och tjänster som kontant 
betalning (likvid) när motparten inte kan prestera mynt.

Vad får då dessa penningteoretiska antaganden för betydelse i denna 
studie? Detta kommer bland annat att utvecklas i metodikavsnittet, men 
väsentligt vid varje excerperat belägg har inte bara varit att försöka skilja 
på värdeenhet och transaktionsmedel, utan även att försöka att närmare 
karaktärisera den senare. Transaktionsmedlet kan i sin tur delas in i under-
grupper som är av två huvudslag: Avslutad betalning (kontant likvid) samt 
uppskjuten betalning (kredit i källorna vanligtvis via pantsättning av jord).

1  •  i n l e d n i n g
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Källmaterialet: handskrifterna, det tryckta ”Diplomata-
rium Suecanum” samt centrala sekundärkällor

Svenskt Diplomatarium – en tryckt källserie med en lång historia
Denna studie vore omöjlig utan de grundläggande och omfattande publice-
ringsarbeten som generationer av forskare bestyrt. När medeltiden avlöstes 
av Vasatid på 1520-talet kom den nyborna svenska nationalstaten snart att 
intressera sig för dokument som kunde kasta ljus över förhållanden såsom 
äganderätter och över såväl statsmaktens som lokalsamhällenas administra-
tion. Detta arkivariska intresse gick hand i hand med en omfattande tvångs-
vis omfördelning av egendom från kyrka till krona och den processen kom 
både att bevara och förstöra medeltida handskrifter.�� Från privatpersoner 
och institutioner kom också centralmakten att samla in handlingar anting-
en i original, kopia eller sammandrag (regest) och detta är källkritiskt sett 
väsentlig att hålla i minnet.�� Det är givetvis av betydelse för varje historiker 
att både fråga sig i vilket syfte en källa har blivit upprättad och varför den 
har blivit bevarad.�0

Kronans intresse i sin maktutövning var (och är fortfarande) drivkraften 
till de ansenliga reala arkivresurser som i århundraden lagts ned på bevaran-
det av urkunder från svensk medeltid. En del medeltidsbrev gick förlorade 
när Stockholms slott brann år 1697, men omfattningen av denna förstörelse 
har ofta överdrivits.�� Redan på 1520-talet hade dock tidens tand gnagt sön-
der merparten av de urkunder som upprättats under medeltiden, så kvar var 
då bara en mindre återstod av vad som en gång funnits. Ett försök till upp-
skattning av hur liten del av helheten vi har i behåll skulle i och för sig vara 
möjlig att utföra på svensk botten, men det är inte syftet här. Nordisten Ing-
er Larsson har i försiktiga ordalag nämnt att bevarandegraden skulle kunna 
vara så låg som 1 procent, en hypotetisk siffra hon redovisar som en möjlig 
approximation vid en jämförelse av det svenska materialet med en undersök-
ning utförd på kungens arkiv i det högmedeltida England.��

�� Fritz 2004, s. 7.
�� För en mer noggrann översikt av var samlingarna av medeltidsbrev befinner sig idag, 

hur de i stora drag fördelar sig vad gäller original eller avskrifter m.m., se Fritz 2004, s. 14.
�0 Finley 1987, s. 105.
�� Fritz 2004, s. 11.
�� Larsson I 2003, s. 254 & Myrdal 2003, s. 109.
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De urkunder som nyttjas i denna studie kallas för brev, ibland också be-
nämnda diplom – här används dessa två termer synonymt. De medeltida 
breven har i nästan tvåhundra år varit föremål för publicering och hittills 
har cirka en tredjedel av totalen av cirka 40 000 nått trycket. Under sitt la-
tinska namn kallas utgåvan för Diplomatarium Suecanum, på svenskt språk 
Svenskt Diplomatarium, och den består av tretton kronologiskt ordnade 
band. Det rör sig om två olika utgåvor: Dels den så kallade DS-serien i tio 
band inkluderandes breven från 1000-talet till 1375�� (utgivning pågår), 
dels den sekelgamla SD-utgåvan 1401–1420 (i tre band plus ett supple-
ment). SD-serien används inte här som underlag med ett viktigt undantag 
vad gäller materialets könsfördelning (se kap. 4).

Ett medeltida brev (diplom) är inte ett privatbrev, utan en urkund av of-
fentlig art och med få undantag är förlagorna till de moderna trycken av 
dessa urkunder skrivna på pergament (dvs. på till skrift särskilt preparerade 
skinn). Tusentals av breven är helt eller delvis upprättade i ekonomiska 
syften, de har normalt en utfärdare namngiven – en eller flera män/kvin-
nor eller en institution (oftast kyrklig). Ett problem vid historiska studier 
rörande sen medeltid (1350–1523) ligger i att majoriteten av breven från 
denna tid ännu är otryckta. För de historiker som haft tillräckliga skäl att 
granska grundtexten har Svenskt Diplomatarium på Riksarkivet – där de 
flesta originalen förvaras idag – berett dessa tillträde till samlingarna. Andra 
hänvisas (med rätta) till de fotokopior som gjorts tillgängliga för allmän-
heten i naturlig storlek inbundna i folieband av skinn. I princip, men bara 
i princip, är det en dygd för varje historiker att arbeta med primärkällan, 
men att avläsa och tolka medeltida handskrifter med sina många förkort-
ningar med flera svårigheter mångdubblar problemen och tidsåtgången i 
jämförelse med att ha tillgång till texten i tryckt form.�� Nu finns de tryckta 
brevtexterna tillgängliga på internet i digital form, men så var ännu inte 
fallet när excerperingen till denna studie utfördes (se nedan).

�� De första tryckta breven är daterade före år 1000, det äldsta till år 817, men dessa 
urkunders tidiga dateringar har inte överlevt senare tiders granskningar – det är i vissa 
fall fråga om rena förfalskningar från tiohundratalet och senare (muntlig uppgift av Claes 
Gejrot på Riksarkivet). Se även Gejrot 2004, s. 22 ff.

�� Jag har endast en gång under arbetets gång föranlett mig att konsultera en fotokopia 
av ett brev (vid kontroll av ett par spannmålspriser).

1  •  i n l e d n i n g
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Regestersamlingar med flera sekundärkällor
Oundgängliga hjälpmedel i de tryckta publikationerna är de infomations-
digra index av olika slag av vilket de mest betydelsefulla här utgörs av per-
sonregistren (mer om dessa i kap. 4). Centralt i sökandet efter relevanta data 
är de så kallade regestren. Specialtermen regest står för någon form av sam-
manfattning på svenska av innehållet i ett brev. Dryga halvdussinet utgåvor 
av regester upprättade i modern tid finns forskaren till hands, men de flesta 
täcker allena någon särskild aspekt eller delperiod av svensk medeltid. En 
regestserie hittar vi i de tryckta utgåvorna (1000-tal till 1375 & 1401–1420) 
där varje brevs originaltext föregås av en ett dylikt sammandrag, medan en 
annan återfinns i de askar med handskrivna pappersblad som är tillgängliga 
på Riksarkivet (ofta benämnda ’kapslarna’), ett arbete av imponerande om-
fattning, men synnerligen varierat till innehåll beroende på vem som upp-
rättat regesten. Bland tryckta regester kan nämnas SRP (vol. 1 1351–1382 
& vol. 2 1383–1400), SRPH (1351–1400), Sven Tunbergs regestsamling 
över brev daterade 1434–1441 samt Hans Gillingstams rekonstruktion av 
innehållet i brev förlorade i slottsbranden 1697.��

Vissa data återfinns sannolikt i nästan alla regester, det torde i alla fall 
gälla utfärdandeort samt datering där dessa klarlagts av forskningen. Vad 
gäller innehållet i den refererade brevtexten i fråga märker man snart att 
någon absolut konsensus om vad en modern regest ska förteckna inte fö-
religger. Den som finner en viss typ av uppgift – exempelvis pris i pengar 
på omnämnda jordetal – kan inte vara säker på att sådana variabler saknas 
i nästa refererade brev bara för att dylika inte återfinns i regestret i fråga. 
Sådana brister åtgärdas successivt av Svenskt Diplomatarium på ovan-
nämnda regestsamlingen på internet (se nästa stycke).�� Noteras kan vid 
studium av samma brev i olika samlingar av regester att dessa ibland står 
i beroendeförhållande till varandra, ibland inte. Forskaren bör försiktigt-
vis utgå ifrån att varje restserie är unik till sitt innehåll tills han eller hon 
övertygat sig om motsatsen.

Av ovannämnda samlingar har endast Gillingstams arbete använts i 

�� SRP, SRPH, Svenska medeltidsregester 1434–1341 samt Gillingstam 1996. Den sist-
nämnda är särskilt betydelsefull för denna studie, då åtskilliga transaktioner inklusive pen-
ningpriser gjorts tillgängliga som annars inte skulle varit det.

�� Myrdal 2003, s. 125 (sista stycket).

Folkungatiden 25 oktindd.indd   30 2006-10-26   11:19:44



     31

kontrollsyfte, medan två andra regestseriers betydelse som underlag till 
denna studie är svåra att underskatta. Den ena är den år 1999 daterade på 
CD-ROM publicerade Huvudkartoteket, eller fullt utskrivet: ”De svenska 
medeltidsbreven i Svenskt Diplomatariums huvudkartotek” (SDhk). Den 
omfattande gärningen med att skapa denna samling med digitala reges-
ter över samtliga brev startade på 1980-talet under ledning av historikern 
Birgitta Fritz, efter hennes pensionering 1999 av latinisten Claes Gejrot. 
Under arbetets gång utkom en uppdaterad version av Huvudkartoteket då 
jag avverkat åren 1290–1313 i mitt excerperingsarbete, medan en succes-
sivt uppdaterad version av och till varit tillgänglig på Riksarkivets hemsida 
på internet�� – av mig dock endast nyttjad i en handfull excerpter. Med bara 
några dussin undantag finns Huvudkartoteket med som citerat underlag 
till de excerperade 2614 transaktionerna.

Vid arbetets slutskede (december 2004) publicerades samtliga tryckta 
brevtexter i digitalt format av Riksarkivet och dessa händelser på inter-
net är bara ett par exempel av flera möjliga på hur radikalt förändrade 
förutsättningar vårt medeltida underlag genomgår för närvarande. Hade 
exempelvis breven förelegat i dylikt format vid starten av mitt arbete hös-
ten 2001, hade studien till exempel kunnat effektiviseras via digitala ut-
sökningar. Huvudkartoteket fick bli utgångspunkten vid excerperingsar-
betet, medan den tryckta versionen (DS) konsulterades parallellt. Janken 
Myrdal har visat att antalet brev i SDhk är större än för de två perioder 
som de tryckta DS- och SD-serierna täcker, cirka 15 %, delvis beroende 
på olika definitioner ifall vissa bevarade texter ska räknas som ett eller 
flera brev samt på att senare upptäckta eller rekonstruerade brev medta-
gits i SDhk.�� Det senare gäller ovannämnda arbete av Hans Gillingstam 
vars regester över innehållet i förlorade brev i sin helhet verkar att ha 
förts in i SDhk.

Den andra viktiga regestserien är den av mig benämnda Fritz&Bäärnhielm 
med den talande titeln Sveriges mynthistoria: Magnus Erikssons tid 1319–
1363. Denna samling av mynthistoriska data, tillgängliga i några textfiler, 
har beklagligtvis ännu inte blivit tryckt, men står att erhålla för den som så 
önskar av mig eller av Numismatiska forskningsgruppen vid Stockholms 

�� www.ra.se/ra/diplomat.html.
�� Myrdal 2003, s. 107.

1  •  i n l e d n i n g
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universitet. Detta verk är signerat Birgitta Fritz och latinisten Göran 
Bäärnhielm och i hälften av mina excerpter ingår hänvisningar till detta 
arbete. Fritz&Bäärnhielm tar sikte på priser samt värdeföremål i ädla me-
taller, mest silver. Deras regester är försedda med citat och översättningar 
från originalspråket (särskilt värdefullt vid latintexter eftersom underteck-
nad inte är så sadelfast i detta språk). Där står utöver många köp även att 
finna åtskilliga data från institut utanför marknaderna. Således får vi många 
prov på föremål i egenskapen av värdebevarare, följaktligen den tredje funk-
tion som pengarna spelar i grundläggande penningteori (se under föreg. 
rubrik), men som här inte intar samma betydelse som värdemätare (pris-
lapp eller annan värdeenhet) respektive transaktionsmedel. De medeltida 
breven är skrivna på olika språk, men latinet dominerar över andra mål 
(svenska, tyska, danska m.fl.) fram till 1370. Den filologiska forskningen 
kring breven och de medeltida språken är omfattande och nyttjas synner-
ligen selektivt här. Det äldsta brevet avfattat på fornsvenska är från 1330,�� 
men först vid seklets mitt inträder ett skifte som i slutändan innebär att 
svens-kan byter plats med latinet som det ledande skriftspråket. I Norge 
hade folkspråket sedan länge fungerat som det främsta diplomspråket, och 
i de förenade kungadömena Norge och Sverige drev kung Magnus Er-
iksson via sin landslag år 1347 på utvecklingen åt samma håll i Sverige.�0 
Breven kan delas in i olika genrer och Birgitta Fritz ger följande översikt 
utifrån exemplet år 1369: ”Kungabrev, dombrev, gåvobrev till kyrkor och 
kloster, köpebrev, bytesbrev, fastebrev (lagfartshandlingar), pantbrev, testa-
menten, fullmakter och kvitton”.�� I samtliga dessa brevtyper har data från 
marknadstransaktioner hittats.��

�� Fritz 2004, s. 8.
�0 Myrdal 2003, s. 111.
�� Fritz 2004, s. 8.
�� Inger Larsson ger via några verbuttryck en uppräkning av olika syften med brevens 

upprättande som ger en överblick av vilka områden inom makt och marknad som brevtex-
terna befattar sig med. Man: ”sålde, bytte, gav och pantsatte egendomar, fiskerätter och hus 
/---/ stadfäste tidigare beslut, tillkännagav nya beslut och gav befallningar /---/ vidimerade 
urkunder och utfärdade fullmakter, gav skattebefrielser och förläningar, utfärdade andra typer 
av privilegiebrev och tog kyrkliga institutioner i sitt beskydd /---/ dömde, gav tillstånd, och 
beviljade bygglov /---/ utfärdade ett stort antal olika skriftliga handlingar på olika nivåer och 
för olika syften inom administration och förvaltning.” Larsson I 2003, s. 122 (Larssons 
kursiv).
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Oaktat vad som sagts ovan om bristande symmetri i informationen i ut-
gåvorna, vissa data kan vi vara nästan säkra på att hitta i publikationer av 
medeltida brev vare sig det gäller texten i sin helhet eller en regest. Så-
dana variabler är namnet på brevutfärdaren, upprättandeort samt datumet 
i modern formulering (i undantagsfall kan en eller flera av dessa variab-
ler saknas). Dateringarna är en vetenskap i sig, bland annat eftersom man 
formulerade sig annorlunda och klumpigt vid dateringar på medeltiden 
– till det kommer det mödosamma arbetet via källkritiska jämförelser för 
att komma till rätta med direkta fel, bristande eller medvetet manipulerade 
formuleringar et cetera. Datering är i sig givetvis ett av källkritikens mest 
användbara redskap. Tabell 1:1 på nästkommande sida visar månadsfördel-
ningen av de svenska medeltida breven.

Vi åser där ett slags mått på ett förindustriellt samhälles kommu-
nicerande aktiviteter. Dessa tycks nå en topp i mars månad – något över-
raskande med tanke på att den medeltida påsken kunde inträffa redan den 
22 mars (men inte senare än den 23 april). Efter en svacka i april skönjer 
vi högre aktivitet i maj till juni följt av en lång neråtgående trend fram till 
det tydligt markerade bottenläget i december. Julfirandet torde ligga ba-
kom detta. Även om de urgamla traditionerna att omsorgsfullt fira jul och 
påsk i Sverige verkar att sätta spår i tabellen nedan, (dvs. lägre andelstal för 
december och april) bör vi erinra oss vintervägarnas stora betydelse i det 
förindustriella Sverige. Annorlunda uttryckt innebär det att vi måste se till 
de europeiskt sett unika möjligheter som det goda slädföret vintertid er- 
bjöd till såväl snabba som tunga transporter. Mars månad var dessutom mer 
vintrig på medeltiden än idag. Detta eftersom mars då låg cirka tio dagar 
längre från sommarsolståndet. Först år 1753 korrigerades det svenska årets 
längd när den gregorianska almanackan infördes i och med att februari då 
som en engångsföreteelse avkortades med elva dagar. Den sista kolumnen 
visar antalet transaktioner som excerperingen resulterat i och skillnaderna 
visavi övriga kolumner är inte anmärkningsvärda.

1  •  i n l e d n i n g
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tabell 1:1  De medeltida svenska breven (diplomen) fördelade efter den 
månad de daterats samt excerpterna efter antal transaktioner 1254–1370

Månad Antal brev i 
huvukartoteket 
(sdhk) 1000-tal 
till 1500-talets 
början [& prcent]

Procent 
antal brev 
exklusive 
månad  
saknas

Antal brev i  
huvukartoteket 
(sdhk) 1254–1370 
[& procent]

Fördelning bland 
företagna exerpe-
rade transaktioner 
1254–1370: antal 
[& procent]

Januari 2963 [7,5 %] 8,5 594 [6,5 %] 151 [5,8 %]

Februari 3071 [7,8 %] 8,8 664 [7,3 %] 216 [8,2 %]

Mars 3472 [8,8 %] 10,0 823 [9,0 %] 254 [9,7 %]

April 2632 [6,6 %] 7,6 646 [7,0 %] 225 [8,6 %]

Maj 3222 [8,1 %] 9,3 766 [8,4 %] 209 [7,9 %]

juni 3356 [8,5 %] 9,6 732 [8,0 %] 238 [9,1 %]

Juli 3139 [7,9 %] 9,0 849 [9,3 %] 196 [7,5 %]

Augusti 2951 [7,4 %] 8,5 804 [8,8 %] 208 [9,0 %]

September 2794 [7,1 %] 8,0 703 [7,7 %] 159 [6,0 %]

Oktober 2805 [7,1 %] 8,1 637 [7,0 %] 146 [5,6 %]

November 2495 [6,3 %] 7,2 581 [6,4 %] 240 [9,2 %]

December 1885 [4,8 %] 5,4 447 [4,9 %] 117 [4,5 %]

Månadsupp-

gift saknas

4776 [12,1 %] 881 [9,6 %] 255 [9,8 %]

summa 39561 [100 %] 100 % 9127 [100 %] 2614 [101 %]

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmateria-
let 1250–1370, dvs. DS & SDhk, varav den senare något bearbetad & korrigerad vad gäller 
månadsangivelsen.
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Förutom ovannämnda primär- och sekundärkällor vill jag avslutningsvis 
nämna sex arbeten inom medeltidsforskningen av särskild vikt i studiet 
av den ekonomiska historia som berättas här, utöver tidigare omnämnda 
Heckscher och Goodhart. Janken Myrdals Jordbruket under feodalismen 
1000–1700 och Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse är väsentliga vad gäller 
såväl jordbrukets struktur som demografiska rörelser under svensk medel-
tid; den senare är tillika viktig som referens vid det oundgängliga källkri-
tiska arbetet. Johan Söderbergs Sveriges ekonomiska historia / Medeltiden för-
ser oss med de viktigaste linjerna för tusen till femhundra år sedan, medan 
Brita Malmers Den senmedeltida penningen i Sverige skänker oss avgörande 
hårddata om 1300-talets mynt och därmed underlag till slutsatser vilka rol-
ler i ekonomin penningen kan ha spelat. Kenneth Jonssons uppsats Ut-
vecklingen av ekonomin som den speglas i myntningen är lättfattligt med såväl 
numismatiska linjer som med djärva tolkningar kring Folkungatidens mo-
netära system. Douglass C. North & Robert Paul Thomas klassiska credo 
Västerlandets uppgång begripliggör det medeltida jordbrukets progressiva 
väg mot större frihet och lönsamhet i västra Europa. Det demonstrerar 
också den institutionella ekonomins möjligheter att förklara samtida miss-
lyckanden, det vill säga alla de inrättningar som stod i vägen för marknaden 
eller de otaliga institut som medvetet inrättades för att hindra den.

Metodik och disposition
Som framgått är denna studie inriktad mot kvantifiering av olika data som 
ovannämnda källor och sekundärkällor förser oss med. I textbilagorna redo-
görs mer i detalj för hur datainsamlingen gått till och hur den strukturerats 
efter de syften som guidat detta arbete. År 1290 planerades ursprungligen 
utgöra startår, eftersom det bedöms vara den ungefärliga startpunkten på 
det för Svealand och Götaland gemensamma myntet och mynträkningen,�� 
en tidpunkt som sammanfaller med kung Birger Magnussons trontillträde. 
Med det synsättet kunde tiden före 1290 ha negligerats, men under arbe-
tets gång adderades åren 1254–1289 för att leta upp (mest) kommersiella 
data som utgör en del av förhistorien till sveasystemets överföring till Gö-
taland.

�� Malmer 1980, s. 22 & Jonsson 2001, s. 50.

1  •  i n l e d n i n g
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Den redovisningen görs i nästa kapitel till ett slags prolog för den fort-
satta studien av Sveriges (vingliga) övergång till mer enhetlighet inom det 
monetära systemet. Det kommande kapitel 2 granskar inte bara åren 1254–
1289 utan fungerar också som exempel på vad (tidiga) data ur källmateria-
let kan bestå ekonom-historikern med. År 1360 hade Gotland och Skåne i 
det svenska rikets utkant alltjämt eget mynt och egen mynträkning, men i 
och med förlusten av dessa landskap efter lyckade danska fälttåg kom Sve-
rige automatiskt att bli enhetligt i monetärt avseende. Men utvecklingen i 
monetarisernade riktning rymmer – som vi ska se – långt mycket mer än att 
kunna reduceras till dessa militära tillkortakommanden.

Kapitel 3 analyserar således de spår av de svenska penningarnas (växlande) 
värde uttryckt i vikt silver i jämförelse med numismatiska uppmätningar av 
substansvärdet i bevarade utvalda exemplar av penningar från 1200- och 
1300-talen.

Kapitel 4 fokuserar på de mest frekventa marknaderna ur kvinnohistorisk 
synvinkel som tar sin utgångspunkt i det antagandet att en ökad frihet att 
agera på marknaden borde vara parallell med emancipation.

Kapitel 5 tillägnas den tidigare inte sällan avhandlade frågan om jordpriser-
na och ifall övergången mellan högmedeltid och senmedeltid präglades av 
(nominell såväl som real) inflation eller deflation.

Kapitel 6 behandlar vissa spår av växlande värdeenheter och betalningsme-
del samt priser på en handfull livsmedel och där spannmåls- och silverpriser 
i vikt gör det möjligt att sätta in Sveriges hela medeltida ekonomiska ut-
veckling 1291–1530 i ett Europa-perspektiv.

Kapitel 7 utgör en resumé av kapitel 1–6 där såväl centrala empiriska iakt-
tagelser sammanfattas som de viktigaste slutsatserna redovisas.

I kapitel 2–6 är förstås den ekonomiska synpunkten styrande, men respek-
tive kapitel kan läsas separat. Tillsammans har kapitel 2–6 lite karaktären 
av sammanläggningsstudie över sig och de innehåller därför vissa upprep-
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ningar av fakta och resonemang som kan verka störande för den som tar 
del av boken i sin helhet. För dessa omtagningar ber jag läsaren om över-
seende.

1  •  i n l e d n i n g
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Det federativa Sveriges  
monetära mångfald

Pengars och värdeenheters första början 1140–1289

Tiden före 1250
Sverige på 1100- och 1200-talen må ha haft en gemensam regent, men den-
nes resurser och maktbefogenheter var små. Helt naturligt har svensk histo-
rieskrivning lagt mycket fokus på kungarna, därför att den svenska staten och 
nationsbegreppet har sina rottrådar i detta ämbete. Men den fundamentala 
svagheten i staten som institution visar sig i att flertalet av de medeltida re-
genterna i Sverige blev avsatta. Bland den minoritet av regenter som klarade 
sig från detta bistra öde hade en del av dem att tacka den plötsliga sotdöd som 
inte var ovanlig på medeltiden och som förstås också kunde drabba samhäl-
lets spetsar.

Denna svårighet för kronans huvudman att hämta tillräcklig styrka ur 
andra maktcentra eller processer i samhällsutvecklingen gäller hela epo-
ken svensk medeltid tills den siste unionskungen störtades 1523. Det är 
därför lätt att stämma in i karaktäristiken av ett Sverige mer som en lös 
federation av landskap än som ett enhetligt rike��, ett kungadöme som på 
1200-talet upprättade landskapslagar och sörjde för mer än ett monetärt 
system. Präglingen av mynt var senast från slutet av 1100-talet ett så kallat 
regale, alltså en kronans rättighet, ett kungligt monopol om man så vill.�� 

�� Klackenberg 1992, s. 181.
�� Jonsson 2001, s. 44 & 71.
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Märkligt nog verkar det aldrig ha omfattat Gotland som höll sig med eget 
mynt tvärs igenom medeltiden.

Mer än något annat är det tack vare arkeologiska rön som vi kan följa hur 
tre monetära system växte fram i Sverige under 1100-talet (fyra ifall vi räk-
nar med det skånska myntet som var en avläggare av det danska systemet). 
Myntens lödighet – alltså deras silverhalt – var hög, ungefär 95 %, vilket i 
praktiken nog utgjorde så rent silver som den tidens teknik förmådde upp-
bringa. I det avseendet liknade dessa mynt sina föregångare som präglades 
i Vikingatidens Sigtuna (se s. 18–20) och ända till halvsekelskiftet 1250 
förblev nästan rent silver det myntämne som kronan nyttjade. De tre sys-
temen kallas talande för gotländska penningar, götapenningar samt svea-
penningar och präglingen av dem startade i tur och ordning ungefär 1140 
(Visby?), 1150 (Lödöse vid nuvarande Göteborg) samt 1180 (Sigtuna). Det 
gotländska systemet dominerade inte bara Gotland utan även fram till cir-
ka 1250 även Öland, Småland och Östergötland. Det götaländska mynten 
finner vi främst i Värmland, Dalsland och Västergötland; de svealändska i 
Mälardalen inklusive Västmanland och Närke samt norrut i den utsträck-
ning man i glesbefolkade trakter såsom älvdalar använde sig av pengar.��

Med respektive system följde tre omyntade värdeenheter som räknades 
likadant inom alla tre systemen: 1 mark = 8 öre = 24 örtugar. Den fjärde 
och sista värdeenheten var den enda som även präglades – penningen (halv-
penningar myntades också i sällsynta fall), och här divergerade systemen 
inte bara via penningarnas olika storlek utan också efter hur många pen-
ningar som räknades per mark: 192 penningar på sveamarken, det dubbla 
384 penningar på götamarken, 288 penningar på den gotländska.�� Silvret 
är den metall som västra och norra Europas monetära system byggde sitt 
substansvärde på och det fungerade ofta som värdemätare för dessa. De 
arkeologiska rönen tyder på att den tidiga monetariseringsprocessen gick i 
olika hastighet i Sveriges landskap med en tydlig eftersläpning i Svealand.�� 
Vi har många mynt i behåll vilka präglades cirka 1140–1250, men de har 
inte satt mer än ett fåtal urskiljbara spår i det sparsamma skriftliga källma-
terialet.

�� Jonsson 2001, s. 46–48.
�� Jonsson 2001, s. 45.
�� Klackenberg 1992, s. 112 & 125; Jonsson 2001, s. 58.
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Dessa termer av monetärt slag (eller med monetär anknytning) före 1250 
har retts ut i en uppsats av Henrik Klackenberg som primärt bygger på 
utsökningar via Huvudkartoteket.�� Det äldsta belägget härrör från 1160-
talet och rör gotländska köpmäns privilegier i Saxen, fast ordalydelsen sä-
ger dessvärre intet om gotlänningarnas egna mynt, medan återstående fem 
brev från 1100-talet nämner värdetermer som ”mark guld”, ”mark” och 
dylika.�0 Under första halvan av 1200-talet dyker fler monetära termer upp 
här och var i breven, även sådana som vi kan översätta från latin till svensk-
ans pengar.�� Klackenberg sammanfattar sin genomgång i orden: ”Myntet 
[i breven] är en specialform av vägt silver som kan ha ett värde inte bara 
beroende på sin vikt”.

Klackenberg träffar här det centrala spörsmålet ifall de präglade pengar-
na hade ett högre värde än sitt substansvärde i silver�� – en inom penning-
teori central fråga och därför viktig i denna studie. I kapitel 3 avhandlas 
således data som kan sättas i samband med den intressanta frågan om hur 
mynten värderades utöver sitt silvervärde från 1290-tal. Före det redovisas 
nedan de allra första beläggen från 1254–1289 där jag här och där något 
antyder det aktörsperspektiv som nyttjats (mest utförligt i kapitel 4). En 
grundläggande insikt får dock aldrig glömmas bort vad gäller källmateria-
let som helhet, nämligen dominansen av aktörer från samhällets högsta strata. 
Dit hörde exempelvis såväl munkarna i Nydala som nunnorna i Sko, inklu-
sive givetvis den i rang nummer två efter abbedissan, priorinnan Benedicta, 
vilka vi möter under nästa rubrik. Denna slagsida i breven mot samhällets 
yttersta spetsar betyder inte att det är helt omöjligt att något rekonstruera 
lägre strata och de ekonomiska roller de spelade.

�� Klackenberg har gjort utsökningar i Huvudkartoteket ver. 1 (1999) på orden ”mynt, 
pengar, penningar, öre, örtug, mark, silver, guld, betalning, inkomst, intäkt, ersättning, avgift, 
böter, tull, skatt och marknad” (Klackenberg 1999, s. 270, Klackenbergs kursiv), därefter 
granskar han de funna breven närmare i DS-utåvan i sin uppsats.

�0 Klackenberg 1999, s. 272.
�� Latinska termer i betydelse av pengar som Klackenberg funnit från 1200-talets första 

hälft är ”pecunia” och ”moneta”, medan ”denarii” och ”nummus” står för penningar, dvs. det 
monetära systemets minsta värdeenhet (Klackenberg 1999, s. 273, Klackenbergs kursiv).

�� Klackenberg 1999, s. 276 f. Mer detaljerade approximationer hur mycket mer värda 
penningarna var före år 1250 återfinns i Jonsson 2001, (s. 45) och de stannar på ett över-
värde kring 50 % minus 5 % i präglingskostnader.

2  •  d e t  f e d e r at i va  s v e r i g e s  m o n e t ä r a  . . .
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Introduktion till fragmenten 1254–1289
Under kung Valdemars regering 1250–1275 verkar präglingen av mynt i 
så hög grad ökats att man kan tala om en monetariseringsprocess i riket.�� 
Data ur det sparsamma brevmaterialet för denna period kan inte sägas ut-
göra ett motstycke till ett dylikt påstående, även om den långa tendensen 
mot fler värdeenheter i pengar pekar i samma riktning. Från tiden 1250–
1389 återfinner vi år 1254 det allra äldsta brevet som lämnat ekonomiska 
data till denna undersökning. Det handlar om hur en andel i ett fiske (san-
nolikt Skens å) i Småland byter ägare och vi kan notera det fullt rimliga för 
sju och ett halvt sekel sedan att äga och försälja allena en bit av en fastighet, 
en (abstrakt) andel av en helhet med andra ord. Brevet i fråga omnämner en 
enstaka transaktion; vissa brev innehåller många dylika (medan merparten 
av alla medeltida brev nämner inga alls). Detta ärende är klassificerat som 
försäljning av fast egendom (fastighet) och priset (värdeenheten) är angivet 
i silver. Texten anger att avslutad betalning erlagts, sannolikt i silver eller i 
någon annan form av real resurs. Brevet i fråga har varit föremål för vidare 
lingvistiskt studium tillsammans med andra brev på latin med anknytning 
till Nydala kloster av Claes Gejrot, som bland annat publicerat parallelltex-
ter på svenska. Diplomet citeras här i sin helhet i Gejrots översättning:

Alla Kristi trogna i samtid och framtid som ser eller hör detta brev hälsas 
i Kristus vår Herre och Frälsare av syster R., med titeln priorinna i Sko, 
och hela konventet därstädes. 2 Det som anses vara högtidligen beslutat 
bör överlämnas åt brevets livaktiga minne. 3 Må därför såväl samtid som 
framtid veta att vi för ett pris i lödigt silver, med vilket vi förtänksamt 
sörjt för (vårt konvent), har sålt den tredjedel av ett fiske som vi hittills 
ägt i Skeen till våra kära bröder, munkarna i Nydala, att innehas av dem i 
evig tid. Detta skedde efter allas vårt gemensamma beslut och likvärdiga 
bifall. 4 Därför vill vi att alla skall veta att ingen person, vilken ställ-
ning han än har, hädanefter må hindra denna vår högtidliga försäljning 
genom något tvivelaktigt företag. 5 Men för att denna försäljning och 
detta köp, som medför överlåtelse av nämnda egendomar, i framtiden 
alltid skall vara giltigt och okränkt för konventet i Nydala, bekräftar 

�� Klackenberg 1992, s. 24 (delvis med stöd av en opublicerad studie av Kenneth Jons-
son).
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vi det som vi skrivit här uttryckligen och under välvilligt bifall genom 
vidhängande av vårt sigill. I nådens år 1254. 6 Dessutom har vi ansett 
det bäst att angående vart och ett av de nämnda spörsmålen underdånigt 
och trofast söka få herr kung Valdemars och herr Birger Jarls samtycke 
och, med all respekt för dessa, därtill herr ärkebiskopen Jarlerus’ god-
kännande. 7 Dessutom har vi bett dem att efter vårt godkännande med 
sina egna sigill tillsammans med oss låta stadfästa detta brevs innehåll 
för att ge detta evig bekräftelse och för att genom detta desto större 
trovärdighet skall vinnas hos samtida och framtida betraktare.��

Vi behöver inte läsa mellan raderna för att inse att denna skriftliga kvarleva 
upprättats i ett i huvudsak muntligt samhälle, fjärran från dagens krav att 
varje fastighetsaffär måste sättas på pränt. Affärsuppgörelser av detta slag i 
medeltida skrift är därför episka. De refererar till en tidigare fullgjord ver-
bal procedur, de utgör ett slags bevittning av att det stadgade tillvägagångs-
sättet har följts. Vid studiet av medeltida urkunder måste denna grundläg-
gande karaktär av ett samhälle som bara undantagsvis nyttjade skrift tas 
med i beräkningen.�� För att återvända till brevet ovan kan vi intressant 
nog notera att det säljande nunneklostret representeras av en namngiven 
kvinna, priorinnan R – utskrivet blir hennes namn Benedicta enligt Huvud-
kartoteket.��

Men grundläggande i en studie av fria byten, av marknadsprinciper, 
måste givetvis vara att även notera vilka grupper som förvägrades rätten 
att sälja och köpa. Spår av slavar (trälar) och livegna (fostrar) har vi såle-
des från denna tid i såväl i lagar som i breven, i det senare fallet mest som 
testamentariska frigivningar. En gedigen studie av de ofrias bistra lotter 
via medeltidslagar och diplom har utförts av Clara Nevéus, medan på se-
nare tid en uppsatssamling med växlande kulturhistoriska och ekonomiska 

�� Gejrot 1994, s. 213, Gejrots siffror i fetstil.
�� Larsson I 1993, s. 95 och Söderberg B 1993, s. 24.
�� Huvudkartotekets regest över detta brev (DS 416) lyder sålunda: ”Priorinnan ’R’ (=Be-

nedicta)1 och konventet i Sko kungör att de till munkarna i Nydala för en summa i lödigt 
silver sålt den tredjedel av ett fiske som de hittills ägt i Sken. Priorinnan har sigillerat och 
dessutom bett kung ’W’(aldemar), herr ’B’(irger) jarl och ärkebiskop ’J’(arler) göra det-
samma” (SDhk nr. 701). 

2  •  d e t  f e d e r at i va  s v e r i g e s  m o n e t ä r a  . . .
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perspektiv publicerats.�� En annan tvingande inrättning utgör förstås patri-
arkatet, och vi behöver inte tvivla på att detta institut gjorde sig gällande 
överallt i samhället – en kvinna var i princip alltid underställd, ”hörde till”, 
en man (make, far eller annan släkting).

Mycken forskning kring könens lotter stöder sig på normativa källor, 
men verkligheten behöver ju inte varit inrättad på det sättet. Medeltida 
rättesnören fanns – officiella som inofficiella, skrivna som oskrivna, men 
kvarlevor från den reala ekonomin – såsom breven – visar även på ett sam-
hälle med en långt gången pragmatik som alternativ till principrytteri. Vi 
möter således kvinnor som aktörer på de närstående jord- och kreditmark-
naderna i dokument från hela medeltiden och inte bara kvinnliga klerker 
utan även änkor samt såväl gifta som till synes aldrig gifta kvinnor. Men, 
som vi ska se framöver, desto oftare i rollen som säljare än som köpare.�� 
Hur kvinnoandelen av dessa köpare-säljare av jord eller kredit förändras i 
materialet under decennierna fram till 1370 kommer att särskilt redovisas 
i kapitel fyra.

De lågfrekventa slagen av transaktioner (1259–1288)
Ekonomiska transaktioner karaktäriseras av en tvåsamhet, oftast finns det 
en köpare och en säljare, en som lånar ut och en som tar kredit etc. Ifall man 
sorterar ut samtliga aktörer (oavsett antal transaktioner) inklusive institu-
tioner såsom kloster 1254–1289 uppgår dessa till 130 stycken, eller blott 
4 procent av totalen i jämförelse med de 3166 aktörer som en utsökning 
av aktörerna åren 1290–1370 ger.�� Dock, av de transaktioner som hittats 
under perioden 1254–1289 hör nära tre fjärdedelar till jord- respektive kre-
ditmarknaden (om dem se under kommande två rubriker). I ett försök att 
illustrera datas växlande karaktär börjar jag med de till numerären blyg-
samma övriga slagen av transaktioner.

Vi möter då en av den 29 december 1281 kunglig förordning avseende 
i vilka värdeenheter som fyra olika skatter förväntades erläggas av varje 

�� Nevéus 1974 & se t.ex. Lindkvist 2003 & Myrdal & Tolin 2003 (uppsatser i samma 
bok med nordisk träldom som tema).

�� Franzén 1998 s. 149 f. & Ågren 1999, s. 578 inkl. fotnot 6.
�� Mer specifik information om aktörsindex och hur dessa upprättats och använts i data-

basen, se kapitel fyra och särskilt den textbilaga som fogats till detta kapitel.
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bonde på Öland, alltså snarare en uppgift om hur regenten förväntade sig 
transaktionen än om, och i så fall hur, den genomfördes. Värdeenheterna 
anges till korn & smör, periodiserade leveranser av ved, 8 mark penningar 
samt ett gott lass hö eller 8 örtugar penningar.�0 Den andra av de fyra ut-
skylderna är som synes satt i pengars värde, medan för den tredje erbjuds 
de skattskyldiga så kallad förbytning, alltså möjligheten att växla en real pre-
station mot en annan, i detta fall ett lass hö eller 8 örtugar penningar (som 
skulle motsvarat en likvid om 128 götapenningar som sannolikt var det 
mynt som nyttjades på Öland i slutet av Magnus Ladulås regering).

Denna blandning av värdeenheter uttryckta in natura eller i pengar är 
ett typisk drag i breven. Den återfinns även i de tre transaktioner av saköre 
(böter) från 1270- och 1280-talen som excerperats: 1271 års i penningbe-
lopp + silver medan en åtta år yngre står utan värdemätare angiven. Den 
äldsta tycks betalats på ett ospecificerat sätt, den andra gavs i jord, medan 
den tredje och yngsta är den berömda kungliga domen 1288 över Visby 
stad som begått övergrepp på landsbygdens folk samt utan lov påbörjat ett 
murbygge kring staden (ej dagens ringmur kring Visby som är av senare 
datum). En dom 1279 innebär att Birger Filipsson bötar en gård i Tibble 
till nunneklostret i Fogdö som kristlig bot för att han före bröllopet hade 
levat i lönskaläge med sin hustru Ulvhild.��

Tre fragment av ersättning för tjänst finner vi också från 1266, 1277 och 
1285 utan att något penningbelopp nämns. Den första är ett slags förord-
ning om maximilön för en kaniker i Skara (alltså medlem av Skara domka-
pitel) satt till 50 mark silver (sannolikt ca.10 ½ kilo). I den andra avträder 
biskop Henrik i Linköping viss fast och lös egendom åt sin förvalterska 
Hermodis ”för hennes arbete” med förbehållet att godset återgår till kyr-
kan efter hennes död. Här kan vi observera att tjänsten att leda och admi-
nistrera ett jordagods med självklarhet hade upprätthållits av en kvinna.�� 
Den tredje tjänsten vet vi inte om den blev utförd, men i ett testamente 
upprättat på 1270- eller 1280-talen utlovar Filip Karlsson en namngiven 
man en stridshäst, ett värdeobjekt vi kan utgå ifrån representerade en smär-
re förmögenhet på medeltiden. Donationen är dock inte villkorslös utan 

�0 SDhk nr. 1197 upprättad efter DS 736.
�� DS 549, 667 & 970.
�� DS 517 samt DS 623 och citatet ur SDhk nr. 1014 upprättat efter detsamma brevet.
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förutsätter att mottagaren först på Filips bekostnad fullgör en pilgrimsresa 
till Riga för dennes ”synders förlåtelses skull”.63 Detta är som transaktion 
betraktad naturligtvis ett gränsfall mellan gåva och tjänst; det utgör ett 
exempel på hur flytande gränser mellan olika ärenden kan vara. Det gäller 
särskilt testamentena.64

Renodlade testamentariska donationer (alltså utan krav på motprestation) 
av värdeobjekt har bara inkluderats i den mån de försetts med pris satta i 
pengar, och före 1290 till exempel när en namngiven kvinna via sin man 
som sitt ombud 1274 donerar fem attungar jord i Östergötland till Sko 
kloster där varje attung sägs vara värd 50 mark (göta)penningar.65 Attung 
betyder åtting, men det är ej klarlagt vad för slags helhet attungen åtmins-
tone ursprungligen räknades som en åttondel av. Attungen som jordmått 
prissatt i pengar finner vi åter igen 1296 (i en förpantning av en del av en 
attung) följt av allt tätare belägg fram till slutåret 1370. Det är sedan länge 
välkänt att attungen var ett jordmått koncentrerad till Östergötland med 
omnejd (se vidare kapitel 5).

Jordabyten har förbigåtts med undantag av jordabyten med mellangift, 
tre dylika återfinns i materialet före 1290. I och för sig hade nog jordaby-
tena i sin helhet bort ingå i denna studie, men eftersom jordabytet karak-
täriseras av ursprunglighet och primitivitet bland de fria bytena, är den 
svår att klassificera i vanliga handelstermer. Någon köpare respektive säl-
jare går ju inte att bestämma. Vi associerar med självklarhet en säljare till 
någon som byter till sig pengar mot en annan nyttighet än pengar, men 
inom mikroekonomisk teori är det fundamentala inte att pengar utgör en 
av motvarorna utan att bytet i fråga är frivilligt. Den så grundläggande 
indifferenskurvan introduceras i ekonomisk grundkurs som ett val mellan 
två konsumtionsvaror. Till exempel indifferens mellan olika kvantiteter 
kött respektive potatis, där varje mätpunkt på kurvan (dvs. mix av kvanti-

63 DS 901, citatet efter Gejrots översättning (Gejrot 1994, s. 222). Om hästen som sta-
tussymbol m.m., se Myrdal 1986.

64 Myrdal 2003, s. 125 f. Diagram 6 i samma arbete visar på det växlande antalet testa-
menten bland medeltidsbreven ända fram till år 1520. Generellt sett minskar denna genre 
bland breven absolut såväl som relativt (med kraftiga svängningar uppåt i samband med de 
tre första stora pandemierna av pest 1350, 1359 & 1369; Myrdal 2003, s. 127 f).

65 DS 582 (om denna jorddonation, se bl.a. Lönnroth E 1940, s. 83).
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tet kött resp. potatis) är likvärdiga för individen vid bytet.��

Att den stora majoriteten av nationalekonomernas indifferenskurvor 
håller sig med penningpriser på Y-axeln ändrar ingenting, bara att den ena 
nyttigheten i utväxlingen utgörs av varan pengar (för att kvantifiera efter-
frågan på den andra). I ett jordabyte är dock en sådan distinktion mellan 
två varor ogörlig, samma slags reala resurs går ju åt båda håll. Men på med-
eltidens jordbytarmarknad nådde aktörerna inte alltid till ett värdemässigt 
jämt byte och man har då erlagt en mellanskillnad, en så kallad mellan-
gift. De tre beläggen av jordabyte med mellangift är från åren 1272, 1281 
och 1283 och den mittersta anger allena denna såsom ”fullgod ersättning” 
medan de båda andra värdemätarna är satta i penningars värde. I det äldsta 
belägget är det fråga om abbedissan C. som å Riseberga konvents vägnar 
ska ersätta säljaren 117½ mark penningar i mellangift för jord i Närke.��

Ur sex brev har tio avrader (arrenden) på jord hittats och de är daterade 
mellan år 1259 och 1284, och tre av jordägarna är namngivna kvinnor. 
Tre av avraderna är uttryckta i penningbelopp, fyra i kombinerat säd och 
penningar, två i öre (sannolikt) silver samt en utan värdemätare alls.�� De 
sex breven som lämnat dessa kvarlevor är till genren inte arrendekontrakt 
eller liknande, men data om förväntad avkastning anges givetvis som ett 
slags mätare på egendomens värde. Det är dock inte ovanligt att brev i 
förbigående omnämner kommersiella relationer och dylikt som man inte 
med självklarhet förväntar sig finna med tanke på genren. Här ges dock 
inga uppgifter ifall avraden verkligen erlagts eller namn på eventuella ar-
rendatorer. En synonym för ”arrendator” i svensk historieskrivning är 
”landbo”.

Min undran över brevens avsaknad av uppgifter om ersättning mellan 
ägare och brukare av jorden kan vara felställd, eftersom vi måste erinra 
oss att dessa sex 1200-talsbrev med god marginal i tid är en produkt av en 
era där jordbruk kunde bedrivas av ofria män och kvinnor utan de val som 
en fri, en arrendator, har på en jordmarknad med tidsbestämda överens-
kommelser. Endast en omnämnd äga med avkastning hörde sannolikt inte 

�� Mansfield 1991, s. 51 f.
�� DS 558, 1720 & 764 (citatet ur SDhk nr. 1163 upprättad efter DS 1720).
�� DS 855, 455, 531 (2 st.), 592 (4 st.), 741 & 780.
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hemma i olika landskap i östra Götaland,�� men det säger mer om källmate-
rialets bevarandeförhållanden än om någon skillnad Götaland visavi Svea-
land. Avradsuppgifter hör till viktiga ekonomiska institut som i lyckliga fall 
kan bestå oss med ränteuppgifter i procent på fast kapital, ifall egendomens 
värde anges parallellt med avkastningen. Någon sådan rekonstruktion av 
ränta är tyvärr inte möjlig för någon av dessa nio avrader före år 1290 (se 
kapitel fem om det dussin räntesatser som faktiskt kunnat rekonstrueras 
1322–1370).

Försåld fast egendom 1254–1289
De två mest högfrekventa slagen av transaktioner före 1290 återstår att 
redovisa. Det rör sig som tidigare nämnts om funna kredit- respektive fas-
tighetstransaktioner, och dessa båda ärendens dominans bland de samlade 
beläggen är ingenting typiskt för tiden före 1290 – denna övervikt för dessa 
båda typer av kommersiella avtal i breven gäller generellt för undersök-
ningen som sådan till slutåret 1370. Självfallet speglar inte detta faktum 
några som helst proportioner på den tidens marknader, utan allena att bre-
ven upprättats, bevarats och arkiverats på dyrbart skrivmaterial på grund 
av de stora värden man på detta sätt sökte att säkra mot framtida krav. En 
bidragande orsak till osäkerheten var att landskapslagarna stadgade ett 
antal restriktioner på fastighetsmarknaden som för köpare kunde leda till 
ovälkomna återgångar av egendomsförvärv. Dylika institut återfinner vi 
också i den rikstäckande lag som från 1350-talet successivt kom att ersätta 
landskapslagarna.

Vi träffar således på obligatoriskt erbjudande om inlösen för släkting-
arna för all fast egendom samt vissa regler inom äktenskapet som reglerade 
ärftligheten av den vid frånfälle inom familjen. 1271 års saköre, som nämns 
under föregående rubrik kan illustrera detta institut som ibland går un-
der benämningen hembud. I brevet hävdas hembudsprincipen då en biskop 
döms till 40 mark penningars saköre (i detta fall närmast ett skadestånd) åt 
släktingarna som följd av att han via ett ombud av fru Ingrid köpt en gård i 
byn Kastlösa på Öland. Gården hade givits Ingrid av maken i bröllopsgåva, 
en så kallad morgongåva, och sedan försålts av henne utan vedertaget hem-
bud åt makens släktingar. Något pris i penningar som likvid för gården i 

�� DS 531 (”scæthinj” tros ha legat i Värmland).
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fråga, eller uttryckt i någon annan nyttighet än pengar, nämns inte.�0 Men 
försäljningen ingår förstås i denna undersökning med bland annat markö-
rer för en besutten kvinna och en namngiven biskop som säljare respektive 
köpare.

Excerpterna är försedda med en markör för proveniens, i detta fall be-
stämd som landskap, en variabel i materialet jag ämnar återkomma till som 
forskare mer utförligt. I flertalet fall har bestämning av landskap varit täm-
ligen okomplicerad och två av dem står för utländska transaktioner med 
svensk anknytning samt för svenska transaktioner där vi idag inte vet vilket 
landskap som åsyftas.�� Gränsfall finns, såsom att en fastighets belägenhet 
inte med visshet, utan bara med sannolikhet, kan anges. Ett annat problem 
har uppstått när en och samma transaktion avser jord i mer än ett landskap. 
Det första problemet har lösts så att den kvalificerade gissning som den ti-
digare forskningen lämnat efter sig om proveniens också har skrivits in som 
variabel i databasen. Det andra problemet har lösts via ett alexanderhugg så 
att den i brevet förstnämnda jorden avgjort landskapstillhörigheten, såvida 
det inte via pris eller dylikt står klart att merparten av jorden legat någon 
annanstans.�� De 46 jordaköpen 1254–1289 fördelar sig landskapsvis på 
följande sätt:

�0 DS 549 (SDhk nr. 905).
�� Denna markör i databasen består av en siffra och landskapsnumren där kan räknas upp 

här (medan felande landskap saknar belägg): 1. Uppland, 2. Södermanland, 3. Östergöt-
land, 4. Småland, 5. Skåne, 6. Halland, 7. Västergötland, 8. Bohuslän, 9. Värmland, 10. 
Närke, 11. Västmanland, 12. Dalarna, 13. Finland (inkl. Åland), 14. Hälsingland, (Norr-
land utom Jämtland) 15. Jämtland, 16. Dalsland, 17. Öland, 18. Gotland. 19. Blekinge, 20 
Sverige obestämt var & 21. Utomlands.

�� Landskapstillhörigheten via identifiering av ortnamn har i fall som inte är uppenbara 
(t.ex. en gård vid Linköping = Östergötland; DS 1609) hämtats ur olika vetenskapliga 
publikationer, främst ortregistren i DS, Fritz&Bäärnhielm för tiden 1319–1363 (som 
normalt i förekommande fall skiljer på utfärdande- och fastighetslandskap), Svenskt ort-
namnslexikon & SDhk; de senare två inte sällan i kombination enär Huvudkartoteket ofta 
anger sockennamn men sällan landskap. Ett par exempel av åtskilliga ges här på hur gräns-
fall hanterats i databasen: DS 2492 av år 1325 är ett brev om köp av jord i Närke men som 
sannolikt upprättades i Uppland (Fritz&Bäärnhielm, nr. 85), medan DS 4099 av år 1346 i 
en och samma transaktion avhandlar jordaköp i Södermanland och Västergötland och där 
min landskapsvariabel, enligt ett slags alexanderhuggsprincip, satts till den förstnämnda 
(Fritz&Bäärnhielm, nr. 573).
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tabell 2:1  Excerperade köp av fast egendom 1254–1289 uppdelade  
           landskapvis

Landskap Antal transaktioner Varav med värdeenhet  
i penningar

Uppland 6 1

Södermanland 16 9

Östergötland 7 3

Småland 4 1

Skåne 3 0

Västergötland 6 4

Närke 1 1

Öland 1 0

Sverige obestämt 2 1

summa 46 20

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1250–1370 (DS & SDhk).

Som synes i tabellen ovan är brev som rör Skåne inkluderade i diplomata-
riet, en princip som följts av utgivarna till och med år 1366 åtminstone.�� 
Dylika rättesnören vid klassificeringen av ett brev som ”svenskt” eller för-
slagsvis ”danskt” leder till att åtskilliga brev inkluderas i mer än ett na-
tionellt diplomatarium. Det medför inga särskilda problem här, men tvärs 
igenom nordisk medeltid fördes gränslandskap fram och tillbaka mellan 
härskarna, såsom Skåne och Västergötland. Ibland rentav delades hela ri-
ken upp mellan olika regenter – ett öde som periodvis drabbade såväl Sveri-
ge som Danmark under 1300-talet. Skåne hade (liksom Gotland) eget mynt 
och mynträkning medeltiden ut, så Skånebreven bidrar bara i undantagsfall 
med direkta data om det svenska monetära systemet. För de tre transaktio-
nerna i fast egendom från Skåne nämns dock inga värdeenheter (från 1283, 

�� Myrdal 2003, s. 135.
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1288 och 1289), bara formuleringar att avslutad betalning erlagts.��

I tabell 2:1 kan noteras den välkända snedfördelningen i det medeltida 
källmaterialet rörande det östra nuvarande Sverige (dvs. utom Finland), 
men som något kan överkommas via extra uppmärksamhet på Västergöt-
land. De sex jordaköpen från Västergötland ligger utspridda åren 1262–
1284 och värdemätaren är satt fyra gånger i penningars värde, i silver en 
gång samt ingen uppgift alls om värdemätaren i den sjätte, bara att den 
säljande kung Magnus erkänt ”sig ha mottagit hela köpesumman av bisko-
pen”,�� en tydlig markör för avslutad betalning med andra ord. Motsva-
rande värdeenheter för de sex fastighetsköpen från Uppland 1273–1289 är 
allena en uttryckt i penningars värde, övriga har ingen värdemätare alls.

Denna avsaknad av pris i penningars värde bär syn för den tidigare nämnda 
numismatiska iakttagelsen att Svealand låg efter i monetariseringsprocessen, 
även om det måste strykas under att underlaget till detta indicium är tunt, 
milt uttryckt. Den enda Upplandsjord som handlats i penningpris är ett så 
kallat markland (troligen i Krägga i Övergrans socken) vilken 1283 sålts för 
48 mark penningar. I Södermanland lyser inte penningpriset lika myck-
et med sin frånvaro och där finner vi det äldsta prisbelägget för ett köpt 
markland, också det för 48 mark penningar 1278. Det bör dock påtalas att 
Södermanland som proveniens för den jorden är osäker, den kan ha legat i 
Uppland i stället.�� De sexton beläggen i sin helhet från Södermanland lig-
ger inom tidsspannet 1277–1286. Att leta upp och registrera styckepriser 
i penningars värde utgör här ett viktigt syfte, vilket ibland innebär att de 
rekonstrueras via omräkningar (se vidare kapitel 5). Det gäller det ovan-
nämnda andra marklandspriset vilket realt sett uttrycks som 24 mark pen-
ningar för ett halvt markland.

Jordetalspriser i denna bok är primärt attung som vi finner mest i Öst-
ergötland, samt de till det monetära systemet öppet anknutna markland, 
öresland, örtugsland och penningland. Dessa fyra skulle i analogi med pen-
ningarnas värld motsvara omräkningen: 1 markland = 8 öresland = 24 ör-
tugsland = 192 penningland. Rekonstruerade priser talar faktiskt för en 
analogi mellan det monetära systemet och dessa fyra jordetal, åtminstone 

�� DS 770 , 960 & 1005.
�� DS 483, 635, 688, 794, 763 & 605 (citat ur regest till detta diplom ur SDhk nr. 989).
�� DS 639 (Södermanlandspriset å markland) & DS 774 (Upplandspriset å markland).
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när mer än ett av dem används i en och samma transaktion. ”Gård” dä-
remot kan på intet vis sägas vara ett jordetal som ovannämnda fem, men 
likvider med latinska termer som kan översättas med gård har ända märkts 
ut i databasen.

I praktiken är termen ”gård” i ekonomiskt avseende att jämställa med 
den stora majoriteten av mer prisvarierade fastighetsbegrepp som ”jord” 
eller ”gods” – detta eftersom ”en gård” kan stå från allt mellan anspråks-
lösa lantegendomar till frälsets huvudgårdar vilka fungerade som centrum 
för vidsträckta ägor med underlydande brukningsenheter. Förfelat vore att 
anta att jordbruket för över 700 år sedan i Sverige bedrevs i geografiskt väl 
avskiljda gårdsenheter; den strukturen uppstod först efter storskiftena på 
1700- och 1800-talen. Som vi sett finner vi redan i det äldsta fastighetsbe-
lägget 1254 att en andel av ett fiske (alltså inte hela fisket) upplåtits efter 
försäljning (se s. 42 f). På liknande sätt speglar termer som ”gård”, ”jord” 
eller ”gods” ofta andelar i byar som fysiskt sett var uppsplittrade i lotter 
efter det system av indelning i tegar som dominerade åkerbruket under 
medeltiden.

Om vi återvänder till de sinsemellan kalkylerbara jordetalen kan kon-
stateras att vi har ett belägg för öreslandet från år 1285 vilket belöper sig 
på 2155 penningar per öresland. Också åtta örtugslandspriser står att re-
konstruera ur sju diplom mellan åren 1278–1282,�� och örtugslandspriset 
hamnar i snitt på 433 penningar. Den så kallade variationskoefficienten 
uppgår till 17,2 %, en spridningsvariabel som beräknas på standardavvikel-
sen i procent av medelvärdet. Dessa 17,2 % i prisvariation av det försålda 
kan tolkas som att örtugslandet inte var ett alltför heterogent jordetal vad 
gäller värde inom gruppen örtugsland åren kring 1280. Emellertid ter sig 
enhetligheten inte direkt iögonenfallande om genomsnittet jämförs med 
vårt enda öresland i penningar. I så fall skulle det hypotetiskt ha gått nästan 
fem örtugsland – i stället för tre – på ett öresland!

Än en gång måste försiktighet strykas under vid all tolkning av resultat 
utifrån kvantitativa beräkningar och jämförelser. Visserligen skulle man 
kunna argumentera för att denna oväntat stora skillnad i pris öresland kon-
tra örtugsland inte är oväntad, eftersom värdeenheten på öreslandet i fråga 

�� Priser & s:a penningar och källhänvisning i form av DS-nummer återfinns i tabell 
10:4, s. 238 i bilagan.
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räknades fram som en del av en storgård och därför kan misstänkas ha 
inkluderat eventuella artefakter såsom byggnader, medan övriga priser på 
något undantag när synes avse just bara brukbar jord. Det skulle sannolikt 
vara möjligt att med framgång ytterligare finfördela materialet för att testa 
hypoteser hur andra värden kan antas vara medräknade bland jordetalen 
och hur de i så fall påverkar dylika prisberäkningar. Till så detaljerade stu-
dier i materialet har dock inte resurserna i detta projekt räckt, utan de 
samlade beläggen och de långa tendenserna prioriteras.

Avslutningsvis kan redovisas den könsfördelning som det prosopogra-
fiska perspektivet medger (mer detaljerat i kapitel 4). Då mer än en med-
verkande kan ingå som köpare eller säljare (i ett el. flera brev) är aktörerna 
till antalet större än antalet likvider, så de förras sifferantal redovisas inom 
parentes i tabellen nedan.

tabell  2:2  Excerperade 46 köp av fast egendom uppdelade efter aktörer-
nas kön (1254–1289)

Slag av aktör  Köpare (s:a aktörer) Säljare (s:a aktörer)
Manlig   42 (21)   36 (25)

Kvinnlig   5 (5)   11 (10)

summa  47 (26)   47 (35)

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1250–1370 (DS & SDhk). 
Anm: Då en aktör kan agera i mer än en transaktion anges det unika antalet aktörer inom 
parentes. Fler än en aktör kan ingå i ett och samma köp, vilket förklarar att antalet aktörer 
är fler än antalet transaktioner.

Merparten av ovanstående transaktioner utfördes av klerker, manliga såväl 
som kvinnliga, ett fenomen beroende på bevarandeförhållanden. Det gäller 
även den lilla skaran av fem kvinnliga köpare (från 1270- och 1280-talen) be-
stående av tre nunnekloster samt två husfruar (i ovan refererade egendomar 
på Öland och sannolikt i Övergrans socken).�� Även i det tunnsådda mate-

�� DS 549, 618, 696, 774 & 794.

2  •  d e t  f e d e r at i va  s v e r i g e s  m o n e t ä r a  . . .

Folkungatiden 25 oktindd.indd   53 2006-10-26   11:19:45



54      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

rialet före 1290 slår ett drag igenom som är tydligt för hela medeltiden (och 
även för epoken därefter). Det kan formuleras i en slutsats som lyder som så 
att kvinnorna uppträder oftare som säljare än som köpare av fast egendom.

Krediter 1258–1289
Ekonomiska krav, kredit, utgör en heterogen samling av ekonomiska före-
teelser vare sig det handlar om idag eller på medeltiden. Kredit kan avse 
allt från en enkel försträckning av en ko under en begränsad tid (s.k. lega)�� 
till avancerade system för förlagsgivning mot säkerheter (pant eller bor-
gensman). Kredit är i ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv av fundamental 
betydelse. Ett kreditlöst samhälle skulle innebära krav på avslutad betal-
ning omedelbart på marknaderna, vilket skulle få till följd att många byten 
aldrig skulle bli av. Olika former av betalningsfrist medger möjligheten till 
användandet av olika penningsubstitut, till spridning av risker samt tillfälle 
till koncentration av produktionsresurser i en utsträckning som annars vore 
ogörligt. Resurskrävande medeltida kommersiella verksamheter såsom 
osmundjärn – där varor och tjänster bytte ägare i flera led – hade inte kom-
mit till stånd utan ett någorlunda fungerande system för kreditgivning.

Huruvida Sverige redan på 1200-talet med vissa av sina arkaiska tvångs-
inrättningar fortfarande i behåll hade nått till ett kommersiellt någorlunda 
fungerande system för krediter i mer avancerad produktion är dock föga 
troligt; de första beläggen på järnpris i vikt som jag hittat är från 1340.�0 
Nu har givetvis kreditrelationer uppstått på andra sätt än genom kommers,  
ibland som resultat av rena tvångsinstitut, exempelvis saköre (dvs. skade-
stånd eller böter). I denna studie klassificeras alla slags uppskjutna fordring-
ar som kredit och möjligen kan kreditbegreppets mer pejorativa synonym 
skuld spegla den stora spridning som de samlade beläggen av ekonomiska 
anspråk utgör.

Högmedeltida testamenten är ibland utförliga. De blandar då ansenliga 
med små ekonomiska angelägenheter på ett detaljerat sätt som kan skänka 
oss värdefulla glimtar från medeltida vardagsekonomi. I tidigare omnämn-
da Filip Karlssons testamente av år 1285 listar testatorn upp såväl egna 

�� Myrdal 1988 är en uppsats som i sin helhet avhandlar denna intressanta form av kre-
ditgivning (lega).

�0 DS 3526 som nämner två priser järn i vikt i pengars värde.
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fordringar som skulder (i götamark sannolikt), där de förstnämnda doneras 
medan de sistnämnda föreskrivs gäldas ur dödsboet. Det rör sig om allt 
i allo tretton stycken krediter, ifall vi räknar en gång på de två namnlösa 
bönder ifrån Skänninge socken vilka tillsammans försträckt Filip 4½ mark 
penningar. Det högsta kreditbeloppet innehade Filip som fordran på en 
viss Göte, 50 mark penningar, medan det lägsta utgör en fordran på Filip 
själv på 12 öre penningar (1½ mark) med kyrkan i Våmb som borgenär. 
Allra sist förtecknar Filip sin fordran om 4 mark penningar på ”en kvinna 
i Alshärad”. Vi kan konstatera att den plötsliga förekomsten av namnlösa 
personer kan misstänkas ha med såväl samhällsställning (de båda bönderna) 
som med kön att göra (Alshäradskvinnan), tillika med det faktum att inte 
en enda av de trälar och trälinnor som Filip friger namnges. Avslutningsvis 
vill jag hålla fram det till synes självklara i att ofrälse män eller kvinnor 
kunde äga en fordran i pengars värde.��

Av de 47 krediterna före 1290 rör merparten, 30 stycken, fast egendom. 
Dessa krediter är av två slag, den ena där transaktionsmedlet anges i jord 
(8 st.), såsom när avsatte kung Valdemar år 1279 skänker ”sin gård Lundby 
(Lundby socken) i Laske härad med alla tillägor” till biskopen i Skara för 
en fordran uppkommen genom ”ren försumlighet” vid tiondeuppbörd.�� 
Den andra gruppen består av det välkända pantinstitutet, summa 22 gång-
er. Bara en av dessa rör jord i västra Sverige,�� och vad gäller värdeenheten 
är denna satt i pengars värde femton gånger, i silver två. Panter av fast 
egendom förekommer inte sällan i testamenten, ofta formulerade som en 
from donation i ett visst penningbelopp eller silver där jorden sätts som 
säkerhet för denna; samtidigt erbjuds de efterlevande att återlösa fastighe-
ten motsvarande denna värdeenhet. Av de många krediter mot pant i fast 
egendom vi har i behåll utgör den stora majoriteten sådana där gäldenären 
ej brytt sig om, alternativt ej kunnat, återlösa jordagodset, även om enstaka 
undantag finns.��

�� DS 901 och SDhk nr. 1292 över detsamma brevet samt originaltext samt översättning 
av brevet i sin helhet i Gejrot 1994, s. 222 f. Alshärad är numera en del av Skånings härad 
i Västergötland.

�� DS 658, citat ur SDhk nr. 1074.
�� DS 802 (SDhk nr. 1302).
�� Ett exempel på att pant faktiskt återlösts av gäldenären utgör ett brev av år 1338 som 

berättar att ”Kettil Absalonsson erkänner att Guderk Astratsson till honom betalat sin 

2  •  d e t  f e d e r at i va  s v e r i g e s  m o n e t ä r a  . . .

Folkungatiden 25 oktindd.indd   55 2006-10-26   11:19:45



56      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

Annorlunda uttryckt har då den bevarade urkunden fungerat som bevis 
på att egendomen bytt ägare, vilket torde vara skälet till att den kommit att 
bevaras. Det är uppenbart att pantinstitutet på många sätt fungerat som en 
ekonomiskt bekväm omväg runt olika inrättningar med förbehåll hur en 
ägare fick förfara med sitt gods via avsalu av detsamma. Via pantinstitutet 
kunde ägaren göra sitt gods mer likvid, det vill säga öka rörligheten av 
sitt kapital. En granskning av könsfördelningen bland de som tagit respek-
tive givit försträckning – med andra ord fördelningen av män och kvinnor 
bland gäldenärerna och borgenärerna – ser ut som i nedanstående tabell 
som avslutar detta avsnitt. Vi kan i tabellen konstatera förekomsten av al-
lena en enda kvinna, Margareta Gustavsdotter, som av sin bror Karl 1287 
erhåller en kvarn i Forsa (i Herrberga i södra Östergötland) i pant för hen-
nes fordran om sju mark silver.�� Bland borgenärerna finner vi en majoritet 
av klerker eller kyrkliga institutioner, men inte en enda kvinnlig dylik – det 
närmaste skulle i så fall vara Helgeandshuset i Skänninge,�� men beläggen 
talar inte för att denna fromma stiftelse skulle ha styrts av nunneklostret i 
denna stad.

tabell 2:3  Excerperade 22 pantsättningar av fast egendom uppdelade 
efter aktörernas kön 1277–1289

Slag av aktör  Gäldenär (s:a aktörer) Borgenär (s:a aktörer)
Manlig   19 (9)   20 (14)

Kvinnlig   3 (3)   2 (2)

summa  22 (12)   22 (16)

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1250–1370 (DS & SDhk). 
Anm: Då en aktör kan agera i mer än en kredittransaktion med pant i fast egendom anges 
det unika antalet aktörer inom parentes. Fler än en aktör kan ingå i en och samma kredit-
transaktion, men så är ej fallet här.

skuld, återlämnar hans för samma skuld pantsatta gods i Hunneberga, och dödar hans 
utgivna pantebrev”; (citatet ur regest till DS 3377 från SDhk nr. 4434).

�� DS 930.
�� DS 762.
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Sammanfattning
Syftet med detta kapitel har varit tvåfalt: Dels att i de medeltida breven 
något kartlägga tiden före det nya monetära skedet i och med penningre-
formen cirka 1290; dels att exemplifiera i vilket skick ekonomiska och pro-
sopografiska data står att finna och rekonstruera. Källmaterialet, som gene-
rellt sett ökar ju närmare år 1500 vi kommer, är extremt tunt på 1100- och 
1200-talen. Men den medeltida urkundsbristen är alltid relativ, den beror 
på vilken period vi jämför med. Vi har således långt mycket mer data från 
1200-talet än från 1100-talet, och så vidare! Tidigast från slutet av 1270-
talet kan vi säga att marknadsrelaterade data återfinns årsvis i någorlunda 
jämn ström, trots att penningar i tre olika monetära räknesystem (Gotland, 
Götaland & Svealand) då präglats i riket sedan olika tidpunkter redan på 
1100-talet.

Belägg här kan försiktigt tolkat sägas bekräfta numismatiska konklusio-
ner att Uppland låg efter Västergötland i monetariseringsprocessen, och 
den slutsatsen kan utsträckas till att gälla generellt, det vill säga att Svea-
land låg i ekonomiskt bakvatten jämfört med Götaland. Mynträkningen 
var olika mellan göta- respektive sveapenningarna, eftersom de förra pen-
ningarna var ungefär hälften så stora och lödiga (silverrika) som de se-
nare. Systemen på marknivå har tidigare ofta antagits ha varit värdemässigt 
likvärdiga eftersom det gick dubbelt så många av götapenningarna som 
sveapenningar på värdeenheten ”mark penningar”. Det antagandet styrks 
av att man i brev från olika landskap inte bemödar sig om någon distinktion 
mellan dem.

Några tendenser 1254–1289, vilka i varierande grad även gäller för ti-
den efter 1290, kan redan skönjas. Således bör nämnas det sedan länge 
välkända faktumet att östra delen av det egentliga Sverige dominerar bland 
kvarlevorna och att silver är den mest frekventa värdemätaren efter pengar 
samt att kvinnor oftare står som säljare än som köpare av fast egendom. 
Det fåtaliga bevarade urkunderna, och de endast här och där insprängda 
uppgifterna om frivilliga byten, behöver inte tolkas som allena beroende på 
att tidens tand förstört uppgifter om kommers som en gång funnits. Med 
sina ålderdomliga tvångsinrättningar för slaveri och livegenskap (trälar & 
fostrar) finner vi i Sverige institut som kan ses som motsatsen personifierad 
gentemot en produktion och konsumtion baserad på fria byten, med ett 
annat ord: marknader. Att Sverige är sist ut att avveckla den legala före-
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komsten av ofria män och kvinnor i Norden (mitten av 1300-talet), ja sist i 
hela norra och västra Europa, tyder på en markerad eftersläpning i den all-
männa trenden mot mer valfrihet, mer rörlighet och marknadisering som 
är så markant i Sveriges omvärld under högmedeltiden (före digerdödens 
ankomst på 1340-talet).
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Efter götamynten:  
svenska penningars reala värde 

1291 till 1370

Den alltifrån utmyntningens återupptagande på 1100-talet under 
medeltiden stadigt fortgående försämringen av myntets halt och där-
med av dess värde, som här i stora drag skisserats, säger oss emellertid 
ingenting exakt om penningens verkliga köpkraft vid olika tidpunkter, 
d. v. s. om den så småningom skeende stegring av prisnivån, som de-
precieringen av valutan i stort sett måste ha medfört. Självfallet är att vi 
ej utan vidare kunna omräkna myntets silvervärde vid ett visst tillfälle 
i nu gällande silverpris och härigenom få en uppfattning om det äldre 
myntets köpkraft. Denna har, förutom av det absoluta silvervärdet, varit 
beroende av en serie andra variabla faktorer, såsom rikare tillgång el-
ler brist på varor eller på betalningsmedel, skiftande produktionskost-
nader för varorna, o. s. v., vilka äro av rent nationalekonomisk art och 
falla utanför behandlingen av myntets historia i en trängre mening.��  
                 Bengt Thordeman

�� Thordeman 1936, s. 64 f.
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Till förförståelsen av det svenska monetära systemet:  
två komplementära synsätt på pengar

Neoklassisk och institutionell penningtolkning
För att något repetera från föregående kapitel tycks ungefär vid Birger Mag-
nussons trontillträde 1290 götapenningen ha ersatts av sveapenningen, två 
geografiskt sett separata penningsystem fusionerades – samtidigt gjordes 
mynten tvåsidiga.�� Denna åtgärd i standardiserande riktning pekar framåt 
i den svenska ekonomins historia, även om det handelsinriktade Gotland 
förblev vid sitt eget mynt och monetära system tvärs igenom medeltiden, 
en av flera markörer för detta landskaps lösa anknytning till det svenska och 
(från 1361) danska riket. I diplom från 1290-talet möter vi för första gången 
en fast värdemätare på pengarna, nämligen ett visst belopp per ”mark sil-
ver”.�� Det fanns flera vikter som gick under benämningen ”mark silver” i 
det medeltida Europa och den svenska antas av den tidigare forskningen 
ha vägt 210,616 gram, ”nästan exakt nio tiondelar av den mycket spridda 
kölnska marken”.�0 Den internationellt gångbara silvervikten mark kölnisk 
möter vi inte sällan i diplomen (se tabell 10:3 i bilagan).

Den kritiske må fråga sig ifall inte sökandet efter en bestämd svensk 
markvikt exakt formulerad som ett decimaltal av kilogram kan vara ett 
uttryck för anakronistiskt önsketänkande. Det är välkänt att även ett 
och samma rymd- eller viktmått på medeltiden och långt därefter kunde 

�� Jonsson 2001, s. 50. Att göta- och sveapenningarnas cirkulation geografiskt sett var 
tämligen separerade och delar av åtskilda monetär räkning är ett ej oomstritt påstående. 
Man har t.o.m. gått så långt att man velat se dem som delar av ett och samma system där 
götapenningen var ekvivalent med en halv sveapenning, halv götapenning = en kvartspen-
ning i Svealand. Bland andra pläderar Bengt Hemmingsson för denna synpunkt i dennes 
kritiska recension av Jonsson 2001. Hemmingsson sätter där även ifråga Kenneth Jons-
sons angivna tidpunkt för införandet av en gemensam mynträkning kring 1290 till förmån 
för en start först ”under Magnus Erikssons (1319–1363) regering” (Hemmingsson 2005, 
s. 75, 1:a. spalten). Om den numismatiska diskussionen om Sveriges övergång (Gotland 
undantaget) från götapenningar till allena sveapenningar, se också Malmer 1980, s. 22, där 
också rön redovisas från en arkeologisk utgrävning av ett mynthus i Örebro där göta- och 
sveapenningar uppenbarligen präglats parallellt.

�� DS 1033 & 1041. Ordet mark hade många betydelser under medeltiden vi har ju redan 
mött begreppet markland. Det är inte alltid som formuleringarna mark i medeltida ur-
kunder säkert medger åtskillnad mellan mark penningar kontra mark silver.

�0 Heckscher 1941, s. 76. Mark silver kölnisk = 233,8 gram enligt KL 11:433.
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vara av olika storheter även vid identiskt namn (benämning).�� Svaret på 
frågan om viktenheterna var ostandardiserade på 1200- och 1300-talen 
måste dock bli nej, åtminstone så länge en någorlunda enhetlig mynt-
grupp av penningar präglades på fler platser än en i riket (se nedan om 
mynthus). Om godtyckliga lod tillämpats i präglingsprocessen skulle det 
ha varit omöjligt att producera mynt i likartad vikt och halt silver på olika 
platser.��

Vad gav då pengarna deras värde som bytesobjekt, alltså som handelsva-
ra, på medeltiden? De parallella perspektiven innebär att två skolor nyttjas 
här och de benämns M- respektive C-teorin. M står för ”metallister” (sub-
stansvärde) och C står för ”chartaister”. M-teoretikerna menar främst att 
pengars värde baseras på deras innehåll av ädelmetall, medan C-teoretiker-
na mer trycker på statens makt, på den penningpräglande regentens styrka, 
som källa till bytesvärdet.�� Vi kan å M-teoretikernas vägnar konstatera att 
en svensk penning under medeltiden alltid innehöll silver, oftast i legering 
med koppar. Myntet bar med andra ord på ett substansvärde, men det va-
rierade kraftigt vad gäller såväl halt (procent) som absolut (finvikt). I den 
neoklassiska tolkningen bör ett mynts värde vara ekvivalent med samma 
vikt i silver som i sagda mynt. Eli Heckscher var en på många sätt mycket 
konsekvent och vältalig företrädare för M-teorin och han menar i en ge-
nomgång av det svenska monetära systemets långa och växlande historia att 
normalfallet under svensk medeltid var att ett mynts värde då var likvärdigt 
med dess metalliska substans.��

�� Heckscher 1953, del 1, s. 90 f.
�� Malmer 1980, s. 15. På s. 60 karaktäriserar Malmer den svenska medeltida mark sil-

vervikten om 210,616 gram som ett vetenskapligt ”postulat”. Som Malmer påpekar härrör 
denna markviktens beräkning från Hans Forssells studier av svenskt 1500-tal (Forssell 
1872, s. 18). Och vidare på samma sida inflikar Malmer följande brasklapp om markvikten: 
”Det är inte säkert att silvermarken under 1300- och 1400-talen vägde 210,616 g, men 
antagandet är nödvändigt för att det senmedeltida penningväsendet närmare skall kunna 
diskuteras (jfr. Thordeman 1932 s 81).” Heckscher 1941, s. 76, dvs. 210,6 gram för mark 
silver svensk respektive 233,8 gram för mark silver kölnisk vikt (se även KL 11:433).

�� Goodhart 1989, s. 34 & Goodhart 1997, s. 1.
�� Heckscher 1944, s. 282 där Heckscher skriver att före Gustav Vasa var ”appreciationen 

/---/ mycket sällsynt, därför att furstarnas ständiga penningbehov minst av allt tillät dem 
att begränsa penningfabrikationen mer än som var absolut nödvändigt”. På s. 284 avhand-
lar Heckscher också det intressanta men sällsynta motsatta fenomenet depreciation: ”Vid 
sidan av appreciationen var den motsatta tendensen, sålunda pengarnas nedgång i värde 
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Dock är det möjligt att M-teorin hos Heckscher mer spelar en histo-
risk roll som nationalekonomisk norm om hur det borde vara (ha varit) i 
kungariket Sverige än som en logisk ”förklarande teori”.�� Heckscher plä-
derade således från mellankrigstiden och framåt för guldmyntfotens åter-
införande i Sverige. Ett stabilt penningvärde menade han var den bästa 
vägen för att skapa balans mellan utbud och efterfrågan i ekonomin, en 
rekommendation lika giltig för dagens ekonomi som för hushållningen av 
begränsade resurser för 700 år sedan. Sysslar man med medeltida kvarlevor 
från den reala ekonomin utgör dock Heckschers synsätt med en penning 
som ekvivalent med sin substans en inte helt lättsmält hypotes. Detta för 
att vi då måste acceptera att myntningen var en verksamhet som innebar 
en rak förlust för regenten. Må vara att präglingskostnaden inte behöver 
ha varit särskilt betungande, kanske ’utgjorde den cirka 5 %’.�� Men även 
vid en lågt approximerad kostnad för mynthusen och produktionen där 
innebär M-teorin att medeltidens myntningsregale utgjorde en av flera 
kostnader för att hålla ihop riket.

Om pengarna däremot är mer värda på marknaderna än sin substans- och 
produktionskostnad, renderar det regenten en vinst av dennes prägling, så 
kallad slagskatt,�� ett svenskt ord för den internationella termen seigno-
rage. Idag, då statens kostnad för våra substanslösa pengar är så till den 
grad försumbar att vi inte behöver approximera den, är slagskatten hög för 
regeringen – och det förstås i en omfattning som var fullständigt ogörlig 
på medeltiden. Substanslösa symboliska pengar var då inte möjliga, bland 

under deras substansvärde, av mindre vikt på lång sikt men vanligare under kortare perio-
der. Den innebär vad som väl ofta kan kallas depreciation, fastän detta ord kanske oftare 
tas i en annan betydelse. Resultatet kunde inträda till följd av överdriven utmyntning, som 
alltså gjorde den utmyntade substansen mindre ’sällsynt’ än den icke utmyntade; och till 
en tid kunde en sådan företeelse vara icke blott fullt möjlig utan också betydelsefull. Men 
i motsats till fallet vid appreciation kunde tiden svårligen räcka länge, därför att det nästan 
alltid var möjligt att förvandla mynt till myntsubstans och detta i det givna läget alltid 
måste löna sig; däremot var det, som nyss sagts, icke utan privat utmyntningsrätt möjligt 
att gå den motsatta vägen: att förvandla myntsubstans till mynt. Tillståndet vid vad jag nu 
har kallat ’depreciation’ ledde alltså till att mynten nedsmältes eller på annat sätt försvun-
no och de återstående därefter blevo likvärdiga med sin substans.”

�� Goodhart 1997, s. 27 (sista stycket).
�� Jonsson 2001, s. 61.
�� Malmer 1980, s. 61.
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annat för att det hade lämnat fältet fritt för förfalskare.�� C-teorin – som 
utgör ett komplement (inte ett alternativ) till klassisk teori – erbjuder dock 
vissa försök till förklaringar till att pengarna de facto kan bära på värden 
utöver sin substans. I korthet förklarar C-teorin detta övervärde med att 
pengarna innehåller tre kvalitéer, förutsatt att det är fråga om ett mynt som 
är standardiserat till vikt och halt vad gäller substans.��

För det första tjänar pengar som information, som måttsenhet, för alla 
andra reala resurser. För det andra är pengar ’fungibla’, de ökar rörligheten 
i ekonomin eftersom de som betalningsmedel går i byte mot i stort sett 
alla andra nyttigheter. För det tredje så erhåller pengarna ett värde via sin 
funktion som likvid vid skatteinbetalningar,�00 en företeelse som fungerar 
så länge som regenten accepterar de egna pengarna vid uppbörden, eller 
att utskylder in natura byts ut mot dem. På sidan 45 har vi sett ett exempel 
på det när kungen 1281 stipulerade att Ölandsbönderna kunde växla en 
utskyld uttryckt som ett gott lass hö mot värdeenheten 8 örtugar pen-
ningar.

Ifall vi vänder oss till Sverige av år 1300 cirka så kan man fråga sig om 
pengarna då värderades över sin substans? Kostnaden för präglingen har 
som nämns ovan approximerats till beskedliga 5 procent och Kenneth 
Jonsson menar att vinsten av myntregalet låg på cirka en tredjedel, alltså 
ungefär 33 % i slagskatt. Vidare menar Jonsson att, utöver slagskatten, 
tillkom också regenten intäkter i samma storleksordning via de återkom-
mande myntindragningarna, ett skatteuttag som han menar pågick i Sve-
rige fram till cirka 1360 och de skulle ha inneburit ”att bara en mynttyp 
tilläts cirkulera vid varje givet tillfälle” och då vara i omlopp i ”ca 6–8 år”.�0� 
Den internationella termen för återkommande inbyten av pengarna lyder 

�� Goodhart 1989, s. 35.
�� Under den andra halvan av 1400-talet, synes således det svenska myntet ha varit åt-

skilligt apprecierat, alltså värt mer på marknaden än sitt innehåll i silver. Det rörde sig då 
om cirka 66 % värde över substans eller mer, oaktat kostnaderna för präglingen. Franzén 
1998, s. 14 (abstract) & s. 222 f.

�00 Goodhart 1989, s. 34 f. Den svengelska termen ”fungibilitet” (som en beskrivning av 
en egenskap hos pengar) med den ungefärliga betydelsen att gå lätt i byte med andra nyttig-
heter, härrör från Heckscher (1935, s. 65). Heckscher tillskriver dock inte pengars nyttiga 
egenskap av att vara fungibla – eller andra positiva egenskaper hos pengar (såsom värde-
mätare) något marknadsvärde utöver den rena substansen.

�0� Jonsson 2001, s. 53, 61 & 47 f.
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på latin renovatio monetae och dessa gick så till att regenten förklarade de 
gamla mynten ogiltiga och beordrade undersåtarna att inom en given tids-
period lösa in dem mot en mängd nypräglade mynt med mindre substans 
(i silver).

Fenomenet är känt från England och kontinenten, men det förblir för 
mig en öppen fråga om detta system också praktiserades i det glest befol-
kade Sverige. Även förnimmelsen av en svag högmedeltida kungamakt och 
rikets karaktär av en lös federation av landskap, snarare än ett enhetligt 
rike, talar inte för att kronan verkligen förfogade över de resurser som 
krävdes för att upprätthålla en ordning som innebar att undersåtarna då 
och då kunde tvingas att byta in mer substansvärde mot mindre.

Men inte bara frågan om myntindragningarnas vara eller inte vara 
måste förbli öppen. Således är det inte en självklar iakttagelse att regen-
ternas pengar från 1290 till 1370 värderades högre på marknaderna än 
sin substans, det vill säga om, och eventuellt i vilken utsträckning, mynt-
präglingen var lönsam för dessa och renderade kronan slagskatt. I det 
följande ställs värden från två fragmentariska källmaterial i fokus. Det 
rör sig dels om numismatiska data om olika myntgrupper som på goda 
grunder kan antas ha varit i omlopp då, dels om några dussin silverpriser 
i vikt som kunnat hämtas ur dokument. Dessa siffror präntades en gång 
för länge sedan ned i dokument som upprättades i syftet att säkerställa 
att reala resurser hade bytts mot varandra jämte att dessa transaktioner 
ingåtts av fri vilja.

Priset på pengar i silver jämförda med myntens substans

Penningproduktionen 1291–1370
Vi vet att Sveriges regenter lät prägla sina penningar i (vad vi idag benäm-
ner som) mynthus i olika städer under 1200- och 1300-talen. Flera av dem 
omnämns i olika brev och vissa tomter där de medeltida mynthusen en 
gång stod har varit föremål för givande arkeologiska undersökningar. Up-
pehåll i präglingen förekom och flyttningar mellan olika orter tycks också 
ha varit en självklar del av denna verksamhet. Bortsett från Visby med sitt 
avskilda penningsystem (utom kungens jurisdiktion) var Nyköping, Upp-
sala, Västerås, Örebro, Lödöse, Jönköping, Skänninge och Söderköping 
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viktiga myntorter såväl före som efter myntreformen som här antas ha ge-
nomförts omkring 1290.�0� All ädelmetall som stansningen av penningar 
krävde måste föras in i landet utifrån. Brytning av silver i Sverige hör, vad vi 
vet idag, först det tidiga 1500-talet till. Vid kronans icke ovanliga myntför-
sämringar kunde dock gamla mer lödiga mynt smältas ned för att blandas 
ut med mer koppar.

Mynt från olika mynthus hade markerat olika präglingsbild, vilket un-
derstryker en kvarvarande landskapsbetingad anknytning för myntet. 
Myntbilden fungerade därmed även som ett slags mynthusens och mynt-
mästarnas signatur och försvårade tillgrepp av given myntsubstans. Det 
viktigaste underlaget numismatikerna har att tillgå i Sverige är de cirka 
hundratusen mynt som bevarats från medeltiden. Den stora majoriteten 
av dem har sett dagens ljus vid arkeologiska undersökningar och nya fynd 
tillkommer fortlöpande. Typologisering och kronologisering av ett fynd 
av ett svenskt mynt är av flera skäl en inte helt enkel uppgift, till exempel 
präglades en del mynttyper under mer än en period, ibland rentav förfal-
skade regenterna sina företrädares pengar.

Den bild som tonar fram via kvarlevor av 1300-talets monetära realite-
ter är inte helt lätta att tolka. Tydligast framkommer den mångskiftande 
bilden av att mynten i omlopp inte alltid var lika var gäller substans, något 
som man kanhända i anakronistisk anda förväntar sig av ett monetärt sys-
tem som i egenskapen av att utgöra ett regale är centralstyrt. Tidvis verkar 
regenterna helt enkelt ha präglat parallella myntgrupper med olika mängd 
silver i något som kan karaktäriseras som ett sortmyntsystem,�0� en term som 
står för en värdecirkulation där man vant hanterade och växlade mellan 
olika valutor parallellt. De skriftliga urkunderna består oss dock med få, 
om ens några, benämningar som skulle kunna tydas i riktning mot något 
som skulle kunna liknas vid ett sortmyntsystem.

Även inom en och samma grupp av mynt kan substansvikten variera, och 
Brita Malmer summerar de tekniska problemen för 1300-talets myntma-
kare som så att ”[d]en stora variationsvidden antyder bristande möjlighe-
ter att åstadkomma en jämn legering, d v s primitiva arbetsförhållanden”.�0� 

�0� Jonsson 2001, s. 48 f.
�0� Heckscher 1944, s. 289 (min kursiv).
�0� Malmer 1980, s. 18 f. (min kursiv).
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Rättesnöret för en furste under europeisk medeltid var dock att hålla pen-
ningvärdet fast, det förtjänar att strykas under. På tyska uttrycktes det idea-
let som ”ewige pfennige”,�0� och ett sentida svenskt belägg på självklarheten 
av denna politiska dygd uttrycks i två versrader av biskopen i Linköping 
Henrik Thidemansson (1495):

ett gott mynt över riket skall gå 
är konungen god det sker väl så�0�

Trots åtskilliga brister i den svenska högmedeltida fackmannakunskapen 
synes myntningen att ha varit omfattande, åtminstone tidvis. Från ett Sve-
rige i ett av sina många inbördeskrig 1363–1365, föreligger en mynträken-
skap från Kalmar vilken Kenneth Jonsson jämfört med bevarade arkeolo-
giska så kallade lösfynd till en ungefärlig uppskattning av myntpräglingens 
omfattning, givetvis med de källkritiska förbehåll som måste följa med varje 
dylik approximation. Den hamnar på att myntproduktionen då låg på cirka 
570 000 mynt per år eller mer, och då dessa mynt var långt mer lödiga än 
vad de svenska mynten varit på länge kan en mer typiskt präglingssiffra 
ligga 50 % högre. För 1363–1365 skulle ett närmevärde falla ut så att den 
årsvisa präglingen motsvarade cirka ett mynt per invånare�0� – detta då i ett 
Sverige kraftigt decimerat av de fruktansvärda utbrotten av pest åren 1350 
och 1359.�0�

Myntstocken, det vill säga antalet mynt i cirkulation, är långt svårare att 
göra ett överslag på, beroende exempelvis på hur ofta myntindragningar 
förekom före 1360 och hur pass effektiva de i så fall var. Vad vi trots allt 
kan säga är att såväl skriftliga urkunder som arkeologi visar på myntens 
stora spridning i det dåvarande Sverige, såväl socialt som regionalt. Mynt 
som betalningsmedel, och mynt i egenskapen av värdemätare, omnämns 
i såväl jordmagnaters som bönders fastighetstransaktioner; i kulturlager 

�0� Spufford 2000, s. 59 (Spuffords kursiv).
�0� Henrik Thidemanssoncitatet efter Lönnroth J 1996, s. 23.
�0� Jonsson 2001, s. 52 f. Bengt Hemmingsson menar att Kenneth Jonsson kraftigt un-

derskattar Kalmarmyntningens storlek utifrån den bevarade räkenskapen ifråga och där-
med också den approximation för hela rikets penningproduktion 1363–1365 som Jonsson 
presenterar (Hemmingsson 2005 s. 75, spalt 2).

�0� Myrdal 2003, s. 163.
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under städer och sockenkyrkor dyker medeltida mynt kontinuerligt upp 
vid arkeologiska undersökningar. Det tyder på att det svenska myntet 
var välkänt och spritt i breda folklager och frågan är då vilken substans 
det innehöll; eller mer vardagligt uttryckt: Hur mycket silver innehöll pen-
ningen?

Forskningen kring äldre epokers pengar har gamla anor och vissa data 
ur breven som jag har excerperat till detta kapitel har uppmärksammats av 
olika forskare sedan 1800-talet (och hopp finns att klerikala arkiv i Rom 
kan ruva på dokument som ännu inte gjorts disponibla för forskningen). 
De medeltida svenska mynt som idag återfinns i Myntkabinettets stora 
samlingar utgör ett källmaterial med en stor potential för framtida studier 
av ekonomins historia. Vad gäller variablerna nufinvikt silver och silverhalt 
gjordes tidigt vissa approximationer, men först under sent 1900-tal blev 
teknik tillgänglig för att med precision bestämma silverinnehållet i mynt 
utan att delar av dem förstörs.�0� Med ny teknik, så kallad neutronaktive-
ringsanalys,��0 kunde Brita Malmer således i sitt stora arbete Den senme-
deltida penningen i Sverige (1980) stödja sig på ett större och siffermässigt 
mer pålitligt kvantitativt underlag än Thordeman och andra föregångare. 
Jag följer här hennes analys såsom den senaste uppdaterade syntesen kring 
mynts substansvärde under hög- respektive senmedeltid. Som synes anger 
Malmer den sena medeltiden som den primära epoken för hennes arbete 
men där återfinns också hårddata från och med den andra halvan av 1200-
talet.

Vad gäller finvikt i bevarade medeltida mynt penningar är saken inte 
så enkel att vi kan utgå ifrån att dagens uppmätta värden är ekvivalenta 
med dem vid präglingstillfället. Det gäller inte ens väl bevarade exem-

�0� Thordeman 1936, tabell 6 s. 92, där Thordeman i grafisk logaritmerad form illustre-
rar ”myntets värdeförsämring under medeltiden” (1150–1525). Det berömda diagrammet 
kommenteras i Malmer 1980, s. 60. Thordemans klassiska arbete av år 1936 förde på sin 
tid forskningen åtskilligt framåt, men vad gäller uppmätta silvermängder i de medeltida 
mynten måste Malmers arbete från 1980 ges vetenskapligt företräde, eftersom det helt 
enkelt vilar på såväl ett större antal mätningar som på långt bättre mätteknik. I framtiden 
kommer fler och mer exakta numismatiska uppmätningar att skänka forskarna ett rikligare 
och mer nyanserat källmaterial. Dessa lovande utsikter vad gäller den numismatiska fram-
tiden stryker kraftigt under den provisoriska karaktären av analysen av silverpriser i detta 
kapitel.

��0 Malmer 1980, s. 56.
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plar. Förutom förslitning, proberingsrispor och annan minskning av det 
ursprungliga myntämnet, tillkommer olika långverkande kemiska proces-
ser som kan påverka såväl koppar- som silverinnehåll. Malmer listar fem 
källkritiska felkällor som måste tas i beaktande varav några inte verkar åt 
samma håll. Grovt sett tar dessa kanske ut varandra vid jämförelser mellan 
”olika myntgrupper”, men menar Malmer vidare, metoden är för grov ”om 
avsikten är att mera i detalj studera penningvärdeförsämringen under sen-
medeltiden”. Malmer framkastar ”tankeexperimentet” att öka nufinvikten 
silver med 0,02 gram för att komma närmare den ursprungliga finvikten, 
vilket för uppmätta grupper från 1300-talet av penningar på mellan 0,23 
och 0,146 gram nufinvikt skulle innebära en höjning på mellan cirka 8,7 
och 13,7 procent av dagens substansvikter i silver.��� Om detta tankeexpe-
riment skulle föra oss närmare hög- och senmedeltida realiteter skulle de 
teoretiska markkurserna i tabellerna 10:2 och 10:3 behöva sänkas i motsva-
rande mån (se vidare i slutet av detta kapitel).���

Malmer redovisar i sin fortlöpande text ett antal uppmätningar av nufin-
vikt silver från utvalda grupper av mynt som i klassificeringssyfte anges 
med olika förkortningar, vilka ibland anspelar på någon egenskap hos 
myntbilden. Vad Malmer gör är att hon utifrån uppmätt nufinvikt räknar 
om denna till en teoretisk kurs mark silver kontra mark penningar, med 
andra ord en så kallad rekonstruerad kurs mark silver. Som exempel kan 
anföras myntgruppen krönt huvud äldre ett, Kr H Ä I, vars präglingsperiod 
enligt Malmer på ett ungefär omfattar perioden 1290 till 1318.��� Tret-

��� Malmer 1980, s. 58, 59, 61 & 97 (dvs. tab. 9 Lod 12 resp. 8).
��� En sänkt teoretisk markkurs silver markkurs penningar måste inte missförstås som ett 

sänkt värde på den i finvikt uppmätta penningen – tvärtom! Ett hypotetiskt mer silver-
rikt mynt innebär ett närmande till den ideala kursrelationen 1:1, något som skulle bli 
fallet vid en penning av rent silver (och de svenska penningarna under de första 100 åren 
av fastlandsmyntning med start kring år 1150 låg inte långt ifrån denna ideala markkurs 
1:1 mark penningar mark lödig). Malmers ovannämnda tankeexperiment om en höjning 
av nufinvikten silver i penningarna om 0,02 gram skulle således leda till lägre teoretiska 
markkurser, vilka vid jämförelser med bevarade kommersiella silverpriser i vikt skulle 
innebära att den av oss approximerade slagskatten för den myntande fursten skulle höjas.

��� I ett email till mig den 18/5 2005 fäster Brita Malmer (med anledning av ett då kom-
mande seminarium om ett utkast till detta kapitel) min uppmärksamhet på att denna hen-
nes tidiga datering av Kr H Ä I är omstridd bland numismatiker. Som Malmer påpekar 
själv vill Lars O. Lagerqvist m.fl. föra denna myntkategori till 1360-talet (Lagerqvist 
1970, s. 94, myntgrupp XXX). I detta email uppmanar Malmer mig vidare att i min ana-
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ton uppmätningar rapporteras ha utförts från denna grupp och om dem 
skriver Malmer sålunda: ”Nufinvikten är 0.21 g vilket ger relationen 1:5.2 
mellan mark silver och mark penning vid en markvikt av 210,616 g.”��� 
Denna teoretiska kurs om 1:5,2 är förstås uträknad som kvoten av 210,616 
dividerat med 0,21 dividerat med 192 (vilket = 1 mark penningar uttryckt 
i summa penningar). Det måste strykas under att det här är fråga om att 
uttrycka jämvikt mellan substansvärde och markvikt, alltså så att 5,2 mark 
penningar (=998,4 st.) ur myntgruppen krönt huvud äldre innehåller lika 
mycket nufinvikt silver som en mark silver i vikt räknat.

Det är viktigt att å ena sidan skilja på de teoretiska markkurserna, och å 
den andra på de markkurser som nyttjats på marknaderna (och av vilka ett 
fåtal bevarats åt oss i urkunderna från och med 1291). De förstnämnda kur-
serna uttrycker fysiska realiteter. De kan helt enkelt sägas vara ett försök att 
i teorin att återskapa den myntordning som (i muntlig eller skriftlig form) 
en gång i tiden styrde de olika myntmästarnas arbete med präglingen i de 
olika mynthusen. Behovet av sådana rekonstruktioner är stort, inte minst 
för att den äldsta av svenska myntordningar som bevarats åt eftervärlden är 
av så sent datum som från år 1449.��� De sistnämnda kurserna utgår jag ifrån 
har förhandlats fram i olika transaktioner mellan köpare och säljare, eller 
mellan gäldenär och borgenär vid kreditgivning. Om dessa marknadskur-
ser redogörs för under nästa rubrik.

lys av myntets marknadsvärde också räkna på Kr H Ä [I–II] med denna senare datering. 
Grupp II återfinns redan vad gäller silverpriserna för åren 1366 &1368–1370 i tabell 9:2 
och dessa utfall är medtagen i analysen i brödtexten framöver. Vad gäller Lagerqvists med 
fleras datering av grupp I till 1360-tal faller en jämförelse med 1366 års svenska markpris 
å silver ut så att myntningen var lönsam visavi silverpriset, dvs. +537,6 penningar = +32,9 
% i hypotetisk slagskatt åt kronan (andra siffror föreligger för de Kr H Ä I vars teoretiska 
markkurs är parallell med EHLS-gruppen vilka även de återfinns i tabell 9:2 och analyse-
ras framöver). Räknat på de tre prisnoteringarna 1368–1370 synes bilden mer växlande: 
Motsvarande siffror för dessa blir -134,4 penningar = -6,4 %, -38,4 penningar = -4 % 
samt 153,6 penningar = +7,5 %. Med tanke på resultatet i sin helhet i detta kapitel – att 
präglingen av penningar till och med senmedeltidens början (1370) oftast verkar att ha 
varit en förlustaffär för kronan – är det tyvärr svårt att tolka de ekonomiska uträkningarna 
i denna fotnot som stöd för endera dateringen av Kr H Ä I.

��� Malmer 1980, s. 26 (tidsperioden) & s. 15 (finvikt och teoretisk kurs mark lödig kon-
tra penningar).

��� Malmer 1980 s. 37.
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Utvalda silverpriser i penningar 1291–1370
Som nämns i föregående kapitel utgör silver i egenskap av värdeenhet i 
denna undersökning den tredje mest vanliga (8 %) efter pris i pengar (59 
%) och ingen värdeenhet alls angiven (23 %).��� Detta torde inte vara nå-
got för Sverige specifikt drag utan en europeisk företeelse, eftersom silver 
var den helt dominerande substansmetallen under hela medeltiden (möjli-
gen med undantag av övergångsseklerna mellan antiken och medeltiden på 
500- och 600-talen). I den stora majoriteten fall ur de svenska breven anges 
detta silver antingen ospecificerat (som i citatet av år 1254 på s. 42) eller i 
någon form av viktenhet, vanligen mark svensk eller mark kölnisk. Flertalet 
av observationer där silver anges som värdeenhet står silvret ensamt angivet 
utan pris i penningar. Det är först vid den samtidiga informationen silver i 
angiven vikt uttryckt i pengars värde, som vi kan tala om ett silverpris, och 
som jämförelser kan göras med data från myntens substansinnehåll (dvs. de 
teoretiska markkurserna).

Malmers redovisade nufinvikter har tabellerats och återfinns som tabell 
10:1 i bilagan. Dessa värden för olika myntgrupper och deras ungefärliga 
präglingsperioder har sedan jämförts med priser på silver i vikt hittade bland 
breven samt i dokument från kurian i Avignon, det vill säga påvliga dokument 
om inväxlingen av kyrklig penninguppbörd i Sverige (de senare noteringarna 
tillgängliga tack vare Fritz&Bäärnhielm). I tabell 10:4 återfinns även note-
ringar som ej medtagits i denna komparation eftersom fokus här ligger på 
marknadsorienterade växelkurser, alltså sådana byten eller jämförelser som 
kan antas ha byggt på frivillighet, på vad aktörerna ansåg utgöra ett jämnt 
byte (i kontrast mot påbud, donationer etc. där utfärdaren kan tänkas vilja 
föreskriva värderingar till sin egen fördel). Att silverpriser ur andra insti-
tut än marknadsbaserade ibland synes vara ekvivalenta med kommersiella 
ändrar inte på denna viktiga gränsdragning. Även vissa marknadsorienterade 
växelkurser har förbigåtts i tabell 10:4 då de bedömts som alltför osäkra, till 
exempel för att de bygger på hypotetiska omräkningar i flera led.

Minst sällsynta är silverpriser i vikt under åren 1327 till 1328 tack vare 
ovannämnda klerikala växlingsuppgifter av svenska penningar till silver 
innan det sannolikt sänts vidare söderut – svenska mynt utgör ett arkeo-
logiskt sällsynt fynd utomlands. Just från dessa två år har åtskilliga silver-

��� Tabell 6.1, s. 169.
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priser trotsat tidens tand och de är därför lämpliga som typfall. Den som i 
tabell 10:4 under ”3) Metaller och växelkurser” letar upp observationerna 
från 1327 och 1328 kan notera några särskiljande drag såsom att fler än en 
markvikt användes för att värdera priset på pengar i silver räknat. Vi möter 
i denna tvååriga svit sex slags viktangivelser: 1) Mark silver stockholmsvikt, 
2) mark silver skaravikt, 3) mark silver uppsalavikt, 4) mark silver ospecifi-
cerat, 5) mark silver kölnisk samt 6) mark silver brüggevikt.��� Observatio-
ner av slag nummer 4, alltså mark silver ospecificerat, har dessa vanligen 
tolkats som varandes svensk markvikt vid excerperingen (även före och ef-
ter 1327–1328).

I kapitlets början konstateras att de kvarlevor vi besitter av den mynt-
prägling som förekom på 1200- och 1300-talen förutsätter standardiserade 
viktenheter för att i flera (kanhända ett tiotal) mynthus kunna prägla långa 
serier av mynt som var likartade i vikt och halt. Viktangivelser ur källmate-
rialet à la skaravikt kan anspela på en företeelse som är lätt att belägga från 
1400-talets svenska stadsböcker, nämligen att magistraten (stadens styrelse) 
höll sig med auktoriserade vikter, så kallade pundare, och även lät arvodera 
ämbetsmän att ansvara för och handha dessa. Och det är egentligen helt 
följdriktigt att en professionell grupp som borgerskapet, vilken levde av 
kommers, ordnade ett institut för mätning av reala resurser för att sänka 
osäkerheten i handelsutbytet. Benämningar såsom uppsalavikt, stockholm-
svikt och skaravikt tolkas här som ett indicium på att auktoriserade pundare 
i städerna är åtskilligt äldre som företeelse än 1400-talet och att dessa lod 
mycket väl kan ha varit samordnade med mynthusens vikter.

För att återvända till åren 1327 och 1328 rör det sig om summa 32 ut-
valda priser i olika markvikter silver, och de varierar något, ibland även 
inom en och samma viktbeteckning (t.ex. mark silver stockholmsvikt). Det 
sistnämnda fenomenet utgör ett väntat resultat, prisfluktuationer är en 
normal iakttagelse på alla fungerande marknader. Sorteras de 32 observa-
tionerna i stigande pris ligger en stockholmsvikt mark silver i botten (864 
penningar) och i topp den ena av två mark brüggevikter (1152 penningar), 

��� Fritz&Bäärnhielm nr 132b (stockholmsvikt & skaravikt), 134b (stockholmsvikt = 
uppsalavikt), Bilaga 2 (5 st. pris i kölnisk vikt samt 2 st. i brüggevikt). ”Närmevärden” har 
(1976) angivits för mark skara- och stockholmsvikterna om 216,35 respektive 210,3 gram 
(Medeltidens ABC s. 433, slagord: Viktsystem).
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således en skillnad mellan topp och botten med precis en tredjedel (33,3 
%). Genomsnittet i prispopulationen 1327–1328 är 991,3 penningar och 
variationskoefficienten – det vill säga standardavvikelsen i procent av med-
elvärdet – något avrundat = 6,8.

De åtta högsta observationerna utgörs samtliga av utländska markvikter, 
sex i kölnisk vikt och två i brüggevikt. Den sistnämnda två brüggevikterna 
placerar sig som billigast respektive dyrast bland de utländska med 993 
penningar samt 1152 penningar (som ovan), medan de sex mark ’kölnisk 
vikt’ fördelar sig med tre vardera à 1072 penningar och 1128 penningar. 
De 24 svenska fördelar sig mellan 864 penningar 982 penningar med ett 
genomsnitt på 957,4 penningar (17 st. observationer är på 960 penningar 
= 5 mark penningar). Dessa siffror med en population av inte alltför dra-
matisk spridda observationer ger trots allt en bild av ett någorlunda stabilt 
monetärt system i slutet av 1320-talet, det vill säga under Magnus Eriks-
sons förmyndarregering.

För andra perioder före och efter förmyndarregeringen 1319–1335 är 
bilden en annan, tidvis tycks den monetära historien ruva på såväl perioder 
av kontinuitet som dramatiska kast. Ur ett fundamentalt perspektiv borde 
priset på silver i vikt kraftigt påverkas av den finvikt i silver som mynten 
innehöll vid värderingstillfället. Värdet på kopparen i myntens silverlege-
ring bortser jag ifrån, enär den kan räknas i någon eller några enstaka pro-
cent av silvervärdet. Det är sant att endast kronan hade rätt att förvandla 
myntsubstans till mynt, men i realiteten måste den motsatta processen ha 
varit lätt genomförd när man så velat, till exempel att smälta om mynt 
till en silversked.��� Silverskedar var populära värdebevarare på medeltiden 
som likt mynt ofta tillverkades i legering med koppar. Under nästa två rub-
riker jämförs utvalda priser på silver i vikt med moderna mätningar av det 
faktiska innehållet av silver i bevarade mynt från denna tid. Inte minst av 
källkritiska skäl är en dylik komparation av intresse.

Silverpriser i svensk vikt jämförda med myntgruppers nufinvikt silver 1291–1370
Det är inte ofta som data ur två källserier av fundamentalt olika slag på ett 
okomplicerat sätt lämnar ifrån sig indicier som pekar åt samma håll. Som 
tidigare nämnts är det tydligt att finvikten silver varierar inte bara mellan 

��� Heckscher 1944, s. 282.
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olika myntgrupper, utan den kan även variera inom en och samma grupp. 
Ovannämnda krönt huvud äldre ett – Kr H Ä I – med en teoretisk markkurs 
om 1:5,2, kom från ungefär sekelskiftet 1300 att få sällskap med en annan 
grupp Kr H Ä I med kurs 1:4,5, lika lödiga som den parallella EHLS-grup-
pen, där en bigrupp av den senare gruppen också noteras till 1:4,8.���

Det förtjänar att upprepas att datering av medeltida mynt hör till numis-
matikens mest angelägna uppgifter, men också att detta viktiga arbete med 
att skapa en kronologi i penningens historia stöter på många problem. Oli-
ka metoder kompletterar varandra och numismatiker värderar argument 
på olika sätt. Ett stridsäpple utgör hur mynt i de så kallade depåfynden ska 
tolkas. I starkt förenklade ordalag, om nedläggningen av en depå av pengar 
– en myntskatt med andra ord – arkeologiskt någorlunda kan tidfästas, kan 
en talrik myntgrupp där antingen tolkas som nära i tiden, eller som tesau-
rerade på grund av den fortgående myntförsämringen i enlighet med den 
berömda Greshams lag.��0

I den svenska 1300-talsvardagen synes dock penningar med olika finvikt 
silver ha cirkulerat parallellt,��� vilket borde ha lett till markant varierande 
priser på dessa olika pengar. I penningteoretisk jargong kan detta uttryck-
as som så att priset på pengar på 1300-talet inte med självklarhet var = 1;��� 
i dagens standardiserade penningsystem kostar det ju en tiokrona att köpa 
en annan tiokrona. Åren 1327–1328 har som nämnts lämnat ett flertal sil-
verpriser åt eftervärlden och silverpriserna från dessa båda årtal får nedan 
fungera som illustrerande typfall. För att dessutom ge ett exempel på i hur-
dana ordalag silverpriser förekommer i källmaterialet citeras ett typfall ur 
en regest i Fritz&Bäärnhielm ur en medeltida avskrift av ett original date- 
rad lördagen den 12 december 1327 med kombinerad utfärdandeort Skara/ 

��� Tabell 10:1 s. 227 i bilagan eller Malmer 1980, s. 15 (Kr H Ä I med markkurs 1:5,2), 
18 (EHLS med stor variationsvidd med markkurs 1:4,8) & 19 (Kr H Ä I & EHLS med 
markkurs 1:4,5). I ett email till mig den 19/5 2005 fäster Henrik Klackenberg (med anled-
ning av ett då kommande seminarium om ett utkast till detta kapitel) min uppmärksamhet 
på att Malmers tidiga datering av EHLS-gruppen ”är kraftigt ifrågasatt” med hänvisning 
till Klackenberg 1992, s. 355, sista not 4 med vidare referenser i detta svåra spörsmål.

��0 Greshams lag innebär att ett nyare och sämre mynt i samma nominal som det äldre, 
kommer att trycka ut det senare ur cirkulationen. Med andra ord kommer det äldre och 
lödigare myntet att läggas på kistbottnen.

��� Se kronologiska data i tabell 10:1 som bygger på Malmer 1980.
��� Mansfield 1991, 103 f.
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Avignon, här tolkad som uppburna svenska penningar i tionde växlade till 
silver före transporten ur riket. Med de svenska förkortningar Birgitta Fritz 
och Göran Bäärnhielm nyttjar fullt utskrivna lyder början av denna regest:

4 123 mark 5 öre svenskt mynt (iiii:m c xxiii marcas et v oras parue mo-
nete Swetie) – sexårstionde från Skara stift, uppburet på följande sätt: 
320 mark 5 uns [tolftedelar] silver Skara vikt, varje mark räknad för 5 
mark penningar, vilket blev 1 603 mark 1 öre svenska pengar (iii:c xx 
marcas et v uncias argenti ad pondus de Scharis, que computate fuerunt 
in dicta totali summa pro m vi:c iii marcis cum i ora denariorum Swetie, 
computata qualibet marca argenti pro v marcis parue monete).���

Min metod går ut på att silverpris för silverpris i vikt jämföra dessa med 
nufinvikten i myntgrupp för myntgrupp i enlighet med Malmers dateringar 
av präglingsperioden för myntgrupper som hypotetiskt skulle kunna sättas i 
samband med dessa silverpriser. Resultaten av dessa komparationer redovi-
sas i tabell 10:2 i bilagan och exempelvis för åren 1327–1328 ger det summa 
femton relationstal vilka var och en i princip uttrycker en teoretisk differens 
mellan substans och marknadsnotering (bortsett från produktionskostnaden 
av mynten). Skillnaderna mellan substansvärdena (nufinvikterna) och sil-
verpriserna landar i ett tämligen brett spann, mellan -10,7 % och + 12,0 %, 
där plustecknet anger en teoretisk slagskatt åt regenten och minustecknet 
förstås markerar negativ slagskatt. Vissa jämförelser faller således ut så att 
myntningen inte verkar att ha givit regeringen något överskott alls, utan att 
det var en verksamhet som gick med förlust. För den i materialet mest frek-
venta växelkursen om 5 mark penningar per mark silver (=960 penningar) 
faller en procentsats som regentens vinst ut på mellan 0 och 10 procent; må 
vara att den sistnämnda och högsta, är den som kalkylerats fram på de två 
myntgruppers nufinvikt som mest sannolikt var omlopp 1327–1328.

Efter dessa exempel utifrån typfallet 1327–1328 kan analysen redovisas i 
enlighet med en periodisering som i stora drag ansluter till Kenneth Jons-
sons för lösfynd av svenska mynt på fastlandet.��� Från den första perioden, 

��� Fritz&Bäärnhielm nr. 132b.
��� Jonsson 2001, s. 53–57.
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Birger Magnussons kungatid 1290–1317, står vi med tre kommersiella 
kurser mark penningar för mark silver vilka härrör från åren 1291, 1311 
och 1317. Det är extremt tunt som belägg betraktat, det sistnämnda dess-
utom explicit ofullständigt, enär den pantsättning priset räknats fram ur kan 
inkludera en icke-specificerad mellanskillnad som villkoras ifall en pantsatt 
gård ej löses in.��� Ifall en mellanskillnad förelåg, och vore denna känd, 
skulle silverpriset höjas med lika mycket som denna i penningar räknat 
(och därmed även höja den hypotetiska slagskatten). Inte en enda av de 
uppmätta myntgrupperna är förenliga med dessa de tre silverpriser ifall vi 
utgår ifrån att de myntande brödraregenterna kung Birger eller hertigarna 
Erik och Valdemar skulle erhållit något överskott av denna verksamhet. 
Alla myntgrupper, utom den som sannolikt bara präglades före år 1290, 
utfaller med negativt resultat å regentens vägnar, mellan minus 33,6 och 
minus 12,5 procent. Utifrån en rimlig ekonomisk förförståelse utgör detta ett 
näst intill obegripligt resultat.

Penningteoretiker av rang nämner visserligen möjligheten att pengar 
värderas under sin substans, men man håller den som allena tänkbar ifall 
myntningen lagt beslag på alltför stor andel av den samlade substansme-
tallen i samhället. I samma andetag menar man dock att ett dylikt bris-
tande utbud (på t.ex. omyntat silver) inte kan vara bestående någon längre 
tid. Detta eftersom utbud och efterfrågan snart skulle bringas i balans via 
nedsmältning av de ’deprecierade’ mynten.��� Kenneth Jonsson framhål-
ler att de numismatiska rönen från denna period pekar på en förhållan-
devis blygsam myntning och menar att detta och andra indicier tyder på 
mycket osäkra tider och att de beryktade brödrastriderna kan ha varit långt 
mer omfattande och samhälleligt förödande än legenden förtäljer (via den 
aristokratiska Erikskrönikan som på sin romantiserande knittel odödlig-
gjort Håtunaleken 1306 och Nyköpings gästabud 1317).��� Indicierna från 
denna min komparation av tre silverpriser och fyra myntgruppers nufinvikt 
silver jävar inte denna hypotes – tvärtom!

Den därpå följande epoken med befintliga data omfattar åren 1320–

��� DS 1812.
��� Goodhart 1989, s. 35 fotnot 1 & Heckscher 1944, s. 282; Heckschercitatet om appre-

ciering och depreciering i sin helhet återfinns under fotnot nr. 94 tidigare i detta kapitel.
��� Jonsson 2001, s. 56.
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1350, en i Sverige fredligare period med ett slags politisk union med Nor-
ge (som därmed ända fram till 1905 skulle komma dela regent med Sverige 
och/eller Danmark). Denna tidiga union mellan Sverige och Norge synes 
ha fått så långt gångna penningpolitiska konsekvenser att de båda kunga-
rikena rentav ingick en myntunion.��� Denna period inkluderar Magnus 
Erikssons förmyndarregim samt hans egen regeringstid fram tills diger-
döden drog härjande fram över riket – en händelse som markerar en ny 
epok (senmedeltiden) med i mångt och mycket drastiskt förändrade förut-
sättningar i Sverige såväl som den då övriga kända världen. Källäget för de 
tre decennierna före digerdöden är inte lika tunt som 1291–1317, och 31 
observerade växelkurser av tillräcklig kvalitet har använts för omräkning 
mot uppmätta myntgrupper.

Det rör sig således om sex storheter i pris varav 23 stycken likalydande 
om 5 mark (=960 penningar), vilka uppdelade på fyra perioder eller enstaka 
årtal kompareras med vardera tre uppmätta myntgrupper som borde ha 
varit i omlopp då. De hypotetiska slagskatteandelarna uppgår med denna 
metod till antal 24, vilka faller ut inom spannet minus 10,7 och plus 12 pro-
cent. Hälften av komparationerna återfinns nära nollstrecket, det vill säga 
inom spannet plus minus 5 procent. Dessa relativa tal är knappast kom-
patibla med tolkningen att kronans myntning gick med överskott sedan 
präglings- samt administrationskostnader dragits av. Den i materialet mest 
frekventa växelkursen om 5 mark penningar erhåller relativa jämförelsetal 
på låga noll, fyra eller tio procent.

Den tredje perioden är bara hälften så lång som de båda föregående och 
omfattar 1351–1365. Trots sökningar bland breven har inga marknads-
priser i svensk vikt silver påträffats, vilket knappast bara beror på tillfäl-
ligheternas spel. Källmaterialet är nästan lika stort som det som bevarats 
från den föregående perioden: SDhk räknar 2 916 brev från denna period 
vilket är nästan lika många som 1320–1350 som räknar 3 125 st. Monetär 
osäkerhet kan mycket väl vara orsaken till tystnaden kring priset på mark 
svenska från dessa femton år, en tystnad som noterats från en annan och 
senare krisperiod under medeltiden.��� Det är numera dessutom säkerställt 
att 1350- och 1360-talen är inledningen på en djup kris på flera samhäl-

��� Rasmusson 1943, s. 269 f.
��� Franzén 1998, s. 223 f.
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leliga plan – demografiskt, ekonomiskt och politiskt.
Här är inte platsen att återberätta det politiska händelseförloppets 

många nyckfullheter eftersom den maktkampen skarpsinnigt har ana-
lyserats av flera historiker – ett släktdrama som utspelades mellan kung 
Magnus och hans söner och medregenter, kungarna Erik (död 1359) och 
Håkan (kung i Norge). Magnus störtades definitivt 1365 av svågern hertig 
Albrekt. Utöver lokala utbrott av pest förhärjades Sveriges befolkning (och 
övriga Väst-Europas) av två pandemier 1350 och 1358–1360.��0 Om slutet 
av högmedeltiden (1290–1350) präglats av överbefolkning och god tillgång 
på brukare åt jordägarna, förbyttes detta nu i brist på arbetskraft och bättre 
villkor för de överlevande, en trend som på 1350- och 1360-talen var i sitt 
begynnelsestadium och som skulle accentueras till inemot mitten av 1400-
talet. Den svenska-norska myntningen verkar inte ha upphört 1351–1365, 
men som Nils Ludvig Rasmusson visat innehåller perioden många tecken 
på monetär osäkerhet i båda kungarikena såsom myntindragningar.���

Bland bevarade svenska myntgrupper föreligger kvarlevor av så kallade 
katastrofmynt med uppmätta finvikter silver på futtiga två och fem hundra-
delar av ett gram resulterandes i löjeväckande teoretiska markkurser silver 
om 1:54 samt 1:21,9.��� Kan dessa katastrofmynt ha lurats på undersåtarna 
via så kallad vitsjudning? Det är en process där myntet försågs med ett 
tunt överdragslager av silver för att ge intryck av ett långt lödigare mynt 
än vad som verkligen var fallet. Detta bedrägeri avslöjas dock snart och har 
således bara utsikt att lyckas i ett initialskede. Framtida naturvetenskapliga 
undersökningar kan skänka svar på detta inte osannolika antagande om de 
så kallade katastrofmynten under Magnus Erikssons senare regering.

Analyser av mynt från sen Sturetid, alltså tidigt 1500-tal, har nämligen 
visat att dessa uppenbarligen vitsjudats.��� Det är frestande att sätta kung 

��0 Myrdal 2003, s. 146.
��� Rasmusson 1943, s. 270–279.
��� Bakvändheten med så höga teoretiska markkurser silver framgår av att inte ett enda 

bevarat silverpris ens ligger i närheten av dessa siffror. De båda markkurserna på 1:54 & 
1:21,9 är helt enkelt av en storleksordning utan motstycke i det skriftliga källmaterialet, 
så slutsatsen att silverpriserna där aldrig anspelar på dylika katastrofmynt ligger nära till 
hands.

��� Malmer 1980, s. 58 samt de två sista teoretiska markkurserna silver mark penningar i 
tabell 10:1 (Kr A Y V & Kr H Y V) vilka utgör en tydlig parallell till kung Magnus kata-
strofmynt.

3  •  e f t e r  g ö ta m y n t e n

Folkungatiden 25 oktindd.indd   77 2006-10-26   11:19:47



78      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

Magnus katastrofpenningar i samband med ett internt klerikalt brev av fre-
dagen den 20 december 1364 som omtalar problem med uppbörden av fö-
regående års peterspenning i Sverige. De förnuftiga svenska bönderna hade 
föredragit att erlägga denna utskyld i dåligt, och först senare avlyst, svenskt 
mynt samtidigt som de vägrade att motta samma slags mynt som betal-
ningsmedel,��� ett beteende i god överensstämmelse med penningteoretiska 
antaganden.��� Mer silverrika penningar som präglades 1351–1365 behöll 
man rimligtvis som värdebevarare eller till att byta med på marknaden.

Trots detta arbetes titel ”Folkungatidens monetära system”, har även 
de första åren i den nya mecklunburgska regimen inkluderats, det vill säga 
åren 1366–1370, en tid med omfattande monetära förändringar, inte minst 
genom att den gamla värdeenheten örtug nu kom att myntas för första 
gången. En örtug förblev ekvivalent med 8 penningar och som förebild för 
den svenska örtugen stod den nordtyska vitten.��� Av år 1365 föreligger tre 
markkurser svenska i silver om 8 mark penningar år 1366 (se tabell 10:2), 
vilka jämförda med nufinvikten i fem myntgrupper som kan ha varit i om-
lopp då renderar hypotetiska slagskatter på mellan 7,5 % och 52,5 %, med 
andra ord rimliga växelkurser ur myntherrens synvinkel. För de avslutande 
åren 1368–1370 är resultatet lika ekonomiskt svårsmält som tidigare jäm-
förelser mellan priser och nufinvikt silver, det vill säga ett flertal teoretiska 
slagskatter uppvisar negativa tal. Endast den så kallade EHLS Gambygrup-
pen bland penningar uppvisar överskott åt regenten (15,5 %, 24 % & 36,7 
%), må vara att denna grupp är den som kronologiskt verkar att vara den 
som med största sannolikhet verkligen var i omlopp under dessa fem år.

Ett annat slags vikt i silver utöver den svenska återstår att redovisa, det vill 
säga mark kölnisk, ett lod med stor internationell spridning som inte säl-
lan återfinns vid krediter givna mellan regeringar i olika riken. Då mark 
kölnisk är känd till sin vikt, 233,8 gram,��� kan samma metod användas som 
under denna rubrik – alltså så att man utifrån jämförelsen mark silver köl-

��� DS nr 7108 som är en utförlig regest (se också översättningar från latin i SDhk nr. 
8633 samt Rasmusson 1943, s. 271 f om denna berättande källa).

��� Goodhart 1989, s 35 (andra stycket).
��� Malmer 1980, s. 33.
��� KL 11:433.
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nisk kontra nufinvikt i olika myntgrupper räknar på differensen dessa två 
emellan.

Silverpriserna i kölnisk vikt jämförda med myntgruppers nufinvikt silver 1327–1363
Liksom under föregående rubrik kompareras silverpriser i vikt här med 
Brita Malmers redovisade mätningar av den absoluta mängden silver i ut-
valda penningar ur grupper i enlighet med numismatisk klassificering (ta-
bell 10:1). Denna mängd silver kallas för finvikt, att skilja från halt som 
anger den relativa andelen silver i procent. Men, som hållits fram tidigare, 
då den ursprungliga finvikten via kemisk inverkan kan ha förändrats sedan 
präglingen (se s. 67–70) etiketterar Malmer sina uppmätningar i god käll-
kritisk anda som nufinvikt.

Metodiken går fortsatt ut på att jämföra nufinvikten i penningar som vi 
kan anta präglades parallellt eller före den uppgivna kommersiella växel-
kursen silver gentemot pengar. Den framräknade skillnaden dessa två stor-
heter emellan anger i procent räknat en hypotetisk slagskatt (seignorage) 
oaktat präglingskostnaden, vilken som tidigare nämnts har approximerats 
till låga 5 procent.��� Vid positivt förtecken anger den rest som komparatio-
nen ger upphov till vinst för den myntande regenten, det vill säga slagskatt 
åt kronan. På motsatt sätt så anger negativt förtecken vid den rest som 
komparationen ger upphov till förlust för den myntande regenten, det vill 
säga negativ slagskatt. Det senare utfallet är ett inte ovanligt utfall och det 
är i enlighet med grundläggande ekonomiska teorem ett mycket oväntat 
resultat, eftersom det skulle betyda att man vid köp av silver med dessa 
svenska penningar fick mindre silver än det silver som redan mynten man 
bytte med innehöll. Jag citerar ett exempel ur brevmaterialet med mark 
könisk silver från år 1345 ur huvudkartoteket:

Sigge Ingemarsson säljer 10 öresland i Ölsta i Norrby socken till Nils Jons-
son av Revelstad, med villkor att, om köpet skulle återgå, till honom inom 
tre månader erlägga för varje örtugland 6 mark penningar eller, ifall någon 
förändring i myntet under tiden skulle inträffa, en mark lödigt silver kölnsk 
vikt. Han befullmäktigar sin son Nils att giva fasta på detta köp.���

��� Jonsson 2001, s. 61.
��� SDhk nr. 5121 avseende DS 3897. Den latinska prisformuleringen lyder: ”sex marcas 
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En vanlig fras i breven vid transaktioner är att ersättning utgått eller värde-
rats i ”det mynt som nu går” (lat. monete nunc currentis).��0 Denna fras har av 
Kenneth Jonsson tolkats som stöd för hans teori om att även Sverige om-
fattades av den allmäneuropeiska företeelse som går under benämningen 
renovatio monetae, alltså så att kronan vid jämna mellanrum avlyste de mynt 
som var i omlopp, varpå undersåtarna föreskrevs att mot en avgift byta in 
dessa mot nya mynt.��� Sin avgift (inklusive vinst) tog regenten enklast ut 
genom att se till att det nya myntet var mindre lödigt (silverrikt) än det 
gamla, vilket är i överensstämmelse med den iakttagelsen att finvikten sil-
ver i penningarna generellt sett kom att sänkas från myntpräglingens start 
vid 1100-talets mitt fram till 1360-talet när myntindragningarna antas att 
ha upphört i Sverige.

Försämring av det svenska myntet kom i sekler framåt i tiden att förbli 
en betydligt mer vanlig företeelse än motsatsen, vilken ofta föregicks av av-
lysning av mynt som var så dåliga vad gäller substansvärdet att de inte läng-
re fungerade som värdemätare eller betalningsmedel på marknaderna.��� 
Jag frågar mig i kapitlets början hur ofta och med vilken effektivitet som 
kronan kunde genomdriva en för denna ekonomiskt lönsam verksamhet (s. 
62). Ett attraktivt alternativ till inlösen för undersåten borde ha varit att ta 
vara på den värdefulla myntsubstansen genom nedsmältning, eller genom 
att helt enkelt behålla det mer lödiga myntet på kistbottnen i enlighet med 
den berömda Greshams lag, vilken förutsäger att nytt sämre mynt kommer 
att trycka ut det äldre och lödigare.

Frasen ”i det mynt som nu går” är inte bara vanlig vid kommersiella 
transaktioner med avslutad betalning, utan även i dem med uppskjuten be-
talning, kredit med ett annat ord. Enligt min mening utgör frasen tolkad i 
ekonomisk anda ett försök till gardering mot framtida försämring av myn-
tet, en komplikation som inte bara kunde uppstå vid kreditgivning, utan 
även ifall redan genomförda transaktioner kom att jävas i framtiden. Vid 
nya och sämre mynt i samma värdeenhet som det äldre vid återbetalning 

denariorum monete nunc currentis vel eciam vnam marcam puri argenti ponderis Coloni-
ensis si infra hoc monetam immutari contigerit” (Fritz&Bäärnhielm nr. 507).

��0 En digital sökning i Fritz&Bäärnhielm (1319–1363) ger dussintals med belägg från 
breven av denna fras.

��� Jonsson 2001, s. 47.
��� Heckscher 1944, s. 290–294.
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av ett lån givet i värdemätaren pengar, skulle ju den betalande gärna full-
göra denna i det nya sämre myntet. Samma dilemma torde även gälla för 
en köpare vid återgång till säljaren av försålt gods. Ett uttryck för denna 
befogade rädsla för framtida betalning i sämre pengar finner vi till exempel 
när biskop Brynolf i Skara två gånger (1313 & 1315) i avradsuppgörelser 
stipulerar vissa kvantiteter i aln räknat i ”kläde från Gent” som värdeenhet 
ifall ’myntet försämras’.��� Det bör framhållas att de här båda redovisade 
tolkningarna av ”monete nunc currentis” – numismatisk kontra ekonomisk 
– kan mycket väl vara kompatibla och på intet vis behöver utesluta varan-
dra.

Förflyttar vi oss till de av god kvalitet utvalda kommersiella priserna i sil-
vervikt kölnisk (i tabell 10:3) kan konstateras dels att de är färre till antalet än 
de svenska som avhandlas under föregående rubrik, dels att de uppvisar en 
lite annan kronologisk spridning än de svenska. För den långa period när 
svenska markkurser lödig inte påträffats (1351–1365) återfinns sju mark-
kurser kölnisk, men räknat på teoretiska markkurser kölnisk å de så kall-
lade katastrofpenningarna som präglades då (1:60,9 & 1:24,4) resulterar 
dessa i slagskattesatser på mellan minus 915 och 307 procent – med andra 
ord så till den grad orimligt olönsamma relativa tal för regenten att vi kan 
utgå ifrån att dessa växlingskurser inte anspelar på dylika katastrofmynt. 
Hade de gjort det, borde vi observera en märkbar nominell höjning av sil-
verpriset kölnisk på 1350-talet, men som framgår av tabell 10:3 är de åtta 
funna observationerna 1345–1363 likalydande om sex mark penningar för 
en mark silver kölnisk vikt. Denna enhetlighet över så lång tid överraskar, 
eftersom vi av marknadens prissvängningar ser intet; tillika egendomligt 
eftersom dessa åtta växelkurser ligger hyfsat spridda geografiskt.���

De äldsta beläggen utgörs av två något olika prisstorheter mark köl-
nisk av år 1327, resulterandes efter jämförelse med tre slags myntgruppers 
nufinvikt i sex rekonstruerade slagskattesatser på mellan 1,5 och 33,6 pro-
cent. Det kan förefalla som någorlunda rimliga approximationer, men vid 
nästa observationspunkt 1332 ger ett något lägre silverpris å samma mynt-

��� DS 1934 & 1997, översättande citat från latin ur SDhk nr. 2581 & 2657.
��� Sverige ospecificerat (DS 5911), Södermanland (DS 3897), Småland 

(Fritz&Bäärnhielm nr. 770), Halland (DS 6001), Skåne (DS 6300), Stockholm (DS 6824) 
& Avignon 2 st. (DS 5514 & 5575).
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gruppers nufinvikt där två av tre rekonstruerade procenttal är negativa: -10 
%, -6 % och +22 %. För perioden 1345–1363 föreligger ovannämnda åtta 
likalydande markkurser kölniska om 6 mark penningar som via jämförelse 
med åtta myntgrupper renderar mycket skiftande hypotetiska slagskatte-
satser: på mellan minus 36,7 % och plus 35 %. Sex av de åtta satserna är 
negativa och de återstående två med positiva förtecken har inte mycket 
fog för sig att kunna antas ha varit i cirkulation under perioden i fråga. De 
kölniska markpriserna på silver visar inte upp något radikalt annorlunda 
mönster än de svenska; endast med möda, eller ifall numismatiska omda-
teringar av vissa myntgrupper skulle bli aktuella, kan de tolkas som ekono-
miskt rimliga i det avseendet att det kungliga myntmonopolet fungerade 
som en för monarken vinstdrivande verksamhet.

Hur förhåller sig då de kölniska priserna i förhållande till de svenska 
visavi samma myntgrupper? Avviker de båda viktenheterna på ett förvän-
tat sätt? 1327 års båda observerade priser å kölnisk vikt (6 st.) ger högre 
värden i svenska penningar räknat än de fem svenska från 1327–1328 – ett 
indicium som konfirmerar det tidigare omnämnda hypotesen om att den 
förra vägde mer än den senare. Vid omräkning av 1237 års bägge kölniska 
silverpriser i enlighet 1 mark svensk = 0,9 mark kölnisk skulle vi förvänta 
oss penningsummor liknande dem avseende svenska markvikter. De båda 
kölniska silverpriserna sänkta med en tiondel utfaller på 964,8 respek-
tive 1015,2 penningar. Det senare av dem motsvaras inte av ett enda av 
de svenska men det förra överensstämmer väl med de nitton observerade 
prisobservationerna (av s:a 24) på mellan 956 och 972 penningar, vilket i 
procent räknat utgör ett spann på mindre än 2. Det totala spannet i detta 
räkneexempel mellan det båda kölniska prisobservationerna jämfört med 
de lägsta respektive högsta svenska markpriserna faller ut på procenttalen 
11,7, 17,5, 1,8 samt -3,4.

Dylika omräkningar jävar inte den tidigare forskningens antagande om 
en svensk markkurs om 90 procent av den kölniska, tvärtom. Inte heller 
talar omräkningarna för att den svenska marken på 1300-talet skulle ha 
vägt mer än den tidigare forskningens 210,616 gram, en hypotes som om 
den visat sig ha fog för sig skulle peka i riktning mot en för regenten mer 
positiv slagskatt. Så synes nu inte vara fallet, så slutsatserna måste därför 
formuleras i ordalag som innebär kraftigt avvikande resultat visavi den eko-
nomiska synpunkten som i allt väsentligt guidar detta arbete.
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Diskussion

Empirisk sammanfattning
Detta kapitel innehåller många fotnoter och många siffror, särskilt i pro-
cent. De har upprättats för att jämföra medeltida urkunders prisuppgifter i 
vikt mark lödig ur kommersiella avtal med numismatiska data om myntens 
substansvikt i gram silver, även nufinvikt benämnd. För (den internationellt 
spridda) mark kölnisk har i den tidigare forskningens efterföljd antagits 
en vikt om 233,8 gram, för mark lödig svensk en vikt om 210,616 gram 
– med andra ord 90 procent av den kölniska. Rönen här pekar på rimlig-
heten i denna viktrelation. Ansenliga källkritiska problem föreligger dock 
vid komparationen mellan silverpriser och myntens substansinnehåll, så ett 
urval har gjorts av data av vilka bedöms vara av särskilt god kvalitet. Det 
måste dock framhållas att underlaget trots dessa försiktighetsåtgärder både 
är tunt och osäkert; det gäller i synnerhet från decennierna kring sekelskif-
tet 1300.

Grundfrågan lyder: Renderade myntpräglingen som regale ett överskott åt 
staten som institution, så kallad slagskatt (seignorage)? Företeelsen att pengar 
är mer värda än sin substans plus tillverkningskostnad antas vara en mätare 
på i vilket skick en förindustriell ekonomi befinner sig i. Motsatsen skulle 
i ett utvecklingsperspektiv tyda på fundamental osäkerhet, synnerligen be-
gränsade friheter samt godtycke inom värdecirkulationen: Eller uttryckt i 
ett lite annorlunda ordalag: föga utvecklade och illa fungerande markna-
der. Under perioden 1351–1365 har inga kommersiella svenska markpriser 
återfunnits, en period då århundradets i särklass sämsta mynt präglades. 
Denna tystnad tolkas här som ett (av flera) tecken på kris och en sådan 
källornas förtegenhet har sannolikt sina paralleller under perioder under 
senmedeltiden, till exempel sturarnas regim under tidigt 1500-tal.

De utvalda silverpriserna i vikt delas in kronologiskt efter olika mynt-
grupper i tabellerna 10:2 och 10:3 där de jämförs med dessas uppmätta 
nufinvikt silver (även benämnt som den teoretiska markkursen). Tillväga-
gångssättet ifråga resulterar i 77 jämförelsetal, 58 stycken i svensk mark-
vikt, nitton i mark kölnisk. Ett positivt utfall markerar att de präglade pen-
ningarna värderades högre än sitt substansvärde i silver, ett negativt det 
motsatta förhållandet. Nära hälften av komparationerna är negativa, 38 
stycken, medan 4 i stort sett är lika med noll. 35 stycken är positiva, men 
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Folkungatiden 25 oktindd.indd   83 2006-10-26   11:19:47



84      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

merparten av dessa, 19 stycken (varav 14 svenska & 5 kölniska) innebär 
mycket låga utfall på mellan 1,2 % och 9,8 %. I fall med så låga överskott 
för penningen torde dessa plus ha omintetgjorts eller tangerats av kostna-
derna för präglingen.

Många komparationer pekar således i riktning mot att köparen av silver 
mot pengar fick ge ut i runda slängar lika mycket eller till och med mer sil-
ver i de mynt som han eller hon betalade med än det silver man fick på kö-
pet. Det utgör ett svårbegripligt resultat utifrån en ekonomisk förförståelse 
som bara delvis kan förklaras med den primitiva tekniken för produktion 
och probering (substansvärdering) av penningar. Att det rena bytesvärdet 
för det svenska myntet gång på gång hamnade på en så låg prisnivå är 
samma sak som att säga att det kungliga regalet att prägla mynt då allt som 
oftast utgjorde en förlustaffär, det vill säga att regenterna fick betala för att 
hålla sig själva och undersåtarna med svenska penningar.

Slutsatser kring den svenska penningen i en europeisk marknadskontext
Tidsperioden 1291–1370 avviker från ett mönster som skönjs ett à halvt-
annat sekel senare och vilket synes oss som mer ekonomiskt rimlig. Den 
svenska regimens myntning gick av allt att döma under andra halvan av 
1400-talet med överskott, med andra ord att präglingen under denna se-
nare era renderade kronan slagskatt, eftersom marknaden då värderade 
penningarna en bra bit över substansvärdet.��� I inledningskapitlet stryks 
under den förförståelse av den högmedeltida svenska ekonomin som i ett 
Europa-perspektiv varandes på efterkälken med åtskilliga arkaiska primi-
tiva inrättningar i värdecirkulationen som för tanken till förhållanden som 
snarare hör till den kontinentala karolingiska eran till än till europeisk 
högmedeltid.

Den så påtagligt större rörligheten och den ökade kommersen på kon-
tinenten och i England ser vi inte lika tydliga spår av i Sverige, som även 
synes ha legat efter Norge och Danmark i denna utveckling. Sant är att 
vissa svenska tvångsinstitut bevisligen var på retur till förmån för frivilliga 
inrättningar på 1200- och 1300-talen. Tendensen mot mer marknad med 
ökande utbud och efterfrågan på jord (arrende) och arbetskraft (tjänstefolk) 
är väl synliga via urkunderna. Men frågan kvarstår i hur hög grad dessa 

��� Franzén 1998, s. 14 (abstract) & s. 222 f.
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trender mot mer och mer kommers trängde in i samhällets högsta strata. 
Hade dessa ännu nåtts av någon som helst insikt i att handel ibland kunde 
gynna dem själva eller kronans intressen? Sveriges härskande aristokratiska 
skikt torde i stället ha dominerats av antiekonomiska krigar- plundrings- 
och erövrarideal.

Marknader ska inte tas för givna ens i eftermedeltida samhällen och de-
ras framväxt under högmedeltiden var ofta frukten av de arbetande sam-
hällsklassernas kamp mot överheten. Denna befrielseprocess synes i norra 
och västra Europa ha varit särskilt framgångsrik på grund av den historiskt 
sett svaga statsmakt som karaktäriserar en feodal (dvs. en decentraliserad) 
ordning. Pengar och marknader av någon magnitud verkar vara parallella 
företeelser i den ekonomiska historien och att myntning sannolikt förekom 
i Sverige redan på 1150-talet kan likväl sättas samman med den handel 
som trots allt förekom redan då. Vi måste erinra oss att den tidigmedeltida 
kommersen sannolikt var av mycket liten omfattning, det vill säga såväl 
blygsam i omfång i våra ögon sett, som mycket liten relativt sett då den 
jämförs med övrig högmedeltida förrådshushållning.

Det resonemanget kan illustreras med det hypotetiska antagandet att om 
handeln omfattar en procent av den totala värdecirkulationen, kan mark-
nadsproduktionen tredubblas utan att denna expansion ändrar på samhäl-
leliga fundamenta (så att kommersialiseringsprocessen blir mer självgående 
bildligt talat). Kommersen synes snarare ha förekommit nischvis i en eko-
nomi som alltjämt var kraftigt dominerad av förrådshushållning (ett slags 
självhushåll) och där kostnaderna för bytesverksamheter var höga på grund 
av dåligt skydd för liv, lem och egendom. Dylik osäkerhet vid produktion 
och byte på marknaderna ökades ytterligare av myntens substansvariatio-
ner på grund av primitiv präglingsteknik. Denna den ekonomiska baksidan 
av den svenska penningen gäller såväl i egenskapen av transaktionsmedel 
vid avslutad (kontant) betalning som värdemätare, alltså som information 
om andra nyttigheter i egenskapen av prislapp.

I en sådan hushållning är såväl marknaderna som pengarna dömda att 
spela en mycket underordnad roll. Folkungatidens låga och ibland negativa 
slagskatt för kronan innebar alltså kostnader för att upprätthålla det mone-
tära systemet, och det speglar enligt min mening inte bara en jämförelsevis 
efterbliven ekonomi, utan även en ordning där invånarna ännu var långt 
ifrån att fullt ut kunna dra nytta av de välfärdsvinster som specialisering 
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och arbetsdelning medger. Det gäller även vid den primitiva nivå av teknik 
för produktionen som då var för handen och som med framgång praktise-
rades i samtida mer marknadiserade civilisationer söderut och västerut.

Epilog: Alternativa och ateoretiska slutsatser
Man behöver givetvis inte acceptera ovanstående konklusioner om en eko-
nomi med så primitiva förutsättningar på marknaderna att mynten oftast 
inte ens nådde upp till värdet av sin egen substans. Sökandet efter dylika 
”räddande” ad hoc-hypoteser riskerar dock att gå utanför den ekonomiska 
modell som tillämpas här. Nedanstående fem, delvis överlappande, anta-
ganden skulle dock om de var korrekta helt eller delvis förklara anomalin 
med den negativa slagskatten (seignorage) i Sverige (om än få indicier tyder 
på att så var fallet). 

1) Myntningen var i slutändan i alla fall lönsam tack vare återkom-  
 mande myntindragningar – i Europa så kallade renovatio monetae  
 – där regenten tvångsvis till sin fördel växlade in äldre mer lödiga 
 mynt mot nya med jämförelsevis lägre silverinnehåll.

2)  De lödiga silvervikterna mark svensk och kölnisk vägde mer 1291– 
 1370 än vad som tidigare antagits, vilket skulle innebära att 
 bevarade silverpriser anspelar på ett högre värde på penningarna.

3)  De kommersiella priser på silver vi möter avsåg allena vissa mynt-
 grupper, det vill säga de som renderar det ekonomiskt förväntade 
 resultatet att pengarna var mer värda än sin substans; med andra 
 ord så saknar vi spår av övriga myntgrupper (med negativ slag- 
 skatt) i prismaterialet.

4)  Man räknade inte alltid 192 penningar per mark lödig (svensk 
 eller annan silvervikt) utan antalet penningar bestämdes fritt av 
 parterna efter probering, vägning och dylika metoder för att fast-
 ställa silverhalt och uppnå enighet vid bytet.

5)  Nufinvikten i de svenska penningarna är påtagligt för låg visavi 
 den reala finvikten för sex- à sjuhundra år sedan, ett uppslag som 
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 Brita Malmer för fram (se fotnot 92). Ty en hypotetisk högre   
 medeltida finvikt skulle innebära lägre teoretiska markkurser 
 silver i penningar räknat och därmed rendera högre slagskatt 
 vid komparationen med bevarade kommersiella silverpriser i 
 vikt (i analogi med punkt 2 ovan).

3  •  e f t e r  g ö ta m y n t e n
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4 

Marknaden ur  
kvinnohistorisk synvinkel

Samtliga till namnet kända kvinnor och män 
i tryckta svenska medeltidsbrev  
(1000-tal till 1375 & 1401–1420)

Trots föregående kapitels inriktning mot ett fåtal särskilt utvalda data är 
denna bok som helhet mer inriktad på kvantitet än på kvalitet; mer inriktad 
mot indicier byggda på samlade belägg än fokus på det unika. Det sam-
lade antalet kvinnor och män som lämnat spår utgör en kvantitativ aspekt 
av intresse. Till de tryckta brevutgåvorna finns ett antal index över olika 
företeelser såsom ortregister, sakregister samt även personregister; de sist-
nämnda är här de som är av intresse. Dessa långa index av personnamn är 
resultatet av omfattande kvalificerade forskarmödor. Via närläsning, jäm-
förelser, uteslutningsmetoden, detaljstudier av sigill med flera tekniker har 
forskarna kunnat föra samman fragmentiserade personbelägg så att män 
och kvinnors existens kunnat rekonstrueras. Kombinerade upplysningar ur 
olika brev om titlar, släktskap och bostadsort(er) är andra vägar till kunskap 
om vem som var vem på medeltiden.

Att skaffa sig en samlad översikt av personregistren till DS- och SD-se-
rierna utgör också en lockelse av källkritisk karaktär. Ett sådant perspektiv 
kräver, för att bli meningsfullt, någon form av kronologi och kategorise-
ring. Att identifiera individer av ett visst slag för att kollektivt följa de-
ras leverne kallas ibland kollektivbiografi, eller med en internationell term: 
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prosopografi.��� Den bärande idén i prosopografin är att samlade belägg för 
en grupp av människors gärningar och öden kan avslöja mönster av en 
helhet vi saknar direkta belägg för.��� Att som i detta projekt konvertera 
Svenskt Diplomatariums samtliga tolv personregister till digitalt format 
kan ses som en handling i prosopografisk anda.

Det har dock aldrig varit min avsikt att ägna detta projekt åt renodlade 
prosopografiska studier. Syftet är i stället att skaffa sig en personinriktad 
översikt av hela det tryckta källmaterialet för att därifrån kunna gå vidare 
till att mer specifikt registrera vem som gjorde vad i (framför allt) den del 
av värdecirkulationen som bygger på frivilliga byten av reala resurser. Eko-
nomiska transaktioner kännetecknas ju av en ömsesidighet, av tvåsamhet, 
och könsfördelningen uppmärksammas här särskilt. Detta eftersom anta-
gandet om att större frihet, och fler och mer omfattande marknader borde 
– åtminstone i teorin – vara parallell med emancipation, alltså en utveckling 
mot större valmöjligheter även för kvinnor.

I kapitlets första del redovisas först en prosopografiskt inspirerad analys 
av de till namnet kända kvinnor och män från svensk medeltid fram till 
1375 samt 1401–1420. Undersökningen inriktas på den växlande köns-
fördelningen mellan Svenskt Diplomatariums tolv tidsspann inom ovan-
nämnda tidsrymder. I textbilagan till detta kapitel redogörs mer detaljerat 
för förutsättningar och metodik vid upprättandet av det digitala underlaget 
till aktörsstudien i detta kapitel samt översikter av det antal brev som excer-
perats till denna studie jämfört med brevmaterialet i sin helhet.

Den andra delen av detta kapitel ägnas två studier som riktar in sig 
på könsfördelningen bland de två typer av transaktioner som är talrikast 
bland excerpterna, försäljning respektive förpantning av jord. Viss fin-
fördelning av de kvinnliga aktörerna genomförs och kapitlets slut ägnas 
åt spår av ofrälse aktörer av båda könen under just de fem år av 1300-
talet där den tidigare forskningen (läs: personregistret) möjliggjort en 
utsökning av de icke blåblodiga bland breven. För övriga diplomperioder 
skulle detta ha inneburit en tidsmässigt ogenomförbar uppgift.

��� Prosopografi kan härledas till två grekiska ord, varav det första (posopos) betyder 
ansikte, det senare av ett verb (grafo) med grundbetydelsen att skriva.

��� McCormick, 2001, s. 4.
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Forskningen rörande villkoren för kvinnor i det medeltida Europa är om-
fattande och man har under de senaste decennierna inte sällan pekat på en 
generell tendens mot patriarkal skärpning. David Herlihy har exempelvis 
studerat hur medeltiden kommersiella revolution påverkat kvinnlig pro-
duktion och konkluderar att denna successivt kom att helt ’domesticeras’: 
Nya produktionsformer och framväxten av företagsformer och institu-
tioner som gillen och skrån innebar minskad kvinnlig frihet.��� Liknan-
de slutsatser har Marjorie Keniston McIntosh kommit till, även om hon 
menar att den senmedeltida demografiska krisen skapade nya möjligheter 
för kvinnligt agerande på marknaderna.��� Birgit Sawyer och Anu Lahti-
nen har behandlat Skandinaviska förhållanden och Sawyer har tryckt på 
att kristnandet och den medeltida utvecklingen innebar såväl försämringar 
som förbättringar för kvinnorna, men att reformationen innebar ett tydligt 
bakslag.��0

Det torde stå utom allt tvivel att reformation och motreformation (från 
1500-talets början) kom att omsorgsfullt artikulera mången misogyn norm. 
Frågan om denna patriarkala tendens mot kvinnligt rådrum är skönjbar 
redan under 1300-talet är central i detta kapitel.

Kvinnor och män i personregistren: En samhällelig krismätare?
Givetvis, vi behöver inte för ett ögonblick tvivla på männens dominans 
över kvinnorna under svensk medeltid. Patriarkatet var då den självklara 
ordningen i samhället. Det är dock uppenbart att under medeltiden över-
skreds här och var patriarkatets gränser i såväl teori som praktik. Vi bör 
därför undvika den anakronistiska fällan att okritiskt projicera senare pe-
rioders patriarkala institut, eller andra inrättningar, bakåt till medeltiden. 

��� Herlihy 1990, s. 185–191. Herlihys slutsatser diskuteras i ett skandinaviskt perspektiv 
i Sawyer 2002, s. 104–106.

��� Keniston McIntosh 2005, s. 252. Keniston McIntoshs tes om senmedeltida krisen som 
en emanciperande kraft är delvis formulerad i polemik mot Judith M. Bennett, som i kort-
het menar att den medeltida kvinnans ställning inte nämnvärt förändrades 1300–1700, en 
tes som Anu Lahtinen vidareutvecklat för Finland (Bennett 1992 & Lahtinen 2004, s. 32 f). 

��0 Sawyer 2002, s. 102 f. Lahtinen ansluter sig mer till Judith M. Bennetts tes om en 
till övervägande del kvinnlig underordning som omfattar både medeltiden och den därpå 
äldremoderna epoken fram till den franska revolutionen; m.a.o. trycker man med detta 
synsätt på den patriarkala kontinuiteten (Lahtinen 2002, s. 42 f).
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Annorlunda uttryckt kan maktförhållandet mellan könen varit avsevärt an-
norlunda år 1300 än, låt oss säga, kring år 1600. Medeltida förändringar i 
arbetsdelningen mellan könen skönjes av forskarna. Ett svenskt exempel på 
det är att herdesysslan under senmedeltid övergår från män till att i stället 
handhas av kvinnor och barn,��� men här är inte platsen att närmare gå in 
på dylika tendenser. Fokus här läggs på vad personregistren till Svenskt 
Diplomatarium kan ge i form av sammanfattning av breven över tid, det 
vill säga trender inom detta material och ifall dessa möjligen skulle kunna 
kopplas till demografiska trender eller andra strömningar.

Som påpekas ovan är för närvarande frågan öppen ifall medeltidens slut 
i och med reformationen (från år 1500) innebar någon som helst ansats i 
emancipatorisk riktning; det tycks förhålla sig på motsatt sätt. Strömningar 
under sen medeltid anas vilka förebådar reformation och motreformation, 
två antagonistiska rörelser vars mål i mycket var parallella – båda ville åter-
föra bönderna till den kristna läran. Forskare skönjer således successivt 
mer artikulerade föreställningar hos världsliga och andliga myndigheter 
vad dessa ansåg var manligt respektive kvinnligt.

Det är svårt att hävda motsatsen till påståendet att det svenska samhället 
under medeltid gick mot högre och högre grad av kommers, ett påstående 
som dock inte bör tolkas så att bakslag i denna process inte kan ha före-
kommit, ja till och med varit vanliga. I enlighet med den ekonomiska teo-
rin borde den under svensk medeltid fortgående marknadiseringen ha lett 
till ökad frihet för kvinnorna, för deras produktion av varor och tjänster 
och att efter eget skön byta dessa mot andra reala resurser. Detta eftersom 
vi förväntar oss att fler och mer genomgripande marknader skulle leda till 
större valmöjligheter för alla. Om kvinnornas ekonomiska lott i verklighe-
ten utvecklade sig i enlighet med denna förutsägelse är förstås en fråga för 
den empiriskt inriktade forskningen. Kvinnans eventuella emancipation 
under 1300-talet är en röd tråd i denna bok.

Det svenska medeltida källmaterialet med uppgifter från den reala eko-
nomin må vara föga omfångsrikt, fragmentariskt och motsträvigt till ka-
raktären, men kvantitativa bearbetningar kan ge antydningar, och ibland 
till och med mer än det. Den digitala varianten av personregistren rymmer 

��� Myrdal 2003, s. 238.
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38 800 poster och dessa har könsbestämts personrad för personrad.��� Syf-
tet med den operationen är att erhålla en dynamisk överblick som kan nytt-
jas till att testa uppslag angående kvinnans ställning under olika perioder i 
det medeltida Sverige. När det gäller att mäta kvantiteten belagda kvinnor 
och män med det underlag som är förhanden här, är dock tre källkritiska 
påpekanden på sin plats, utöver den självklara reflexionen att övervikten av 
män utgör en väntad konsekvens av samhällets grundläggande patriarkala struk-
tur. Det är fråga om tre omständigheter som var och en på sitt sätt påverkar 
siffrorna i tabell 4:1 (vilken visar könsfördelningen). Den tredje faktorn 
nedan torde vara den som mest snedvrider de absoluta talen i sifferutfallen 
i tabellerna 4:1 och 9:4 (i textbilagan till detta kapitel).

För det första är det sannolikt så att de flesta individer som identifierats 
endast omnämns i ett enda brev, åtminstone synes det vara så med de fem-
ton typfallen i tabell 9:1. Men vissa män och kvinnor ur samhällets högsta 
strata uppträder oftare än så, och ibland sträcker sig deras referenser över 
fler än ett DS- eller SD-band.��� Det vore givetvis av värde att föra samman 
dessa spridda personreferenser till en och samma personrad, så att fors-
karen direkt hittar samtliga hänvisningar till den person hon eftersöker i 
diplomen. Det tidskrävande arbete som en sådan uppgift skulle medföra får 
dock anstå tills vidare. Denna första brist ger således intryck av att breven 
omnämner fler individer än de faktiskt gör, medan de två följande källkri-
tiska omständigheterna verkar i motsatt riktning.

För det andra, utgivningen av de medeltida breven har pågått i ett och 
trekvarts sekel och respektive band reflekterar tidstypiska intressen, sin tids 
syften med historisk forskning. Att identifiera medeltida bönder var länge 
oprioriterat och bakom sidhänvisningar till på medeltiden vanliga, alltså 

��� Endast i ett fåtal fall har svårigheter uppstått att könsbestämma de 38 800 personra-
derna. Tvekan har i dessa sällsynta fall bestått även efter granskning av brevtexten vid sök-
ning efter genusmarkörer (vanligare förekommande i såväl latin som fornsvenska jämfört 
med dagens moderna språk). Några förnamn var ej säkert könsåtskiljande, så t. ex. kunde 
såväl pojkar som flickor döpas till Kätillögh på medeltiden.

��� Sveriges mest ryktbara person från medeltiden är den heliga Birgitta och till henne 
finns referenser i samtliga tryckta personregister utom det första (som täcker in breven 
i DS 1 & 2, dvs. fram till år 1310 då Birgitta ännu bara var en ung flicka). Exemplet den 
heliga Birgitta (ca. 1303–1373) illustrerar också att framstående avlidna personer i undan-
tagsfall kan förekomma i breven långt efter sin död (i detta fall t.o.m. så långt efter sin död 
som i samtliga tre SD-band som omfattar brev från 1401 till 1420).
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högfrekventa, namn som Johannes och Nicholaus döljer sig i de äldre per-
sonregistren ibland fler än en individ. Omnämnda män och – dock i mindre 
utsträckning – kvinnor ur den stora ofrälse majoriteten är således talrikare 
än vad som i förstone kan framgå i utgåvorna av de äldsta breven.���

För det tredje är det ett faktum att i personregistren endast inkluderas 
personer med namnet angivet. Vad jag kunnat se verkar den vägledande 
principen för upprättandet av en referens i samtliga publicerade index vara 
att åtminstone en bokstav av namnet anges eller bevarats (i diplom med 
skadad text). Det betyder att den unga flickan ”J.” som upptogs i Gudhems 
nunnekloster senast år 1250 är inkluderad, men exempelvis inte den namn-
lösa hustrun till riddaren Thuko Jonsson som ihop med sin make genom-
förde fastighetsaffärer år 1312.���

Även individer med andra epitet än hustru saknas i de tryckta personin-
dexen, inte sällan rör det sig då om omnämnda men icke namngivna barn 
eller syskon till en eller flera aktörer i breven.��� Denna praxis i diplompu-
bliceringen resulterar sannolikt i en lägre kvinnoandel än som blivit fallet 
om de namnlösa makarna hade markerats, att inte ange hustrur vid eget 

��� Det relativa ointresset för identifikation av ofrälse folk gäller de fyra första personre-
gistren, alltså de som förtecknar banden DS 1 till DS 5 (t.o.m. 1347). Ett exempel på hur 
flera ofrälse kan samlas under ett och samma namn utan urskiljning framkom via excer-
peringen av ett räkenskapsbrev av år 1339 där Trefaldighetskyrkan i Uppsala tecknat ned 
drygt fyra dussin krediter (DS 3406 & 3407). Där uppträder flera bönder vid namn Siggo 
som i personregistret till DS 4 utan individskiljande epitet samlats under en och samma 
Siggohänvisning. Vi finner där bland gäldenärerna följande fyra män ifrån Uppland: Siggo 
i Rickomberga, Siggo i Stabby, Siggo i Bartåga & Siggo i Gottsunda.

Dylik ignorans gäller även kvinnor. Ett typfall återfinns i ett brev av år 1331 (DS 2829) 
där två kvinnor med namnet Cristina – en förvaltarhustru samt en tjänarinna (ofria el. 
f.d. ofria?) – omnämns men där det av personregistret inte framgår att det är fråga om två 
olika personer (DS 4:as personregister, s. 762, spalt 2, ”Cristina 201”), något som kunde 
ha markerats via inskrivning av ovannämnda yrkestitlar i femininum vi trots allt har i be-
håll från de medeltida språken (i det här fallet ’villica’ & ’famula’). Till oklarheten måste 
fogas att hänvisningen i fråga även omfattar sidhänvisningar till ytterligare två Cristinor i 
andra brev (DS 2829 & 3292). Praxisen i personindexen i SD-serien (1401–1420) har jag 
ännu inte haft möjlighet att närmare undersöka vad gäller de aspekter som exemplifieras i 
denna not.

��� DS 385 & DS 1840.
��� Namnlösa män och kvinnor har uppdaterats i databasen då de ingår i excerperade 

transaktioner, men de inkluderas ej i tabellerna 4:1, 9:2 & 9:4. Denna exkludering gäller 
t.ex. de (minst) två systrar till Peter Ebbeson som i juli 1336 avyttrade gods tillsammans 
med brodern i Halland (DS 3233).
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namn är ett vanligt förekommande fenomen i medeltida dokument.��� En 
tradition i publiceringen av diplomen som inte påverkar andelen kvinnor, 
men som idag förefaller ålderdomlig, utgör den principen att endast för 
kvinnorna ange vem den äkta hälften var. Motsvarande information förs 
däremot inte in för de gifta männen.��� Endast i registret till DS 7 upprätt-
hålls en jämställd syn mellan könen. Det bör tilläggas att registren varierar 
i informationstäthet; allt ifrån att med sid- eller diplomreferensen ange 
vad för slags spår personen lämnat efter sig till att i stora drag nöja sig med 
enkla sifferhänvisningar som inte anger mer än att personen omnämns där. 
Med ovannämnda källkritiska kommentarer i minnet ser könsfördelningen 
uppdelad per band – och därmed periodiserad – ut som följer (och för gra-
fisk framställning av dessa siffror se diagram 9:1 & 9:2).

tabell 4:1 Antal namngivna kvinnor och män i svenskt diplomatarium 
periodiserade efter personregistren till svenskt diplomatarium

Diplomatarie- 
band & period

Kvinnor Procent  
kvinnor

Totalt antal män  
och kvinnor

DS 1–2

1000-tal till 1310

362 10,3 3504

DS 3

1311–1326

236 9,5 2482

DS 4

1327–1340

322 11,1 2905

DS 5

1341–1347

269 10,2 2635

��� I indexen till vissa andra publikationer av medeltida källmaterial anges dessa för-
namnslösa hustrur med flera namnlösa individer explicit, såsom i utgåvorna av de medel-
tida tänkeböckerna (Atb & Stb).

��� Som exempel på den denna asymmetri i informationen grundad på en förlegad kvinno-
syn kan Bengta Gustavsdotter stå. På hennes registerhänvisning inhämtar vi informationen 
om att hon var hustru åt Heine Snakenborg. Maken, väpnaren Heines, hänvisning har dock 
ej försetts med motsvarande information, dvs. att han var gift med Bengta Gustavsdotter 
(detta medeltida äkta pars existens har bevarats åt eftervärlden via DS 8645 & 8838).

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l
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Diplomatarie- 
band & period

Kvinnor Procent  
kvinnor

Totalt antal män  
och kvinnor

DS 6

1348–1355

360       10 3611

DS 7

1356–1360

250 8,5 2947

DS 8

1361–1365

195 7,5 2605

DS 9

1366–1370

275 9,3 2967

DS 10

1371–1375

206 8,3 2476

SD 1

1401–1407

351 8,4 4154

SD 2

1408–1414

413 8,1 5101

SD 3

1415–1420

302 8,8 3413

summa
1000-tal till 1375 & 
1401–1420

3541 9,1 38 800

Källa: DS & SD via upprättad relationsdatabas (perstab) vilka uppgifter redovisade här i 
allt väsentligt bygger på personregistren till dessa. Se även tabellerna i Textbilaga 1. 
Anm.: a) ingen uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att vissa individer 
återfinns i fler än ett band, eller att senare forskning daterat om vissa brev så att dessa 
borde föras till annan tidsperiod ovan. 
b) För grafiska framställningar av siffrorna ovan, se diagrammen 9:1 & 9:2.

Slutsumman 38 800 personer – oaktat (om ö.h.t. möjligt!) de källkritiska 
reservationerna i texten som föregår tabell 4:1 – är en siffra (bland många 
andra) som i sin relativa litenhet illustrerar hur i grunden tunt det medel-
tida källmaterialet är (t.ex. har i England och Frankrike medeltida källor 
bevarats i en helt annan omfattning än i Sverige). Den patriarkala domi-
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nansen i samhällslivet slår kraftfullt igenom, inte ens en tiondel i tabell 4:1 
utgörs ju av kvinnor. I huvudsak speglar breven landsbygden, där nästan all 
produktion utfördes, frånsett kanske någon eller några futtiga procent.

Ett likartat skevt förhållande gällde befolkningens fördelning, högst 
några få procent var bosatta i en stad. Antalet städer var år 1200 blott fyra 
till antalet: Sigtuna, Söderköping, Lödöse och Skara. Antalet köpstäder i 
Sverige var dock stigande fram till 1300-talets mitt och ett trettiotal urbana 
enheter hann etableras perioden 1200–1350 innan kriserna gjorde slut på 
denna tillväxt för lång tid framöver (se om digerdöden nedan).��� Aristo-
kratin föredrog dock i allmänhet landsorten som boplats. Det kan sägas 
ha varit ett kulturellt kännetecken för denna härskande klass av jordägare 
under västra Europas medeltid (i kontrast till den antika aristokratin vilken 
som kännetecken hade att vara bosatt i städer).

De lantliga näringarna dominerade kraftigt både ekonomi och (givetvis) 
sysselsättningen bland den stora folkmajoriteten som i allt väsentligt arbe-
tade i den primära sektorn (livsmedelsproduktion i alla dess former). Men 
det finns också enstaka brev här och där som avhandlar egendom i städer 
eller som på andra sätt speglar förhållanden där. I urbana källmaterial från 
svenskt 1400-tal skönjer vi dock en ekonomisk miljö som inte var lika ut-
präglat misogyn som den på landsbygden.��0 Vad gäller den klassmässiga 

��� Myrdal 1999, s. 125. För en utmärkt tabellerad översikt av det medeltida svenska 
stadsväsendets medeltida kronologi med mera, se slagordet ”stad” i Medeltidens ABC,  
s. 363–367.

��0 I min relationsdatabas över köpstaden Arboga som till övervägande del bygger på data 
från mitten av 1400-talet till tidigt 1500-tal är andelen kvinnor högre än i SD- och DS-
serierna, 16,2 % (Franzén 1998, tabellerna 3:1 & 3:2 s. 77 f. & 89). Även om databasen 
över Arboga också inkluderar beläggen av de namnlösa (kvinnor som män), vilket torde 
påverka kvinnoandelen positivt, förklarar det inte skillnaden fullt ut. Medeltida städer er-
bjöd enligt min mening kvinnorna fler möjligheter att agera på marknaden än annorstädes 
(se Franzén 2001) och endast där åtnjöt de lika arvsrätt mot halv arvsrätt på landsbygden. 
Denna könsanomali – att kvinnors ekonomiska lott verkar att ha varit bättre i staden än 
på landsbygden – tror jag måste ses i ljuset av reception av borgerliga institut från hanse-
rätt, ett förhållande uppmärksammat av bl.a. Herman Schück (Schück 2005, s. 15 f). Med 
andra ord kan det mindre reglerade och mindre ekonomiskt inskränkta livet i en köpstad 
utgöra huvudförklaringen till den markant högre andelen kvinnor i Arbogamaterialet. Vi 
bör dock inte bortse från tidsfaktorn, dvs. att marknadsekonomin från mitten av 1400-ta-
let var mer utvecklad än under de perioder som DS- och SD-serierna omfattar (1000-tal 
till 1375 & 1401–1420) vilket också det kan ha verkat i emanciperande riktning i urbana 
ekonomier.

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l

Folkungatiden 25 oktindd.indd   97 2006-10-26   11:19:48



98      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

bakgrunden för kvinnorna bakom siffrorna i tabellen ovan, finns det inget 
skäl att anta att denna skulle avvika markant från männens. De kvinnorna 
härrörde i stora drag ur samma aristokratiska kretsar vilka byggde sin pre-
stige och sin välfärd på innehavet av stora egendomar i jord.

Om vi vänder oss till de kronologiserade siffrorna i tabell 4:1 noterar 
vi vissa variationer i andelen kvinnor visavi männen. Periodiseringen, de 
tolv tidsspannen, är en indelning som inte valts av mig, utan de härrör 
från utgivarnas gränsdragning mellan de olika banden med därtill hörande 
personregister. En över de olika banden överlappande periodisering skulle 
givetvis ha sitt stora intresse, men det skulle kräva en mycket stor arbets-
insats. De tolv kvinnokvoterna pendlar mellan 7,5 och 11,1 procent. En 
fallande andel kvinnor gäller för DS 3-perioden 1311–1326 och senare 
från och med DS 6-åren 1348–1355 till och med mitten av 1360-talet. DS 
9-åren 1366–1370 innebär en återhämtning, vilken följs av en ny nedgång 
i och med DS 10, alltså för perioden 1371–1375. För den senare epoken 
1401–1420, SD 1–3, noterar vi liknande lägre andelstal för kvinnorna som 
för de senast tillgängliga DS-åren, det vill säga 1371–1375 – samtliga fyra 
utfall ligger under 9 procent.���

Dessa växlingar väcker nyfikenhet eftersom de inte behöver vara slump-
mässiga. De skulle exempelvis kunna spegla någon form av förändring i 
källmaterialets karaktär, såsom introduktionen eller tillbakagången av en 
eller flera brevgenrer som påverkade andelen av kvinnor. Men hypoteser 
kring vad som möjligen ligger bakom fluktuationerna kan också sökas med 
en modell som bygger på externa händelser. Nära till hands ligger att foku-
sera på den demografiska dramatik som präglade medeltidens avslutande 
två sekler. Epoken 1350–1500 går ibland under benämningen den senmedel-
tida agrarkrisen och dess följder ses av forskarna inte sällan som avgörande 
för den fortsatta samhällsutvecklingen i Europa.��� Startåret 1350 på denna 

��� Siffrorna för den mellanliggande perioden 1376–1400 ligger tills vidare förborgade 
i avvaktan på att utgivningen av dessa gissningsvis cirka 4800 icke translittererade brev 
fullbordas av utgivarna.

��� Annaleshistorikern Fernand Braudel menar exempelvis att den demografiska krisen 
på 1300- och 1400-talen på ett ekonomiskt progressivt sätt försenade statsmaktens renäs-
sans i form av nationalstaten i västra och norra Europa (såsom i Frankrike, England eller 
Sverige). Kontrafaktiskt kan tesen beskrivas som så att en alltför stark, eller snarare insti-
tutionellt gränslös och vidsträckt, stat kunnat bromsa den ekonomiska utvecklingen. Istäl-
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vändning passar Sverige väl, eftersom det var det år digerdöden anlände 
till Sverige. Digerdöden är som bekant namnet på den allra första pestepi-
demin i en lång räcka av stora landsomfattande utbrott med en dödlighet i 
tvåsiffriga procenttal, däremellan otaliga lokala utbrott av sjukdomen oräk-
nade.

Janken Myrdal (2003 & 1999) är den ekonom-historiker som senast av-
handlat Sverige i ljuset av de pandemier av pest som i sekler kom att dra 
fram över Europa med start 1347, då den redan beryktade soten nådde 
Konstantinopel via sidenvägen. I korthet kan Myrdals kvantitativa analy-
ser sammanfattas i slutsatsen att Sverige inte utgör något västeuropeiskt 
undantag. Tvärtom, de demografiska katastroferna under senmedeltiden 
i kungariken som Norge, England och Frankrike har tydliga paralleller 
även här: Sjunkande befolkningstal i hundra år, följt av en svag vinglig åter-
hämtning som pågick långt in på 1500-talet. Forskare i ämnet har sedan 
mellankrigstiden häpnat över den enorma omfattningen av ödeläggelse av 
bebyggelse och odlad jord som befolkningsnedgången medförde.

Ett europeiskt genomsnitt har approximerats till en tredjedel och någon-
stans där tycks fallet Sverige befinna sig. De lokala variationerna är stora såväl 
vid jämförelser mellan riken som regionalt inom dessa. Som väntat tycks den 
svenska ödeläggelsen av brukningsenheter vara som mest omfattande i min-
dre bördiga perifera områden, också där följer Sverige ett europeiskt möns-
ter.��� Sverige drabbades av katastrofala landsomfattande epidemier 1350, 
1359–1360, 1368–1369 (oklart om 1389 var pestår eller ej) och folkmäng-
den torde ha halverats på tjugo år! Därefter kom sannolikt några decennier 
med färre utbrott och epidemier av mindre omfattning. Denna samhälleliga 
lisa blev dock ej bestående eftersom därpå följde hårda rikstäckande farsoter 
1413, 1421–1422, 1439–1440, 1455, 1464–1465 och 1495.���

Som nämns i kapitel ett är det som ekonom-historiker hart när omöjligt 

let innebar den försenade återfödelsen att staten vid den nya tidens ingång (cirka år 1500) 
hade hunnit med att påverkas av städernas ekonomiska inrättningar och därmed kommit 
att ta över många institut (modeller) från dessa och att denna reception från borgerskapet 
påskyndade utvecklingen av marknadskrafterna (Braudel 1982, s. 462 & 474, 1986 a, s. 436 
samt 1986 b, s. 276 f).

��� Myrdal 1999, s. 122 f.
��� Myrdal 2003, s. 243–245. För ett sammandrag i essäns form av Janken Myrdals arbete 

om de medeltida pestepidemierna i Sverige (Myrdal 2003), se Franzén 2004.

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l
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att förbigå dessa envist återkommande och ohyggliga härjningar av denna 
infektionssjukdom. Det har föreslagits att samhälleliga faktorer bidrog till 
att tragedin blev så långvarig, sannolikt den värsta katastrofen i mänsk-
lighetens historia. Sådana destruktiva krafter under feodalismen skulle till 
exempel ha varit införandet av långsiktigt ohållbara uttag av dagsverken, 
arrenden och skatter, så att befolkningens resistens mot sjukdomar dras-
tiskt minskade.��� Biologiska faktorer står emellertid idag i högsätet i fors-
karnas förklarande modeller till katastroferna. Det innebär förenklat att 
någon infektiös mutation ihop med farsotens långa bortovaro från Europa 
(sedan 700-talet) skulle ha gjort befolkningen extra mottaglig (tills senare 
generationer byggt upp en bättre immunitet). Tvärtemot vad man skulle 
kunna tro skonade pesten inte rika mer än fattiga, ty ”[m]odern forskning 
har visat att sjukdomen pest generellt slår både mot fattiga och rika, och 
att det således inte finns någon given förklaring i fattigdom eller svält till 
pestens utbredning”.��� Det skulle kunna betyda att de tendenser som det 
redogörs för nedan i sifferform har relevans även utanför de höga sociala 
strata som breven speglar.

Med våra mått mätt var medeltidens människor undernärda. Men kvin-
nornas lott i Sverige verkar under medeltiden, till skillnad från männens 
(vilket framgått av osteologiska undersökningar), inte ha blivit sämre.��� 
Myrdal nämner dock parentetiskt möjligheten att pesterna drabbade kvin-
norna värre än männen, men undersöker inte det spörsmålet närmare. 
Klart är att toppskiktet klarade sig bättre än lägre strata – med Myrdals 
ord definieras toppskiktet som varandes de som befann sig ”ovanför låga-
del och lägre prästerskap”. Dessa män hade helt enkelt bättre råd att fly 
hembygden än de fattiga när sjukdomen var i antågande.��� En naturlig 
följdfråga till denna slutsats i enlighet med det patriarkala klassamhällets 
bistra logik lyder då:

Var denna möjlighet undfly pesten könsneutral, eller drabbades 
kvinnorna och flickorna värre av pesterna?

��� Myrdal 1975, s. 40.
��� Myrdal 2003, s. 15.
��� Söderberg J 1996, s. 55–56.
��� Myrdal 2003, s. 97 f.
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Då de män och kvinnor som dominerar breven hörde till just samhällets 
toppskikt får de varierande procenttalen i tabell 4:1 sitt intresse. För de-
cennierna innan pesten återvände till Europa bör vi notera en demografisk 
katastrof av stor omfattning. Det handlar om de fem ökända katastrofala 
missväxterna i Europa 1315 till 1319, då skördarna regnade bort under 
somrarna. Det kan ha förberett de europeiska epidemierna, eftersom många 
av de vuxna på 1340-talet hade varit undernärda barn i slutet av 1310-talet. 
Det ska dock tillstås att det med nuvarande tunnsådda skriftliga källmate-
rial är dunkelt om även Sverige drabbades av vädrets makter 1315–1319,��� 
men jämväl sammanfaller den perioden med beryktade strider om reger-
ingsmakten (Nyköpings gästabud 1317 med sitt fortsatta bloddrypande 
scenario). Med tanke på rön som redovisas nedan kan det vara fråga om en 
parallell till den krigs- och pesthärjade perioden 1361–1365.

Vore så fallet, erhåller vi ett mönster som skulle kunna utgöra ett indi-
cium för att kvinnor drabbades av relativt högre dödlighet än män i tider 
av demografisk stress. En viss återhämtning för den feminina delen av po-
pulationen skulle då känneteckna perioden 1327–1347, följd av en än kraf-
tigare press nedåt i och med de fruktansvärda utbrotten 1350, 1359–1360, 
1368–1369. Under 1400-talets första två decennier noterar vi liknande 
feminina procenttal som för den sista tillgängliga perioden (1371–1375), 
alltså efter den tredje förödande epidemin 1368–1369.

Med risk för övertolkning av ett bräckligt källmaterial, så skulle denna 
lägre och stabilare andel kvinnor under 1400-talets första två decennier då 
kunna tolkas som en etablerad demografisk nyordning bland högre strata. 
Det innebär en hypotes om aristokratiskt familjeliv i en tid präglad av dra-
matiskt sjunkande befolkningstal. Mitt uppslag i fråga kan formuleras som 
så att adelns familjeliv i 1400-talets början hade inrättats efter den misogyna 
principen att den feminina delen av populationen prioriterades ned i samband med 
farsoterna. Tre faktorer av patriarkal art kan tänkas ha verkat i riktning mot 
en dylik hypotetiskt ökad könsmässig snedfördelning:

��� Myrdal 1999, s. 118 f. Ibland anges i den europeiska forskningen t.o.m. en ännu läng-
re räcka av katastrofala missväxter än den av Myrdal angivna perioden 1315–1319, t.ex. 
1315–1322 (Wood 2002, s. 59).
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• Kvinnor smittades oftare än män därför att de i högre 
 utsträckning vårdade (förväntades vårda) sjuka.
•  Kvinnor och flickor var inte var lika gynnade som män och pojkar 
 av vårdinsatser vid infektion.
•  Kvinnorna i toppskiktet gavs inte samma möjligheter att fly undan 
 när pesten närmade sig.

Prosopografiska studier av livsspann (från första daterade belägg till sista 
el. omnämnd död) skulle kunna utföras för att ytterliga testa dylika hypo-
teser.��0 Det är min ambition att jag som forskare ska kunna återvända till 
detta problem, till hur de senmedeltida pesterna slog mot olika folkgrupper 
i det som med tiden skulle bli Sverige och Finland.

Kvinnor inom värdecirkulationen 1290–1370
De frivilliga byten som vi i särklass har flest spår av i breven är som nämnts 
köp av fast egendom samt krediter mot jord i pant. Dessa kommersiella 
transaktioner lämpar sig bäst för en tidsmässigt inriktad studie tack vare sin 
relativa storlek snarare än att just dessa skulle utgöra de bästa typfallen för 
att mäta graden av marknadisering i värdecirkulationen. Under denna rub-
rik analyseras spåren av de transaktioner som ansluter till dessa två institut, 
vilka rör ägandet respektive nyttjandet av fast egendom. Övrig köpenskap 
redovisas i kapitel 5 och 6. Hur de excerperade breven förhåller sig till hel-
heten av källor redovisas i textbilagan till detta kapitel.

Kvinnor och män bland försålda fastigheter
Kärt barn har många namn och här används termen fast egendom synonymt 
med kortformen fastighet samt med benämningarna gods, jord och äga. Det 
medeltida språkbruket för dylika ägor var vacklande på såväl latin som forn-
svenska och i medeltida skrift används sådana termer inte sällan synonymt.��� 
Köp av jord samt kreditgivning står ibland nära varandra vad gäller tillväga-
gångssätt, eftersom så ofta skuldregleringar är förenade med pantsättning av 
fastighet. I de medeltida lagarna ägnas en hel del utrymme åt hur jord får, 

��0 Myrdal 2003, s. 93.
��� Franzén 1998, s. 147 f.
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och inte får, byta ägare. Ett rättesnöre i medeltidslagarna är att släktingar ges 
förtursrätt, så kallat hembud, då en ägare ville avyttra en fastighet.

Här är förstås inte platsen att närmare undersöka de juridiska instituten 
rörande marknaderna för jord och kredit i landskapslagarna eller i de sen-
medeltida landslagarna och stadslagen – alltjämt läsvärda studier av dessa 
speciella ekonomiska inrättningar föreligger sedan länge (Gadolin 1909 & 
Benckert 1920). Vi kan kort konstatera att en köpare kunde avdömas jord 
ifall släktingar kunde visa att den försålts på ett ohemult sätt, alltså så att de 
förvägrats sin rätt till förköp.��� Det förklarar mycket av de specifika formu-
leringar vi möter i breven kring jordaköp och pantsättning av fast egendom.

Det är i ljuset av hembudsrätt man bör se de institut som styrde ford-
ringar som reglerades via pantsättning av jord. Det fanns vissa fördelar 
för aktörerna med förpantning visavi försäljning av gods. För att gå runt 
hembudsreglerna kunde ägaren belåna denna och på så sätt göra sitt fasta 
kapital mer rörligt. Men valde ägaren inte att lösa panten åter, så hade gäl-
denärens släktingar fortfarande vissa möjligheter till återköp, exempelvis 
vid vidareförsäljning. Det var givetvis en för fränderna lockande möjlighet 
ifall kreditbeloppet understeg marknadsvärdet å det pantsatta godset. Lik-
heterna mellan försäljning och pantsättning har rentav renderat den senare 
att karaktäriseras som ”en försäljning med återköpsrätt”.���

Det fanns olika sorters panter på medeltiden, som helt enkelt represen-
terade olika regelverk utifrån hur dylika säkerheter skulle hanteras under 
kredittiden och vid återlösen eller betalningsförfall.��� Men vanligast redan 
under 1300-talet synes ha varit det institut som innebar att brukningsrät-
ten övergick från gäldenären (ägaren) till borgenären (kreditgivaren), så 
kallad brukspant. Det innebar att vid pantsättning av ett hus så skulle gäl-
denären (ägaren) betala hyra ifall han fortsatte att bebo detsamma huset. 
Brukspanten innebar därmed en av många fiffiga ekonomiska arrangemang 
för att gå runt det kyrkliga ränteförbudet och ett belägg föreligger faktiskt 
på att kyrkan i Sverige på allvar menade att pantens avkastning skulle av-

��� Ett typfall på såld men efter klagan återdömd jord återfinns i DS 6646, medan ett 
exempel på att klagan på ett tidigare köp konstateras avvisad finner vi i DS 5958 & 6858.

��� KL, band 13, spalt 92, uppslagsord: ”Pant”.
��� Franzén 1998, s. 116–118, Gadolin 1909, s. 60 & 165–167 samt Benckert 1920, s. 4  

& 16.
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räknas skulden (dvs. likställas med amortering).175 Brukspanten gick redan 
på medeltiden under denna talande benämning och den innebar ett första-
dium till vår hypotekariska pant. Den senare hypotekariska panten innebär, 
till skillnad från den ålderdomligare brukspanten, att gäldenären behåller 
nyttjanderätten under den tid då borgenären innehar säkerheten mot (öp-
pet tagande av) ränta, men hypotekspanten utkristalliserades i svensk praxis 
först under 1400-talet. De fåtaliga fall av (rekonstruerade) fall av tagande 
av ränta som skönjes i breven avhandlas i början av nästa kapitel.

Vissa siffror kommer i det följande att presenteras och analyseras utifrån 
periodiserad könsfördelning av aktörerna vad gäller fastighetsköp och kre-
diter fram till 1370. För att åskådliggöra hur excerperingen gått till, hur 
olika variabler har registrerats, citeras nedan en översättning av ett brev i 
sin helhet av år 1338 som ett typfall av hur en fastighet överlåts via köp: 

Gerhard Paris, borgare i Åbo, och hans hustru Mektild hälsar för evigt i 
Herren alla som ser detta brev. Genom lydelsen av detta brev kungör vi för 
alla att vi åt den i Kristus vördade fadern herr Bengt, av Guds nåd biskop i 
Åbo, lagligen och fullständigt överlåtit vår gård på Hirvisalo med alla dess 
tillägor innanför och utanför inhägnaderna, det vill säga åkrar, ängar, sko-
gar, betesmarker, fiskevatten och allt annat som tillhör gården i vått och 
torrt, för 140 mark penningar i svenskt mynt genom en sann och laglig 
försäljning med våra släktingars medgivande och goda vilja, samt att vi helt 
och fullt mottagit hela penningbeloppet som tillkommer och som utlovats 
till oss för nämnda gård av samma vördade herre. Till vittnesbörd på denna 
försäljning och till erkännande av mottagandet var de här nedanstående 
vittnena, så kallade fastar, kallade av båda parter: Borgmästarna i Åbo Nils 
Finland och Herman Kloveri, Frösten, underfogde på Åbo slott, Herman 
Hundebek, Henneke Lüdenscheid, Konrad Målare, Torsten Frukirenmäs, 
Gerhard ”Sniællæ”, Nils Estland och flera andra rådmän och borgare från 

175 KL 14, spalt 588, slagord: Ränta (om det klerikala kravet på att pants avkastning ska lik-
ställas med amortering). Även kung Magnus utfärdade en förbudsstadga mot räntetagande år 
1344 (DS 3797) vars syften tolkats som mer ha varit av politisk karaktär än teologisk (Lönn-
roth E 1940, s. 153). För fler exempel ur den medeltida ekonomiska vardagen på finurliga 
vägar att dölja tagande av ränta för pengar, eller vilka andra reala resurser som helst i Eu-
ropa inklusive Sverige, se Franzén 2005.
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samma stad. Även om vittnesbörd från så välförståndiga män skulle vara 
tillräckligt i detta eller i ett ännu större ärende, begär vi likväl att Åbo stads, 
Finlands och nedskrivna vittnens sigill fästs vid detta brev för större säkerhet 
och beständighet av evig styrka. Givet i Åbo den 6 maj Herrens år 1338.���

Brevet excerperas av Birgitta Fritz och Göran Bäärnhielm som tar fasta 
på att priset uttrycks i penningars värde,��� och formuleringen kring detta 
tyder på att mynt uppburits. De sju vanligaste komponenter som återfinns 
i ett ordinärt köpebrev ser vi här:

•  Utfärdandeort för brevet (Åbo)
•  Datum för köpet av fastigheten
•  Köpare av fastigheten (biskop Bengt)
•  Säljare vilka här är två stycken (Gerhard Paris & hustru Mektild)
•  Värdemätare (prislapp) på fastigheten vilken sätts i ett penning-
 belopp (140 mark)
•  Transaktionsmedel som beskriver den reala resurs som överlämnats vid 
 köpet och som här synes överensstämma med värdemätaren (mynt)
•  Vittnen, s.k. fastar, här nio namngivna män vilka intygar att över-
 låtelsen gick till på ett riktigt sätt

I databasen har dessa komponenter förts in utom den första och sista. Två 
excerpter har upprättats med denna transaktion som underlag, eftersom 
säljarna är två till antalet, som synes en man och en kvinna (i de fall något 
namn saknas som NN:s hustru har dessa aktörer uppdaterats med genus-
markör i databasen). Biskop Bengt står som köpare å båda excerpterna, 
men en siffermarkör visar att endast den ena av de två excerpterna ska ingå 
i beräkningar av pris, transaktionsmedel och andra variabler som är centrala 
här och i kommande kapitel. I nedanstående tabell 4:2 innebär det att makar-
na ingår i siffrorna på säljsidan i perioden 1327–1340, medan biskop Bengt 

��� DS 3357. Översättning från latin vänligen utförd åt mig av Peter Ståhl. Hirvisalo är 
en ö i S:t Marie socken, Åbo stift.

��� Fritz&Bäärnhielms regest nr. 363 över samma brev lyder: ”1338 maj 6 Åbo, Finl Köp 
Medelt. avskr. DS 3357 140 m.p. svenskt mynt (pro centum quadraginta marchis denario-
rum Sweue monete) – gård.”
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förs till köparnas skara i samma period. Hans köp registreras två gånger som 
manlig köpare eftersom hans motpart består av fler än en aktör.

Då enstaka individer av samhällets mest bemärkta invånare uppträder 
tämligen frekvent bland breven kan det innebära en felkälla när underlaget 
är av så liten omfattning. Annorlunda uttryckt skulle ett fåtal män och/eller 
manliga institutioner som lämnat många spår efter sig bland breven kunna 
ge en könsfördelning som lockar till förvända slutsatser. För att eliminera 
åtminstone denna våda till felslut i källmaterialet anges även det absoluta 
antalet aktörer plus efterföljande procenttal inom hakparenteser [ ] för res-
pektive period. Siffrorna inom hakparenteser observerar därmed biskop 
Bengt blott en gång som köpare på fastighetsmarknaden och det då oaktat 
att han registrerats som köpare ytterligare sex gånger via tre brev.���

Det källkritiska utfallet av att räkna fram könsfördelningen på dessa två 
sätt ger dock inte upphov till några dramatiska skillnader. Variationer kan 
noteras åt båda håll, dock med en tendens mot att kvinnoandelarna oftare 
faller ut som större vid beräkning av det absoluta antalet kvinnliga och 
manliga aktörer – ett väntat resultat. Omnämnanden av män i källorna 
synes inte bara vara vanligare än omnämnandet av kvinnor, den genom-
snittlige mannen synes bära på fler omnämnanden än den genomsnittliga 
kvinnan. Som en icke åtgärdad felkälla gäller, att ingen rensning företagits 
av individer som förekommer i fler än ett DS-band (se anm. till tabell 4:1). 
Däremot har i databasen saknade personer (såsom namnlösa) komplet-
terats; så också har institutioner inkluderats i aktörsperspektivet.179 Köns-
fördelningen av registrerade köp av fast egendom ser i enlighet med vad 
som här sagts ut som följer i nedanstående tabell.

��� DS 2670, 2780, 2793 (3 ggr.) & 2815.
��� Dessa persontillägg i databasen inkluderas förstås ej i tabellerna 4:1, 9:2 & 9:4 vilka 

bara inbegriper männen och kvinnorna som förtecknas i DS- & SD-registren. I dessa 
tabeller återfinns ej heller de tillägg som gjorts i form av manliga och kvinnliga institutio-
ner. Däremot är dessa kompletterade aktörsrader givetvis medräknade i kapitlets följande 
tabeller där könsfördelningen granskas. I några fall har transaktioner excerperats ur ur-
kunder som ej är inkluderade i DS-serien (dvs. från SDhk el. Fritz&Bäärnhielm, se tabell 
9:5). I de fall där aktörerna i dessa transaktioner trots allt är kända via DS-publicerade 
brev har DS-baserade personrader tillförts information om dessa referenser [signerade 
FBO]. Så har också skett vid möjlig men ej säker identifiering, medan uppenbarligen i DS 
okända eller alltför osäkra identifieringar av män eller kvinnor uppdaterats via nyupprät-
tade personrader.
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tabell 4:2  Efter svenskt diplomatarium periodiserad översikt av köns-
fördelningen bland de omnämnda köparna och säljarna i excerpterna av fast 
egendom 1291–1370

Period och 
DS-band

Antal observe-
rade köp av 
kvinna eller 
nunnekloster (& 
i % av totalen) 
[Utförda av  
s:a kvinnliga 
aktörer (& i % 
av totalen)]

S:a observerade 
köpare [Utförda 
av s:a aktörer]

Antal observer-
ade försäljning 
av kvinna eller 
nunnekloster (& 
i % av totalen) 
[Utförda av  
s:a kvinnliga 
aktörer (& i % 
av totalen)]

S:a observe-
rade säljare 
[Utförda av  
s:a aktörer]

1291–1310

DS 1–2

 18 (30 %)

  [9 (23 %)]

    61

   [39]

   11 (18 %)

  [10 (18 %)]

    60

   [56]

1311–1326

DS 3

  15 (14 %)

[12 (17 %)]

  104

   [72]

   23 (23 %)

  [22 (25 %)]

    99

   [89]

1327–1340

DS 4

 11 (6 %)

  [9 (8 %)]

  181

 [111]

   25 (14 %)

  [25 (16 %)]

  183

 [157]

1341–1347

DS 5

 14 (10 %)

[12 (13 %)]

  142

   [89]

   25 (17 %)

  [23 (18 %)]

  144

 [128]

1348–1355

DS 6

 11 (5 %)

  [9 (8 %)]

  216

 [116]

   28 (13 %)

  [28 (15 %)]

  217

 [186]

1356–1360

DS 7

 10 (6 %)

  [8 (7 %)]

  173

 [115]

   29 (17 %)

  [26 (16 %)]

  174

 [160]

1361–1365

DS 8

   1 (1 %)

  [1 (2 %)]

    87

   [59]

   13 (14 %)

    [9 (12 %)]

    87

   [78]

1366–1370

DS 9

 11 (7 %)

  [9 (10 %)]

  147

   [90]

   22 (15 %)

  [21 (16 %)]

  147

 [132]

Summor 
1291–1370

 91 (8 %)

[69 (10 %)]

1111

 [691]

 176 (16 %)

[164 (17 %)]

1111

 [986]

Källa: Företagen excerpering ur samt bearbetning av DS, SDhk, SDhk version 1 och 
Fritz&Bäärnhielm (som omfattar 1319–1363). 
Anm.: a) Att antalet köpare och säljare inte överensstämmer beror förstås på att vissa fas-
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tighetstransaktioner innehåller olika antal aktörer på respektive köp- och säljsida, såsom 
t.ex. är fallet i det citerade brevet ovan. 
b) Uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att senare forskning efter DS- 
publiceringen daterat om vissa brev så att dessa excerpter förts till korrekt tidsperiod i 
enlighet vad som t.ex. anges i SDhk & Fritz&Bäärnhielm. 
c) Nunnekloster har kategoriserats som kvinnlig aktör, medan övriga institutioner som 
manliga.

Ett mönster, och tillika förväntat resultat, är att kvinnor i långt högre ut-
sträckning uppträder som säljare än som köpare av fast egendom.��0 Som synes 
i summaraden i tabell 4:2 är det i breven cirka dubbelt så vanligt med en 
kvinnlig säljare i aktörsrollen än som köpare. Inte många dylika undersök-
ningar har gjorts på medeltida svenskt material, men en hyfsad likhet vad 
gäller säljarandelen har framkommit via material från köpstaden Arboga 
1452–1523 (18,9 % där i jämförelse med 16 % i tabell 4:2 ovan).

På köpsidan däremot faller denna jämförelse över medeltidens sekler 
inte alls ut i överensstämmelsens tecken. Tvärtom, tabell 4:2 bär på en 
drygt fem gånger större relativ andel kvinnor på köpsidan än motsvarande 
jämförelsetal från ovannämnda senmedeltida köpstad.��� Det förvånar med 
tanke på att städernas döttrar sedan senast 1350-talet var berättigade till 
lika stort arv som sönerna,��� medan den stora majoriteten av icke-urbana 
kvinnor utanför borgerskapet (oavsett klasstillhörighet) endast hade halv 
arvsrätt ifall de hade en eller flera bröder.

Två perioder i tabellen ovan avviker markant i könsfördelningen gent-
emot normalfördelningen, men på diametralt motsatta sätt. Det rör sig om 
1291–1310 samt 1361–1365. Det senare skedet var som redan påpekats 
en krigsperiod, till råga på allt elände en väpnad konflikt direkt efter det 
att riket för andra gången decimerats av pest. I dessa för såväl frälse som 
ofrälse fruktansvärda tider når kvinnliga köpare och säljare av fastigheter 
ned till mycket låga värden i källorna; sannolikt är det ej en tillfällighet. 

��0 Ågren 1999, s. 578 inkl. fotnot 6.
��� Franzén 1998 s. 149, tabell 5:2 där köparandelen kvinnor av fast egendom i Arboga 

1452–1523 stannar på futtiga 3,4 %, medan säljarandelen kvinnor utgör med perioden här 
1291–1370 jämförelsevis snarlika 18,9 %.

��� Stadslagen Ärvdabalken I s. 56.
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Med för den första perioden 1291–1310 är bilden avvikande på ett intres-
seväckande sätt. Andelen kvinnliga köpare är större än bland säljarna, ett 
förhållande som inte motsvaras någon annanstans i tabellen. Det kan gi-
vetvis röra sig om tillfälligheter i källmaterialet, men därefter följer en rask 
nedgång bland kvinnliga köpare. Ifall vi antar att den speglar samhälleliga 
förhållanden, så skulle det innebära en tendens i patriarkal riktning, med 
andra ord en i praktiken minskad frihet för kvinnor.

Frånvaron av nunnekloster i Arbogamaterialet som köpare eller säljare 
av fast egendom aktualiserar frågan i hur hög utsträckning klerikala aktö-
rer påverkar utfallet i detta material (1291–1370). Klerikala institutioner i 
form av vad vi skulle kalla juridiska personer stod öppet som ägare till stora 
godskomplex, medan klerkerna som fysiska personer i princip skulle äga 
ingenting. De borde ha levt i egendomslöshet, men denna sant bibliska 
norm följdes sällan i praxis. Breven 1290–1370 har mestadels förmedlats 
till oss via ett smärre antal klerikala institutioner, det vill säga från en hand-
full kloster- och domkyrkoarkiv vilka av en ödets nyck bevarats åt efter-
världen. Därmed får källmaterialet en kyrklig slagsida, vilket inte är samma 
sak som att säga att alla brev därifrån också upprättades av och åt klerker å 
deras institutioners vägnar. Tidigare brev som rörde egendomar som till-
förts andliga institutioner arkiverades likaledes och bevarade därmed för 
oss viktiga data även om lekmännens jordtransaktioner.

Vid klassificeringen mellan individuell kontra institutionell aktör har 
det varit minst problematisk när en ägohandling utfärdats i institutionens 
namn ensamt, exempelvis Riseberga nunnekloster eller Uppsala domkyrka 
som köpare eller säljare. Men ibland uppträder i deras ställe namngivna 
ledare såsom abbedissan eller ärkebiskopen, och det går då inte alltid säkert 
att avgöra om dessa hanterade personlig eller institutionell egendom, eller 
annorlunda uttryckt ifall de agerade å det egnas eller å ämbetets vägnar. Att 
dessa två roller oftast sammanföll, eller att såväl privatägd som institutionell 
jord hanterades parallellt, förenklar inte klassificeringen. Den överraskan-
de relativt stora grupp av kvinnliga köpare, 69 stycken, som lämnar avtryck 
i tabellen ovan tarvar därför en utvikning. Via tillgänglig information i det 
digitala personregistret har dessa köpare delats upp i tre undergrupper och 
redovisningen har här begränsats till antalet individer (kvinnor såväl som 
nunnekloster), inte hur gånger de uppträder i köprollen som sådan. En 
mer finfördelad uppdelning av dessa aktörer faller sålunda ut som följer:

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l
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tabell 4:3  Efter svenskt diplomatarium periodiserad och kategoriserad 
fördelning bland de omnämnda kvinnliga köparna i excerpterna av fast egen-
dom 1291–1370

Period och 
DS-band

Nunnekloster 
som institu-
tion

Namngivna 
nunnor i ämbe-
tets och/eller å 
egna vägnar

Icke-kleri-
kala kvinnor

Summa kvinnliga 
köpare (& i % av 
totalt antal manliga 
& kvinnliga köpare)

1291–1310

DS 1–2

4 5   9 (23 %)

1311–1326

DS 3

4 3 5 12 (17 %)

1327–1340

DS 4

1 2 6   9 (8 %)

1341–1347

DS 5

5 1 6 12 (13 %)

1348–1355

DS 6

3 1 5   9 (8 %)

1356–1360

DS 7

2 6   8 (7 %)

1361–1365

DS 8

1   1 (2 %)

1366–1370

DS 9

2 7   9 (10 %)

summor 
1291–1370

21 8 40 69 (10 %)

Källa: Företagen excerpering ur samt bearbetning av DS, SDhk, SDhk version 1, 
Fritz&Bäärnhielm (som omfattar 1319–1363) samt tabell 4:2 (siffrorna inom hakparente-
ser i den sista kolumnen i denna tabell). 
Anm.: a) Siffrorna avser antalet (unika) kvinnliga aktörer i respektive period oavsett hur 
många köp var och en av dem utförde. 
b) Uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att senare forskning efter DS-pu-
bliceringen daterat om vissa brev så att dessa excerpter förts till korrekt tidsperiod i enlig-
het vad som t.ex. anges i SDhk & Fritz&Bäärnhielm.
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Nunnekloster som institution eller klostersyster dominerar de två första ko-
lumnerna,��� men det klerikala sambandet för källmaterialet kan bara delvis 
förklara den överraskande stora andelen kvinnliga köpare. Drygt hälften 
(29 av 69 st.) av de kvinnliga köparna består av kvinnor utanför de bedjande 
systrarnas skara – en lägre andel men fortfarande långt högre än i jämfö-
rande studier (se fotnot 181). Däremot framträder förstås som i tabell 4:2 
trenden nedåt för kvinnliga köpare tydligt, och den synes särskilt markant 
för de klerikala kvinnorna. Om man antar att samhälleliga förändringar kan 
ligga bakom denna tendens, är det paradoxalt att den kan löpa parallellt 
med en fortgående kommersialisering av samhället. Det är sannolikt att fler 
nunnekloster var i uppbyggnadsfas innan senmedeltidens dramatiska kriser 
från och med 1350 sannolikt ändrade på förutsättningarna att finansiera 
(nya) professionella bedjare via jordägande, men de behöver inte antas med 
någon automatik ha missgynnat just nunneklostren.

Men de manliga klerikala institutionerna var givetvis långt fler än nun-
neklostren, det märks inte minst via kvarlevor från ett flertal domkyrko- 
och sockenkyrkoköp. En likadan utsökning av det absoluta antalet man-
liga klerikala institutioner å köparsidan ger inget entydigt resultat om en 
nedgång bland munkklosters köp,��� vilket förstärker intrycket av kvinnlig 

��� Nunneklostren är elva till antalet och räknas i tur och ordning upp för de DS-pe-
rioder de är representerade som fastighetsköpare: S:ta Klara, Kalmars, Riseberga & 
Sko (1291–1310); S:ta Klara, Gudhems, Sko & Vårfruberga (1311–1326); S:ta Klara 
(1327–1340); Vårfruberga, Rackaby, Riseberga, Skänninge & Sko (1341–1347); Bosjö, 
Vadstena & Skänninge (1348–1355); Skänninge & Vreta (1356–1360); Vadstena & S:ta 
Klara (1366–1370).

��� De manliga klerikala institutionerna som registrerats som köpare av fast egendom är 
sammanlagt 20 till antalet, fördelade på fem domkyrkor, sex munkkloster (varav ett bal-
tiskt), sju sockenkyrkor samt vardera ett kapell & gille. Med respektive DS-period inom 
parentes förekommer dessa som följer uppräknade på samma sätt som för nunneklostren 
i föregående fotnot: Domkyrkan i Uppsala, Domkyrkan i Lund samt Alvastra kloster & 
Nydala kloster (1291–1310); Domkyrkan i Uppsala, Alvastra kloster & Nydala kloster 
(1311–1326); Domkyrkan i Uppsala, Domkyrkan i Linköping, S:t Eriks kapell, Padis 
munkkloster & S:t Lars kyrka i Ullevi i S:t Lars socken (1327–1340); Domkyrkan i Lin-
köping & Trefaldighetsklostret i Öved (1341–1347); Domkyrkan i Uppsala, Domkyrkan 
i Lund, Domkyrkan i Linköping , Domkyrkan i Strängnäs, Slagsta kyrka, Julita kloster 
& Nydala kloster & (1348–1355); Risinge kyrka, Domkyrkan i Lund, Drothems kyrka i 
Söderköping, Nydala kloster & S:ta Elins kyrka i Skövde (1356–1360); Domkyrkan i Lin-
köping, Trefaldighetskyrkan i Söderköping, Hara kyrka & Eskilstuna kloster (1361–1365); 
Alla helgons gille i Skänninge & Nydala kloster (1366–1370).
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institutionell kräftgång. Det bör påpekas att ingen utsökning av manliga 
klerker som individuella köpare eller namngivna å ämbetets vägnar ge-
nomförts. De är så många att det hade inneburit en genomgång och en 
omexcerpering av en omfattning som resurserna i detta projekt inte räckte 
till för.

Upprättandet av och den fortlevande förekomsten av nunnekloster 
– dessa genuint feminina institutioner – bör enligt min mening ses som 
tecken i emanciperande riktning, vilka speglar erkännanden av kvinnlig 
förmåga att delta i samhällslivet (om än förstås inte på jämlika villkor). 
Det hindrar givetvis inte att de dominerande patriarkalt rotade idéerna 
inom teologi och övrigt kulturliv alltjämt betraktade kvinnan som under-
målig mannen.��� Blott genom sin existens utgjorde hon, som djävulsk 
frestelse, ett nästan oöverkomligt hinder för såväl sin egen som mannens 
möjlighet till frälsning. Trenden nedåt för nunnorna från cirka 1300-ta-
lets mitt kan tas som ett ytterligare indicium på en ökad accentuering av 
denna gamla misogyni och därmed på ökat tryck bort från marknaden för 
kvinnor.

Det är ett förvånande resultat från en ekonomi vilken som helhet rörde 
sig framåt med fler och mer genomgripande marknader. Vi bör således vara 
uppmärksamma på att motkrafter kunde sättas i rörelse, till exempel via 
framväxten av en alltför vidsträckt och godtycklig statsmakt. En ökad mi-
sogyni har för den delen aldrig fört den ekonomiska utvecklingen framåt, 
vare sig i dagens värld eller i samhällen för sjuhundra år sedan.

Kvinnor och män bland krediter mot pant i fastighet
Släktskapen mellan försäljning och pantsättning av fast egendom hålls fram 
under föregående rubrik. Ibland är således gränsen mellan dessa båda insti-
tut flytande och vissa köp föregås av en pantsättning.��� Det är också så att 
data om att fast egendom bytts bort också kan hittas i andra brev än i rena 
köpebrev av jord, vilka till innehållet är utformade på ett tämligen formulä-
rartat sätt (men trots detta med en förvånansvärt stor variation i ordval och 
grammatik). Således kan vi upplysas om i till exempel en donation av ett 

��� Harrison 2002, s. 104.
��� Så synes vara fallet i två Dalabrev där en pantsättning 1358 ett år senare avslutas via 

att borgenären definieras som köpare av den tidigare pantsatta jorden (DS 5852b & 6066).
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gods att just detta tidigare köpts in av NN. När det gäller kredit hittas data 
om lånetransaktioner givetvis i rena pantbrev, en urkund med gamla anor, 
även om själva termen pantbrev inte står att belägga på svensk botten för-
rän 1406.��� En någorlunda rak kreditreglering möter vi i ett exempel från 
söndagen den 6 mars 1295 och vi kan konstatera att kreditens värdeenhet 
är satt i pengar, medan den reala försträkningen uppges ha bestått av en 
uppmätt kvantitet säd och att jorden troligen låg i Homsta i Biskopskulla i 
södra Uppland. Regestret i Huvudkartoteket refererar brevtexten i utför-
liga ordalag och lyder i sin helhet:

Johan Ängel kungör att han av biskopsgodsens syssloman domprosten 
Andreas i Uppsala mottagit 2 läster säd för 30 mark penningar gängse 
mynt genom uppsalakanikerna Olofs och Mats’ förmedlande och som 
pant för denna summa lämnat 10 örtugland i ”hamundastadum” med 
villkoret, att han själv, hans bror uppsalakaniken Karl eller hans ättlingar 
på den helige Martins dag eller på trettondagen eller allra senast på kyn-
delsmäss skulle lösa ut panten, varom inte ärkebiskop N. i Uppsala skulle 
ha full besittningsrätt till denna. Sigillanter i utfärdarens ställe är predi-
karbrödernas konvent i Sigtuna, lektor Israel därstädes och denna stads 
menighet.���

Vi finner i ovanstående regest sju naturliga komponenter i en kommersiell 
lånetransaktion:

•  Gäldenären som tagit kredit och satt jord för denna i pant (Johan 
 Ängel)
•  Borgenären som utbetalat försträckningen mot jord i pant (ärke-
 biskop Nicolaus)
•  Ombudet (här klerkerna Mats och Olof)
•  Värdemätaren (prislappen) på krediten vilken sätts i ett penning-
 belopp (30 mark)
•  Kreditmedlet som beskriver lånets reala karaktär (2 läster säd) som 
 till skillnad mot värdemätaren inte uttrycks i penningbelopp

��� Larsson I 2001, s. 162.
��� SDhk nr. 1652, vilken är en regest å DS 1128.
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•  Löptiden för krediten (senast återlösen vid kyndelsmäss)
•  Bruksavtalet där rätten till avkastning, t.ex. arrende (d.v.s. ränta), 
 stadgas upphöra efter det att panten lösts åter

Men andra kreditrelationer, än de diplom som primärt kan sägas vara rena 
pantbrev, är inte så renodlade, utan de ingår ofta som en del av ett större 
ekonomiskt sammanhang. Inte sällan rör det sig om jord som ställs som 
säkerhet för donationer i testamenten; det gäller särskilt den förra delen 
av undersökningsperioden 1290–1370. En regest ur Huvudkartoteket får 
fungera som typfall å bland andra institut inbäddade pantsättningar, i detta 
fall av jord i Vappa Tillinge i Uppland söndagen den 2/11 1303:

Kyrkoherden Tomas i Knivsta upprättar sitt testamente; för det för-
sta skänker han till predikarbröderna i Sigtuna, hos vilka han väljer sin 
gravplats, 10 mark penningar, för vilka han pantsätter 1 öresland i ”huappa”, 
för den händelse att han inte skulle kunna utbetala denna summa före sin död; 
i så fall skall hans arvingar inom ett år efter hans död lösa nämnda testa-
mentsgåva till bröderna, varom inte sagda bröder har rätt att avyttra marken 
i fråga till vem de vill. Vidare skänker han till kyrkan i Knivsta 3 mark, 
till kyrkan i Uppsala 3 mark, till fattighuset i Uppsala 1 mark, till brö-
derna därstädes 1/2 mark, till bröderna i Enköping 1/2 mark, till hospi-
talet därstädes 1/2 mark, till kyrkan i Tillinge 1 mark, till alla fattiga 1/2 
mark, till sin bror Ingevald 1 unghäst, 1 sto och 1 ko samt till sin syster 
Cecilia sin kappa. Till testamentsexekutorer utser han sin bror Ingevald 
och sin släkting broder Torir i Sigtuna. Vittnen var Greger i ”læthingi”, 
herr Abjörns förvaltare Asmund, Mikael och Ragvald från ”gridilby”, 
Kettilborn från ”engiaby” samt Nils och Erik från ”terf”. Sigillanter är 
utfärdaren, Amund (”omunda”) från Odensala (”othinserg”), Lars från 
Vassunda och utfärdarens bror Ingevald.���

Ovanstående förfarande är inte ovanligt, det vill säga att donatorn skänker 
ett penningbelopp (här dock med en förväntad motprestation i form av en 
gravplats hos mottagarna) med omväg över pantförfarande. Att sätta jord 

��� SDhk nr. 2039, vilken är en regest å DS 1410; min kursiv.
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i pant (i en annan värdeenhet än jord) istället för att ställa ut jorden som 
gåva, kan ha att göra med att det då var enklare för den fromma institu-
tionen att hävda äganderätten gentemot släktens krav. I stora drag ingår 
ovanstående sju komponenter även i denna pantsättning, dock inte klart 
utsagt vem som under förpantningstiden ägde brukningsrätten. 

Man kan fråga sig hur pantpriset 10 mark för ett så kallat öresland är 
satt. Högre så att eventuella släktingar skulle välja bort sin hembudsrätt? 
Eller lägre för att inte förmena dem denna möjlighet? Av de i tid närmast 
liggande tillgängliga priserna på öresland, som blivit försålda, återfinns tre 
stycken, ett av år 1297 samt två stycken från 1298. De prisobservationerna 
är i kronologisk ordning i mark penningar 12 två gånger samt 8.��0 Ifall vi 
således frågar oss ifall pantbeloppet om 10 mark penningar i jämförelse 
med marknadspriset var för högt eller för lågt, tyder våra sparsamma data 
om detta jordmått för nästan jämt sju sekler sedan på en tredje möjlighet, 
nämligen att det låg nära eller på det fulla värdet. Jordpriser i pengar räknat 
studeras i nästa kapitel.

Vilka som ställde ut respektive tog emot panter har undersökts efter 
samma linjer som köpare och säljare under föregående rubrik, det vill säga 
efter könsfördelningen, vilken framgår av tabellen på nästa sida.

��0 DS 1191, 1233 & 1292; de båda förstnämnda öreslandspriserna omräknande till 
styckepris å öresland efter lägre respektive högre antal öresland än ett.
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tabell 4:4  Efter svenskt diplomatarium periodiserad översikt av könsför-
delningen bland gäldenärerna och borgenärerna i excerpterna av kredit mot 
pant i fast egendom 1291–1370

g ä l d e n ä r e r b o r g e n ä r e r
Period och 
DS-band

Antal observe-
rade pant-
sättningar av 
kvinna (& i 
% av totalen) 
[Utförda av s:a 
kvinnor (& i % 
av totalen)]

S:a omnämnda 
gäldenärer män 
& kvinnor 
[Utförda av s:a 
män & kvinnor]

Antal observerade 
panttagningar 
av kvinna eller 
nunnekloster (& 
i % av totalen) 
[Utförda av s:a 
kvinnliga aktörer 
(& i % av tota-
len)]

S:a omnämn-
da borge-
närer män 
& kvinnor 
[Utförda av  
s:a aktörer]

1290–1310

DS 1–2

9 (15 %)

[9 (21 %)]

59

[42]

10 (16 %)

[8 (16 %)]

60

[37]

1311–1326

DS 3

10 (20 %)

[10 (23 %)]

50

[44]

7 (14 %)

[6 (16 %)]

50

[37]

1327–1340

DS 4

10 (8 %)

[9 (10 %)]

126

[88]

7 (6 %)

[6 (9 %)]

126

[66]

1341–1347

DS 5

3 (7 %)

[3 (8 %)]

43

[37]

4 (9 %)

[3 (10 %)]

43

[31]

1348–1355

DS 6

6 (7 %)

[6 (9 %)]

82

[69]

5 (6 %)

[4 (6 %)]

82

[65]

1356–1360

DS 7

10 (16 %)

[9 (19 %)]

61

[48]

4 (6 %)

[4 (8 %)]

61

[52]

1361–1365

DS 8

0 (0 %)

[0 (0 %)]

57

[41]

3 (5 %)

[3 (6 %)]

57

[48]

1366–1370

DS 9

12 (16 %)

[10 (16 %)]

77

[62]

5 (6 %)

[3 (6 %)]

77

[52]

summa 
1291–1370

60 (11 %)

[56 (13 %)]

555 45 (8,0 %)

[37 (10 %)]

556

Källa: Företagen excerpering ur samt bearbetning av DS, SDhk, SDhk version 1 och 
Fritz&Bäärnhielm (som omfattar 1319–1363). 
Anm.: a) För startåret 1290 har ingen pant i fastighet mot kredit kunnat excerperats. 
b) Att antalet gäldenärer & borgenärer ibland inte överensstämmer beror förstås på att 
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vissa lånetransaktioner mot pant i jord innehåller olika antal aktörer på respektive sida i 
bytet, såsom t.ex. är fallet i regestcitatet ovan. 
c) Uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att senare forskning daterat om 
vissa brev så att dessa excerpter förts till korrekt tidsperiod i enlighet vad som anges i 
SDhk & Fritz&Bäärnhielm. 
d) Nunnekloster har kategoriserats som kvinnlig aktör, medan övriga institutioner som 
manliga. På gäldenärssidan finns inga observationer av några klerker av endera könet vare 
sig som individer eller institutioner.

I tablån ovan kan noteras en något högre andel kvinnor på gäldenärs- än på 
borgenärssidan, även om fördelningen inte faller ut på det sättet i samtliga 
mätperioder. Den hyfsade balansen i könsfördelningen mellan manligt och 
kvinnligt i gäldenärs- och borgenärskolumnen förvånar. En högre andel 
kvinnor på gäldenärssidan var förväntad, eftersom den utgör ett slags mot-
svarighet till säljsidan av fast egendom som i tabell 4:2, där kvinnoandelen 
säljare av jord är större än köpsidans.��� Vidare, kvinnorna lyser å ömse 
sidor om krediterna nästan helt med sin frånvaro i den krigs- och pesthär-
jade perioden 1361–1365, likt i tabell 4:2, vilken förtecknar köpare av fast 
egendom. Frånvaron även här av kvinnliga aktörer stärker förmodan att 
den våldsamma maktkampen om regeringsmakten innebar minskad kvinn-
lig rörlighet.

Vad gäller gäldenärskolumnen kan noteras att där döljs få klerker, och 
inte en enda kyrklig institution (oavsett kön). Det reser frågan om kyr-
kans ekonomiska politik, givetvis grundad i den tidens skolastiska teologi, 
och i vilken eller vilka riktningar dess verkan var. Kyrkans ingressen i det 
internationellt sett ekonomiska efterblivna Sverige kan ha verkat i både 
frigörande och inskränkande riktning. Det är troligt att klerkerna hade att 
vinna på att luckra upp åtminstone några (men givetvis ej alla) tvångsinsti-
tut i det högmedeltida Sverige. Den individuella rätten för såväl kvinnor 
som män att donera utgör en inrättning man hade intresse av att gynna. 
I de klerikala institutionernas intresse låg även att kunna byta och sälja 
jord fritt för att via marknaden kunna åstadkomma en för dessa lämplig 
godsstruktur.��� Annorlunda uttryckt: två steg i riktning mot stärkt privat 

��� Observerade gäldenärer mot pant i fast egendom uppmätta med samma metodik ur 
Arboga tänkebok (Atb) 1452–1519 resulterar i en kvinnlig gärldenärssida å 9,6 % medan 
borgenärssidan är knappt hälften så stor, 5,1 % (Franzén 1998, tabell 4:9, s. 134–136).

��� Myrdal 1999, s. 99.
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äganderätt – en ekonomisk dygd eftersom det i det långa loppet visat sig 
leda till en bättre hushållning med begränsade resurser.

Med den praxis vi anar här att sällan belåna sitt fasta kapital (fram till 1370 
åtminstone) var antagligen grundad i en uppfattning att inte äventyra den 
materiella grunden för att dessa klerker skulle kunna förbli professionella 
bedjare. Men att avstå från möjligheterna att ta lån – till kyrkans många in-
vesteringar exempelvis – kan däremot inte sägas vara ett institut som pekar 
framåt i ekonomins historia. Tvärtom, det medförde immoblilitet, en faktor 
mot samhällelig inflexibilitet som dessutom ökade i takt med att det klerikala 
jordägandet successivt ökade under medeltidens gång (med ett abrupt slut i 
och med reformationen 1527 men det är en senare historia).

Däremot uppträder klerker av båda könen med självklarhet bland bor-
genärerna i de sista två kolumnerna och borgenärsrollen utgör, som på-
pekats, en parallell till köpsidan i tabell 4:2. Vid panters förfall övergick 
ju äganderätten av jorden till borgenären. Åtskilliga är de belägg vi har i 
behåll utgör just förfallna panter där brevets bevarande är resultatet av att 
borgenären, och senare ägare, sparat diplomet i fråga, inte sällan tillsam-
mans med andra brev om ägan för att kunna styrka rätten till denna även 
i framtiden.��� Av de 556 borgenärsobservationerna i tabell 4:4 härrör 109 
från manliga institutioner (varav 2 ggr. världslig institution) och 29 från 
nunnekloster utan att någon individ som representerar institutionen om-
nämns. Till de observationerna måste läggas 82 manliga och 4 kvinnliga 
som är namngivna representanter för stora klerikala institutioner. Allt i 
allo 224 observationer med belagd, eller starkt indicium för, anknytning 
till klerikal institution, det vill säga 40 procent av det totala antalet borge-
närsobservationer. Trots att källmaterialet till övervägande del härrör ur 
kyrkliga arkiv, har världsliga pantsättningar bevarats i en omfattning som 
skvallrar om kommers som pågick utanför kloster- och kyrkmurarna.

Under nästa rubrik redovisas därför ett försök att identifiera spår av bor-
gare och bönder, två grupper av ofrälse som tvivels utan finns representerade 
bland de medeltida breven – inklusive de kvinnor som räknades till dessa 
stånd. Dessa representeras via en period där ett specifikt upprättat index 
kraftigt underlättar sökningen efter män och kvinnor utanför de härskande 
skiktens smala skara.

��� Fritz 2004, s. 9, näst sista stycket.
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Det ofrälse deltagandet i köp och förpantning av jord utifrån typfallet 1356–1360
Det världsliga och klerikala frälset bildar majoriteten av aktörerna i breven, 
men bland dem förekommer även män och kvinnor ur lägre samhällsklas-
ser. Allra längst ned i samhällshierarkin finner vi de ofria vilka landskaps-
lagarna avhandlar med ohöljt förakt (se modell 1, s. 23). De i breven till 
namnet nämnda rättslösa kvinnorna och männen ur denna klass har Clara 
Nevéus förtjänstfullt letat upp och förtecknat.���

Informationen om tillhörighet till klass eller stånd är förstås långt mer 
svårbedömd än den enkla frågan om tillhörigheten till ett av sammanlagt två 
kön. Som vid insamlandet av så många andra variabler ur diplomen resulte-
rar klass- och ståndsbestämning i en datamängd av synnerligen varierande 
kvalité. Med andra ord handlar det om en glidande skala: Från detaljerad in-
formation om ställning och yrke till ett föga upplysande mans- eller kvinno-
namn utan ledtråd till ifall den omnämnda personen är identisk med namnar 
eller har släktingar belagda bland andra brev. Närläsning av texterna, studier 
av sigill med mera har av tidigare forskare resulterat i överraskande upptäck-
ter av hittills fördolda samband och jag bygger till övervägande del på vad 
som redan anses fastslaget i Svenskt Diplomatariums personregister.

Att Svenskt Diplomatariums personregister har utformats på lite varie-
rande sätt, är beroende på allt från tillgängliga resurser när de upprättades 
till att var och en av dem speglar sin tids historiska och filologiska intres-
sen. Det personindex som tryckts till DS 7 är det mest upplysande utifrån 
båda dessa aspekter och upprättades av Per-Axel Wiktorsson. Det får här 
fungera som typfall för i vilken utsträckning vi kan skönja män och kvinnor 
i värdecirkulationen kring jord och krediter som varken hörde till de pro-
fessionella bedjarna eller till det världsliga krigiska frälset. DS 7 är ett band 
som translittererar brev från perioden 1356–1360, en period om vilken vi 
åtminstone har vetskap om två ödesdigra händelser i riket.

Dels var dessa år präglad av hårda motsättningar mellan kung Magnus 
och hans äldsta son Erik (död 1359), dels avslutades den med den andra 
landsomfattande pestepidemin 1359–1360. Krigstid och en massdöd i en 
landsomfattande sot behöver inte utgöra skeenden som var exceptionella. 
Ett tillstånd av demografisk stress på grund av sjukdom, krig eller miss-
växt kan under svensk medeltid i och för sig ha varit lika vanligt som sin 

��� Nevéus 1974, s. 181 ff.

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l
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motsats. Men Eriks kortsiktigt framgångsrika uppror och återkomsten av 
den fruktansvärda dråparen från 1350 (vilken blev hans bane) reser förstås 
spörsmålet om hur pass typiska data just dessa fem år genererar. Frågan 
kvarstår därför om den ofrälse sammansättningen i övriga DS-perioder.

De följande två tablåerna redovisar inte antal gånger olika aktörer med 
olika samhällsställning genomfört en transaktion, utan endast siffror över 
det absoluta antalet män och kvinnor utifrån det urval av borgenärer och 
gäldenärer samt köpare och säljare av jord som analyserats tidigare i detta 
kapitel. De individer har excerperats som bär på en markör (titel) som mer 
än antyder tillhörighet till något av de två ofrälse stånden, det vill säga bor-
gare eller bönder. Den stora majoriteten bestående av andligt och världsligt 
frälse manifesterar sig på personraderna dels via en mångfald titlar såsom 
abbot och riddare, dels via bevarade sigillbilder. Sigill med så kallade vapen-
bilder antas här helt och hållet ha varit förbehållet frälset samt framstående 
institutioner såsom kloster, gillen och städer.

I personregistret till DS 7 återfinns noggranna beskrivningar av de va-
penbilder på sigill som inte fallit offer för tidens tand eller helt enkelt av-
lägsnats eller förstörts med vilje.��� Tre exempel får illustrera detta: Såväl 
säljaren som köparen av fast egendom Ragnhild Gjurdsdotter (Oxenstier-
na) höll sig enligt personraden med ett sigill som föreställer en ”oxpanna 
i sköld”. Ibland är redogörelsen mer episk än så, såsom gårdssäljaren Lars 
Staffansson vars stampbild beskrivs i nästan homeriska ordalag: ”i sköld 
ett människohuvud, vänt mot höger och lagt på ett gaffelkors, som mot de tre 
sköldhörnen slutar med ett klöverblad”! Sigill användes som antytts inte bara 
av rikets härskande skikt utan det förekom även att ofrälse skaffade sig 
denna stämpel vars moderna motsvarighet idag utgörs av namnteckning-
en. Bland säljarna hittar vi till exempel Kalmarborgaren Torsten Joarsson 
Upplänning som har satt sitt bomärke på pergamentet i ”ofärgat vax” vid 
en godsförsäljning i Småland.���

��� Ett exempel av många tänkbara på att bortskuret sigill försvårar identifikationen utgör 
när år 1358 ”Ulf Karlsson säljer till hederlig man Anund Hemmingsson allt sitt gods i 
Fallingeberg” (SDhk nr. 7471 byggt å DS 6008). ”Sigillet [är nämligen] bortfallet från den 
ur uppvecket skurna remsan, som dragits genom en skåra i brevet och sedan flikskurits”. 
Uppgift om det felande sigillet tagen ur SDhk internet, kolumn (fält) ”Sigillinformation”, 
brevnr. 7471.

��� DS 7: s. 596 spalt 1 [Ragnhild] nr. 4; s. 578, spalt 2 [Lars] nr. 93 & s. 605 spalt 2 Torsten 
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Gränsen mellan frälse och ofrälse gick skarp i den mycket hierarkiska 
ordning som härskade i det medeltida samhället. Men den överskreds i un-
dantagsfall,��� och en i brevmaterialet högfrekvent man utgörs av Nils (Staf-
fansson) i Stång som vi finner många referenser till i sex på varandra följande 
personregister, det vill säga han är omnämnd i drygt hundra brev från DS 4 
till DS 9 (vilka band omfattar åren 1327–1370). I de äldsta breven beskrivs 
han som borgare och byfogde i Linköping. Den senare titeln, byfogde, inne-
bar att han formellt representerade regentens intressen i staden. I senare 
diplom bibehåller han dessa båda urbana titlar, men i DS 6 återfinns tillika 
även en frälsemarkör, ett sigill vilket beskrivs som ”snedbjälke m. 3 sparrar i 
sköld utan hjälm” och den efterföljande DS 7-perioden återfinner vi rentav 
honom med den ståtliga titeln väpnare (i princip i rang under riddare).���

Men bortsett från ett fåtal anomalier som Nils (Staffansson) i Stång 
har fokus satts på män med två slag av epitet i jakten på ofrälse, nämli-
gen borgare samt skälig man. Båda uttrycken var generellt sett förbehållna 
ofrälse, även om enstaka undantag verkar stå att finna.��� Kanhända titeln 
skälig (hederlig) utgör en slags ofrälse motsvarighet till termen välboren 
(blåblodig), där den sistnämnda är en ganska vanlig markör i breven för 
frälsetillhörighet.�00 Följande tablå redovisar siffrorna som en sökning av 
ovannämnda ofrälse beteckningar ger.

nr. 11. Uppgift om sigillvaxet i SDhk internet, kolumn (fält) ”Sigillinformation”, brevnr. 
7275. Min kursiv i brödtexten (men inte i denna not).

��� Franzén 1998, s. 87, inkl. fotnot nr. 152.
��� DS 6, s. 1109 1:a spalten [Nicolaus] nr. 219 (sigillbeskrivningen som bygger på DS 

4731; min kursiv i brödtexten); DS 5882 (väpnartiteln, och i DS 5916 har även sigill med 
samma vapenbild lämnat ett bevarat avtryck).

��� Sigge Magnusson, av Håkan Tunesons ätt, benämns i DS 5774 som ”skälig man” 
trots att han i egenskap av riksråd hörde till spetsarna i den svenska världsliga aristokratin. 
Huvudkartotekets regest å detta brev lyder sålunda: ”Harald Larsson kungör att Peter i 
Ribbantorp (?) sålt en humletomt i Värna till skälig man herr Sigge Magnusson för 3 mark 
reda penningar” (SDhk nr. 7215).

�00 En digital genomsökning av DS 7 finner sålunda förkortningen ”välb.” för välboren 
på 47 mans- respektive sex kvinnorader. Vad jag kunnat se verkar denna förkortning i per-
sonregistret till DS 7 att avse den person som raden hänvisar till. Dock, vid utsökningar 
via epitet måste man vara försiktig, så att man inte tolkar variabeln alltför okritiskt. En 
sökt benämning kan också på vissa personrader avse andra personer som omnämns där än 
den som personraden hänvisar till.

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l
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tabell 4:5  Antal sannolika ofrälse män bland de manliga aktörerna i 
excerperade observationer av köp respektive pantsättning av jord 1356–1360. 
Absoluta tal och procent

k ö p a r e s ä l j a r e borgenärer gäldenärer
Skälig 
man

Borgare Skälig 
man

Borgare Skälig 
man

Borgare Skälig 
man

Borgare

9 (8 %) 4 (3 %) 4 (3 %) 8 (5 %) 5 (10 %) 2 (4 %) 1 (2 %) 1 (2 %)

Källa: Tabellerna 4:2 & 4:4 (DS 7-raderna) jämte vidare bearbetning av personregistret till 
DS 7. 
Anm.: Bland skälig man säljare ingår också Stig (Styg), en ”sockenbo” i Lund (enligt ett 
brev av år 1365 (DS 7221; citat ur Sdhk nr. 8749). Bland skälig man säljare ingår ”en viss 
Sigvid Jonsson” (DS 5625; citerat ur SDhk nr. 7046). Bland säljande borgare ingår var-
dera en borgmästare i Västerås, en [småländsk?] smed & en låssmed från Stockholm (DS 
6051a–b, 5814 & 6097).

Det tål att upprepas att fler ofrälse män sannolikt döljer sig bakom enkla 
namnbeteckningar som varken bär på markör för frälse eller ofrälse, så 
också frälsemän. Poängen här är således inte att presentera ett försök till 
statistik över den relativa minimiandelen frälse- kontra ofrälse män på jord- 
respektive kreditmarknaden; ett dylikt försök vore beroende av hur vi be-
dömer dem som saknar titulatur. Vad som påvisas här är existensen av män 
utanför den lilla härskande kretsen av jordmagnater som åtminstone för 
1300-talet dominerar som aktörer i breven. 

En handfull icke blåblodiga kvinnor står också att finna, även om kvinnors 
titulatur främst sätts efter de män som de var underställda. Utgår vi ifrån 
fyrdelningen i tabell 4:5 ovan konstateras att sannolikt inga ofrälse kan 
skönjas bland de kvinnliga köparna av fast egendom och allena återfinns 
vardera en bland kvinnorna som agerat i samband med förpantning av 
jord. En sådan borgenär skulle eventuellt kunna vara jungfru Margareta 
Staffansdotter som mot ett penninglån tar en gård i pant Virke socken i 
Skåne. Ett tämligen säkert belägg bland gäldenärerna utgör änkan efter 
borgaren Nils Strangeson i Lund, Elisabet, som till en manlig släkting 
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pantsätter en stenbod med bodkällare av sten i samma stad för en kredit 
uttryckt i mynt i två slag av utländska värdeenheter.�0�

Fler till antalet är däremot de sannolik ofrälse kvinnliga säljarna av fast 
egendom. De presenteras med namn i nedanstående tablå 4:6.

tabell 4:6  Uppräknade 10 möjliga ofrälse kvinnor bland de kvinnliga 
säljarna av jord 1356–1360

 1) Cecilia som sålt jord i Högsrums socken, Öland (make: Bengt i Bierghe).

 2) Gunna som sålt gods i Södra Vi socken, Småland (make: Nils Skinnare).

3–4) Hustrurna åt Sven i Hultom & Håkan Stuter som sålt jord i Öija i Fröale socken, 

  Småland.

 5) Ingegerd, som sålt jord i Kristdala socken, Småland (make: Ebbe i Mellingerum).

 6) Kristina som sålt en gård i Uppsala, Uppland (make: Markus).

 7) Sigrid Jönsdotter som sålt gods i Värmland (make: Olof Azursson).

 8) Brorsdottern åt Gumme i Vrå som bl.a. säljer 1½ penningland jord i Uppland.

 9) Gudrun Gudmundsdotter som sålt gods i Frödinge socken, Småland.

 10) Katarina Ribbenäsa som sålt tomt i Skänninge i Östergötland.

Källa: Företagen excerpering ur samt bearbetning av DS, SDhk, SDhk version 1 och 
Fritz&Bäärnhielm (som omfattar 1319–1363) jämte vidare bearbetning och uppdatering 
av personregistret till DS 7. 
Anm: Ingen av ovanstående kvinnor är omnämnda i mer än ett brev. Referensen till dem 
hittas under deras namn via personregistret till DS 7 utom för de anonyma (nr 3–4 & 8) 
vilka återfinns i DS 6047 & 5672.

Vi kan notera att de tre sist uppräknade kvinnorna saknar hustrutitel, även 
om den tredje från slutet kan ha varit underårig eftersom en farbroder till 
henne uppträder som ombud vid transaktionen. Schablonbilden av den of-
fentligt uppträdande medeltidskvinnan som hustru, och framför allt änka, 
må ha visst fog för sig. Men den som letar bland de svenska diplomen finner 
undantag från den regeln, såsom ovannämnda Gudrun Gudmundsdotter och 
Katarina Ribbenäsa. Osäkerheten är som så ofta stor och givetvis kan vi säl-

�0� DS 5923 & 5722.
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lan utesluta att kvinnor omnämnda på det sättet inte redan var, eller med 
tiden blev, hustrur. Sex av de tio beläggen ovan härrör från ur aristokratisk 
synvinkel mer perifera landskap som Småland, Öland och Värmland. Att 
dessa står för över hälften av kvinnobeläggen i detta slag av transaktion be-
höver inte vara en slump, men då det totala antalet är så ringa får det kvar-
stå som en hypotes (vetenskaplig gissning) att kvinnans ställning var något 
starkare i områden med lägre närvarograd av kyrkligt och världsligt frälse.

Sammanfattning
I detta kapitel har det medeltida Sveriges väg mot fler och mer genomgri-
pande marknader försökt att skönjas ur vissa persongruppsinriktade per-
spektiv. Källmaterialet 1291–1370 synes generellt sett allt oftare innehålla 
ärenden av kommersiell art fram till 1340-talet, även om brev som inne-
håller sådan information är i minoritet sett till helheten av alla undersökta 
diplom. Den övervägande majoriteten av män och kvinnor med namnet 
angivet i ett eller flera av de diplom som tryckts återfinns i de personre-
gister som upprättats till de så kallade DS- och SD-serierna (1000-tal till 
1375 & 1401–1420). Trots avsevärda källkritiska problem utgör dessa index 
värdefulla hjälpmedel och de har därför digitaliserats och respektive per-
sonrad har könsbestämts (s:a 38 800). Samhällets högre strata dominerar 
populationen kraftigt, men ofrälse män och kvinnor är vid enstaka tillfäl-
len representerade. DS- och SD-seriernas indelning innebär per automatik 
en periodisering av materialet och summa elva perioder har därvid kunnat 
undersökas vad andelen kvinnor anbelangar.

Inte ens en tiondel av samtliga till namnet kända personer är kvinnor, 
men variationerna mellan de olika tidsspannen är betydande. Perioder efter 
eller under krig, eller pandemier av pest (fr.o.m. 1350), synes minska den 
kvinnliga representationen i breven. Här kan givetvis rena (ännu inte arti-
kulerade) rubbningar i källmaterialets sammansättning, som inte har med 
underliggande demografiska trender i samhället, ligga bakom förändrade 
relativtal. Om så ej är fallet skulle siffrorna kunna tyda på att kvinnorna, 
åtminstone i högre strata, drabbades hårdare än männen av krig, pest och 
annan demografisk stress (såsom fleråriga missväxter). Den minskade an-
delen kvinnor vi generellt sett bevittnar bland aktörerna i breven från 1350 
kan sålunda ha varit ett resultat av att mödrar och döttrar smittades oftare 
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eftersom de vårdade sjuka, och/eller att de inte gavs lika möjligheter med 
fäder och söner att hålla sig undan när pesten närmade sig, eller att de inte 
var lika gynnade av vårdinsatser vid infektion.

I första hand har övergången från arkaiska trögrörliga former av resurs-
allokering och tvångsinstitut, till byten mer baserade på frivillighet, mätts 
via den relativa andelen kvinnor som uppträtt på fastighetsmarknaden, 
jämte den närbesläktade marknaden för krediter mot pant i fast egendom. 
Att bevarade brev just härrör från medeltida klerikala institutioners arkiv 
är väl synligt via en mångfald klerker (av båda könen) som aktörer på dessa 
två marknader. Ett väntat resultat är att andelen kvinnliga säljare av fast 
egendom är större än bland köparna (eftersom den företeelsen noterats i 
andra studier av medeltid och senare perioder).

Överraskande är dock den stora andelen kvinnliga aktörer i periodens 
början kring 1300, det gäller även på kreditmarknaden där fast egendom 
sätts i pant. Den under 1300-talets gång krympande andelen handlande 
kvinnor är däremot ett oväntat resultat; den kan inte förklaras i ekonomis-
ka termer. Tvärtom borde den ökande marknadiseringen ha lett till eko-
nomisk emancipation. Den feminina kräftgången i materialet tyder därför 
på förstärkta utomekonomiska faktorer av patriarkal och misogyn art, med 
andra ord tvångsmedel som tryckte tillbaka kvinnorna och förmenade vissa 
av dem deras rätt att fritt köpa, sälja, belåna samt låna ut reala resurser (mot 
ränta).

4  •  m a r k n a d e n  u r  k v i n n o h i s t o r i s k  s y n v i n k e l
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5

 Fragment av räntesatser och  
priser på jord 1262–1370

Utan överdrift kan man säga, att de fakta, som meddelas i sifferform, hör till de 
minst värdefulla och lättast missuppfattade inom den ekonomiska historiens om-
råde. Den historiska kritiken har väl nu lärt de flesta, att samma ord kan ha de 
mest olika betydelser på olika tider; men få personers fantasi torde utan särskild 
träning kunna fatta, att så i än högre grad är förhållandet med siffror. Och kan-
ske ännu betänkligare är, att en uppgift i sifferform får en prägel av exakt vetan-
de, som döljer att den kan ha vunnits genom de mest problematiska metoder.�0� 
         Eli F. Heckscher

Bakgrundsteckning
Som framhållits tidigare var jordbruk den dominerande näringsgrenen på 
medeltiden. Det bestod av två huvudsakliga hanteringar, åkerbruk samt 
boskapsskötsel. Till dessa kom ytterligare några fång inom den så kallade 
primära sektorn såsom jakt och fiske. Möjligen med undantag av fisket var 
dessa av ringa omfattning i jämförelse med jordbruket. Vänder vi oss till de 
sekundära och tertiära sektorerna, existerade de förvisso redan under med-
eltiden, men ingen av dem var av någon imponerande storlek vid en jäm-
förelse med jordbruket. Vi associerar hantverk främst med specialiserade 

�0� Heckscher 1904, s. 87 f. En senare riktad varning för vetenskaplig skenobjektivitet 
uppkommen genom okritisk överföring av data i sifferform finner vi även hos Moses 
Finley som skriver: ”Numbers give an appearance of ‘objectivity’, of ‘science’, which in 
fact not warranted without a great deal of justification in each instance, and they make the 
histo-rian’s account more vivid, more ‘real’ to the reader” (Finley 1987, s. 28).
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handarbeten i städerna, men det bedrevs uppenbarligen också av särskilda 
yrkesmän på landsbygden där de gick under benämningen gärningsmän, 
till synes redan före år 1300.�0�

Av den tertiära sektorn, det vill säga produktionen av tjänster, ser vi i 
källmaterialet främst spår av bedjarnas aktiviteter, men också skrivargö-
romål, körslor, logi åt vägfarande hörde dit. Då som nu finner man åt-
skilliga kvinnor verksamma inom den tertiära sektorn. Näringarna utanför 
den primära sektorn var således åtskilliga till antalet och deras utveckling 
– såväl absolut som relativt den primära sektorn – synes av den tidigare 
forskningen utgöra en växelrik historia under svensk medeltid och däref-
ter.�0� Det fortgående grundandet av nya städer, kloster och sockenkyrkor 
var resultatet av tillväxt i alla tre sektorerna under främst högmedeltiden 
(fram till 1350) vilket innebar utvecklandet av mer varierande näringsfång. 
Allt detta pekar framåt i ekonomins historia vad gäller såväl utbudssidan 
(bättre teknik) som att låta efterfrågan styra denna (via inrättningar som 
underlättade ett friare byte av reala resurser).

Men frånsett framväxten av dessa icke-agrara födkrokar utgjorde jordens 
magra frukter den självklara grunden för samhällets existens. Jorden bar 
upp den säregna medeltida kulturen, den materiella såväl som den andliga. 
Praktiskt taget alla måste ägna jordbruket stor uppmärksamhet: De som 
arbetade hårt ute på fälten och de som ägnade sin arbetstid åt annat, men 
vars aktiviteter finansierades därifrån. Jordbrukets producenter var primärt 
organiserade i kärnfamiljer, åtminstone under den tid av medeltiden som 
studeras här där de två värsta tvångsinstituten (slaveri & livegenskap) var 
på väg att avvecklas.

Kärnfamiljen har sedan vikingatiden varit den dominerande formen för 
samlevnad i Sverige. Storfamiljen (eng. ’extended family’) har aldrig spe-
lat någon nämnvärd roll i historisk tid. Dock, till den medeltida familjen 
måste adderas drängar, pigor och fram till 1300-talets mitt ofria. Löst folk 
(dvs. utan husbonde) existerade också trots att de i princip var olagliga.�0� 

�0� Lindberg 1964, s. 22 f.
�0� Myrdal & Söderberg 1991, s. 20–23.
�0� Framväxten av en klass av fria producenter är givetvis avgörande för skapandet av en 

effektiv marknadsekonomi. Det är svårt att avgöra hur stor andel av befolkningen som 
stod utanför husbondeväldet, men i ett stadgebrev från så tidigt som år 1303 ondgör sig 
kung Birger över ”diverse löst folk på ’genomresa’” såsom ’knektar’, ”landstrykare eller 
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Frigivningen av slavarna och de livegna ökade rätten till legitima äktenskap 
för de fattigaste och det bör ha fördelat kvinnorna jämnare mellan männen 
och påskyndade ökningen av folkmängden och den omfattande nyodling-
en, trender som Sverige delade med övriga Västeuropa till år 1300 cirka, 
eller som vi ska se kanske längre än så.�0� Tillväxten i odlad jord och befolk-
ning ledde till etablerandet av otaliga nya brukningsenheter, till exempel så 
kallade torp av vilka vissa med tiden utvecklades till fullskaliga gårdar.

De svenska bönderna var ingalunda ekonomiska jämlikar utan gårdar-
nas storlekar varierade betydligt även i en och samma by. Dessutom var 
de minsta brukningsenheterna enligt de medeltida lagarna exkluderade ur 
byalaget, vilken var den institution där de beslut fattades som den gemen-
samma driften av byns marker krävde.�0� Den typiska medeltida gården i 
Sverige låg i en tätt samlad by kring en bygata där respektive tomt var noga 
uppmätt och utmärkt. Den bestod av tre kärnhus: stuga, loge samt fähus.�0� 
Bytomtens relativa storlek i förhållande till övriga bytomter angav gårdens 
relativa andel i byns ägor. Den odlade jorden var som idag uppdelad i åkrar, 
men dessa var i sin tur indelade i så kallade tegar. En teg kan beskrivas som 
en avgränsad jordremsa, en uppdelning som alldeles försvunnit ur dagens 
kulturlandskap i och med senare seklers stora skiften. Om gårdens tomt-
storlek omfattade en femtedel av byns totala tomtarea skulle således ägaren 
av denna gård besitta tegar på byns åkrar i motsvarande storlek.�0�

Traditionellt talar man i svensk historisk forskning om tre slag av bönder 
nämligen skattebönder, kronobönder och landbor. Den förstnämnda grup-
pen var själva ägare till sin jord, medan de båda senare var arrendatorer åt 
kronan respektive frälset (världsligt eller andligt). I föregående kapitels slut 
visades att det via närläsning av titlar med mera går att hitta besuttna män 
och kvinnor bland breven som var ofrälse. De hörde således till kategorin 
skattebönder men den stora majoriteten av de jordar som behandlas här 

resande skojare ”. Dessa skall om de ej kan bevisa sin husbondetillhörighet ”bestraffas med 
förlust av all egendom, spöslitning och avskärande av öronen” eller ännu mer drakoniska 
straff vid upprepat lösdriveri (citerat efter SDhk nr. 2007, upprättad efter DS 1384; om 
denna beryktade stadga, se också Nevéus 1974, s. 173).

�0� Myrdal 1999, s. 93–95.
�0� Myrdal 1999, s. 38.
�0� Myrdal 1999, s. 32. Loge och fähus går också under namn av sädeslada och ladugård.
�0� Söderberg J 1995, s. 27.

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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hörde till de som brukade de frälse ståndens ägor, också benämnda frälse-
bönder. Under nästa rubrik avhandlas spår av de kontrakt dessa slöt med 
jordägarna för rätten att bruka de uppmätta tegarna i byns jordar.

När exempelvis en gård omnämns i ett medeltida brev bör vi således 
inte som idag föreställa oss en sammanhängande jordareal som är klart 
och tydligt markerad gentemot andra ägor. Det är inte samma sak som 
att säga att sådana av tegar obrutna odlingsenheter aldrig existerade i det 
medeltida Sverige. Stora egendomar fanns också och dessa är närmast att 
likna vid den klassiska så kallade domänen, känd redan från merovingisk 
och karolingisk tid. Enkelt uttryckt kan denna beskrivas som en vidsträckt 
obruten jordareal kring en huvudgård. Dylika storgods associeras framför 
allt med äldre europeisk medeltid före år 1000 med avsevärt lägre grad av 
kommers i relationen ägare kontra brukare, med andra ord ett bruknings-
system vars produktion var beroende av ofri arbetskraft.��0 Som en röd tråd 
under feodalismen 1000–1500 i västra Europa löper marknadiseringen av 
de ineffektiva storgodsen till förmån för arrendebruk, en utveckling vi ser 
tecken på i det ekonomiskt efterblivna Sverige manifesterat bland annat 
genom att slaveri och livegenskap försvann.���

Obrutna stora brukningsenheter torde dock ha utgjort ett undantag i 
det svenska kulturlandskapet. Istället vill jag stryka under det abstrakta draget 
av gårdsbegreppet och andra jordbenämningar. Beteckningar i breven som en 
gård, ett gods, eller jord liknas bättre vid ett eller flera adderade andelstal 
av en bys (eller flera byars) samlade ägor, än (som idag) ett geografiskt 
avgränsat och väldefinierade område. Det tyder enligt min mening på en 
medvetenhet om avkastningens beräkning bland brukare och ägare. Det i 
teori och praktik vanliga så kallade solskiftet – som nog var den vanligaste 
formen att skifta byjordar under 1300- och 1400-talen – förtydligade ägan-
derätten i ett i huvudsak muntligt samhälle.��� Det innebar med andra ord 

��0 Verhulst 2002, s. 33–37 och 41. För en sammanfattning av den arkaiska karolingiska 
ekonomin, se även Franzén 2003.

��� Storgodsens kommersialisering i västra Europa via uppstyckning i mindre arrendeen-
heter är flerstädes beskriven, t.ex. i North&Thomas 1973, s. 22–28. Mer i detalj analyse-
ras fenomenet i kapitel 4–5 där North&Thomas också stryker under nyttan av den större 
friheten för den framgångsrika rörelse av nyodling som drog fram under 1100- & 1200-
talen North&Thomas 1973, s. 55 f.

��� Söderberg J 1995, s. 27.
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ett institutionellt framsteg, vilket gynnade viljan att investera, exempelvis 
i nyodlingar.

Frågeställning och prismetodik
Ett omdiskuterat spörsmål i svensk historisk forskning står här i centrum, 
nämligen hur priset på jord och dess avkastning utvecklades före respektive 
efter digerdöden 1350 med efterföljande två stora pestepidemier (1359 & 
1369). På kontinenten och i England föll jordpriserna på bred front i takt 
med att antalet brukare blev färre och färre på en landsbygd där hela sock-
nar lades öde. Att de svenska jordpriserna senast under 1400-talet hade fal-
lit kraftigt noterades redan under 1800-talet,213 men för det initiala skedet 
av krisen är frågan inte lika lätt att besvara. I förlängningen hör pristrenden 
på svensk jord ihop med många viktiga frågor såsom reallöner, levnadsvill-
kor, ökad grad av kommers med mera.214

I det följande analyseras först vissa spår av avkastning på fast egendom, 
varur ett dussin räntesatser intressant nog kunnat uppbringas. Därefter 
följer en översikt av prisutvecklingen på jord som försålts eller förpantats 
i svenska pengars nominella värde från och med de första ströbeläggen 
från det slutande 1200-talet till slutåret 1370.215 De köp där värdemäta-
ren helt och hållet är uttryckt i svenska penningar för jord utgör bara 508 
till antalet, men de kompletteras av dito pantpriser på jord, 338 stycken. 
Dessa båda kategorier undersöks med hjälp av trendlinjer i prickdiagram. 
Denna metod används också på priser satta eller omräknade i vikt silver 
samt skånska penningar (eftersom Skåne hörde till det svenska riket under 
merparten av Magnus Erikssons regeringstid). Att dra en rätlinjig kurva i 
ett prickdiagram utgör en variant av regressionsanalys, men vi bör erinra 

213 Styffe 1876, s. cxxv f.
214 I en ekonomisk-historisk lärobok sammanfattar Johan Söderberg 1940- och 1950-

talens historiska debatt huruvida senmedeltiden karaktäriserades av nominell inflation på 
spannmål eller ej (Söderberg J 1993, s. 9 f.). Söderberg är när detta skrivs aktiv som fors-
kare inom detta område av att tolka den medeltida prisutveckling på matvaror och andra 
viktualier (undertecknad och några andra ekonom-historiker ingår i samma projekt). Se 
bl.a. Söderberg & Franzén 2006.

215 Jag förbigår den omdiskuterade frågan om att högmedeltida jordpriser ev. skulle ha 
satts via rättviseprinciper (lat. ’justum pretium’), en planekonomisk ordning jag tvivlar på 
skulle ha fungerat i praktiken på medeltida marknader (jmf. t.ex. Lönnroth E 1940, s. 145 
& 193 samt Dovring 1953, s. 402 f.).

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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oss att verkligheten aldrig är linjär och att vad vi fångar blott är en allmän 
trend i källmaterialet över tid. 

I de översiktliga grafiska bilderna (diagram 5:1 & 5:2) syns tydligt att an-
talet observationer ökar kraftigt i breven under de sista decennierna. Den-
na omständighet är givetvis välkommen, eftersom den ökar omfånget på 
ett bräckligt material. Då dock merparten av denna ökning består av små 
jordar till låga priser komplicerar det möjligheten att fastställa ifall någon 
trend föreligger över perioden i sin helhet. Den nedåtriktade trenden kan 
med andra ord spegla just detta fenomen och dölja andra trender. För att 
försöka överbrygga dessa symmetriska brister, kompletteras det samlade 
perspektivet med en studie av styckepriser å de mest frekventa jordetalen, 
det vill säga attung, markland, öresland, örtugsland, penningland plus gård. I 
huvudsak granskas alla jordetal utom de först- och sistnämnda omräknade 
som vore de pris i vad jag här benämner som marklandssystemet. Frågan 
om jordprisernas tidiga utveckling är inte på något sätt ny i svensk histo-
rieskrivning, även om där marknadernas historia där inte är satta i centrum 
och därmed även icke-kommersiella priser beaktas.

Erik Lönnroth menade sig skönja ett kraftigt ’prisfall på jord’ efter di-
gerdöden utan att uttala sig om tiden före pestens ankomst, men väl om 
avradens utveckling som han menade var stigande fram till 1350 (vilket i 
enlighet med all ekonomisk logik även borde ha höjt jordpriset). Mot pris-
fall direkt efter digerdöden opponerade sig Folke Dovring som menade att 
Lönnroths material tvärtom kunde tas till intäkt för att ”jordpriset stigit 
under större delen av 1300-talet”, det vill säga även efter 1350. Den senare 
menar dock att år 1400 var jordpriset tillbaka på den nivå det haft ett sekel 
tidigare. Den norske historikern Johan Schreiner som granskat jordetalen 
i Svealand ligger kanhända mitt emellan sina båda svenska kollegor med att 
hävda att priserna steg fram till 1349 för att sjunka först från 1360.216

Räntor i skarven mellan hög- och senmedeltid
Termen arrende står här för den betalning arrendatorn erlade för rätten att 
bruka jord eller att nyttja andra resurser och den är synonym med benäm-

216 Lönnroth E 1940, s. 151 f., Dovring 1947, s. 208 & Schreiner 1948, s. 69.
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ningen ”jordränta”.��� I ekonomisk mening är arrendebetalningar ett spe-
cialfall av ränta, alltså det pris man betalar för en kredit. Med andra ord en 
frivillig likvid för att få använda en nyttighet som man inte äger själv, vare 
sig det rör sig om pengar, ett hus att bo i eller en jordegendom att odla. I en 
ekonomisk kontext är dessa tre av samma slag, något som medeltidens lärde 
män inte hade skrivit under på.

Medeltidens skolastiker kom att utveckla vanföreställningar kring rän-
tetagande, så kallat ocker, en pejorativ term dessa aldrig lyckats förklara 
vad den praktiskt innebär vid ett fritt byte. Dessa resulterade hur som helst 
i en räcka av ekonomiskt skadliga inrättningar i lagar, stadgor och andra 
ekonomiska institut, till och med i det perifera Sverige. En närmare analys 
av de idéer dessa byggde på visar på tämligen enfaldiga föreställningar om 
tillgängliga resurser i samhället. Jag menar att det beryktade klerikala rän-
teförbudet hade sin grund i den aristoteliska traditionen, det vill säga att 
inte acceptera att pengar är en nyttighet bland många andra nyttigheter. Att 
erhålla ränta som priset för risken för att låna ut just mynt, tycks enkelt ut-
tryckt ha varit det mest problematiska ur teologisk synvinkel. Däremot hade 
klerkerna sällan svårt att acceptera att en ägare – exempelvis kyrkan själv 
– tog betalt för alla andra reala resurser än just de suspekta pengarna.���

Att hitta räntesatser som kan uttryckas i procent har sitt givna intresse, ef-
tersom de kanske utgör våra äldsta belägg från den reala ekonomin på denna 
för marknaderna så grundläggande inrättning utan vilket ingen kreditgiv-
ning kan fungera effektivt. Men för att kunna rekonstruera en räntesats i 
procent räknat måste tre slag av data ha bevarats på en och samma gång:

•  Kreditens värdeenhet
•  Räntans värdeenhet
•  Räntans periodisering

Det säger sig nästan självt att de båda förstnämnda värdeenheterna bör, 
om inte vara identiska, så åtminstone omräkningsbara. Det rör sig med 
få undantag om värdemätaren pengar, även om man i princip kan kalky-

��� Myrdal 1999, s. 144.
��� Franzén 2005, s. 82.
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lera efter vilken värdemätare som helst bara dessa är uttryckta i jämför-
bara storheter. Precis som det länge funnits många ord för fast egendom 
och brukningsenheter, varierar språket sig kring avkastning av jord med 
termer som avrad, arrende och jordränta. Där uppgifter om avkastning 
på jord återfunnits har dessa excerperats i syfte att se i vilka värdeenheter 
dessa satts i samt, i lyckosamma fall, för att beräkna avkastningens storlek 
i förhållande till egendomens värde. Den äldsta funna avraden efter 1289 
härrör från tisdagen den 8 januari 1292 och avser jord i Göstrings härad i 
Östergötland och Huvudkartotekets regest lyder sålunda:

Nils Ragvaldsson kungör att han till sin kyrka i Åsbo (”Ossbehult”) 
skänkt en utjord, som räntar 1 örtug svenska och kallas Grönhult, belä-
gen ”sunnerst och Norderst i Gröneste Lunden”.���

Som synes framgår arrendet i fråga av en from donation av jord och det är 
uttryckt i penningars värde. Sällan anges någon periodisering; per år är av 
allt att döma underförstått. Någon eller några arrendatorer nämns inte och 
det hör till ovanligheterna (se om dessa belägg nedan). Men inte alla arren-
den är uttryckta i denna moderna värdeenhet, utan ofta in natura. Ett annat 
exempel kan anföras från år 1309 där arrendeförhållandet framgår som en 
kvarleva av ett brev vars syfte är att skydda nunneklostrets äganderätt av 
torpet i fråga från arrendatorns eventuella ohemula krav på äganderätt (det 
vill säga från domkyrkan i Linköping).

Kaniken Herman i Linköping arrenderar torpet ”schumpathorp” vid 
”sighunnathorp” för en halv mark per år av abbedissan och konventet i 
Vreta; torpet i fråga ligger alltså inte under hans prebenda.��0

��� SDhk nr. 1543 avseende DS 1055. Det äldsta funna belägget från 1250-talet är från 
1259 (även om DS 855 möjligen kan vara lite äldre). Regestret till detta lyder: ”Biskop 
R(agvald) i Skara kungör och stadfäster att Estrid, Peter ’Hvijss’ dotter, skänkt sin gård i 
Torkelstorp med alla tillägor till Gudhems kloster på villkor att hon under sin livstid årli-
gen skulle uppbära 15 öre därifrån” (SDhk nr. 773 upprättad efter DS 455).

En sökning i Huvudkartoteket på ”avrad” skänker oss, som Johan Söderberg påpekat, 
äldre belägg på avrad från 1160-talet, vilka är satta i värdeenheten mark, kanhända under-
förstått i silver (SDhk nr. 200 & 213 byggda på DS 51 & 63).

��0 SDhk nr. 2272 avseende DS 1606. Regester formulerat i något annorlunda ordalag i SDhk 
version 1 (1999), en utgåva där den indexerande kolumnen Brevnummer ännu inte var skapad.
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Även här anges avkastningen i pengars värde, men så är som sagt inte alltid 
fallet. Då excerperingen utfördes ska utan omsvep medges att gränsfallen 
är många, inte minst då interna kyrkliga överföringar tecknats ned (vilka 
endast i undantagsfall medtagits). Nedanstående tabell listar de varierande 
värdeenheterna bland funna avrader. Dessa är sannerligen inte många till 
antalet med tanke på den långa tid som undersökningen täcker, men de fal-
ler ut som följer:

tabell 5:1  Antal belägg för olika värdemätare åsatta i uppgifter om ar-
renden 1258–1370

värdeenhet antal varav antal från  
1258–1284

Svenska (inkl. göta-)penningar 63 3

Gotländska penningar 3

Skånska penningar 33

Övriga valutor 2

Penningar & natura 33 (varav 29 naturadelen 
angiven i spannmål)

4

Silver 6 2

Natura utom silver 27

Ej angivet 17 1

summa 184 10

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).

Sällan blir vi upplysta om hur avraden erlades, det vill säga vilka transak-
tionsmedel som avraden faktiskt betalades i (om den nu ö.h.t. betalades). 
Undantag utgör brev som kan beskrivas som kvitton på erlagd likvid.��� För-

��� Ett exempel på den sällsynta uppgiften om transaktionsmedel vid betalning av arrende 
utgör DS 4899 från år 1353 vars regest i huvudkartoteket lyder: ”Kaniken i Västerås Mag-
nus Holmgersson kvitterar 15 mark penningar, vilka av Nils Bengtsson inbetalats såsom 
arrendeavgift för gården Borshult (Lemnhults socken, Östra härad)” (SDhk nr. 6535).

Vad gäller storleken på arrendet har nämns en tredjedel av skörden som representativt 

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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vånansvärt starkt är draget av att ange arrenden i penningars värde, även om 
dessa ibland ”kompletteras” med en andra del in natura (33 st.). En blandning 
av värdeenheter i pengar, silver och livsmedel sammanfattar tabellen. Med tanke 
på att flera rön i denna bok pekar på Sveriges jämförelsevisa efterblivenhet i 
ekonomiskt avseende, kan å ena sidan de många värdemätarna satta helt eller 
delvis i pengar förvåna. Å den andra sidan kan stipulerandet av andra nyttig-
heter än pengar spegla en viss realism i en tid av lågproduktivt jordbruk som 
i genomsnitt bara gav cirka 3 gånger utsädet,��� och med osäkra pengar vars 
substansvärde raskt kunde försämras (se kapitel tre). Den så kallade penning-
slöjan hade förvisso redan börjat lägga sig över ekonomin på 1300-talet, men 
de reala prestationerna som denna i en modern ekonomi så effektivt döljer är 
fortfarande väl synliga (jämför kap. 1 fotnot 26).

Den stora andelen skånska penningar i tabellen beror som nämns ovan 
på att breven från detta landskap räknas som svenska för åren 1319–1366, 
men i ytterligare tio observationer ovan bidrar skånska brev med data med 
andra värdeenheter än i den skånska valutan (medan ett östgötabrev anger 
skånska penningar vilket framgår av tabell 5:2 nedan). Går vi så över till 
rekonstruerade fall av räntor bör hållas fram att jag i möjligaste mån avhål-
lit mig från omräkningar i flera led, en metod som på intet sätt är obruklig, 
men som är behäftad med den olägenheten att resultatet blir allt osäkrare 
för varje omräkning som utförs.���

för 1300-talet, samtidigt som de källkritiska förbehållen med att ange ett sådant typfall 
stryks under (Myrdal & Tolin 2003, s. 142).

��� Myrdal 1999, s. 235.
��� Möjligheten att räkna om värden in natura i pengars värde diskuteras i väl pessimis-

tiska och polemiska ordalag i Dovring 1953, s. 398 f. Två exempel kan anföras på av mig 
utmönstrad metodik med omräkningar i flera led för att rekonstruera räntesatser, dvs. 
utifrån variabler ur fler än ett brev:

1) I DS 2958 av år 1333 anges en skuld till 200 mark penningar för vilket en brukspant 
om 1 markland sätts där räntan anges till värdeenheten 4 mark penningar + 1 läst spann-
mål. Via det samtida silverpriset på 5 mark penningar (DS 2982) per lödig mark silver, 
jämte ett samtida angivet spannmålspris i mark silver angivet i Fritz&Bäärnhielm nr. 220a, 
kan spannmålsräntan approximeras till 10 mark penningar, vilket ihop med penningdelen 
på 4 mark ger exakt 7 % ränta. Något lägre blir dock räntan ifall silverpriset i huvudkällan 
DS 2958 nyttjas (853 penningar per mark lödig vilket ger 1706 penningar per läst spann-
mål). Summa summarum slutar den kalkylen då på en räntesats om 6,4 %.

2) I DS 6349 pantsätter kung Magnus häradsinkomster och en gård för en kredit om 600 
mark lödigt silver och det avkastar tillhopa 400 mark penningar svenska. I enlighet med 
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tabell 5:2  Rekonstruerade 12 fall av ränta 1322–1370

År Kapital Avkastning  
(avrad) per år

Räntesats Landskap Primär- & 
sekundärkällor

1322 Kvarn + jord 
köpt för 76 
mark pen-
ningar

10 öre 1 örtug i 
årlig avkastning

1,7 % Öster- 
götland

SDhk 
nr3121 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 36

1336 Återlös-
ningspris för 
pantsatt gård 
630 mark 
penningar

30 mark  
penningar

4,7 % Närke DS 3236 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 320

1337 Återköps-
pris å 
jordagods 
100 mark 
penningar

3 mark penningar 3 % Uppland DS 3278 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 333

1340 Gård i 
brukspant 
för 30 mark 
penningar 
(nya skånska)

2 mark penningar 
(nya skånska)

6,7 % Skåne DS 3487 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 407

1351 Skuld om 
15 mark 
och 6 öre 
penningar 
regleras via 
gård i pant

12 öre penningar 9,5 % Väster- 
götland

DS 4708 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 775

1351 Skuld om 
16 mark 
penningar 
(skånska) 
återbetalas 
med gård

16 örtugar  
penningar  
(skånska)

4,2 % Skåne DS 4732 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 790

ett silverpris à 6 mark penningar från samma år i DS 6189 kan skuldsumman approxime-
ras till 3600 mark penningar, vilket skulle ge en räntesats om 9 %. Silverpriset i detta brev 
är dock av mycket osäkert slag då brevet i fråga endast är bevarat i en eftermedeltida re-
gest och att silverpriset i DS 6349 lika väl kan avse kölnisk vikt som svensk vilket, medför 
en ytterligare osäkerhetsmarginal om 10 procent.

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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År Kapital Avkastning  
(avrad) per år

Räntesats Landskap Primär- & 
sekundärkällor

1351 4 mark nya 
skånska 
penningar 
mot pant i 
½ kvarn el. 
gård

2 öre (underför-
stått penningar?) 
mjöl vilken ½ 
kvarn i Öster-
götland alt. gård 
avkastar

6,2 % 
ifall 2 öre 
syftar på 
pen-
ningar

Öster- 
götland

DS 4766 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 810

1355 110 mark 
penningar 
(svenska)

6 mark pen-
ningar (vars årliga 
belopp donerats i 
själagåva)

5,4 % Jämtland 
(el. Stock-
holm i 
Uppland)

DS 5087 & 
Fritz&Bäärn-
hielm nr. 935

1368 Jord såld för 
14 mark pen-
ningar

9½ örtugar 2,8 % Öster- 
götland

DS 7795

1369 Jord såld för 
15 mark pen-
ningar

5 öre penningar 4,2 % Öster- 
götland

DS 7987

1369 Jord såld för 
9 mark pen-
ningar

2 öre penningar 2,8 % Öster- 
götland

DS 7978

1370 Visbyråd-
man lånar 
ut 600 mark 
stralsunds-
penningar 
mot löpande 
ränta

50 mark stral-
sundspenningar 
av vilka hälften 
utbetalas vid  
midsommar  
hälften vid jul

Effektiv 
årsränta 
8,5 %

Gotlands-
anknytning

DS 8272

Genom-
snitt 5 %

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm som omfattar 1319–1363). 
Anm: a) Huvudkartotekets brevnummer är ej angivna i den sista kolumnen med undantag av 
observationen från år 1322 där tryckt DS-version saknas. SDhk:s regester över anförda brev 
kan enkelt sökas ut i Huvudkartotekets kolumn ”Tryckt” som förtecknar diplomnumren. 
b) 1 mark svenska = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar. 
c) 1 mark skånska = 8 öre = 24 örtugar = 240 penningar.
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Denna tablå visar de fåtaliga belägg som hittats i ett material som täcker 
över niotusen brev. Den geografiska spridningen är inte obetydlig med re-
konstruerade räntesatser från sju landskap i det som idag är Sverige. Även 
i detta lilla urval slår den östra delen av det egentliga Sverige igenom vil-
ket inte förvånar, eftersom långt fler brev bevarats därifrån än från de väs-
tra landskapen. Den låga andelen bevarade brev från västra Sverige beror 
bland annat på att Skara domkyrkoarkiv tyvärr brändes ned år 1566 (då ett 
huvudlöst krig mellan Sverige och Danmark rasade). Ränta i varierande ty-
per av transaktioner framgår av tablån ovan. Nu som då var behovet stort av 
att kunna låna eller belåna reala resurser och det underlättades kraftigt ifall 
det i den reala ekonomin fanns möjlighet för borgenären att ta ut ersättning 
för detta och för risken borgenären tog. 

Panter förekommer rikligt i källmaterialet och i den tidigare omnämnda 
brukspanten kunde det ekonomiskt destruktiva ränteförbudet i praktiken 
kringgås. Här och var bland breven skrivs det uttryckligen ut att avkast-
ningen ej ska avräknas skulden, som i exemplet från år 1340 i tabellen ovan 
där Huvudkartotekets regest refererar brevet i ordalag som inte kan miss-
förstås:

Bengt Eskilsson i Vika pantsätter sin gård i Skummeslöv för 30 mark nya 
skånska penningar som han är skyldig Skummeslövs kyrka, av vilken gård 
kyrkan årligen skall uppbära 2 mark dylika penningar, intill dess skulden 
blivit betald, utan att likväl denna årsavgift må avräknas från kapitalet.���

I ett tyskt testamente 1364, med anknytning till Sverige, stipulerar Helen-
burgis, en rådmannaänka i Lübeck, att ”för 300 mark skall köpas en evig 

��� SDhk nr. 4583 efter DS 3487. Kyrkan levde inte som den lärde utan även klerker 
kunde åberopa brukspantens regelverk, som i ett brev från 1365 som rör ägor i Småland. 
Huvudkartotekets ordalag är svåra att missförstå och de lyder: ”Riddaren Birger Knutsson 
(Trolle) pantsätter till abboten Sven och konventet i Nydala kloster för 70 mark penningar 
sina fyra gårdar i Väshult, Torp, Mossebo och Packebo i Hagshults socken. Om skuldsum-
man inte återbetalats före Mickelsmäss nästkommande år (1366 29/9) skall all avkastning 
av godsen uppbäras av abboten och klostret, intill dess hela summan betalats, dock utan 
att avkastningen avräknas från skuldsumman” (SDhk nr. 8785 byggt på DS 7252). Rän-
tekravet i detta brev ligger i linje med den uppmjukning av ränteförbudet som Giles från 
Lessines (död efter 1303) förordade, bl.a. just ersättning ifall gäldenären försummar att 
betala tillbaka skulden inom föreskriven tid (Wood 2002, s. 176).

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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ränta om 15 mark”. Räntan utgör till en tredjedel en donation till ”en evig 
mässa” och som helhet hamnar förstås räntesatsen på 5 procent. Brevet 
är medtaget i det svenska diplomatariet, men har inte excerperats av mig 
på grund av alltför svag anknytning till Sverige. Att notera här är att just 
5 % av den tidigare forskningen har uppmärksammats som en typisk rän-
tenivå under svensk senmedeltid, kanske främst utifrån Stockholm decen-
nierna kring år 1500.��� I ett längre perspektiv är tillgång och trygghet vid 
kreditgivning en förutsättning för att ekonomin ska kunna effektiviseras. 
Med andra ord utgör krediten en given omständighet för att arbetskraft ska 
kunna ersättas med kapitalkrävande teknik.

För europeisk medeltid har noterats ökad tillgång på krediter parallellt 
med sjunkande räntor mellan 1150 och 1500: Från 11–9,5 procent ned till 
7 procent efter digerdöden, följt av låga 4,5 procent i slutet av 1400-talet. 
Denna ökade tillgång på kapital i England och på kontinenten till allt lägre 
priser sägs vara parallell med en ökning av produktiviteten. ��� Högre med-
elvärde på krediter upprättade i en svensk köpstad 1455–1515 har noterats 
med ett genomsnitt på 9 %.��� Stora variationer i räntesatser är ett i och för 
sig inte oväntat resultat i ett nordiskt perspektiv,��� men ovannämnda högre 
genomsnitt kan ”förklaras” med att dessa ibland satts inför rätta i samband 
med kommersiella konflikter, vilka av naturliga skäl för med sig högre pro-
centtal, än vid avtal som sluts mellan parter som står på god fot med var-
andra. Räntedifferensen kan också tolkas som uttryck för den ekonomiska 
skillnaden mellan lång ränta (på jord) och kort ränta (i köpenskap).

För att avsluta med att återvända till Folkungatiden och tabell 5:2 kan vi 
notera att kuriöst nog hamnar genomsnittet i tabell 5:2 mycket nära ovan-
nämnda senmedeltida norm på 5 procent. Möjligen är denna avkastning 
som liktydig med en tjugondel av ägan betecknande. Dock, materialet är 
litet och de källkritiska omständigheterna manar till försiktighet i slutsat-

��� Benckert 1920, s. 23, s. 25 not 92 samt Almquist 1939, s. 273 f.
��� Epstein 2001, s. 61 f.
��� Franzén 1998, tabell nr. 4:7 s. 123–124.
��� Jmf. Christensen 1930, s. 452 f. med mycket varierande räntesatser ur medeltida 

danskt källmaterial.
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serna. I bästa fall utgör ett utfall om cirka fem procent ett slags typfall för 
vad en lantegendom i Sverige förväntades ge sin ägare i ränta för sex à sju 
sekler sedan.

Priser på jord och jordetal
De två största jordetalen, markland och attung, intar en särställning i den 
tidigare forskningen och olika slags belägg på dessa har lagts under lupp 
utifrån varierande syften och frågeställningar.��� Janken Myrdal nämner 
översiktligt några av de synpunkter som jordebenämningar i olika storheter 
har studerats utifrån: Det successivt mer precisa ägandet, utmätningen av 
skatter och räntor, byalagets skyldigheter och processen mot jord som en 
individuell handelsvara.��0 I det följande lämnas de flesta av dessa aspekter 
åt sidan till förmån för ett fokus på processen mot ökad kommers inom det 
monetära systemets ramar.

Jag använder två tillvägagångssätt för att mäta jordpriser och nästan ute-
slutande priser med entydig värdeenhet (prislapp) medtas, inte kombina-
tioner av exempelvis pengar och natura.��� Beläggen från 1200-talet inklu-

��� De kanske två mest kända arbetena kring (bland mycket annat) markland och attung 
utgör de idag klassiska Erik Lönnroths Statsmakt och statsfinans i det medeltida Sverige 
(1940) och Folke Dovrings Attungen och marklandet (1947). De båda verken divergerar 
vad gäller utgångspunkt, metodik och slutsatser. I en stundtals överdrivet polemisk, men 
tänkvärd uppsats, sammanfattar Dovring sina slutsatser ihop med att där räknas upp en 
serie viktiga äldre arbeten kring jordetal. Bland annat påpekar Dovring att belägg sak-
nas för att marklandsräkningen skulle vara produkten av statlig styrning (Dovring 1953, 
s. 404).

��0 Myrdal 1999, s. 99.
��� Att endast ensartade priser i penningar eller i silver studeras här innebär att kombine-

rade priser inte är medtagna. Att inkludera dessa via hypotetiska omräkningar är i och för 
sig möjligt, men det ökar osäkerheten. Det gäller t.ex. när gods köps eller pantsatts i pen-
ningars + lösöres värde såsom när i DS 1932 ”Sigmund Keldorsson säljer till ärkebiskop 
Nils i Uppsala 3 öresland i Runsa i Eds socken samt 2 öresland och ½ örtugland i Gym-
ninge i Holms socken, för 80 mark penningar och en läst spannmål.” (SDhk nr. 2580). 
Transaktioner av det slaget är givetvis inkluderad i databasen som jämförelsematerial och i 
studierna av den prosopografiska aspekten i föregående kapitel. Tre gånger har principen 
att prisdata inte ska rekonstrueras utifrån andra brev som ej berör transaktionen brutits av 
mig. Undantagen består av silverpris vilka har används för omräkning i det svenska mone-
tära systemets värdeenhet. Det gäller en marklandsnotering 1310, ett silverpris 1323 & ett 
pris för 1 örtugsland 1357 (vilka framgår av tabell 10:4 i bilagan).

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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deras i översikterna, men är (som visats i kapitel två) så få till antalet att de 
som de allra äldsta prisbeläggen i bästa fall fungerar som ett slags analysens 
startpunkt (där de fåtaliga priserna från Götaland räknas som ekvivalenta 
med svearäkningen). Å ena sidan beräknas således samtliga funna nomi-
nella priser på jord oavsett jordens storlek, medföljande byggnader eller 
efter hur det försålda benämns. Å andra sidan granskas styckepriser utifrån 
olika benämningar på fastigheter. Det senare tillvägagångssättet innebär 
en teknik som i flertalet fall kräver en viss siffermässig bearbetning för att 
uppnå jämförbarhet, eftersom försålda eller förpantande jordetal allt som 
oftast anges i flertal eller delar av dessa.���

Resultaten av dessa båda tillvägagångssätt redovisas under följande fyra 
rubriker inklusive ett avsnitt om fastighetspriser i skånska mark penningar 
respektive mark silver. De förra utgjorde ett separat monetärt system med 
egna mynt och egen räkning upp till den högsta enheten mark skånska, 
även när Skåne lydde under svensk överhöghet (ca. 1332–1360). De se-
nare silverpriserna uttrycks oftast i mark svenska eller mark kölniska vilket 
framgår av kapitel tre; dessa värdeenheter för jord beaktas i samband med 
de skånska fastighetspriserna. Sist görs ett försök via silver i vikt att avgöra 
penningvärdets utveckling under 1300-talet.

Ett fullskaligt perspektiv: Samtliga nominella köpe- och pantpriser på jord
Jord kan byta ägare via handel på annat sätt än genom direkt försäljning, 
men det hör till ovanligheterna i källmaterialet. Det rör sig då ofta om 
att en fordran likvideras med jord som transaktionsmedel, till exempel en 
brukningsenhet som ges som ersättning för lång och trogen tjänstgöring. 
Där lyser dock penningpriser med sin frånvaro, men sådana finner vi här 
och var när penningskulder betalas med jord som transaktionsmedel. I det 
övervägande antalet fall av jord som direkt bytt ägare i kommers rör det sig 
dock om försäljning av fast egendom, och i materialet återfinns ett pris i 
penningar i nästan hälften av fallen. Av de så kallade katastrofmynten (se s. 
77) från och med sannolikt 1354 syns inga tydliga spår i detta prismaterial.

Bland penningpriserna dominerar dock det svenska systemet, även om 

��� Ett av en mångfald exempel på anpassning till statistiskt jämförbara enheter utgör när 
år 1315 en ½ attung sätts i pant för 40 mark penningar, varpå pantpriset i databasen an-
passas till 1 attung = 80 mark (DS 2038).
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utländska värdeenheter även används av svenska aktörer i brev upprättade i 
Sverige. Att källorna så ofta tiger om vilken eller vilka prislappar som åsat-
tes jorden vid försäljningen beror inte sällan på att vi bara har i behåll se-
kundärkällor av brev som förstörts, eller att vissa brev refererar till tidigare 
transaktioner utan att någon värdemätare nämns. Som påpekats tidigare 
har alla excerpter daterats i enlighet med den omfattande (alltjämt pågå-
ende) forskning kring datum som hittills bedrivits, och där osäkerhet råder 
har jag konsekvent valt det äldsta årtalet. Då vissa brev bara kan dateras på 
decenniet när har dessa i Huvudkartoteket registrerats på det första året i 
detta årtionde.��� Den omständigheten påverkar dock inte de översiktliga 
resultaten i nämnvärd utsträckning.

En övergripande källkritisk fråga går ej att förbigå: I vad mån utgör det 
svenska monetära systemet en stabil värdemätare? De tidigare rönen i kapitel 
tre talar inte direkt för ett jakande svar, och jag återkommer till detta pro-
blem i slutet av kapitlet. Tills dess hanteras priserna som vore de en kon-
stant värdemätare över tiden. I nedanstående diagram 5:1 har alla svenska 
funna penningpriser på köpt fast egendom lagts in i ett punktdiagram med 
tiden längs x-axeln. Priserna längs y-axeln logaritmeras här och i övriga 
prisdiagram. Det gör att det är lättare att (via minstakvadratmetoden) ur-
skilja tendenser i material som detta med stor värdespridning. Diagrammet 
nedan består av 508 observationer av köp av fast egendom för pris i svensk 
mynträkning. Det kan vid en ytlig betraktelse tyckas som en imponerande 
numerär, men den utgör förstås med tanke på det långa tidsspannet ett 
mycket litet underlag. Respektive svenskt pris räknas om till det monetära 
systemets minsta gemensamma nämnare penningar enligt den välkända 
formeln 1 mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar. Hur disparat den 
samlade prisbilden är framkommer av att till exempel variationskoefficien-
ten för priserna i diagram 5:1 (dvs. standardavvikelsen dividerat med med-
elvärdet) slutar på hela 176 procent.

��� Myrdal 2003, s. 108.

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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diagram 5:1  Alla sålda fastigheter 1262–1370 / Logaritmerade  
nominella priser med trendlinje

Bland noteringarna i diagrammet ingår således de mest disparata ägor och 
priserna varierar mellan tre toppnoteringar om 1500 mark för väldiga fast-
ighetskomplex ned till två mindre jordlotter om blott 1 mark penningar! 
Dessa ytterligheter kan synas utgöra ett slags tak och golv på jordmarknaden 
(och medeltalet ligger på drygt 125 mark). I toppskiktet ovanför stödlinjen 
100 000 (motsvarande drygt 520 mark) noterar vi 23 köp, transaktioner i 
en storleksordning som återfinns i varje decennium från och med 1281. 
De utgör spår av omsättning av väldiga jordagods inom det världsliga och 
kyrkliga frälset. Ökar markant gör antalet observerade köp under denna 
linje från sent 1330-tal. Den stora mängden ägor till låga nominella priser 
årtiondena kring 1350 torde vara den främsta anledningen till att trendlin-
jen lutar nedåt. Endast denna lutning är således otillräcklig för en slutsats om en 
deflationistisk utveckling på jord.

En ökad tillgång till pergament och skrivare kan ha underlättat att jor-
daköp oftare och oftare kom att sättas på pränt. Ekonom-historiker med 
institutionell inriktning under de sist förlidna decennierna har dock funda-
mentalt kommit att ifrågasätta ordningsföljden i orsak-verkanförklaringar 
av det slaget, särskilt att ny teknik utgör en avgörande drivkraft i utveck-
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lingen.��� Därför tolkas här den ökade förekomsten av jordar till lågt pris 
under perioden 1330–1370 som ett resultat av institutionella förbättringar, 
vilka inte bara ökade utbud och efterfrågan på jord utan även på hjälpmedel 
till att öka säkerheten vid sådana transaktioner.

I det följande görs ett försök att via främst jordetalen testa ifall den nedåt-
gående trenden i diagram 5:1 främst är spår av deflation eller av ökad före-
komst av ägor till lägre nominella priser. Innan dess bör vi beakta motsvaran-
de diagram för de i svenska pengar pantsatta jordarna i nedanstående figur.

diagram 5:2 Alla pantsatt fastigheter 1277–1370 / Logaritmerade  
nominella priser med trendlinje

��� Den principiellt intressanta diskussionen ifall ny teknik driver på den ekonomiska 
utvecklingen (mot t.ex. fler och mer genomgripande marknader) är värd en fotnot. En 
institutionell förklaring kan låta orsak och verkan byta plats och hävda att det var kom-
mersialiseringen som drev på nyttjandet av ny teknik för information om, och säkerstäl-
lande av, fria byten. Det synsättet förklarar bättre varför så ofta i den ekonomiska historien 
nyttjandet i stor skala av ”ny teknik” inte alls var ny utan ofta redan varit känd i århundra-
den, ibland till och med längre än så. Så är ju otvivelaktigen fallet vad gäller att teckna ned 
affärsuppgörelser på pergament eftersom ju denna teknik näppeligen kan sägas utgöra en 
svensk innovation på 1330-talet! I mer allmänna ordalag uttrycker Douglass C. North & 
Robert Paul Thomas denna ståndpunkt i följande credo: ”De faktorer vi har räknat upp 
(innovationer, stordriftsfördelar, utbildning, kapitalackumulation osv) är inte orsaker till 
tillväxten; de är själva tillväxten /---/ Tillväxt inträffar helt enkelt inte, om inte den existe-
rande ekonomiska organisationen är effektiv” (North&Thomas 1973, s. 14; förf. kursiv).

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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Ovanstående trendlinje vad gäller pantsättningarna av jord i diagram 5:2 
pekar däremot uppåt och de 336 observationerna av pantpriser av fast 
egendom mot värdemätare i svenska penningar är än mer heterogena än 
köp av jord. Spridningen av dessa penningpriser är enorm, variationskoef-
ficienten är på hela 477 procent! Som synes av diagram 5:2 återfinns fyra 
noteringar över miljonpenningsstrecket,��� medan fjorton stycken befinner 
sig under detta, men fortfarande över hundratusen penningar. I botten lig-
ger en pantsättning om 1 mark penningar följd av en handfull som till och 
med är lägre än så och de härrör samtliga från de två märkliga räkenskaper 
av år 1339 som Trefaldighetskyrkan i Uppsala upprättade då den gav bön-
der krediter mot panter i Upplandsjord (se även s. 94 fotnot 154 om denna 
märkliga kvarleva av kreditgivning på låg ekonomisk nivå).��� Utöver de 
många höga politiska pantsättningarna noterar vi också en ökning av lägre 
pantpriser under tiotusenpenningsstrecket (dvs. i runda slängar 50 mark 
och lägre).

Denna heterogenitet beror mest på kreditgivning inom den politiska 
sfären, och man kan i och för sig tänka sig att dessa borde ha uteslutits. 
Gränsen är dock svår att dra och ibland blandar kronans aktörer i en och 
samma pantsättning egna gods med dem som följde med ämbetet. En yt-
terligare felkälla kan vara att vissa av dessa stora pantsättningar överlappar 
varandra, exempelvis att en överenskommelse omförhandlats, men endast 
i uppenbara parallellfall har dessa förbigåtts vid excerperingen. Att kungen 
eller andra medeltida regenter ibland pantade bort egendom eller delar av 
riket och dess tillgångar ses ibland som ett svaghetstecken, men ett sådant 
agerande behöver faktiskt inte vara ett tecken på svaghet.

Tvärtom bör vi uppmärksamma det dynamiska draget i pantsättningen, 
vare sig den utfördes av maktpolitiska skäl eller av mer ekonomiserande 
orsaker. Via pantsättning kunde (kan) inte bara reala resurser belånas, 
utan också göras mer rörliga, så att gäldenären kunde disponera medel 
där de gjorde mest nytta. Pantsättaren kunde med andra ord exempelvis 
belåna framtida skatteintäkter (besläktat med s.k. förpaktning) i ett län 
där de militära behoven, eller andra behov, inte var lika stora som i de 
områden dit medlen från lånet (i t.ex. silver) fördes. Utan de möjligheter 

��� DS 3041, 4200, 5678 & 5733.
��� DS 3269 & 3406.
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som pantsättningar av egendom och skatteintäkter förde med sig hade 
regenternas makt enligt min mening varit ännu mer begränsad. De flesta 
av medeltidens svenska regenter störtades som bekant, och av de som 
undgick detta oblida öde berodde det oftast på att döden förekom upp-
rorsmännen.

Ett avslutande sätt att skaffa sig ett helhetsintryck är att decennievis tabel-
lera genomsnittet för de båda priskategorierna. Lejonparten av observa-
tionerna återfinns efter 1320, så tiden fram till det årtalet redovisas i blott 
två rader i tabell 5:3 nedan. Till och med 1330 är genomsnittet på köpta 
fastigheter högre än de pantsatta. Det är ett ekonomiskt väntat resultat; än 
idag kan vi bevittna det fenomenet att en långivare inte vill ge kredit upp 
till fullvärdet av en fastighet som ställs som säkerhet för denna. Inte heller 
är gäldenärens intresse av att belåna panten maximalt givet. Liknande be-
räkningar från dansk senmedeltid pekar också i riktningen att pantpriserna 
generellt sett är lägre än köpepriserna.���

Från och med 1330-talet kastas mönstret om i och med att ovannämnda 
politiska pantsättningar gör entré i källmaterialet. Det kan tolkas som att 
kronan på allvar hade börjat ta till sig marknadens institut för resursallo-
kering. Det vore i så fall en viktig progressiv händelse i svensk ekonomisk 
historia, även om exemplen på statliga skadliga inrättningar och ingrepp 
sannerligen inte saknas de heller i historien om svenska folket och deras 
kungar.

��� Ladewig Petersen 1966, s. 233 tab. I–II.

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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tabell 5:3  Nominella genomsnittliga priser på köpt och pantsatt jord 
1262–1370

Period Antal köp av 
fastigheter

Medelvärde 
svenska  
penningar

Antal pant-
sättningar av 
fastigheter

Medelvärde 
svenska  
penningar

1262–1300 34 26189 29 12099

1301–1320 35 35580 37 13297

1321–1330 47 36788 27 25928

1331–1340 53 22180 84 29299

1341–1350 104 25198 45 49001

1351–1360 144 18902 64 106241

1361–1370 91 18592 52 48432

1262–1370 508 23769 338 45938

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm). 
Anm: 1 mark svenska = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar.

Trender bland köpt och pantsatt attung, markland, öresland, örtugsland,  
penningland samt gård
Bland de fåtaliga dokument som 1200-talet lämnat åt eftervärlden återfinns 
vissa benämningar på jord som sedan återkommer under resten av medel-
tiden och även under seklerna därefter. Det i källmaterialet mest frekventa 
jordetalet är attung som nyttjades i Östergötland med omnejd. Attung be-
tyder kort och gott en åttondel på fornsvenska, men av vad frågar man sig? 
Forskare har ägnat åtskilligt skarpsinne åt detta viktiga spörsmål, men sva-
ret har kanske skattat åt förgängligheten, eftersom vi antagligen saknar käl-
lor från den tid då attungen skapades som begrepp. Forskningen noterade 
dock tidigt det under medeltiden och senare föränderliga draget i attungs-
begreppet.238 Att okritiskt utgå ifrån att attungen utgör en stabil konstant 
vad gäller jordarea eller som mått på avkastning kan således föra fel.

238 Lönnroth E 1940, s. 73–82 & Dovring 1947, s. 85–89.
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Övriga jordetal ansluter tydligt till det monetära systemet via benäm-
ningarna markland, öresland, örtugsland och penningland. I princip ska det 
alltså gå 192 penningland på ett markland eller 3 örtugsland på ett öres-
land, och så vidare i enlighet med den tydliga parallellen med det svenska 
monetära systemet. Den norske historikern Johan Schreiner har jämfört 
de tre nordiska kungadömenas jordpriser, även icke-kommersiella, under 
medeltiden och företar bland mycket annat en ambitiös studie av jorde-
talen med örtugslandet som gemensam nämnare i Svealand, det vill säga 
där pris på ett eller flera jordetal omnämns räknas detta pris om i jorde-
talet örtugsland. Jordepriset är, skriver Schreiner, markant stigande fram 
till 1359, därefter stadigt sjunkande. Det mönstret känns igen från övriga 
Västeuropa menar Schreiner, men med den anmärkningsvärda skillnaden 
att ”prisforløpet ligger så langt etter Vest-Europas”.239

Som påpekas tidigare är lejonparten av jordetalen inte uttryckta i ental – 
priser såsom ’två örtugsland i Vidby i Turinge socken’ måste räknas om till 
enheten ett örtugsland för att prisjämförelser ska bli vettiga. Principen för 
att upprätta en excerpt via omräkning jag försökt att följa är att jordetalet 
i fråga nämns i transaktionen i fråga i en eller annan formulering.240 I den 
stora tabell 10:4 redovisas samtliga styckepriser, det vill säga såväl de som 
redan i källan anges i ental liksom de som rekonstruerats till dylika. Att inte 
alla dessa priser är medtagna i diagrammen här beror på att de inte härrör 
ur kommersiella transaktioner (jordaköp eller kredit via pant).241 Priser på 

239 Schreiner 1948, s. 69. Resultatet sammanfattar Schreiner i en tabell över örtugslan-
det 1278–1419 uppdelade på åtta perioder med medelvärden i mark svenska penningar 
(Schreiner 1948, s. 68).

240 DS 5892 ang. de två örtugslanden i Vidby i Turinge. DS 2690 av år 1329 kan anföras 
som exempel på att via omräkning rekonstruera styckepriser på jordetal. I detta brev för-
säljs ’3 öresland, 8 1/2 örtugsland, 4 penningland (Fritz&Bäärnhielm nr. 145) för 100 mark 
penningar, vilka renderat vardera ett styckepris å öresland, örtugsland samt penningland i 
enlighet med parallellen med det monetära systemet ovan, dvs. 1 öresland = 3 örtugsland = 
24 penningland. Där så krävts har jag avrundat omräkningarna till hela penningar.

241 I DS 582 återfinns således ett välkänt tidigt attungspris om 50 mark penningar av år 1274 i 
ett testamente (Lönnroth E 1940, s. 83), som ej inkluderas här eftersom vi ej kan vara säkra på 
att denna värdering bygger på handel (se även s. 46). Ett annat exempel utgörs av DS 3069 från 
år 1334 där ½ attung överförs genom gåva och köp för 45 mark, och denna observation har så-
ledes inte inkluderats som ett attungspris à 90 mark penningar eftersom gåvodelen av priset är 
okänt. Däremot ingår observationen av de 45 mark penningarna bland de samlade jordpriserna 
som analyseras under föregående rubrik; den är ju ett exempel på ett pris på jord som köpts.

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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exempelvis testamenterad jord kan illa spegla marknadsförhållanden.
Rekonstruerade styckepriser medför förstås komplikationer. Men osä-

kerheten stannar inte vid problemen kring denna teknik, utan vi står också 
vid den välkända glidande skalan av varierande kvalitet i källmaterialet. 
Vissa brev eller brevregester anger kort och gott ett styckepris i pengars 
värde på till exempel ett precist antal örtugsland utan närmare specifika-
tioner, medan andra lämnar efter sig uppgifter som noga beskriver ägan 
vad gäller läge, avkastning etc. Till detta kommer att ibland även inklude-
ras uppgifter om sådant som hör till egendomen, såsom byggnader eller 
skog.��� Har dessa tillägg eller specifikationer till jordetalen bedömts som 
alltför omfattande har jag avstått från rekonstruktion. Här finns i hög grad 
ett subjektivt element i min excerpering, och jag kan bara hänvisa till ovan-
nämnda prisbilaga för kritisk granskning av hur pass rimliga mina urval 
och rekonstruktioner ter sig.

Går vi så över till prickdiagrammet över attungens varierande priser är 
det väl synligt att attungen är det jordetal som lämnat flest penningpriser 
efter sig.

diagram 5:3  Köpt respektive pantsatt attung 1296–1370 /  
Logaritmerade nominella priser med trendlinjer

��� Myrdal 1999, s. 37.
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Attungens relativt många omnämnanden bland de medeltida källorna torde 
bero på att Östergötland är det landskap som lämnat flest brev efter sig 
(följt av Uppland, Småland, Skåne och Södermanland). De två trendlin-
jerna över de nominella priserna pekar nedåt och om de pantsatta attung-
arna kan vi konstatera att den politiska ”störning” som noteras i föregående 
diagram här inte spelar någon roll – attungar var helt enkelt för obetydliga 
att specificeras prismässigt ifall de ingick i jord på den nivån. Utan den 
politiska interferensen ter det sig ekonomiskt mycket rimligt att trendlinjen för 
de pantsatta attungarna genomgående ligger lägre än de köpta. Som framgår av 
tabell 5:4 nedan utgör inte det ett kännetecken bara för attungen, utan det 
är ett generellt mönster för alla jordetal.

Det krympande gapet mellan attungar i köp respektive pantsättning är 
däremot anmärkningsvärd. Det tyder på att de pantsatta attungarna inte 
föll lika kraftigt i pris som de sålda. Möjligen kan det tolkas som ett indici-
um för att panten som institut betraktat blev tryggare, om än andelen pan-
ter av totalt antal köpta och pantsatta fastigheter sjunker efter 1340 enligt 
tabell 5:3. De förändringarna är parallella med processen av en enhetligare 
lagstiftning i riket under kung Magnus, vilket kan ha lett till mindre god-
tycke, bättre rättsligt skydd vid kreditgivning och stärkt privat äganderätt 
– en hypotes som vore värd att ytterligare studera i normativa källor.���

Marklandets nominella prisutveckling i diagram 5:4 nedan är delvis 
likartad, delvis annorlunda. Likt attungen närmar sig linjerna för köp 
och pantsättning varandra, medan pantlinjen också här löper under köp-
linjen – som i fallet attung ett ekonomiskt mycket väntat resultat. På 
motsvarande sätt ligger färre observationer över trendlinjerna än under 
denna efter den fruktansvärda svarta dödens år 1350 (tre ovanför & sex 
inunder). Riktningen för marklandet är dock tydligt stigande, om än att 
beläggen är långt färre än de som källorna lämnat efter sig om attungen. 
Dessutom, de tretton åren 1337–1349 saknar vi helt belägg på kommer-
siella jordetal i markland. Det är en märklig lakun, men som förstås kan 
bero på en ödets nyck, alltså bevarandeförhållanden i källorna.

��� Om äganderätten skyddades bättre via Magnus Erikssons lagstiftning (t.ex. rätten att 
inkräva fordringar eller rätten att äga jord) – vilket jag tror – skulle det utgöra ett exempel på 
institutionella förbättringar för ekonomisk verksamhet. Det utgör då en svensk parallell till 
västra Europa där här och var staten kom ”att definiera och skydda äganderätten till en lägre 
kostnad än vad frivilliga sammanslutningar kunde erbjuda” (North&Thomas 1973, s. 19).

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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diagram 5:4  Köpt respektive pantsatt markland 1278–1368 /  
Logaritmerade nominella priser med trendlinjer

Marklandskurvans avvikande riktning förbryllar. Dock, Svealand låg som 
framgår av kapitel 2 efter i marknadiseringsprocessen, men höll under 
perioden som illustreras i diagram 5:4 på att krympa avståndet gentemot 
det mer kommersiellt utvecklade Götaland. Hypotetiskt skulle man kun-
na tänka sig att en med exempelvis Östergötland jämförelsevis fördröjd 
nyodling från sent 1200-tal till digerdöden drev upp förväntningarna om 
framtida avkastning och därmed också priserna på jord i Svealand.��� Att 
Svealand utgör ett särfall i prishänseende kan också ses i ljuset av när-
heten till stapelstaden Stockholm och Mälarregionens många nya upp-
städer med sin expanderande handel. I genomsnitt tycks köpt markland 
motsvara i runda slängar 2½ gånger värdet av köpt attung, och medel- 
och spridningstalen av dessa våra två mest kostbara jordetal avviker inte 

��� Att jordpriserna i Uppland steg kraftigt har framkommit av Per-Gunnar Sidéns 
pågående studie av urbaniseringens tidiga historia i Sverige. Utfallet av marklandspri-
serna här stöder Sidéns med fleras hypotes om ett Uppland där pristrenden är motsatt 
Östergötlands.

1000

10000

100000

1270 1280 1290 1300 1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380

År

S
:a

 s
ve

n
sk

a
 p

e
n

n
in

g
a

r

Köpt markland
Pantat markland
Linjär (Köpt markland)
Linjär (Pantat markland)

Köpt markland

Pantat markland

Köpt markland

Pantat markland

s:
a 

sv
en

sk
a 

pe
n

n
in

ga
r

år

Folkungatiden 25 oktindd.indd   152 2006-10-26   11:19:56



     153

anmärkningsvärt från varandra.��� Att notera i tabell 5:4 nedan represen-
terar köpt markland och gård de i särklass högsta medelvärdena i pris.

Som ett slags delmängder av marklandet utgör förstås de mindre jorde-
talen öresland, örtugsland och penningland (enligt den välkända formeln 1 
svensk mark = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar). I nedanstående tabell 
redovisas medelvärde och spridningsmått på dessa tre jordmått och för 
de större attung, markland, samt benämningen gård. Den sistnämnda är 
naturligtvis på intet sätt ett jordmått på samma sätt som de övriga fem 
termerna. Men latinets olika ord för fastigheter översätts av experterna 
ibland med gård, ibland med det mer diffusa gods, som (utom i fallet 
med vissa storgods med domänbruk) nog oftare innebar egendom som 
inte brukades utifrån någon form av huvudbyggnad.��� Huvudkartote-
kets ordval har för det mesta varit avgörande för mig ifall en fastighet 
ska etiketteras som en gård eller inte och problem kring klassificeringen 
av olika slags fast egendom under svensk medeltid har varit föremål för 
diskussion tidigare.��� Av detta förvånar det ej att siffrorna för gård i ta-
bell 5:4 tyder på en mycket heterogen kategori (se även figur över detta 
i diagram 11:2, s. 304).

��� Se kommande tabell 5:4 om köpt attung som i genomsnitt 2½ ggr. köpt markland. 
Där framgår också att köpt attung resp. markland har genomsnitt om 12120 samt 
30548 penningar, variationskoefficienter på 61 % samt 68 %; pantsatt attung resp. 
markland har genomsnitt om 8944 samt 24540 penningar, variationskoefficienter på  
62 % och 75 %.

��� Gård och gods är vanliga ord på fornsvenska bland de brev som är nedtecknade på 
detta språk. Det vanligaste ordet för gård i den stora majoriteten av latinska brev torde 
vara curia (huvudgård), för gods bona (sing. bonum). Andra benämningar på gård bland 
de svenska breven är mansio samt colonatus/colonia (dvs. arrendegård) & oppidium; den 
sistnämnda benämningen kan avse andra företeelser såsom gods & liten stad! Ett tredje 
ord för gods är praedium som också kan stå för gård (översättningar å respektive slagord 
hämtade ur Glossarium).

��� Problemen kring gränsdragningen mellan ’gård’ kontra andra medeltida agrara fastig-
hetsbegrepp refereras och kommenteras i Myrdal 2003, s. 184.

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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tabell 5:4  Medelvärden av nominella svenska penningar och variations-
koefficienter å sex benämningar på jord vad avser köp samt pantsättning 
1278–1370

Jordetal Köpt Pantsatt

Attung 1296–1370 x = 12127 penningar

v = 61 %

n = 93

x = 8944 penningar

v = 62 %

n = 33

Markland 1278–1368 x = 30548 penningar

v = 68 %

n = 15

x = 24540 penningar

v = 75 %

n = 14

Öresland 1280–1370 x = 3643 penningar

v = 47 %

n = 32

x = 2494 penningar

v = 72 %

n = 23

Örtugsland 1278–1370 x = 1633 penningar

v = 118 %

n = 58

x = 697 penningar

v = 50 %

n = 51

Penningland 1280–1365 x = 298 penningar

v = 127 %

n = 11

x = 89 penningar

v = 147 %

n = 9

Gård 1277–1370 x = 29974

v = 120 %

n = 64

x = 17185

v = 116 %

n = 58

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm). 
Anm.: a) x = medelvärde, v = variationskoefficient (standardavvikelsen i % av x) & n = 
antalet prisobservationer. 
b) För källkritiska kommentarer till hur ovanstående priser räknats fram, se s. 149 f. 
c) I anslutning till det monetära systemet skulle 1 markland = 8 öresland = 24 örtugsland = 
192 penningland. 
d) Prisutvecklingen för gård, öres-, örtugs- & penningland illustreras i prickiagram i bila-
gan, dvs. i diagram 11:2 till 11:5.
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Låt oss jämföra genomsnitten i tabellen med förväntade teoretiska relativpri-
ser på de jordetal som ansluter till det monetära systemet. I teorin ska då 8 
öresland motsvara 1 markland och så vidare (se anm. c i tabellen ovan). Det 
genomsnittliga försålda öreslandet är på 4 procent när lika med en åttondel 
av motsvarande markland. Det kan sägas utgöra ett resultat av oväntat stor 
överensstämmelse. Mellan förpantade markland respektive dito öresland är 
skillnaden större, 19 %, men det är också rimligt att priser på jord som satts 
som säkerhet vid kreditgivning är lägre och mer varierade, eftersom dylika 
bara i undantagsfall korrekt speglar marknadsvärden vid försäljning.

Medelvärdet å köpt örtugsland är 31 procent över öreslandet (förpan-
tade 16 %), ifall vi i teorin förväntar oss att örtugslandet ska utfalla som en 
tredjedel av öreslandet. Penninglandet i sin tur ligger också över sitt teore-
tiska värde visavi nästa storhet i systemet; det synes snarare utgöra nära en 
femtedel i stället för en åttondel av ett örtugsland (19 % men ter sig mer 
rimligt vid jämförelsen pantsatt penningland kontra pantsatt örtugsland:  
2 %). Tar vi ytterligheten via att multiplicera medelvärdet av penninglan-
det med 192 erhåller vi ett värde som är 187 procent av det genomsnittliga 
marklandet! Det är dock ett väntat resultat eftersom även mindre bruk-
ningsenheter kan bära på en grundutrustning i form av byggnader med 
mera som man inte kan förvänta sig ska ”multipliceras upp” i teoretiskt 
förväntad omfattning. Sammanlagt tyder alltså siffrorna på en hyfsad numerisk 
överensstämmelse mellan jordetalen och deras motsvarigheter inom det monetära 
systemet vad gäller de högsta enheterna, medan de två minsta föga överraskande 
värderades högre.

Förekomsten av örtugsland och penningland ökar under Magnus Eriks-
sons regering är väntad. Det talar för hypotesen om större rörlighet på 
jordmarknaden, parallellt med att stora gods med sina sammanhängande 
jorddomäner bröts upp och omvandlades till mindre familjebruk byggda på 
arrenden. Mindre tvång och mer frivillighet inom åkerbruket med andra 
ord. Med det ekonomiskt-institutionella betraktelsesätt som tillämpas här 
innebar det att såväl ägare som brukare tjänade på denna ökade frihet via 
en minskning av de höga transaktionskostnader som belastade äldre mer 
tvångsbaserade system. Däremot torde den under senmedeltiden allt star-
kare regeringsmakten ha lett till en motsatt rörelse av ökat uttag av utskyl-
der, något som i mycket kom högfrälset till del vilket är väl synligt under 
den mecklenburgska regimen (1366–1389). Enligt Janken Myrdal innebar 

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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Mecklenburgarna bara inledningen på en lång process av tilltagande blå-
blodig exploatering av allmogen via staten, där den högmedeltida distink-
tionen mellan arrende och skatt med tiden kom att bli allt diffusare.���

Fast egendom i svensk periferi: Jord i skånska mark samt i mark silver
I DS-serien återfinns som nämnts tidigare Skånebrev beroende på att detta 
landskap ihop med Halland och Blekinge under Magnus Erikssons reger-
ingstid hörde till det svenska riket och därmed bland annat inbegripits i 
DS-serien (och därför inkluderats i denna studie). När kungen införlivat 
Skåne blev han myntherre också där, men Skåne förblev, i likhet med Got-
land, vid sitt egna mynt med sin egen mynträkning. Här föreligger således 
ingen parallell till farbrodern, kung Birgers, integrationsåtgärder på 1290-
talet då Götaland och Svealand gjordes till ett enhetligt valutaområde. 
Att Gotland och Skåne inte togs in som en del av det svenska monetära 
systemet utgör en typisk egenhet för ett i grunden feodalt samhälle, med 
andra ord på kronans fundamentala svaghet om man så vill. De gotländska 
pengarna har vi få spår av i breven, även om fragmenten tyder på en lägre 
kurs för den gutniska (gotländska) penningmarken än för den svenska och 
att den gutniska under senmedeltiden ”försämrades hastigare än denna”.��� 
Den gutniska silvermarkens värde i mark svenska penningar kan åren 1343 
och 1351 approximeras till 3 mark 1 öre respektive 3 mark 2 penningar.��0 
Det innebär en gotländsk silvermark vid 1300-talets mitt som motsvarade 
cirka 60 procent av den svenska ifall vi jämför med den fram till och med 

��� Myrdal 1999, s. 146 f.
��� Dovring 1947, s. 195.
��0 1343 års silverkurs mark gutnisk i svenska penningar bygger på omräkning via 

Fritz&Bäärnhielm nr. 461 (detsamma brevet förtecknat i SDhk nr. 4875) där det anges att 
8 mark silver gotländskt = 20 skilling grot, medan vi för år 1339 har uppgiften 1 skilling 
grot = 10 öre svenska (Fritz&Bäärnhielm nr. 390 efter DS 3453). 

1351 års silverkurs mark gutnisk bygger på omräkning i notarialintyg där på den ena sidan 
kursrelationen anges ha förelegat 44 mark silver gotländskt + 9 öre 1 örtug gotländskt mynt, 
dvs. ett mynttillägg till det vägda silvret av knappt 2 % av detta. På den andra sidan kurs-
relationen finner vi värdeenheten 132 mark 6 öre i gängse svenskt mynt = 25344+144 pen-
ningar = 25488 penningar, dividerat med 44,1 = 577,95 penningar, avrundat uppåt till 578 
svenska penningar per mark silver gotländsk (Fritz&Bäärnhielm nr. 795 upprättad efter AC 
417 [DS 5292]).
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1350 vanligaste kursuppgiften om 5 mark svenska penningar per svensk 
mark silver. Den gutniska silvermarken skulle ifall dessa siffror överensstämmer 
med verkliga förhållanden därmed kunna ha vägt cirka 130 gram.

Den skånska penningmarken liknade den svenska, men med den skill-
naden att det gick tio penningar på örtugen, och därmed 240 penningar 
per mark skånsk. Som synes av diagram 5:5 (s. 158) av skånska köp- och 
pantpriser utgör de senare fler än de förra, och där återfinns det absoluta 
bottenrekordet för en köpt gård i hela undersökningen, blott tio örtugar 
skånska! Vad motsvarade då en skånsk mark räknad i det svenska monetära 
systemet? Värdeskillnaden mellan systemen verkar inte att ha varit milsvid 
vilket framgår av tablån nedan som förtecknar de tre växelkurser som kun-
nat rekonstrueras. Där redovisas även den enda gotländska dito som stått 
att återskapa. Den äldsta approximationen landar på 20 procent högre köp-
kraft för den skånska marken, de båda senare på 12,5 procent.

tabell 5:5  Rekonstruerad växelkurs mark gotländska år 1312 samt rekon-
struerade mark skånska penningar åren 1332–1334 & 1360

År Penningvaluta Växelkurs svensk Primär- & sekundärkällor

1312 1 gotländsk mark (7 gotl. 
växlade för 5 sv. = 1,4 
mark gotländska för 1 
mark svenska)

0,714 svenska 
mark

DS 1857, SDhk nr. 2506, 
AC, I, nr 130 (e. or.)

1332–
1334

1 skånsk mark = 1 skilling 
gros tournois = 1 mark 1 
öre svenska

1,125 svenska 
mark

Fritz&Bäärnhielm nr. 
231a enl. DS 2982 & 
Fritz&Bäärnhielm Bilaga 6 
& Bilaga 7 1332–1334 enl. 
AC 311 s. 320–322

1360 6 mark svenska = 5 mark 
skånska penningar

1,2 svenska 
mark

Fritz&Bäärnhielm nr. 1184 
enl. DS 6300

1360 6 mark svenska = 5 mark 
skånska penningar

1,2 svenska 
mark

DS 6302

Källa: Se högerspalten.
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Vad gäller den gutniska penningmarken är det känt att de gotländska pen-
ningarna inte var lika rika på silver som fastlandets. Belägget i tabell 5:5 ty-
der på att de gotländska pengarna inte ens nådde upp till tre fjärdedelar av 
det svenska penningvärdet och under 1400-talet verkar de ha försämrats än 
snabbare än de svenska.��� För att återvända till ovannämnda absoluta vrak-
pris bland all köpt jord, rör det sig om en ödegård i Malmö år 1366. Öde-
gårdar i pestens efterföljd kunde sålunda uppträda som ett urbant fenomen 
redan i den senmedeltida krisens initialskede.��� I diagram 5:5 nedan ligger 
trendlinjerna nära varandra med en skärningspunkt i 1350-talets början. 
Det speglar sannolikt inte någon tendens och i övrigt får materialet sägas 
vara för tunt för vidare spekulationer.

diagram 5:5  Köpt respektive pantsatt jord i skånska mark 1319–1366 / 
Logaritmerade nominella priser med trendlinjer

��� Den gutniska penningmarkens relativvärde under 1400-talet visavi den svenska pen-
ningmarken synes ha pekat nedåt enligt Folke Dovring, som även anför i ovannämnda 
tabell 5:5 belägget från år 1312 i DS 1857 (Dovring 1947, s. 195 f.).
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En något klarare bild framstår i nedanstående prisdiagram över köp- och 
pantpriser – i detta fall i värdeenheten mark silver. Att jordpriser i silver är 
långt färre än de i pengar har varit känt länge, något som skiljer ut Sverige från 
Danmark, åtminstone från 1330-talet då den danska kronan gick in i en djup 
och långvarig kris.��� Priser i mark silver har sitt givna värde, eftersom de bor-
de vara okänslig för myntförsämringar med lägre innehåll i silver. Men precis 
som alla andra varor är förstås silvret underkastat förändringar i relativpris 
via förskjutningar på utbuds- och efterfrågesidan. I breven förekommer flera 
slags markvikter, men i diagrammet nedan har medtagits de två viktenheter i 
mark silver som är de i särklass vanligast förekommande: ”mark svenska” res-
pektive ”mark kölniska”. Dessa båda viktenheters dominans i källorna fram-
kommer också i kapitel tre, där olika myntgruppers uppmätta substansvärden 
testas mot kommersiella priser i silver i just dessa två viktenheter.

För att rekapitulera, så hade silvervikten kölnisk mark stor internationell 
spridning och den svenska markvikten antas ha utgjort nio tiondelar av 
denna.��� Som svensk mark har också medtagits ospecificerade markangi-
velser i svenska brev inklusive de från de tre skånska landskapen, medan 
fåtaliga övriga markvikter såsom mark lybsk ej inkluderats i diagram 5:6. 
Där medtagna priser i mark silver som ej är kölniska har omräknats till  
90 % av denna. Först får dock ett par prov ur Huvudkartoteket illustrera 
hur prisdata i silvervikt föreligger bland källorna. För det första ett exem-
pel från år 1315 på köpt jord:

Johan av Söderby säljer, på lagman Stefans i Södermanland och Sig-
mund Keldorssons vägnar, till kaniken Tiderik i Strängnäs, för 6 mark 
lödigt silver en del av en gård i Strängnäs bredvid Kungsberget, vilken 
de mottagit såsom kungens saköre i en rättstvist.���

För det andra ett belägg på pantsatt jord i värdemätaren mark silver av år 
1336 där SDhk:s regest lyder:

��� Schreiner 1948, s. 65 f.
��� Heckscher 1941, s. 76. Mark silver kölnisk = 233,8 gram enligt KL 11:433.
��� SDhk nr. 2708 upprättad efter DS 2041.
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Bengta, dotter till Algot Jonsson, giver sin gård Hånger, bredvid sjön Tå-
kern i Källstads socken, till S:t Martins systrakonvent i Skänninge, där 
hon väljer att leva och dö, med förbehållen rätt för hennes son Filip, när 
han blivit myndig, att återlösa denna gård med 40 mark lödigt silver.���

Hopfogade ger beläggen av detta slag följande utfall i ett prickdiagram:

diagram 5:6  Jordköp och jordpanter i mark silver (svensk & kölnisk) 
1258–1370 / Logaritmerade värden med trendlinjer

Baksidan av den metodik som nyttjats att inkludera även uppenbara köp 
med politisk anknytning visar sig här tydligt. Svensk medeltids mest rykt-
bara transaktion ingår i den översta trendlinjen och det rör sig förstås om 
Magnus Erikssons köp år 1341 ’av Skåne, Blekinge, Lister och ön Ven för 
34 000 mark lödigt silver’, kölnisk vikt.��� Tolkad som en kurva över köp av 

��� SDhk nr. 4300 upprättad efter DS 3266.
��� SDhk nr. 4664 upprättad efter DS 3537 samt Fritz&Bäärnhielm nr. 422. Det s.k. Skå-

neköpets konsekvenser för kronans finanser är svårbedömd och omstridd bland historiker 
av facket. Då jag som ekonom-historiker inte ägnar mig åt statens historia, har jag ingen 
anledning att gå in på denna i och för sig intressanta fråga. En sammanfattning av debat-
ten återfinns i t.ex. Nordberg 1995, s. 241–243.

JORDKÖP OCH JORDPANTER I MARK SILVER (SVENSK & KÖLNISK) ����-���0 / 
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jord i kvantiteten silver rör sig försäljningspriserna inte alls på över hundra 
år! Exkluderas detta unika köp – drygt tre gånger den näst högsta obser-
vationen, en skuldreglering – som även den går i politikens tecken���, får 
vi dock en linje som lutar svagt nedåt. Under den löper, som förväntat, 
pantlinjen; båda är således långsamt sjunkande. Denna riktning beror i hu-
vudsak på ökat antal jordaköp och jordpanter till låga belopp från och med 
1330-talet, en direkt parallell till trenden bland samtliga försålda jordar i 
diagram 5:1 (och diagram 11:2 i bilagan).

De diametralt motsatta pristrenderna som uttryck för en marknadisering i otakt?
Via omräkningar, ibland i flera led, har hittills jordpriser i pengar analyse-
rats utifrån den nominella utvecklingen över tid. Resultaten av dessa pris-
studier pekar åt olika håll vad gäller penningvärdet under 1300-talets sju 
första decennier. Rönen kan således tydas som prisfall i Östergötland med 
omnejd, medan i Svealand (främst Uppland) går priserna åt motsatt håll. 
Annorlunda uttryckt verkar deflation prägla den köpta östgötska attungen, 
under det att marklandet präglas av inflation. I det följande utesluts pant-
priserna till föremål för utvalda köpepriser, eftersom köpt jord visat sig 
bättre spegla fullvärden än pantpriser, vilka (rensat för de politiska) genom-
gående är lägre och mer volatila.

Observationer av (mestadels rekonstruerade) styckepriser på köpt attung 
och markland har granskats via prickdiagram 5:3 och 5:4. Med tanke på det 
långa tidsspannet är dessa inte många till antalet – det gäller i synnerhet 
marklandet. För att skapa ett större och med attungen mer jämförbart un-
derlag för marklandet har merparten av noteringarna inom marklandssyste-
met därför räknats om till markland enligt den gängse formeln 1 markland 
= 8 öresland = 24 örtugsland = 192 penningland. Priset på ett penningland 
(även de som rekonstruerats ur andra observationer än 1 penningland) har 
således multiplicerats med 192 etc. Dessutom, för att försöka komma runt 
det stora problemet med det växlande och oftast sjunkande substansvärdet på 
de svenska penningarna (se kap. 3) räknas priserna om till mark silver efter 
utvalda kommersiella kursrelationerna i tabellerna 10:2 och 10:3 i bilagan.���

��� DS 2555 & Fritz&Bäärnhielm nr. 110.
��� Omräkningen via division till markkurs silver av penningpriserna till värde i mark 

silver har gjorts enligt följande nämnare i fetstil till diagram 5:7: 1278–1310 4,25; 1311–

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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Sådan ytterligare ”raffinering” av underlaget är förstås lika lite invänd-
ningsfri som andra omräkningar i flera led i denna bok, och inkluderandet 
av hela marklandssystemet resulterar i något förhöjda marklandspriser än 
vad som skulle vara i enlighet med en efter systemet (fullständigt oväntad) 
perfekt överensstämmelse. Jag hänvisar till vad som sägs i brödtexten efter 
tabell 5:4 vad gäller relationerna mellan de fyra delarna i marklandssyste-
met. Antalet observationer av köp inom systemet för marklandsberäkning 
anges i tabell 5:4 till 116, men sju av dessa har uteslutits då här endast bör 
inkluderas ett pris per transaktion och därmed exkluderas de som omnäm-
ner fler än ett jordetal ur marklandssystemet. De 93 prisobservationerna av 
köpt attung kvarstår däremot oreducerade.

I en värld präglad av föränderligt penningvärde – vare sig det handlar 
om 1900-tal eller 1300-tal – uppstår påtagliga problem med jämförbarhet 
över tid. I en ekonomisk jargong går metodiken att söka göra priser över 
tid mer jämförbara realt sett under beteckningen att använda sig av en 
deflator. Tekniken att omvandla penningpriser till silverpriser i vikt kan där-
för sägas utgöra ett sätt att deflatera medeltida prisserier. Resultatet visas i 
nedanstående prickdiagram (och som omslag till denna bok).

Omräkningen av penningpriser till mark silver svenska innebär trendlinjer 
med större lutning såväl uppåt som nedåt i jämförelse med diagram 5:3 
och 5:4. Den kraftigare lutningen nedåt här visavi den i diagram 5:3 får 
för attungens del sägas vara väntat, eftersom silver i vikt rimligtvis borde 
utgöra en mer stabil värdemätare än det uppenbart labila och successivt 
sämre svenska myntet fram till kung Albrekts myntreform på 1360-talet. 
Ett annat sätt att säga samma sak är att attungens realt sett sjunkande pris 
till en del döljs i penningpris räknat av en skenbar nominell inflation på 
grund av allt silverfattigare mynt. Att däremot marklandskurvan här lutar 

1316 3,9; 1317–1319 4; 1320 4,75; 1321–1350 5; 1351–1365 5,4 (såsom 9/10 av mark 
kölnisk = 6 mark svenska penningar); 1366–1367 8; 1368–1370 5.
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diagram 5:7  Attung & marklandssystemet vid köp i svenska pengar 
1278–1370 omräknade till utvalda växelkurser i mark silver svenska / 
Logaritmerade värden med trendlinjer 

än mer uppåt gentemot diagram 5:4 får delvis tillskrivas det faktum att 
underlaget breddats med lägre jordetal från marklandssystemet som verkar 
än mer prishöjande uppåt än när man bara räknar på explicita markland. 
Att priset fortsatte uppåt även efter pestens ankomst 1350 är synligt även 
här vilket, som påpekats tidigare, är en uppseendeväckande trend sett i ett 
europeiskt perspektiv.

I inledning till avsnittet om jordetalen i detta kapitel (s. 132) nämns tre 
forskare som på 1940-talet granskade svenska medeltida jordpriser och som 
då kom till lite olika slutsatser om trenderna under 1300-talet, även om nå-
gorlunda enighet råder om prisfall under 1400-talet. Kanske ett slags lös-
ning av problemet med att jordpriserna inte synes gå i takt i Svealand och 
Östergötland kan sökas i den geografiska karaktäristik av Sveriges regioner 
som redovisas i bokens början, nämligen att Götaland kommersiellt låg 

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .

ATTUNG & MARKLANDSSYSTEMET VID KÖP I SVENSKA PENGAR ����-���0 OMRÄKNADE TILL 
UTVALDA VÄXELKURSER I MARK SILVER SVENSKA / Logaritmerade värden med trendlinjer
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före Svealand i utvecklingen. Säkerligen minskades gapet under 1200- och 
1300-talen mellan dessa två landsdelar utan att slutas förrän under 1400-ta-
let. Denna tolkning och den följande hypotesen ansluter till synpunkterna 
i brödtexten under diagram 5:4.

Således, en region med högre grad av frihet för brukare kommer att nå 
längre i sina nyodlingar än en med lägre grad av frihet. Det skulle betyda 
ett uppslag om att nyodlingen tills vidare nått sitt maximum kring år 1300 
i Östergötland och att svenska jordmagnater där med tidens stagnerade 
jordbruksteknik i grova drag inte förväntade sig samma positiva överrask-
ningar vad gäller ekonomiskt utfall som i landskapen norrut. Under tiden 
pågick etablerandet av nya odlingsenheter alltjämt i Svealands skogsområ-
den.��0 Svealands kärnområde kring Mälaren bar annorlunda uttryckt på 
1300-talet på grund av sin efterblivenhet vad gäller kommers inom jord-
bruket således fortfarande på en potential för jordägarna, eftersom där allt-
jämt fanns gott om brukbar jord som ännu inte blivit föremål för nyodling. 
Dessa till synes ännu rika möjligheter till exploatering 1300–1370 kan av 
de frälse stånden ha diskonterats, för att nyttja en ekonomismisk term an-
vänd för att förklara ekonomiska bubblor (och om vilka vi vet att de var 
bubblor först efteråt). Att denna hypotetiska förväntan under den långa 
krisen senast på 1400-talet kom på skam via kraftigt sänkta avrader och 
priser på jord är en annan historia.

Sammanfattning
I detta kapitel har dels analyserats spår av räntor samt av priser på fast egen-
dom. Det monetära svenska systemet är en vanlig värdemätare vad gäller 
arrenden. Så är även prislappar in natura, liksom något överraskande, kom-
binationer av dessa. De två sistnämnda torde spegla någon form av ekono-
misk realism på en långtifrån fullständigt kommersialiserad landsbygd där 
mynt sällan kunde uppbringas som betalningsmedel ens när värdeenheten 
var satt i pengar. De blandade värdeenheterna kan också tolkas som en 
delvis misstro mot pengar och på dessas stabilitet som värdebevarare. Det 
förvånar dock inte vid en jämförelse med rönen i kapitel 3, vilka tyder på att 
pengar ofta inte ens värderades upp till sitt substansvärde. I Skånebreven 

��0 Myrdal 1999, s. 28 f.
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återfinns jämförelsevis med övriga Sverige många avrader vilket nog beror 
på detta landskaps närhet till Danmark. Den södra grannen låg före Sverige 
i ekonomisk utveckling, här definierad som grad av kommers i samhället.

Ett dussin räntesatser har kunnat konstrueras från perioden 1322–1370. 
Medelvärdet på dessa ligger på 5 procent, vilket överensstämmer med be-
lägg kring sekelskiftet 1500, men den överensstämmelsen kan lika gärna 
vara en slumpens skörd som typisk för avkastningen av en lantegendom. 
De tolv beläggen torde vara bland våra äldsta på svensk botten på denna 
företeelse. Med tanke materialets omfång om drygt 9000 brev är denna 
funna numerär mycket liten. Denna sällan brutna tystnad beror säkerligen 
på det dumdryga klerikala påbudet att all avkastning skulle kvittas mot skul-
den, det vill säga räknas som amortering. Detta för ekonomin så skadliga 
institut efterlevde kyrkan i Sverige sällan för egen del. I stort sett all slags 
avkastning på nyttigheter utom (i teorin) just den som skulle betalas för 
varan pengar var för dessa bedjande män och kvinnor en självskriven rät-
tighet. Då flertalet frivilliga överenskommelser på att betalning för lånade 
resurser skulle erläggas ligger efter år 1350, kan det tas som ett indicium 
för den senmedeltida rörelsen mot modernare former för kredithantering 
(såsom den senare hypotekariska panten som ersatte brukspanten).

Inom Sveriges gränser präglades utom svenska mynt två ytterligare valu-
tor, skånsk och gutnisk. En handfull växelkurser från dessa till det svenska 
systemet har rekonstruerats. Resultatet förvånar inte: En skånsk penning 
tycks legat något över den svenska i värde, den gotländska något under 
densamma (men avsevärt högre än på 1400-talet). Att dessa två system un-
der kung Magnus regim inte integrerades med det svenska är paradoxalt 
sett i ljuset av farbrodern kung Birgers monetära integrationspolitik. Den 
tidigare forskningen har visat på en tendens mot en ökad press på allmogen 
skattevägen senast från och med 1360-talet, en rörelse som var förenad 
med stora intressen hos det världsliga frälset. Staten kom här att parallellt 
med att stödja marknadiseringen via bättre lagstiftning med mera också att 
ikläda sig den dubiösa rollen av ett tvångsvis ökat resursuttag utan (som det 
ofta skulle visa sig) tydlig motprestation i form av ökat militärt skydd.

Vi ser i utvecklingen av jordpriserna inte några tydliga spår av de kata-
strofmynt kung Magnus lät prägla från sannolikt 1350-talets mitt, alldeles 
som om jordmagnaterna lyckades undvika att befatta sig med dessa nästan 
i substans värdelösa penningar. Långt ifrån all jord köps eller pantsätts i 

5  •  f r a g m e n t  av  r ä n t e s at s e r  o c h  p r i s e r  . . .
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pengars värdeenhet, men nästan hälften av dem är uttryckta i det svenska 
monetära systemet. Dessa har granskats ur två slag av kvantitativt perspek-
tiv: Dels utifrån alla belägg oavsett hur jorden benämns, dels utifrån (i hu-
vudsak) rekonstruerade styckepriser på jordetal och liknande benämningar, 
ibland uttryckta eller omräknade till silver i vikt. Som ekonomiskt förväntat 
ligger pantbeloppen under beloppen för köpt jord i olika jordetal.

Pantsättningarna som helhet för med sig en felkälla via ett antal politiska 
säkerheter för lån i mycket höga nominella belopp, men rensat för dessa 
innebär en rak prisstudie under 1300-talet på sjunkande köpe- och pant-
priser på jord. Dock, det finns goda skäl att misstänka att den via trendlin-
jer synliga nominella prissänkningen som varandes skenbar, det måste strykas 
under. I huvudsak beror den på att från och med 1330-talet ökar antalet 
transaktioner i låga nominella belopp, vilket förstås drar ned medelpriset. 
Den trenden tolkas här som en naturlig del av ett förlopp av mer och mer 
kommers i det arkaiska svenska samhället, manifesterat bland annat av att 
vissa tvångsinstitut försvann samtidigt som omnämnd kommers med fast 
egendom ökar i källorna. Fler och mer omfattande marknader tillkom således 
på såväl arbetskraft som på jord då tvånget i samhället minskade. Det utgör 
ett väntat resultat och är i enlighet med den institutionella tolkningen av 
samma trend på kontinenten och i England (North&Thomas 1973).

De många rekonstruerade priserna på jordetal innebär stora källkri-
tiska komplikationer. Den förutsätter till exempel att benämningar som 
markland eller attung var tämligen konstanta över tid, vilket inte är säkert 
var fallet. Dock, den östgötska attungen verkar att sjunka i pris, medan 
Svealands jordetal inom marklandssystemet stiger, vilket bland annat gör 
det svårt att uttala sig om förändringar av det reala värdet på den substans-
mässigt labila svenska penningen fram till 1370. Attungspriserna kan dock 
spegla en inflation som i penningpriser räknat motverkar en del av detta 
jordetals reala prisfall. Den uppåtriktade pristrenden för marklandssyste-
met gäller även under de två decennierna efter digerdöden 1350, vilket får 
sägas vara en märklig iakttagelse i ett europeiskt perspektiv. Den hypotesen 
framkastas här att Svealands jämförelsevis ekonomiska efterblivenhet med 
Östergötland innebar under 1300-talet alltjämt gott om ännu ej uppodlad 
mark, vilka drog till sig successivt ökade investeringar i jord med hopp om 
ökad framtida avkastning (och denna prisbubbla lär ha spruckit redan före 
sekelskiftet 1400).
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Värdeenheter & betalningsmedel 
samt ett större sammanhang:  

levnadsstandard mellan  
folkungatid och 1500-talet

Inledning
Vissa observationer återstår att redovisa, och de kommer i vissa fall att 
närma analysen den medeltida kommersiella vardagen. I detta kapitel re-
dovisas således dels observationerna av värdeenheter och betalningsme-
del som excerperats, dels enstaka styckepriser på lösegendom ur prista-
bellen 10:4 i bilagan. Bland dessa styckepriser återfinns spannmåls- och 
silverpriser excerperade ur kommersiella avtal och dessa har visat sig på 
ett fruktbart sätt kunna adderas till en undersökning av svensk senme-
deltid, så att denna kunnat sträckas tillbaka ända ned i sent 1200-tal. Via 
denna studie sätts Sverige in i ett såväl geografiskt större som tidsmässigt 
längre perspektiv än tidigare i denna bok; de sammantagna prisserierna 
sträcker sig fram till 1530.��� Detta är frukten av ett samarbete med Johan 
Söderberg, som är verksam inom ett internationellt nätverk av ekonom-
historiker med syfte att skapa underlag för att jämföra levnadsstandarden 
mellan olika civilisationer från medeltiden och framåt i Europa, Afrika 
och Asien. Sverige synes av analysen av hårddata från detta nätverk vara 
inne i en kommersiell expansion från senast 1200-talet, dock utan att nå-
gonsin krympa det ekonomiska gapet till grannarna på kontinenten och i 

��� Söderberg & Franzén 2006.
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England. Bergsbruket utgör ett undantag och bör ha bidragit till att priset 
på spannmål sjönk något under 1400-talet.

Värdeenheter och betalningsmedel

En monetär utveckling i motvind
I tabellbilagan återfinns tre tablåer som i tur och ordning i siffror återger 
de excerperade ärendena (2614 st.), deras värdeenheter samt transaktions-
medel. Som framhålls i kapitel 1 (s. 25–27) är det fundamentalt i en studie 
byggd på penningteoretiska fundamenta att inte förväxla värdeenhet (pris-
lapp) med transaktionsmedel, även om dessa två ibland på en språklig nivå 
kan sammanfalla. Mer konkret uttryckt innebär det sistnämnda att värde-
enheten också kan sägas beskriva betalningsmedlet, såsom lördagen den 31 
mars år 1319 när domprosten Björn i Linköping i sitt testamente anger att 
han tidigare i livet köpt en attung (okänt av vem) för 40 mark penningar 
och att likviden för denna attung överlämnats i reda penningar.���

Men som många historiker noterat kan värdeenhet och transaktions-
medel divergera.��� Att värdeenheten pengar i en primitiv ekonomi au-
tomatiskt skulle innebära mynt som betalningsmedel före de symboliska 
pengarnas tid är ett orimligt antagande. Det kan illustreras med exemp-
let Guttorm Djäken (djäkne = läs- & skrivkunnig) som söndagen den 1 
juni 1348 säljer en andel av ett fiskevatten i Västergötland för 8 mark 
penningar, vilket betalas med ”värdörar”,��� det vill säga det fornsvenska 
ord som kan översättas med mellanvaror, alltså lösöre som används som 
om de vore pengar. Dessa båda exempel utgör exempel där såväl värde-
enhet som transaktionsmedel artikuleras, men merparten av brevtexterna 
är inte så tydligt formulerade. De excerperade transaktionernas värdeen-
heter framgår av tablån på nästa sida:

��� DS 2189. Att mynt påstås ha överlämnats vid detta köp, framgår av brevets la-
tinska formel ”emi in prompta pecunia” = ”har köpt för reda pengar” i enlighet med 
Fritz&Bäärnhielm nr. 3 (regest över DS 2189). Även andra formuleringar på latin och 
fornsvenska för att reda pengar överlämnats som transaktionsmedel finns.

��� T.ex. Heckscher 1941, s. 43–46. Se även liknande slutsatser i Lönnroth 1934, s. 78, 
Dovring 1953, s. 406 f., Gissel 1981, s. 50 & Franzén 1998, s. 237.

��� DS 4336 & Fritz&Bäärnhielm nr. 646.
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tabell 6:1  Ärendeslag och dessas värdeenheter bland excerpterna  
           1254–1370

ärendeslag      v     ä      r      d      e      e      n      h      e      t

Ej angiven Monetär Silver Övriga Summa
Fast egendom (jord) ��0 ��� �� �� �00�

Lös egendom � �� � �0 ��

Tjänst � �0 � �� ��

Kredit (skuld) �0� ��� ��� �� �00�

Jordabyte med mel-
langift

� �� � �� �0�

Saköre (böter) �� �� � �� ��

Avrad �� �0� � �0 ���

Testamente/Arvskifte Ej excer-
perade

62 Ej excer-
perade

Ej excer-
perade

62

Förlikning Ej excer-
perade

2 Ej excer-
perade

Ej excer-
perade

2

Skatt Ej excer-
perade

5 Ej excer-
perade

Ej excer-
perade

5

Donation Ej excer-
perade

8 Ej excer-
perade

Ej excer-
perade

8

Stadga (världslig  
el. klerikal)

Ej excer-
perade

24 Ej excer-
perade

Ej excer-
perade

24

summa 599 1540 209 266 2614

Källa: Relationsdatabas där ovanstående data byggs på företagen inventering i det svenska 
medeltida källmaterialet 1250–1370 (DS 1–9, SDhk & Fritz&Bäärnhielm). 
Anm.: a) Siffrorna före ärendeslagen hänvisar till indexnumren i databasen. För nr. 8–13 
(icke-marknadsbaserade) gäller att dessa allena excerperats när styckepris i monetära sys-
tem från Sverige föreligger. 
b) Kolumnen ”Övriga” inkluderar dels värdeenhet i jord, dels olika kombinationer av 
värdeenheter (t.ex. penningar + fastighet). Se vidare tablå över värdeenheterna i bilagan, 
tabell 10:6.

6  • v ä r d e e n h e t e r  &  b e ta l n i n g s m e d e l  . . .
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Ovanstående ärendeslag 8–13 ligger som synes utanför marknaderna och 
de har endast excerperats i de fall där styckepris i det svenska monetära 
systemet angivits (om några av dessa se under nästa rubrik). Av nummer 
1–7 framgår att mer än var femte saknar värdeenhet, men också att hela 
58 procent har värdemätare i pengar angiven. Som synes är silver den näst 
populäraste värdemätaren, ett väntat resultat sett i ett internationellt per-
spektiv. Medeltida marknader och monetära system i Nord- och Västeu-
ropa kan sägas ha varit baserade på en standard räknad i silver (till skillnad 
mot angränsande civilisationer i öster och söder där guldet ofta spelade en 
liknande roll).

Vad gäller fast egendom (nr. 1 tabellen) har ungefär hälften ett pen-
ningpris angivet, men förvånansvärt många är utan värdeenhet alls. Bland 
de senare finner man många exempel på att man i källan nöjt sig med 
att ange att köpet avslutats, men också belägg på att källan i frågan är 
av sekundär natur (t.ex. att ett tidigare köp refereras eller att vi bara har 
en lakonisk regest i behåll). En stor andel penningbelopp finner vi även 
bland krediterna (nr. 4), men där är antalet (och andelen) värdeenheter 
i silver långt högre än bland fastigheterna. Det synes vara en klar indi-
kation på monetär misstro vid oavslutad betalning – över den medeltida 
ekonomin hängde alltid faran av myntförsämring. Bland de 33 ”övriga” i 
tjänst (nr. 3) finner vi 29 belägg på jord, ofta i källorna beskrivet som ett 
vederlag till en tjänare (manlig eller kvinnlig) för lång och trogen tjänst, 
likt det exempel från 1277 med förvalterskan Hermodis som ges i kapitel 
två (s. 45).

De många värdemätarna i monetära siffror kan trots allt sägas bära syn 
för sägen om en ekonomi som i de flesta fall vid stora affärer utnyttjade 
de fördelar som värderingar i penningpris skänker, inte minst i form av 
information, det vill säga en måttstock för alla andra varor. Må vara att 
denna jämförbarhet var synnerligen ungefärlig för aktörerna med tanke 
på hur växlande silverinnehållet mellan de olika penninggrupperna ver-
kar ha varit. Till och med inom en och samma myntgrupp synes ju som 
framgår av kapitel 3 att substansvärdet i penningen ha varit mycket va-
rierande på grund av den primitiva teknik för prägling som var för han-
den på 1300-talet. Men trots dessa internationellt sett outvecklade mynt 
synes de ha använts rätt ofta i likvider vid affärer som rörde stora värden 

Folkungatiden 25 oktindd.indd   170 2006-10-26   11:19:58



     171

såsom fastigheter��� – vi bör erinra oss att myntets popularitet mycket väl 
kan har berott på att andra betalningsmedel än mynt (m.a.o. ’värdörar’) 
kunde vara behäftade med liknande osäkerheter att bestämma substans-
värdet.

I tabell 6:2 på nästa sida rör det sig om ett försök att klassificera i enlighet 
med penningteorins fokus på olika slag av betalningsmedel, varav pengar 
bara är ett av otaliga andra medel för avslutad betalning. Det ska dock till-
stås att osäkerheten är stor vid dylik klassificering; bryderierna som före-
gått denna har varit större än vid klassificering av värdeenheterna i tabellen 
ovan. Gränserna är ofta inte lätta att dra i många brev med sina lakoniska 
formuleringar vad gäller olika medel för ekonomiska uppgörelser, och ib-
land har klassificeringen i databasen fått ske via alexanderhugg.��� Alltnog, 
de okända (icke utskrivna/bevarade) återfinns i den första kolumnen, de 
med avslutad betalning i kolumn 2–4 medan de med uppskjuten betalning 
återfinns i kolumn 5–6.

��� Liknande rön med talrika penningpris och många likvider i mynt för fast egendom 
har noterats för svensk senmedeltid, se Franzén 1998, s. 152 f.

��� Ett avslöjande och källkritiskt värdefullt exempel från ett brev av år 1366 visar på hur 
svårt det är att säkert veta vad som döljer sig bakom lakoniska formuleringar om betal-
ningsmedel. Kristin i Nyarp säljer i detta jord i värdeenheten pengar, 30 mark, och trans-
aktionsmedlet sägs utgöras av ”oxar för tre mark och kor för tolv öre”. Men brevet for-
mulerar den avslutade betalningen med den inte ovanliga formuleringen ”vilka penningar 
jag erkänner mig till fullo och helt och fullt uppburit av Udd [Mattsson]” (DS 7425; min 
kursiv). Denna och liknande formuleringar har av mig normalt vid excerperingen tolkats 
såsom ett belägg på transaktionsmedlet pengar, vilket här inte synes varit fallet.

6  • v ä r d e e n h e t e r  &  b e ta l n i n g s m e d e l  . . .
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tabell 6:2  Ärendeslag och dessas transaktionsmedel bland excerpterna 
1254–1370

ärendeslag t  r  a  n  s  a  k  t  i  o  n  s  m  e  d  e  l
                             okänd         avslutad            oavslutad               

Ej  
angivet

Mynt Övrig 
kontanter 
utom mynt

Avslutad 
ospecifi-
cerad

Pant i 
jord el. 
lösöre

Övrig 
upp-

skjuten

Summa

Fast egedom 

(jord)

138 259 69 529 8 6 1009

Lös egendom 46 5 9 6 13 5 84

Tjänst 12 1 36 3 6 0 58

Kredit (skuld) 181 38 137 90 529 31 1006

Jordabyte med 

mellangift

9 46 16 35 2 0 108

Saköre (böter) 12 0 40 8 2 2 64

Avrad 172 3 3 4 1 1 184

Testamente/

Arvskifte

49 1 9 0 3 0 62

Förlikning 0 1 1 0 0 0 2

Skatt 1 3 1 0 0 0 5

Donation 0 1 7 0 0 0 8

Stadga (världs-

lig el. klerikal)

24 . . . . . 24

summa 644 358 328 675 564 45 2614

Källa: Relationsdatabas där ovanstående data byggs på företagen inventering i det svenska 
medeltida källmaterialet 1250–1370 (DS 1–9, SDhk & Fritz&Bäärnhielm). I enlighet med 
tabell 10:7 i bilagan inkluderar den första kolumnen observationerna i betal_id 1, den 
andra betal_id 2, den tredje betal_id 3–6, 9, 14 & 16, den fjärde betal_id 15, den femte 
betal_id 7 & 17 och den sjätte betal_id 8, 10–12, & 22. 
Anm.: a) Siffrorna före ärendeslagen hänvisar till indexnumren i databasen. För nr. 8–13 
(icke-marknadsbaserade) gäller att dessa allena excerperats när styckepris i monetärt sys-
tem i Sverige föreligger. 
b) . = Orimlig uppgift.

Folkungatiden 25 oktindd.indd   172 2006-10-26   11:19:59



     173

Några exempel ur källmaterialet ska ges. Från den första kolumnen har vi 
från år 1339 en uppgift bevarad om att ’Jöns Siggesson i Borringe (i Äl-
vestads socken i Östergötland) säljer till välboren man Johan Holmgers-
son ¼ av Hornstäve i Glanstads by i Vreta (Klosters) socken för 16 mark 
penningar’��� – ett fall där bevarandeförhållanden sannolikt gjort trans-
aktionsmedlet för alltid oåtkomligt för oss. Betalning med mynt finner 
vi bland många andra exempel när lördagen den 9 september 1329 ”Rid-
daren Styrbjörn Torstensson säljer, för 10 mark penningar, ett örtugsland 
i Sävja i Danmarks socken till domprosten Björn i Uppsala, samt kvitterar 
betalningen”.��� Från den tredje kolumnen kan anföras ett brev från tors-
dagen den 20 augusti 1321 när ”[p]rosten i Östbo, Håkan, kyrkoherde i 
Tofteryd, intygar att Bose i Skepperstad åter försålt till Nydala kloster 
den kvarn i Skaftatorp som Tuke Jonsson hade upplåtit till nämnda klos-
ter och som Bose och hans hustru erhållit jämte annan egendom genom 
byte eller s.k. jordaköp från klostret.”���

Vanligast av kategorierna ovan är dock formuleringar som blott ang-
er att köpet kort och gott är avslutat (kolumn 4). Olika medeltida for-
muleringar finns för att ange detta, såsom måndagen den 29 maj 1307 
när:

Johan, (son till) Öd... Långben, kungör att han med sina släktingars 
samtycke till västeråskaniken Tideman sålt en vret invid Västerås, på 
vars östra sida ligger en åker, som tillhör Nils ”skimalpænning”, och på 
den västra några gårdar, samt erkänner sig ha erhållit full betalning för 
denna, varför ingen i framtiden kan göra anspråk på äganderätten till 
den. Fastar var de dåvarande rådmännen fogden Alle /---/.��0

��� Citerat och något redigerat ur SDhk nr. 4474, baserad på Gillingstam 1996, s. 79.
��� Citerat och något redigerat ur SDhk nr. 3658, upprättad efter DS 2743; se även 

Fritz&Bäärnhielm nr. 157. Den latinska formuleringen i brevet på vilken här byggs det 
antagandet att pengar överlämnats direkt i brevutfärdarens hand lyder ”et statim ad manus 
tradidisse, de qua quidem pecunia mihi est integre satisfactum”.

��� Citerat ur SDhk nr. 3107 efter DS 2315.
��0 Citerat och något redigerat ur SDhk nr. 2205, upprättad efter DS 1552.

6  • v ä r d e e n h e t e r  &  b e ta l n i n g s m e d e l  . . .
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Just den juridiska stadfästelsen, och andra ord med liknande innebörd,��� 
har av mig tolkats som att köpeskilling erlagts men att transaktionsmedlet i 
övrigt är okänt (om formuleringar kring det i övrigt saknas). Från pantsätt-
ningarnas stora och viktiga domän slutligen finns typfall i kapitel 4 anförda 
(se s. 113 & 114) och vi kan notera att panten även uppträder utanför den 
rena kreditsfären (ärendeslag nr. 4).

Hur utvecklas monetariseringen över tid? Frågan bör ställas även om till-
fälligheter lika gärna som underliggande trender kan spela in vid dylika 
beräkningar på grund av materialets ringa storlek. Tabell 10:8 i bilagan 
visar observationerna av andelen monetära värdeenheter uppdelade i pe-
rioder i de sju första ärendena i tabell 6:1, med andra ord de kommersiellt 
grundade. Som monetära värdeenheter räknas priser i jämtländska, skån-
ska, gotländska, utländska, götiska och svenska penningar. Den sistnämnda 
värdemätaren dominerar materialet med 1250 observationer, cirka hälften 
av samtliga observationer och 87 procent av de monetära. Ett försök till 
en över tid mer finfördelad framställning av de monetära värdeenheternas 
utveckling redovisas i diagram 6:1 nedan. Där har år för år prickats in den 
procentuella andelen av värdeenheter av de kommersiella transaktionerna. 
Som framkommit flerstädes i denna bok ligger observationerna mycket 
ojämnt fördelat över tid, så det innebär exempelvis att år 1270 med två 
transaktioner varav en monetär registreras som 50 %, medan för år 1370 
excerperade transaktioner uppgår till 69 varav 32 monetära resulterar i an-
delen 46 % i diagrammet på nästa sida.

��� Ur lagar och praxis finner vi således olika ord för att jord bytt ägare på ett hemult sett 
(varav köp allena är ett av flera). Dessa begrepp har sedan länge analyserats av forskare uti-
från olika utgångspunkter. Inger Larsson räknar upp några av dessa termer (vars innebörd 
ibland lämnar utrymme för olika tolkningar): ’skötning, omfärd, skaftfarning, skafthållning 
& fastfarning’ (Larsson I 2001, s. 197).
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diagram 6:1 Andel per år i procent av kommersiella transaktioner med 
monetär värdeenhet 1254–1370 / Trendlinje samt polynom trendlinje av 
6:e graden

Den linjära trendlinjen i prickdiagrammet bekräftar en tendens under Folk-
ungatid som är väntad, det vill säga den är uppåtriktad. Den kan med andra 
ord ses som ett indicium om ett samhälle som gick mot en successivt högre 
grad av nyttjande av pengar som värdemätare (som information). Men som 
tabell 10:8 antyder är det inte fråga om en obruten rörelse i framåtskridan-
dets tecken, bakslag kan skönjas under vissa decennier. Således är de båda 
perioder där vi ser de lägsta procenttalen i tabell 10:8 dem vilka inkluderar 
år där riket drabbades som hårdast av inbördeskrig (1310- & 1360-tal).

De avslutande fjorton åren 1357–1370 noteras inget år över medelvär-
det på 57 procent. Värdena har därför också i diagram 6:1 summerats i en 
polynom kurva vilken till skillnad från den första trendlinjen framhäver 
svängningarna i utvecklingen. Den ger en bild av återgångar till mer pri-
mitiva värdemätare under tidigt 1300-tal, och än mer påtagligt efter di-
gerdöden med start redan åren innan denna farsot bröt ut 1350. Det ska 
tillstås att denna minskade grad av monetarisering synes något paradoxal 
med tanke på det parallellt ökande antalet köp och pantsättningar av jord 
i brevmaterialet (se föregående kapitel) efter digerdöden och att nära en 
tredjedel av samtliga excerpter ligger efter år 1356.

6  • v ä r d e e n h e t e r  &  b e ta l n i n g s m e d e l  . . .

ANDEL PER ÅR I PROCENT AV KOMMERSIELLA TRANSAKTIONER MED MONETÄR VÄRDEENHET 
1254-1370 / Linjär trendlinje samt polynom trendlinje av 6:e graden
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Som framgår av kapitel 3 (s. 61–64) menar institutionella penningteoreti-
ker att då en penningpräglande stat står stark, resulterar denna styrka i att 
pengarna på marknaden erhåller ett extra värde utöver substans, förutsatt 
att regenten accepterar sina egna mynt som likvid vid uppbörd av skatten. 
Att man som här under de två perioderna av kronans värsta förfall under 
1300-talet noterar en nedgång av monetära prislappar vid ekonomiska upp-
görelser, behöver således inte vara en tillfällighet. Vi har all anledning att 
anta att en ekonomisk utveckling ägde rum under Folkungatiden som hel-
het betraktat, men förmågan att skapa ett våldsmonopol vilket levererade 
den skattskyldiga befolkningen skydd för liv, egendom och rätten köpa och 
sälja kan bara sägas ha lyckats på mycket lång sikt. Krigsperioderna – det 
vill säga de blodiga maktkamperna inom kungafamiljen – synes ha medfört 
återgångar till primitivare former för bytet av reala resurser. Den medeltida 
statens roll i Sveriges ekonomiska historia blir med den tolkningen tveeg-
gad.

Penningpriser på animalier

Ett axplock bland våra äldsta styckepriser på lös egendom
De flesta styckepriser har redan analyserats i föregående kapitel och som 
framgår är det fråga om jord i olika mått som antingen pantsatts eller sålts. 
Från den stora styckepristabellen i bilagan återstår dock några prisnote-
ringar att redovisa, och här behandlas de nominella priserna i svenska mark 
och götamark (dvs. före 1290) som vore de en konstant över tiden (något 
som med tanke på det varierande substansvärdet givetvis inte är invänd-
ningsfritt). Antalet funna styckepriser är få till antalet jämfört med vad 
som kan uppbringas ur senmedeltida räkenskaper och stadsböcker,��� och i 
tabellen nedan har samtliga belägg i respektive objektskategori medtagits 
oavsett om priset är tillkommet via handel eller påbud. Ett kuriöst exempel 
av det senare slaget anger kung Magnus i ett bergsprivilegium från år 1347 

��� Ett långt större styckeprismaterial än vad som redovisas här, men från senmedeltid, 
återfinns exempelvis i tabellerna 4:5, 8:1 & 11:9 i Franzén 1998, s. 111–113, 212 & 263–
265. Johan Söderberg är f.n. aktiv med analyser av priser från senmedeltid och publicering 
av dessa rön ligger inte långt fram i tiden. Se även om detta under nästa underrubrik.
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där ett par skor av god kvalitet anges till ett värde av 1 öre (= 24 penning-
ar).273 Några år senare stadgar samme regent i stadslagen att käranden är 
skyldig att lägga ut mat till ett värde av 2 penningar om dagen åt en manlig 
svarande som på kärandens uppdrag är arresterad.274

Det skulle med denna räknelek innebära att tolv dagars existensmini-
mum i livsmedel motsvarade värdet av ett par dugliga skor vid mitten av 
1300-talet. På liknande sätt kan i tabellen nedan approximeras att en tunna 
smör motsvarade drygt två och en halv ko, en i och för sig inte osanno-
lik prisrelation för Sveriges kanske viktigaste exportvara under 1300-talet 
(osmundjärnets kraftigt ökade betydelse som exportprodukt hör i huvud-
sak 1400-talet till). Om produktionsmedlet till smörets råvara, kon, kan vi 
vidare konstatera att den genomsnittliga kossan i tablån nedan inte ens når 
upp till ett värde av två mark penningar, och den ser normalt ut att mot-
svara en halv oxe.

tabell 6:4  Nominella styckepriser i mark penningar på vissa animalier 
funna 1268–1370

Värdeobjekt Antal Medelvärde Variationskoefficient Period
Häst 55 32,2 191 % 1268–1369

Varav häst i 
kommers

23 52,7 168 % 1325–1369

Varav häst i 
testamente

32 17,4 126 % 1268–1369

Ko (inkl. nöt) 13 1,7 48 % 1335–1370

Oxe (inkl. 1 tjur) 10 3,1 10 % 1364–1370

Smör per tunna 8 4,5 18 % 1336–1368

Källa: Tabell 10:4 i bilaga. 
Anm.: a) 1 mark svenska = 8 öre = 24 örtugar = 192 penningar; 1 mark götapenningar = 
8 öre = 24 örtugar = 384 penningar. b) Variationskoefficienten är ett spridningsmått där 
standardavvikelsen uttrycks i procent av medelvärdet.

273 DS 4142 & Fritz&Bäärnhielm nr. 589.
274 Stadslagen, Rådstugubalken XXXIII § 1, s. 179 samt s. 206 not 158.
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Det vanligast prissatta objektet är som synes häst, tillika även en vanlig do-
nation i högmedeltidens utförliga testamenten (en utförlighet som sedan 
försvinner ur arvsförordnanden), även om de flesta av dessa fyrbenta gåvor 
sannolikt inte åsätts ett pris i pengar. Det höga spridningsvärdet, variations-
koefficienten, för häst är ett väntat resultat. Där ingår såväl den stridshäst 
som år 1332 inköptes åt kung Magnus för 80 mark silver kölnisk vikt, motsva-
rande 400 mark penningar enligt samma källa, som den ridhäst som ungefär 
samtidigt inköptes åt påvens budbärare för 10 mark penningar,275 vilket blott 
motsvarar en knapp femtedel av genomsnittspriset för en inhandlad häst. Då 
breven med få undantag härrör från samhällets spetsar, får vi anta att det för 
det mesta rör sig om ridhästar, inte böndernas arbetshästar vars penning-
värde borde legat väsentligt lägre. De nominellt sett två billigaste hästarna, 
för 3 respektive 2 mark [götapenningar?], utgör de äldsta noteringarna. De 
härrör från ett testamente av år 1268 och mottagare är ”fattighuset i Skän-
ninge” samt ”hospitalet på Öland” vilka kan välja mellan häst och 3 respek-
tive 2 mark. Dessa värdeenheter kan kanske tolkas som ett slags typfall på 
vad en arbetshäst kostade att köpa in för över sju sekler sedan.276

Det ska källkritiskt tillstås att risken finns att detta uråldriga belägg bara 
uttrycker värdeenheterna som ’2 och 3 mark’, och att vi därför inte kan vara 
säkra på ifall det är mark silver som är underförstått i stället för (som här 
tolkat) mark penningar. I föregående kapitel analyseras genomsnittspriser å 
vissa jordetal (se tabell 5:4) och man skulle i och för sig kunna gå vidare med 
jämförelser av värden med dessa, såsom att 40 kor ungefärligt skulle kunna 
motsvara en attung jord. Jag avstår dock från det med det konstaterandet att 
just den värderelationen natura kontra fast egendom mer än antyder att jord 
var den huvudsakliga källan till rikedom för sex sju sekler sedan.

Vissa data från detta projekt har använts för att sätta in det medeltida 
Sverige i ett längre och geografiskt större sammanhang. Den studien re-
fereras under nästa rubrik och det är en historia om ett europeiskt med-

275 Fritz&Bäärnhielm nr. 215 byggd på DS 2937 & Fritz&Bäärnhielm nr. 222b byggd på 
AC 311 (s. 334–339).

276 SDhk nr. 880 upprättad efter DS 532; originalets text också translittererad på nytt 
samt översatt till nusvenska av Claes Gejrot (Gejrot 1994, s. 122 & 221 f.).
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eltida rike statt i såväl utveckling, som i oförmåga att krympa gapet till 
de grannar i söder och väster, från vilka de impulser kom som sent om 
sider utvecklade ekonomin i den periferi som redan då ibland gick under 
benämningen Sverige.

Välfärdsindikatorer i medeltidens Europa

Exemplet Sveriges agrara ekonomi 1291–1530
Sverige var under medeltiden inte ett isolerat rike. Därom råder ingen 
oenighet, men vid studiet av det svenska samhället betonar olika forsk-
ningsriktningar vikten av påverkan utifrån på olika sätt. Det beror förstås 
delvis på vilken typ av lång struktur man studerar. Vad gäller kyrkohistoria 
är impulser utifrån mer uppenbara än exempelvis lagarnas historia, där en 
äldre riktning (den germanistiska) mer betonat rättsnormernas ursprung 
i det nordiska samhället än som resultat av reception utifrån.��� Utgångs-
punkt och förförståelse är med andra ord viktiga. I denna bok fungerar 
det internationella perspektivet som ett raster genom vilket mönster från 
Sverige kan skönjas, det vill säga Västeuropas många framsteg inom pro-
duktion och handel under hög- och senmedeltiden ligger som en bakgrund 
till iakttagelser om Sveriges övergång mellan dessa båda epoker.

De två huvudfrågorna är hur Sverige ter sig i jämförelse med samtida 
ekonomier i Europa, samt om Sverige utgjorde en från andra regioner 
ekonomiskt isolerad del? Det problemkomplex som rör detta penetreras 
i en uppsats författad tillsammans med Johan Söderberg (se inledningen 
till detta kapitel). Johan Söderberg har främst via räkenskaper excerperat 
senmedeltida kommersiella priser med start i den så kallade barnekowska 
räkenskapen (1365–1367), alltså i skarven där min undersökning slutar.��� 
I fokus står två slag av penningpriser i vikt: dels silver, dels spannmål. Det 
sistnämnda rör sig om sädesslaget korn vilket var det billigaste och det van-
ligast odlade sädesslaget och vädrets växlingar tycks inte spela någon stor 
roll för prisbildningen. Genom att till Johan Söderbergs databas addera de 

��� Den s.k. germanistiska synen på de medeltida lagarna kritiseras hårt av Elsa Sjöholm 
(1988) som ser reception utifrån som den främsta faktorn i lagarnas utformning.

��� Barnekows räkenskap 1365–1367 & Söderberg & Franzén 2006.
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observationer om spannmåls- och silverpriser som framkommit via bre-
ven 1291–1370 kan analysen av den svenska agrara ekonomin och levnads-
standarden förlängas trekvartssekel bakåt i tiden. Dessa tidiga silver- och 
spannmålsbelägg från köpenskap ur diplomen är få till antalet jämfört med 
den långt räkenskaps- och sifferrikare senmedeltiden, men den kompara-
tiva bild de ger av Sverige är i grunden densamma som den som framträder 
av sen medeltid.

Det nätverk av ekonom-historiker som Söderberg tillhör har lagt stor 
vikt vid att definiera så precisa värdemätare som möjligt när levnadsstan-
dard ska jämföras mellan olika regioner (och på sikt olika civilisationer). 
Valet på värdeenhet har bland dessa forskare fallit på silver och spannmål 
i vikt, det vill säga alla penningpriser på spannmål räknas om i gram silver. 
Vad gäller metodiken i dessa omräkningar hänvisas till denna uppsats som 
när detta skrivs är antagen till publicering i Svensk Historisk Tidskrift (nr. 
2 2006). Silver är givetvis som vilken annan vara som helst i en marknads-
ekonomi som är utsatt för förändringar i utbud och efterfrågan. Prisstabi-
litet är dock ett kännetecken för silver under medeltiden och de europeiska 
svängningarna i silvrets relativpris var mycket lägre då än vad som blev 
fallet efter 1530. En fördel med silver i vikt som relativpris är också att det 
torde vara långt mindre känsligt för myntförsämring än penningpriser. Ett 
mynt där nominalen förblev oförändrad men substansinnehållet (i silver) 
förändrades – allt som oftast till det sämre – är inte någon svensk företeelse 
utan en allmäneuropeisk dito tvärs igenom hela medeltiden (och än värre 
under 1500-talet).

För att avläsa indicier på levnadsnivå i olika europeiska regioner antas att 
en låg prisnivå på spannmål i silver räknat tyder på en underutvecklad och föga 
monetariserad ekonomi.��� Den hypotesen kan låta som en paradox, eftersom 
vi associerar välfärd med lägre relativpriser på livsmedel, men i en ekonomi 
som utvecklas i produktivitet och varumångfald stiger också priserna på 
livets nödtorft. Detta kan befolkningen bära i en mer avancerad ekonomi, 
eftersom produktionen av andra nyttigheter ökar än mer. Ett annat sätt att 
uttrycka saken är att spannmålens relativpris stiger långsammare än andra 
varor och tjänster. Så var det för 700 år sedan och så är det idag. Ett exem-
pel på det påståendet är att spannmålspriserna i u-länder är mycket lägre 

��� Braudel 1986 b, s. 33.
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än i den industrialiserade världen (vare sig vi mäter dessa i dollar eller i 
silver).

En annan ekonomisk indikator utgör graden av prisfluktuation, där stora 
variationer i pris är ett tecken på underutveckling och låg levnadsstandard. 
Historisk erfarenhet pekar mot att mer omfattande handel och integration 
mellan olika regioner leder till långt högre grad av prisstabilitet. Prisers 
variation benämns i ekonomisk jargong som volatilitet och stabila livsmed-
elspriser innebär en högre grad av förutsägbarhet, av trygghet för aktö-
rerna på marknaderna. Ekonom-historikern Karl Gunnar Persson argu-
menterar därför med goda skäl för att instabila priser var ett av de största 
problemen i de förindustriella ekonomierna genom de kast i levnadsnivån 
som de gav upphov till,��0 och detta europeiska problem syntes inte ha 
genomgått någon förbättring under medeltiden oavsett utvecklingsnivå. 
Hur framträder då Sverige vid en jämförelse med andra regioner i det 
samtida Europa?

De svenska observationerna ger en statistisk bild av ett rike med såväl 
mycket låga som kraftigt volatila priser på spannmål. Sverige synes också 
ha stått utanför prisintegrerade områden i Nordvästeuropa såsom Flan-
dern, eller London med sin stora omnejd av kommersialiserat jordbruk 
som försörjde den med medeltida mått väldiga staden (80 000 före diger-
döden). Endast i östra Europa återfinns spannmålspriser som är lägre än 
de svenska, men volatiliteten är större i Sverige än i något annat undersökt 
område. Dessa våldsamma svängningar tyder på en ekonomi än mer primi-
tiv än vad prisnivån gör. Slutsatsen blir då ett medeltida svenskt samhälle 
med stor osäkerhet och svåra hinder för människor att etablera kommersi-
ella verksamheter utanför den agrara sektorn. Att vissa människor i Sverige 
ändå övervann dessa olägenheter i köpstäder och annorstädes är ju allom 
bekant, men steget dit var förknippat med större risker än i samtida sam-
hällen söderut och österut.

Att svårigheterna utanför den primära sektorn med tiden mildrades 
framgår av att priserna på spannmål sjönk i Sverige under senmedel-
tiden. Parallellt kan sjunkande spannmålspriser också skönjas i andra 
områden, exempelvis i England. Vad gäller marknadsintegration med 

��0 Persson 1999, s. 23 & 31. Karl Gunnar Perssons resonemang är inspirerat av ekono-
men Amartya Sens forskningar om fattigdom och hungersnöd i modern tid.
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den livsviktiga brödsäden kan konstateras att denna inte följde politiska 
gränser särskilt väl. Kommersens Mecka – London – framstår som ett 
idealfall av en metropol som gjorde rätt för sig i de delar av England som 
försörjde de många stadsborna. Men centrum för Nordeuropas stapel-
varuhandel synes faktiskt inte ha legat där utan snarare i Nederländerna. 
Den svenska utvecklingen visar dock att Sverige inte stod helt isolerat 
från övriga Nord-Europa såsom England och södra Östersjöområdet. 
Korrelationen med dessa regioner är svag om än statistiskt signifikant. 
Att denna handel med Sverige inte var särskilt omfattande är därför en 
sannolik slutsats.

I ett av rådet i Lübeck utfärdat brev till rådet i Danzig från sannolikt år 1376 
framkommer att den svenske kungen kränkt köpmannaprivilegier och att 
sjörövare härjar i Öresund. Lübeckarna ber sina adressater att respektera 
det exportförbud på spannmål och andra varor man utfärdat för de nord-
iska länderna i avsikt att komma till rätta med dessa olägenheter.��� I denna 
ögonblicksbild påminns vi om hur våld, plundring och brutna fördrag av 
regenterna och andra makthavare hörde till den kommersiella vardagen 
under medeltiden. Att det frivilliga bytets princip trots allt kom att spridas 
i allt bredare samhällslager tycks snarare ha varit trots än tack vare dessa 
potentaters verksamheter som så ofta var inriktade på krig.

Den jämförelsevis svaga feodala staten i norra och västra Europa var 
inte för en fri handel, men den förmådde inte heller att avskaffa eller 
ersätta kommersen. Den irreversibla processen mot fler och mer omfat-
tande marknader har därför sina rötter i den medeltida myllan. Det gäller 
också det högmedeltida Sverige, även om vägen för detta perifera område 
var längre än för grannarna i söder och sydväst. Den iakttagelsen bekräf-
tar den äldre forskningens omdöme att Sveriges ekonomiska inhämtning 
av försprånget till övriga Väst- och Mellaneuropa ligger långt efter med-
eltiden.��� De stora framgångarna inom senmedeltidens bergsbruk blir 
satta i detta större sammanhang blott undantaget som bekräftar regeln.

��� SDhk nr. 10844.
��� Heckscher 1941, s. 79.
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Sammanfattning
I detta kapitel har granskats värdeenheter (prislapp) kontra betalnings-
medel vid kommersiella transaktioner samt vissa utvalda penningpriser på 
djur och livsmedel. Syftet har varit att komma den medeltida kommersiella 
vardagen närmare. Pengarna som värdemätare ökar under Folkungatiden, 
men perioderna av inbördeskrig synes ha lett till återgångar till mer pri-
mitiva bytesformer. Statistisk över uppskjuten betalning i form av främst 
pant, kredit med andra ord, har redovisats. Så har även redovisats olika 
medel för avslutad betalning och bland dessa har vi mött det sedan länge 
välkända faktumet att priser i pengar ibland betalades med andra varor än 
varan pengar. Denna skillnad mellan värdeenhet och betalningsmedel kan 
även förekomma vid andra värdeenheter än pengar, till exempel silver. Be-
talningsmedel som inte utgjordes av mynt gick på fornsvenska under be-
nämningen ’värdörar’, och beläggen på dessa mellanvaror från medeltiden 
är en påminnelse om att slutmålet i ekonomin idag eller på medeltiden inte 
handlar om pengar.

Priset på spannmål och silver i vikt från denna studie har adderats till ett 
arbete som Johan Söderberg gjort från sen medeltid till och med 1530. För 
att effektivisera jämförelsen över tid och med andra europeiska regioner, 
räknas priserna på vägd spannmål om i gram silver. Sverige framstår via 
dessa statistiska komparationer som inte bara en ekonomi i Europas perife-
ri utan även som en av de mest primitiva med låga sädespriser och det med 
jämförda regioner allra mest varierande (alltså med den högsta volatilite-
ten). Att den svenska ekonomin dock under gång utvecklades framgår av 
att priset på spannmål likt i andra av Europas ekonomier sjönk successivt. 
De kraftiga svängningarna i pris för den livsviktiga brödsäden minskade 
dock inte, varken i Sverige eller annorstädes. Då prisstabilitet är en av de 
allra viktigaste välfärdsfaktorerna är detta ännu ett belägg på ett efterblivet 
Sverige där den aktör som ville etablera sig utanför den agrara sektorn 
utsatte sig för stora risker.

6  • v ä r d e e n h e t e r  &  b e ta l n i n g s m e d e l  . . .
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7

 Resumé av folkungatidens  
monetära system

En studie i ekonomisk efterblivenhet

Syfte och utgångspunkter
Syftet med denna studie har varit att försöka kartlägga de monetära för-
hållandena i Sverige så långt tillbaka i tiden som de skriftliga spåren från 
den reala ekonomin medger. Det innebär primärt Folkungatiden med för-
sta funna belägg från år 1254 fram till och med 1370. Den teoretiska ut-
gångspunkten, eller förförståelsen, har varit grundad i en modell byggd 
på grundläggande ekonomiska och penningteoretiska hypoteser. I fokus 
har stått de svenska penningarnas roll på de marknader som kan skönjas. 
För att kunna föra tolkningarna av de empiriska rönen längre har Eli F. 
Heckschers neoklassiska penningteoretiska utsagor något kompletterats 
med ett institutionellt betraktelsesätt av medeltida monetära fundamenta, 
signerat C. A. E. Goodhart.

Redan före år 1200 anser numismatikerna att de svenska fastlandsmyn-
ten var resultatet av ett så kallat regale. Det innebar i så fall att mynt bara 
fick präglas på kronans uppdrag. Kanhända var så fallet vid starten i Lödöse 
på 1150-talet vid den i ett europeiskt perspektiv försenade igångsättningen 
av myntprägling.

Förutsättningar och tillvägagångssätt
Kapitel 2–6 bygger på ett tunt empiriskt underlag i jämförelse med vilken 
senare period som helst i historien. Fokus är riktat mot kvarlevor från den 
reala ekonomin, endast i undantagsfall nyttjas normativa källor. Valet av 
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studieobjekt är i huvudsak källstyrt, så till vida att dessa anpassats efter vilka 
data som det över huvud taget är möjligt att studera kvantitativt. Källorna 
utgörs till övervägande del av nära tiotusen så kallade brev, varav en mino-
ritet av dem har bidragit med variabler till den relationsdatabas som upp-
rättats. Ett undantag utgör att samtliga i tryckta brev namngivna män och 
kvinnor registrerats och könsbestämts (1000-tal till 1375 & 1401–1420). 
Främst har bland breven eftersökts medeltida belägg på kommers, olika 
slag av värdemätare (prislappar) och betalningsmedel, det svenska monetära 
systemet, liksom de andra monetära systemen som präglades inom Sverige, 
kön och klass vad gäller jord- och kreditmarknaderna, prisutvecklingen å 
de båda föregående och vissa priser på animalier och spannmål.

Som en jämförande bakgrund till förändringarna antas att Sveriges hög- 
och senmedeltida färdriktning innehöll paralleller med de samtida ekono-
mierna i det feodala västra och norra Europa där Sverige var den läraktiga 
parten. Feodalismen från cirka år 1000 till 1500 karaktäriseras av en stats-
makt av tidigare sällan skådad svaghet vad gäller såväl centrala regelverk 
som resurser. Detta möjliggjorde en långsiktigt progressiv ekonomisk ten-
dens mot ökat utrymme för lokalt anpassade institut och mer av frivillighet 
på bekostnad av inrättningar baserade på tvång och likriktning – de båda 
förra har ju visat sig leda till en successivt bättre hushållning med begrän-
sade resurser. Här ansluter jag mig till Douglass C. Norths och Robert 
Paul Thomas numera klassiska ekonomisk-institutionella tolkning av de 
medeltida framstegen i norra och västra Europa.

Huvudsakligen lägger jag fokus på tiden från och med 1290, eftersom 
göta- och sveamyntet tycks ha fusionerats ungefär då. Det betyder inte att 
tiden före 1290 ignoreras, men problemet är att källorna då är så försvin-
nande få till antalet, så från och med kapitel 3 används sparsamma och 
lakoniska data från 1254–1289 mest som startpunkter i kvantitativa över-
sikter. Rön från den perioden har tolkats som en bekräftelse på numisma-
tiska iakttagelser att Götaland låg före Svealand vad gäller kommersialise-
ringsgrad, ett ekonomiskt försteg som 1290–1370 synes ha minskat men ej 
tagits in i sin helhet. Den relativa tystnaden kring penningpriser under det 
svenska myntets första hundrafemtio år kan tolkas som att göta- och svea-
penningarna helt enkelt inte fungerade i egenskap av värdemätare i särskilt 
stor utsträckning (se vidare sista stycket).
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Ekonomiska trender och andra iakttagelser
Analyser av kvantitativa ekonomiska data från och med 1200-talets slut till 
1370 resulterar inte sällan i slutsatser av negativt slag. Ett teoretiskt sett 
svårsmält resultat återfinns i kapitel 3 där de folkungatida mynten sällan sy-
nes ha värderats över sitt substansvärde i silver. Därmed tycks folkungarnas 
prägling av mynt – som var av en rätt imponerande omfattning – ha utgjort 
en kostnad för kronan. Annorlunda uttryckt innebär det en slagskatt (seig-
norage) som var negativ. Motsatsen, alltså en myntprägling som renderade 
regenten ett överskott, vore ekonomiskt sett ett mer rimligt resultat. Så 
blev sedermera också fallet, senast under andra halvan av 1400-talet. Men 
till skillnad från denna senare period varierade Folkungatidens penningar 
kraftigt i substansvärde enligt studier av Brita Malmer. Variationsvidden 
kunde även vara stor i samtidigt präglade mynt inom en och samma grupp 
av penningar, det vill säga penningar med samma myntbild. Det utgör tyd-
liga tecken på underutvecklad teknik till avsevärt hinder för marknadernas 
förmåga att fungera effektivt.

Institutionellt sett borde dock flera faktorer tala för ett värde för mynten 
över sin substans. Jag tänker då på statens rätt till uttag av skatt och dess 
villighet att acceptera de egna mynten vid uppbörden av denna, penningen 
som den oftast bästa av alla betalningsmedel eller som information om alla 
andra nyttigheter i rollen som värdemätare. Men statistiska omräkningar 
tyder tvärtom på till och med lägre marknadsvärden än finvikten silver 
(gr. Ag.) representerade, en iakttagelse som redan antytts är svårförklarlig 
i ekonomiska termer. Det leder tanken mot en karaktäristik av ett hög-
medeltida Sverige som ett ålderdomligt samhälle i Europas periferi. Med 
andra ord, ett Sverige som under Folkungatiden endast var i början av en 
process av västeuropeisk art med ökade relationer människor emellan av 
förhandlingar och köpenskap på bekostnad av tvångsinstitut (se figur 1).

Tydliga spår av marknader syns dock i det sparsamt och regionalt ojämnt 
bevarade brevmaterialet. I dessa urkunder är inte sällan köp uppblandade 
med andra institut inom värdecirkulationen än kommersiella. De källkritis-
ka problemen är omfattande och ibland testas hypoteser på en datamängd 
som måste sägas vara av ringa omfattning för att kunna antas representera 
något slags typfall inom ekonomin. Ett annat dilemma utgör att brevma-
terialet domineras kraftigt av samhällets högsta strata, varav bara cirka en 
tiondel av alla cirka 39 000 namngivna personer är kvinnor. Men via närläs-

7  •  r e s u m é  av  f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  . . .
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ning i källorna finner man också belägg på män och kvinnor från de ofrälse 
besuttna stånden. Det rör sig då om borgare och bönder som agerat på 
jord- och kreditmarknaderna, vilket är det slags kommers som lämnat flest 
spår efter sig bland breven.

Vid avslutat köp överensstämmer inte alltid värdemätaren (prislappen) 
med transaktionsmedlet, vilket är ett mycket väntat resultat. Föga överras-
kande är också de många exemplen på uppskjuten betalning, i det övervä-
gande antalet observationer i form av pant. Ett dussin räntesatser har kunnat 
rekonstrueras och medelvärdet på dessa ligger på fem procent. Möjligen, 
men bara möjligen, motsvarande 5 % på 1300-talet ett riktmärke på vad 
en fastighet (eller andra utlånade reala resurser) förväntades avkasta årli-
gen. Skriftliga avtal om periodiska räntebetalningar slöts således trots det 
skadliga klerikala förbudet mot tagande av ränta, vilket blott verkat att ha 
varit riktat mot utlåning av pengar mot ränta. Exempel har givits på klerker 
av båda könen som inte levde som de borde ha lärt och de ifrågasatte hel-
ler aldrig rätten att som ägare ta betalt för att låta någon annan nyttja alla 
andra reala resurser än mynt.

En tendens, dock ej entydig, mot fler värdeenheter i pengar skönjes, men 
penningpriser minskar under perioder av krig – denna för människors väl-
färd så skadliga företeelse. Ett annat menligt fenomen utgörs av så kallade 
katastrofmynt, alltså penningar nästan utan innehåll i silver vilka verkar att 
ha präglats i stor mängd under 1350-talet. Parallellt med dessa försvinner 
svenska silverpriser i vikt ur breven. Det kan utgöra ett kristecken och har 
en motsvarighet i nästa period av katastrofmynt i svensk ekonomisk histo-
ria, det vill säga tidigt 1500-tal. Trots dessa olägenheter jämte de arkaiska 
former för värdecirkulationen som karaktäriserade Sverige ännu vid 1300-
talets inledning kan en viss ekonomisk progression skönjas 1290–1370. Så-
ledes uppträder i breven under 1300-talet allt oftare handel med jord och 
krediter mot pant i jord. Men att marknaderna ännu inte nått upp till ens 
ett minimum av förväntad effektivitet skönjes av ovannämnda misstro mot 
det monetära systemet, i dålig transparens för köpare och säljare, och i en 
mot fri handel riktade motrörelser av ökat patriarkalt och statligt förtryck.

Ekonomiska effekter av de fruktansvärda pestepidemierna som drog 
fram över Sverige 1350, 1359–1360 och 1368–1369 resulterar inte i mins-
kat antal brev under 1350- och 1360-talen eller efter senare pester enligt 
studier av Janken Myrdal. Men andelen kvinnor bland de namngivna i bre-
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ven i sin helhet sjunker efter digerdöden från cirka 10 % till cirka 8 % och 
ligger sedan kvar på denna generellt sett lägre nivå perioderna 1356–1375 
& 1401–1420. Det tolkar jag som att dessa pandemier kan ha drabbat kvin-
norna hårdare än männen och att detta förstärkte en redan påbörjad rörelse 
mot mer och mer patriarkalt tvång via såväl världsliga och klerikala normer 
som i praxis. Kvinnornas ställning på marknaderna försvagas – över tiden 
minskar de som aktörer på jordmarknaderna 1290–1370 – även om de fö-
rekommer i rollen som borgenär, gäldenär (vid pantsättning) köpare och 
– i synnerhet – som säljare tvärs igenom medeltiden och därefter.

I övriga Europa sjönk priserna på jord i takt med att folkmängden deci-
merades av de återkommande pesterna. Forskningen har visat att ödeläg-
gelsen av brukningsenheter också var omfattande här, även om folkmäng-
dens långa kräftgång bara var i sin början perioden 1350 till 1370. Vid detta 
slutår fanns bara ett penningsystem av inhemskt ursprung i kungariket 
Sverige, men orsaken till detta ligger mer i de militära nederlag som resul-
terade i förlusterna av Skåne och Gotland på 1360-talet än på ekonomisk 
integration landskapen emellan. Den skånska penningmarken verkar att ha 
varit högre värderad än den svenska svenska på 1300-talet, den gutniska 
lägre. Dessa växelkurser bygger allena på en handfull belägg, medan långt 
bättre belägg för kvantitativa studier står i källmaterialet att finna bland 
jordpriser.

Det svenska materialet ger således för hela perioden sent 1200-tal till 
1370 förväntade utslag vad gäller en nivåskillnad i pris mellan pantsatt och 
köpt jord: Köpta ägor ligger genomgående högre än pantsatta. En kraftig 
ökning av köpta och pantsatta fastigheter i form av mindre jordlotter från 
och med 1330-talet tycks inte bara bero på ökad brevmängd, utan också 
på större intresse av kommers inom värdecirkulationen. De många mindre 
brukningsenheterna till låga priser försvårar dock möjligheterna att utröna 
ifall även den svenska jord- och kreditmarknaden kännetecknades av infla-
tion eller deflation, även om tidigare forskares iakttagna prisfall redan före 
digerdöden torde bero på en ökad förekomst av mindre enheter av fast 
egendom. De regionala skillnaderna i jordprisets förändringar synes att ha 
varit stora, vilket antyds av att de svealändska jordetalen 1300–1370 verkar 
att ha stigit i pris.

Den trenden i Svealand bryts inte ens av ovannämnda tre stora pest-
epidemier. Det nominella priset på den östgötska attungen gick däremot 
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åt motsatt håll, det är sjunkande 1300–1370. Omräknat till kommersiella 
priser i silvervikt är prisnedgången än kraftigare för attungen än räknat 
i penningpris och man har därför goda skäl att misstänka att den reala 
prissänkningen på detta jordetal delvis motverkas av en skenbar nominell 
inflation på grund av präglingen av allt silverfattigare mynt. Hypotetiskt 
antas här de motsatta trenderna i jordpris spegla en svealändsk eftersläp-
ning visavi Götaland. Den senare landsändan skulle då redan genomgått 
sin del av prisstegringen tack vare en tidigare uppkommen jordmarknad 
och odlingsrörelse, medan Svealand ännu lockade till sig investeringar i 
fast egendom tack vare de potentialer de frälse stånden såg i möjligheter 
till att nyodla på där stora ännu oexploaterade marker.

Slutsatser
Den höga graden av arkaism i den svenska ekonomin tror jag kan förklara 
vissa egenheter i Sverige under pestens ok i den senmedeltida krisens ini-
tialskede 1350–1370, såsom oförminskad brevmängd och prisstegringar 
på jord i de norra landskapen. Pesterna minskade visserligen tillgången på 
brukare på en landsbygd med allt fler lediga brukningsenheter, men den 
sjunkande folkmängden kan ha skyndat på den i ett europeiskt perspektiv 
kraftigt försenade processen mot ett mer kommersialiserat jordbruk (vilket 
inte hindrar att äldre mindre lönsamma driftsformer kan ha existerat pa-
rallellt). Under mindre tvångsvisa förhållanden kunde brukare och ägare 
då lättare än tidigare upptäcka att de i gemen kunde tjäna på den större 
friheten. Den kan ha ökat kommersen i jord och verkat i deflationsdäm-
pande riktning där införandet i stor skala av arrendebruk som system var 
framgångsrikt.

Priset på jordens vanligaste och viktigaste frukt, på spannmål (läs: korn), 
har via ett samarbete med Johan Söderberg kunnat analyseras från 1291 
till 1530. Olika europeiska regioner jämförs där via omräkningar av sä-
despriser i vikt till dito i gram silver. Den sedan länge välkända bilden av 
ett medeltida Europa där svält alltid hotade befolkningen bekräftas i sif-
ferform. Särskilt reell var denna fara för producenter utanför den agrara 
sektorn på grund av volatila priser på spannmål. Denna volatilitet synes ha 
varit särdeles hög i Sverige, därmed görandes all verksamhet utanför den 
primära sektorn (i t.ex. köpstäderna) till ett mer riskabelt företag än i andra 
områden i norra och västra Europa. Spannmålspriserna var jämförelsevis 
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låga i Sverige, men det är ingen indikator på välfärd, eftersom det utgör ett 
säkert kännetecken på att få andra näringar utanför den primära sektorn 
utvecklats.

Ett Sverige med många primitiva drag på 1200- och 1300-talen förvånar 
kanske inte, men utgångspunkten för denna studie lämnade öppet för att 
penningsystem och ekonomi då nått längre än vad mina resultat tyder på 
att de faktiskt synes ha gjort. Därmed kan den definitiva och senkomna 
avvecklingen av slaveri och livegenskap (trälar & fostrar) vid 1300-talets 
mitt ordnas in i ett Europa-mönster för ekonomisk progression mot fler 
och större marknader för jord och på arbetskraft. Utvecklingen mot mer 
individuell frihet inom utbud och efterfrågan var som framhållits kraftigt 
försenad i Sverige. Samma olägenhet gällde möjligheten till information 
om värdet på varor och tjänster via ett någorlunda standardiserat monetärt 
system.

I Sverige sjönk priset på spannmål under 1400-talet, vilket är ett tecken 
på framsteg, det vill säga ett kännetecken för en produktion med ett allt 
mer differentierat marknadsutbud. Så skedde parallellt också exempelvis i 
det långt mer kommersialiserade England. Det ekonomiska gapet till om-
världen bestod således oförändrat tvärs igenom senmedeltiden. Det under 
1400-talet mer standardiserade (alltså förutsägbara) svenska myntet fung-
erade bättre som värdemätare än Folkungatidens, och det kom att skattas 
väsentligt över sin substans på ett ekonomiskt förväntat sätt; bergsbruk och 
köpstäder expanderade. Att krympa avståndet till de mer utvecklade eko-
nomierna i Europa låg dock ännu sekler ifrån Folkungatiden – en epok när 
Sveriges ekonomi bara var i begynnelsen av att anpassa teknik, institut och 
institutioner till de mer framgångsrika grannarna i söder och sydväst.

*

Pengars betydelse i en ekonomisk kontext är att underlätta ett fritt byte 
av nyttigheter som betalningsmedel samt som värdemätare (information). 
Den positiva verkan av dessa båda funktioner i hushållningen med be-
gränsade resurser är svår att överskatta. I den klassiska ekonomiska teorin 
föreställer man sig att marknaden uppstår före pengarna (Heckscher). I 
den institutionella påbyggnaden av denna teori menar man att båda finns 
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samtidigt (Goodhart). Det empiriska exemplet Sverige verkar peka mot ett 
tredje slag av scenario, där marknader av någon magnitud som samhälls-
företeelse ligger flera generationer efter det att penningar började präglas 
och spridas i breda folklager.
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Summary: The Monetary System 
of the Folkunga Era /  

The Swedish Pence between  
Pestilence and Patriarchate

A study in economic retardation 1254–1370

Aim and point of departure
The main aim of this study has been to survey the monetary situation 
in Sweden as far back as possible in time, i.e. where it is possible to find 
written traces of the real economy. This takes us primarily back to the 
Folkunga era, with the first evidence from 1254, and through to 1370. The 
theoretical points of departure for the study are to be found in a model 
based on basic tenets from the theory of economics and monetary systems. 
The role of Swedish currency in relation to the perceived markets is in 
focus. In order to advance existing interpretations of empirical findings, I 
have supplemented Eli F. Heckscher’s neoclassical monetary theory with 
C.A.E. Goodhart’s institutional view of the monetary basis of the Medie-
val period.

Numismatists believe today that even prior to the thirteenth century, 
Swedish mainland coins were the result of a royal regale. If this is the case, 
coins could only be minted by royal commission. This may have been the 
situation in the 1150s in Lödöse (Göteborg), Sweden, where the first coins 
were minted, very late by European standards.
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Prerequisites and approach
In comparison with the empirical data available on any later period in his-
tory, the empirical basis for chapters 2–6 in this study is small. The focus is 
on the remaining traces of the real economy, with normative sources only 
used in a few exceptional cases. The choice of study objects were mainly 
determined by the extant sources, in the respect that the study object had to 
be adapted to the data that could actually be subjected to quantitative scru-
tiny. The sources consist mainly of the nearly ten thousand “charters” pre-
served from the time. A minority of those charters contributed variables to 
the relational database established. However, every single individual man 
and woman whose name is in a published charter was also registered by sex 
in the database (from the eleventh century until 1375 and 1401–1420). The 
charters were scrutinized primarily in search of Medieval evidence of com-
merce, various types of value measurements (“price tags”) and means of 
payment, traces of the Swedish monetary system and the two other mone-
tary systems coined in Sweden (i.e. in Skania and Gotland), indications of 
sex and class affiliation in relation to the land and credit markets, price de-
velopment of both these markets, and certain prices of livestock and grain.

As a comparative background to the changes, I assume that the general 
direction taken by Sweden during the High and late Middle Ages ran more 
or less parallel to other contemporary economies in feudal Western and 
Northern Europe, with Sweden lagging behind and learning from the oth-
ers. From approximately 1000 to 1500, the central powers in Europe were 
weaker than almost ever before during the feudal period, both in terms of 
regulations and resources. This enabled the development of a long-term 
progressive economic trend in the direction of greater local adaptation of 
institutions with a tendency towards voluntary features, and fewer compul-
sory uniform ones. Local adaptation and voluntary activities are known to 
result in successively better economizing with limited resources. In saying 
this I align myself with the now classic economic-institutional interpreta-
tion put forward by Douglass C. North and Robert Paul Thomas on the 
development of Northern and Western Medieval Europe.

My main focus is on the period that began in 1290, which appears to 
have been the time at which the coins of the Southern Geats (Götar) and 
the Northern Swedes (Svear) were merged. Although I do not neglect 
the time prior to 1290, there is such a minute number of sources from 

Folkungatiden 25 oktindd.indd   194 2006-10-26   11:20:00



     195

that time that, beginning in chapter 3, I use the sparse amount of tersely- 
phrased data from 1254–1289 mainly as a point of departure for quantita-
tive generalization. I have interpreted findings from that period as confir-
mation of previous numismatic evidence that the land of the Geats (Göta-
land) was more advanced than the land of the Swedes (Svealand) in terms 
of degree of commercialization, and that this economic lead appears to 
have decelerated between 1290 and 1370, although the Northern Swedes 
do not seem to have caught up completely. It is possible to interpret the 
relative silence on the subject of monetary pricing that characterized the 
first century and a half of Swedish coinage as indicating that the monetary 
systems of the Geats and the Swedes simply did not work very well as a unit 
of account (see further detail in the final section below).

Economic trends and other observations
Analyses of quantitative economic data beginning in the late thirteenth 
century and through 1370 often produce negative results. One such ana-
lysis, theoretically difficult to digest, is to be found in Chapter 3, where 
I find that coins from the Folkunga period appear seldom to have been 
valued at more than their intrinsic value in silver. Thus the seignorage for 
the minting regent – and there was certainly extensive minting during the 
Folkunga era – seems to have been negative. In other words, the Crown 
was operating at a loss in this respect. From the point of view of economic 
theory one would imagine that profits from the seignorage would have 
been a more reasonable result. Eventually this was also the case, certainly 
no later than towards the second half of the fifteenth century. According 
to studies by Brita Malmer, the intrinsic value of the Swedish pennies min-
ted during the era of the Folkunga kings fluctuated greatly. At times there 
was even extensive variation in the intrinsic value of coins with the same 
appearance and minted at the same time. These are distinct indications 
that the market was unable to function effectively and efficiently, owing to 
underdeveloped technology.

From an institutional point of view, several other factors ought to speak 
in favour of these coins being valued above their intrinsic value in silver, 
including the right of the state to levy taxes, the willingness of the state 
to accept payment of taxes in their own minted coins, and money as often 
being the best existing means of payment and, in its role as a unit of value 
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measurement, a provider of information about all other commodities. Still, 
one can only conclude on the basis of statistical reconversion, that the op-
posite held true and that the market value of Folkunga period coins was, in 
fact, even lower than the inherent value of the silver (gr. Ag.) in them. This 
observation is, as indicated above, extremely difficult to explain in econo-
mic terms. Thus the conclusions I can draw about Sweden in the High 
Middle Ages is that it was a society on the periphery of Europe, backward 
in terms of economic development. In other words, during the Folkunga 
era Sweden had only just commenced on the process that was otherwise 
already ongoing in Western Europe, with increasing interpersonal rela-
tions when it came to negotiation and purchasing, and characterized by the 
decline of compulsory institutions (see figure 1).

Still, clear traces of markets can be found in the charters, although they 
are both sparse in number and uneven in regional terms. These documents 
indicate that purchasing was often combined with other non-commercial 
institutions for the circulation of valuables. There are numerous problems 
of a source critical nature, and I have sometimes found myself testing hy-
potheses on data sets of a scope admittedly too small to be assumed to 
represent any kind of economic typology. Another problem is the clear 
domination in the charters of documents representing the higher estates, 
and the fact that only about 10% of the approximately 39,000 individuals 
represented by name are women. However, close reading of the sources 
provides evidence of men and women from the commoner estates as well. 
These were citizens and peasants with dealings on the land and credit mar-
kets, which are the types of commerce of which we have most extant traces 
in the form of charters.

When a purchase was completed, there is not always agreement between 
the measured value (the price tag) and the means with which the transac-
tion was completed (means of payment), an entirely predictable finding. 
Neither is it particularly surprising to find a large number of postponed 
payments, in most cases taking the form of a pawning process. It was also 
possible to reconstruct a dozen rates of interests from the period 1322–
1370, with the average interest rate being 5%. Possibly, but only possibly, 
it is the case that in the fourteenth century 5% was a guideline figure for 
what could be expected to be the annual return on a piece of property (or 
any other real resource loaned to another person). Thus, although there 
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was an injurious clerical ban on usury (which appears to have been inten-
ded to apply to money lending with interest payments), written agreements 
containing periodic interest payments were convened. There are examples 
of both male and female clerics who neither practiced what they preached 
nor questioned the right of an owner to demand payment in exchange for 
allowing someone to utilise any other real resource than currency.

There is a trend, although if not significant, towards more units of ac-
counts in currency instead of no price tags at all or prices expressed in com-
modities, in spite of the fact that prices declined in times of war – a pheno-
menon generally so harmful to the well-being of the human race. “Disaster 
coins” were another damaging phenomenon. These were coins with virtu-
ally no inherent silver value at all, minted in large quantities in the 1350s. 
At the same time, silver prices in Swedish weight ceased to appear in the 
charters. This may be an indication of a crisis period, as is corroborated by 
the reappearance of these “disaster coins” in the early sixteenth century, 
another crisis period in Swedish economic history. In spite of these dif-
ficulties and the archaic forms of circulation of valuables characterizing 
Sweden as late as the early fourteenth century, some economic progress 
can still be discerned between 1290 and 1370. For example, the fourteenth 
century charters contain increasing indications of transactions in land and 
credits against pawned land. Still, the above-mentioned scepticism about 
the monetary system, the poor transparency for both buyers and sellers, 
and the countermovement of increased patriarchy and centralized oppres-
sion all indicate that the markets had not yet achieved even a minimum of 
the expected efficiency. 

According to the research of Janken Myrdal, decreasing numbers of 
charters in the 1350s and 1360s and after later outbreaks of the plague 
were not among the economic effects of the terrible pandemics that swept 
Sweden in 1350, 1359–1360 and 1368–1369. However, the percentage of 
women represented among the individuals mentioned by name in these 
charters did decline after the Black Death from some 10% to approximate-
ly 8%, remaining at this generally lower lever both between 1356 and 1375 
and between 1401 and 1420. My interpretation is that these pandemics 
may have hit women harder than men, reinforcing a trend that had already 
begun towards more patriarchal compulsory institutions via both profane 
and ecclesiastical norms, and in practice. Women’s positions in the markets 
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was weakened – over time there was a decline in women on the land market 
between 1290 and 1370 – although there were women creditors, women 
debtors and – not least – women vendors throughout the Middle Ages and 
thereafter.

Elsewhere in Europe, land prices dropped in pace with the decimation 
of the population as a result of recurrent pandemics. Research results in-
dicate that in Sweden, too, many land allotments were destroyed between 
1350 and 1370, in spite of the fact that the demographic decline attribu-
table to the plague had only just begun. There was only one monetary 
system of domestic origin in the Kingdom of Sweden in 1370, the final 
year of this study. This is attributed more, however, to the military def-
eat by the Danes in the 1360s, after which Sweden had to give up Skania 
and Gotland, than in economic integration amongst the various provinces. 
The Skanian penny appears to have been more highly valued, and the Got-
land one less highly valued, than the Swedish penny during the fourteenth 
century. These exchange rate conclusions are based on a mere handful of 
evidence. In the source material, land prices provide far more evidence for 
quantitative studies.

Briefly, for the entire period from the late thirteenth century through 
to 1370, the Swedish material displays the expected results in terms of 
price level differences between pawned and purchased land: the prices 
of purchased land were consistently higher than those of pawned land. 
The dramatic increase in the number of small plots of land that changed 
hands through purchase or pawning beginning in the 1330s appears to be 
attributable not only to the larger number of extant charters, but also to 
an increasing interest in commerce in the area of circulation of valuables. 
However, since the evidence is based on a very large number of very small 
plots that changed hands at low prices, it is difficult to discern whether the 
Swedish land and credit markets were also characterized by inflation or 
deflation. Still, previous research has noted declining average prices even 
prior to the Black Death 1350, which is probably attributable to the ap-
pearance of increasing numbers of small units of real estate. There seem 
to have been major regional differences in fluctuations land prices. This 
conclusion can be drawn from the evidence that between 1300 and 1370 
the prices in Svealand rose.

That trend in Svealand was not even broken during the three major out-
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breaks of the plague mentioned above. In contrast, land prices in Southe-
astern Sweden (Östergötland) seem to have fallen between 1300 and 1370. 
Recalculated as commercial prices in Swedish silver weight, this decline is 
even more dramatic for Southeastern Sweden than when it is considered 
as a price in Swedish pence. Thus there is good reason to suspect that the 
real price drop was neutralized, at least to some extent, to ostensible nomi-
nal inflation, explained by the fact that newly-minted coins in most cases 
contained less silver than their predecessors. My hypothetical assumption 
is that this contrast between the two land price trends reflects a lag in de-
velopment in Svealand as compared with Götaland, and that Götaland had 
already experienced the corresponding price rise because the land market 
and cultivation surge occurred earlier there, while Svealand was still enti-
cing to people who wished to invest in real estate, with the privileged clas-
ses being aware of the potential agricultural exploitation of what was still 
virgin soil. (Those expectations were not fulfilled in the fifteenth century, 
owing to the plague and to demographic crises, but that is another story.)

Conclusions
I believe that the highly archaic nature of the Swedish economy explains 
some of the unique characteristics in Sweden during the plague years, the 
initial period of the Late Medieval crisis, between 1350 and 1370, including 
the static number of charters and the rising price of land in the northern 
provinces. Although the plague, of course, meant fewer peasants in the 
rural area, where there were more and more available land, the declining 
population may also have encouraged the highly delayed process (from a 
European perspective) of commercialization of agriculture to pick up speed 
at last. (This does not mean, however, that there may have been paral-
lel, less cost-effective farming ongoing). Under less compulsory conditions 
and with greater freedom, farming peasants and rural landowners may have 
found it easier than in the past to see that their interests could be served 
jointly. This may have led to increased land commerce, and had deflation-
impeding effects in places where leaseholding of land was successfully im-
plemented.

I was also able to analyze the price of the most common and most im-
portant fruit of the land, grain (read: barley) between 1291 and 1530, 
thanks to the generous collaboration of Johan Söderberg. We have compa-
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red various regions in Europe by recalculating the commercial gain prices 
in weight in the different currencies of the regions so that they correspond 
to the market value there in grams of silver. Our figures confirm the fa-
miliar picture of life in Medieval Europe, where starvation was always an 
imminent threat. This threat was particularly tangible for producers out-
side the agrarian sector, because the prices of grain were so volatile. This 
volatility seems to have been particularly dramatic in Sweden, which meant 
that all activity outside the primary sector (for example in trading towns) 
was more risk-filled in Sweden than in other parts of Northern and Wes-
tern Europe. Grain prices were relatively low in Sweden, but this is not an 
indicator of welfare, since low grain prices are a sure sign that there were 
very few other, non-primary sector spheres of commerce.

Although the reader may not be surprised to find that I characterize 
thirteenth and fourteenth century Sweden as quite primitive, the point of 
departure for this study was the possibility that the monetary system and 
the economy at the time were more advanced than my results actually indi-
cate. In contrast, the definitive, late abolition of slavery and serfdom in the 
mid-fourteenth century is in line with the European pattern of economic 
progression in the direction of more and larger markets for both land and 
manpower. As described above, the development towards more individual 
freedom in terms of supply and demand was extremely late in Sweden. The 
same retardation is true of access to information regarding the value of 
goods and services via a more or less standardized monetary system.

The fifteenth century was a time of declining grain prices in Sweden, 
which is a token of progress in that it indicates that there was growing dif-
ferentiation of the market range of production. This trend was paralleled, 
for example, in England, which was far more commercialized. Thus the 
economic gap between Sweden and the rest of the world remained un-
changed throughout the Late Medieval period. Swedish currency became 
more standardized (i.e. more predictable) during the fifteenth century, and 
functioned more satisfactorily as a unit of account than it had during the 
Folkunga era. It also came to be valued far over its intrinsic value in an eco-
nomically predictable fashion; mining and merchant towns expanded. Still, 
reduction of the gap between Sweden and the more developed European 
economies was centuries away at the time of the Folkunga kings – an epoch 
in which the Swedish economy was only just beginning to adapt to its more 
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successful neighbours to the south and southwest in terms of technology, 
institutes and institutions.

*

The function of money in an economic context is to facilitate free ex-
change of commodities, serving as both a means of payment and a unit 
of account (information). The positive impact of these two functions in 
the process of economizing with limited resources can hardly be overesti-
mated. In classic economic terms, the market is assumed to exist prior to 
money (Heckscher). The institutional continuation of this theory indica-
tes that both arise simultaneously (Goodhart). As an empirical example, 
Sweden appears to be indicative of a third scenario in which markets as a 
social phenomenon of any magnitude do not come into being until several 
generations after coins have begun to be minted and used by a wide cross-
section of the population.

               Translated by Linda Schenck
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Textbilagor

Textbilaga till kapitel 1

Tekniken vid excerperingen till relationsdatabasen
Vid excerperingsarbetet har fokus lagts på att identifiera spår av det fria bytet 
och mellan vilka aktörer varor och tjänster bytte ägare. Med utgångspunkt 
att excerpera ett år i taget har Huvudkartoteket version 2 (SDhk) använts 
för att sortera fram vilka brev som räknas till respektive valt år enligt den 
senaste forskningen. Som framhållits tidigare bygger merparten av regest-
ren på brev som tryckts i den så kallade DS-serien, här begränsad till perio-
den 1250–1370. Övriga (dvs. icke DS-baserade) regester i Huvudkartoteket 
hänvisar till andra (tryckta eller otryckta) brev som på något sätt anses ha be-
röring med Sverige; det kan exempelvis röra sig om brev ur andra nordiska 
diplomsamlingar eller otryckta handskrifter i svenska eller utländska arkiv.

Huvudkartoteket (SDhk) innehåller nitton kolumner (fält) med varie-
rande slag av data, de flesta upprättade för att förteckna arkivhistoriska 
uppgifter om originalet i fråga. I centrum för mig står dock inte dylika 
uppgifter utan de tre kolumner som innehåller brevtexten i sammandrag, 
datum och ort, samt i vissa fall de båda kolumner som anger dels vem eller 
vilka som utfärdat brevet, dels den kolumn som innehåller hänvisningar till 
andra brev. Via Huvudkartoteket har många rättelser och kompletteringar 
av tidigare publiceringar gjorts lätt tillgängliga för forskaren, exempelvis 
senare undersökningar som påtalat felaktiga dateringar och andra brister i 
tidigare publikationer.���

��� T.ex. DS 7452 där regesten under SDhk brevnr. 8988 korrigerar DS-tryckets uppgift 
vad gäller transaktionsmedlet.
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En så kallad relationsdatabas har konstruerats med teknik för att kunna 
söka ut och utföra beräkningar av variabler efter eget skön.��� En databas 
består av en eller flera tabeller vilka i sin tur består av kolumner med data 
i form av siffror eller text (eller andra typer av data såsom bilder o.s.v. med 
det har aldrig varit aktuellt i detta projekt). En huvudtabell för ekonomiska 
transaktioner (med parallell information från andra tabeller) har därvid 
ordnats in i ett så kallat formulär som utformats efter gamla tiders regis-
terkort som förebild. Jag har i datorn således avbildat ett slags kataloglåda 
där jag på ett uniformt sätt förtecknar uppgifter av intresse, fast med den 
avgörande skillnaden mot förr att korten i fråga inte är fysiska utan digi-
tala till formatet (och därvid blir sök- och kombinerbara samt i praktiken 
inte lider av begränsningar vad gäller innehållets storlek). Via formulären 
har så data matats in i summa 3595 excerpter,��� vilka börjar med ett unikt 
autonummer som håller samman de olika kolumnerna (fälten) i tabellen i 
fråga. Ett sådant sammanhållet stycke information från kolumnerna i en 
tabell kallas för rad (eng. ’row’).

En sifferkolumn anger källan som konsulterats i första hand, i 93 % av 
fallen brevet i tryckt form i DS-serien. Att andelen DS-brev inte är lägre än 
så bland excerpterna kan förvåna eftersom Janken Myrdal beräknat antalet 
brev som det refereras till i Huvudkartoteket till cirka 15 % högre än DS-
trycket,��� men det beror på att dessa av Diplomatariet senare uppmärk-
sammade brev i de flesta fall har mer perifer anknytning till Sverige och 
svenska förhållanden än de tidigare tryckta breven. Så har källans num-
mer antecknats i en kolumn, det vill säga DS-numret, regestnumret från 
Fritz&Bäärnhielm eller det så kallade brevnumret från Huvudkartoteket. 
Vän av ordning kan fråga sig ifall inte Huvudkartotekets brevnummer hade 

��� Den teknik som använts bygger på ett särskilt dataspråk som går under förkortningen 
SQL (Standard Query Language). I tio års tid har jag följt och arbetat med en speciell 
amerikansk mjukvara som successivt förbättras i takt med allt bättre och bättre mjuk- och 
hårdvaror. Programvaran heter R:BASE (’R’ är förkortning för ’Rational’) och uppfanns i 
början av 1980-talet av svenskättlingen Wayne Ericksson, som alltjämt är verksam i pro-
gramutvecklingen, vilken numera leds av ägaren A. Razzac Memon, Murriesville utanför 
Pittsburgh.

��� Att antalet excerpter anges till allena 2614 i tabellerna 1:1 & 10:5–10:7 beror på att 
där dels exkluderas rekonstruerade styckepriser via omräkningar ur andra excerpter, dels 
de dito extra excerpter som allena mäter aktörer i redan excerperade likvider.

��� Myrdal 2003, s. 107.
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varit det mest praktiska att nyttja som indexnummer eftersom SDhk:s regest 
alltid innehåller hänvisning till tryckt utgåva där sådan föreligger. Svaret 
på den frågan är ja, men arbetet påbörjades med version 1 av SDhk och där 
återfinner användaren inga brevnummer.

I praktiken är det normala att två till tre av DS, SDhk eller Fritz&Bäärn-
hielm använts i upprättandet av excerpten i fråga, så källnumret är främst 
till för att ange att antingen DS-texten nyttjats parallellt med Huvudkarto-
teket och Fritz&Bäärnhielm, alternativt att uppgifter ur de båda senare ut-
gör det primära underlaget. Därefter följer i formuläret (vanligen) två pro-
sopografiska identitetsnummer på aktörerna som genomför transaktionen, 
i de flesta fall köpare-säljare eller borgenär-gäldenär, följt av sifferkolumner 
för slag av ärende, värdeenhet (prislapp) samt transaktionsmedel. Två stora 
fält har sedan dedicerats till att kopiera in underlag från Huvudkartoteket 
och/eller Fritz&Bäärnhielm, samt för att upplåta plats åt kommentarer och 
analys av ärendet i fråga. De tre analysnivåerna ärende, värdeenhet samt 
transaktionsmedel återfinns uppräknade i sin helhet i tabellerna 10:5–10:7. 
För att repetera och illustrera det sagda återges en utskrift nedan av de 
flesta variablerna från en excerpt byggd på ett brev från år 1348:  

figur 2.  Exempel på excerpt i relationsdatabasen

tran_id 2705 Källa: 1 DS-DIPLOM 4277       Datum: 13480105

Köpare: 13656 Laurencius 79. Laurentius Nicolai 3, 182, 241, (Nicholai 544), 
dom., kanik i Uppsala; köper jord i Hjälmsta 3, som bortbytes 
mot jord i Uthamra 47 f, köper urfjällar i Mora äng 105, tillbytes 
jord i Hällby 142 f, köper jord i Årby 182, får jord bl. a. I Säby i 
pant av kyrkoherde Joh. Olaui 187, domprost i Uppsala, närv. I 
domkapitelssammanträde i Arnö 241; testamente av ärkebiskop 
Hemming 298, brev från electus Sigfridus 316 ff, vid. I Uppsala 
331 f, medutf. I Uppsala domkapitelsfullmakt 410 f , skiftar jord 
med Ulv Jakobsson 505*, 509 f, med Prästen Joh., son till Nils i 
Korshamn 544, vid. (1358 19/5) 529 n. 2.

Säljare: 13660 Laurencius 83. Olafson 3, 131, 182, 187 (-sson 155; son till Olov 
Jonsson i Kolhammar 1 f, 105) [styckad sköld, nedre delen kluven], 
adelsman 155; samtycker till Faderns salubrev till ärkebiskop Hem-
ming 1, s. V. 2*, säljer jord i Hjälmsta 3*, s. V. I Stockholm 105, 
lovar betala Ragvald Tostesson 131*, s. V. 155, säljer jord i Årby 
182 f*, v. På Folklandsting 187; hustru: Lucia [spets från vänster], 
s. V. 183*, far: Olov Jonsson 3, s. V. 182 f*, bror: PetrSus 1 f, 183.

9  •  t e x t b i l a g o r
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Värdeobjekt: Örtugsland [eg 2 örtugsland jord i Hjelmsta i Husaby Ernavi (nu 
Husby Långhundra) socken för 20 mark penningar]

arende_id 1 Fast egendom

Vard_id 1 Svenska penningar

bet_id 1 Ej angivet

Kommentar: Uppland. Namn nedan rättat, ska vara Lars Olofsson. DS-diplom 
nr 4277: ”viginti marchas denariorum”. Tran_id = 1 med anled-
ning av Fritz&Bäärnhielms formulering nedan. Godspriset i sin 
helhet återfinns på nr 3333. Flagga = 3.

Regester: SDhk: Olof Larsson säljer till Lars Nilsson, kanik i Uppsala,  
2 örtugland jord i Hjelmsta i Husaby Ernavi (nu Husby Lång-
hundra) socken (Långhundra härad). FRITZ&BÄÄRNHIELM: 
628 #1348 jan 5 u.o. Köp (Up) Orig. DS 4277 20 m.p. (viginti 
marchas denariorum) – ev. ersättning för 2 örtugland.

Mark 10

Öre -0-

Örtug -0-

Penning -0-

Totpenn 1920

Flagga: 3

De fält som ovan fyllts i med fetstil fungerar bara som information till de 
kolumner för inmatning som de föregår. Överst ses således excerptens 
unika indexnummer följt av källhänvisning och datum. Därefter kommer 
köparens respektive säljarens unika ”personnummer” följt av en utskrift av 
de bägge männens respektive rad i personregistret DS 6 (om denna digi-
talisering se kapitel 4 och särskilt därtill tillhörande textbilaga s. 208–226). 
Därefter antecknas i inträffade fall ett värdeobjekt i pengar, som i detta fall 
utgörs av ett pris på ett örtugsland. De tre fälten under värdeobjekt klassifi-
cerar med siffrors hjälp i tur och ordning ärendets slag, värdeenheten samt 
transaktionsmedlet. Fältet Kommentar innehåller mina anteckningar och 
som läsaren lätt gissar används nästa fält för att där klippa in kopierad viktig 
information ur Huvudkartoteket (SDhk) och Fritz&Bäärnhielm. Kolum-
nerna till Mark/Öre/Örtug/Penning/S:a penningar registrerar så priserna 
till denna studie och den sistnämnda är en på engelska så kallad ’computed 
column’ vilken är satt att fungera efter den välkända formeln 1 mark = 8 
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öre = 24 örtugar = 192 penningar (men givetvis anpassad i fall med skånska 
penningar till = 240 dylika).

Att räkna om samtliga penningpriser i totalsumma penningar är nöd-
vändigt för att göra det svenska monetära systemets fyra värdeenheter 
jämförbara. Viktig är den nederst angivna kolumnen Flagga (av eng. 
’flag’) eftersom den via siffrorna 0 till 3 klassificerar respektive excerpts 
användning vid kvantitativa beräkningar. Flagga nr. 1 står för realt stycke-
pris som exempelvis när 1 örtugsland köps för ett pris i svenska penningar, 
medan flagga nr. 3 anger att det är fråga om ett rekonstruerat styckepris 
av ett jordetal, som i exemplet ovan där priset på två örtugsland halverats 
för att kunna jämföras med övriga priser på örtugsland. Flagga nr. 2 står 
för ett realt pris som inte utgör ett styckepris, som exempelvis vaga jord-
benämningar som ”gods” eller den andra post utifrån brevet ovan som 
upprättats för att även kunna beräkna det reala penningpriset på denna 
försålda jord (20 mark penningar = 3840 penningar). Flagga = 0 slutligen 
har nyttjats när aktörerna är fler än två, till exempel tre säljare av jord. 
Motivet bakom detta sätt att klassificera ligger att förenkla utsökningarna 
av ärenden, värdeenheter, priser, aktörsdata med flera variabler inom det 
språk för databehandling som jag använder och som något omnämns i 
fotnot nummer 284 ovan.

Det medeltida källmaterialet är ingen över tid jämnt fördelad källserie. 
Grafiskt åskådliggjord med ett prickdiagram skulle den likna en tratt längs 
tidsaxeln. Generellt sett växer materialet i omfång ju närmare 1500-talet vi 
kommer, särskilt tydligt blir detta ifall vi inkluderar de nya slag av källor 
(såsom räkenskaper och tänkeböcker) som uppträder från sent 1300-tal och 
som flödar allt ymnigare efter 1450. Under tidigt 1200-tal har vi idag ett 
halvdussin brev per år i behåll, i mitten av 1200-talet 10–20, på 1270-talet 
ett trettiotal, cirka 50 stycken år 1300, och före 1340 ungefär 80.��� Inte bara 
avståndet i tid förklarar att de äldsta perioderna lämnat färre spår efter sig, 
utan det är mycket sannolikt att denna brist idag till stor del beror på att 
det skrivna ordet användes långt mer sparsamt då än under senare perioder. 
Trenden mot fler och fler bevarade skriftliga kvarlevor speglar helt enkelt 
den utveckling mot mer och mer effektiv teknik vad gäller bevarande och 
bearbetning av information. Det successiva införandet av papper som ett allt 

��� Myrdal 2003, s. 109.
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billigare alternativ till pergament kom med tiden att revolutionera samhället 
– denna trend skönjer vi på svensk botten från mitten av 1400-talet.

En analys av brevmängdens växlingar över hela medeltiden har presen-
terats av Myrdal.��� En poäng med denna är att dessa växlingar (absolut och 
genremässigt) efter källkritisk granskning kan ge mer än antydningar om 
riktningen i samhället i stort. I Myrdals fall rör det sig om att rekonstru-
era förödelsen av de pester som härjade i Sverige och den då övriga kända 
världen från mitten av 1300-talet och halvtannat sekel framöver. Kurvorna 
över brevmängden i Sverige och Norge avviker efter 1350 såvida vi inte 
bortser från att brev på folkspråk då på allvar börjar uppträda i Sverige.���

Ingen historiker – i alla fall inte ekonom-historiker – kan i en krono-
logisk studie med tystnad passera den vågbrytare som övergången mellan 
hög- och senmedeltid år 1350 representerar. Det är svårt att inte betrakta 
den första så kallade digerdöden med de många efterföljande pandemierna 
som en orsak till ödeläggelse av befolkning och bebyggelse ihop med en 
räcka andra krisfenomen som uppenbarar sig vid studiet av denna epok. En 
fördel med att låta denna studie gå ända fram till 1370 är att de första två 
decennierna av den senmedeltida krisen därmed inkluderas.

Textbilaga till kapitel 4

Metodik kring och rön från ett digitalt diplomatariskt personregister
I det följande omnämns ofta förkortningarna DS och SD och dessa står för 
två kronologiskt ordnade utgåvor av de svenska medeltidsbreven, i tur och 
ordning för 1000-tal till 1375 och 1401–1420. På traditionellt fackspråk står 
dessa båda förkortningar för den latinska benämningen Diplomatarium Sue- 
canum, på modern svenska sammanfattat under etiketten Svenskt Diploma-
tarium. De tolv personregistren till de tretton tättryckta band som Svenskt 
Diplomatarium består av överläts till mig i olika format av Claes Gejrot 
på Svenskt Diplomatarium på Riksarkivet på hösten 2001. Registren lästes 
sedan på mitt uppdrag in med optiska hjälpmedel för att kodas om till di-
gital text av Jan Ytterlid på Ytterlids Sätteri i Falkenberg; felfrekvensen vid 

��� Myrdal 2003, s. 108–113.
��� Myrdal 2003, s. 111
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övergången från tryckt till digital text var låg. Mitt mål var att arbeta fram 
en unik rad (post) för respektive individ som går att belägga via breven, en 
uppgift som av tidsskäl skulle visa sig vara omöjligt att gå iland med fullt ut 
(se nedan om individer som förekommer i fler än ett DS-eller SD-band).��0 
Ett kortfattat exempel får illustrera hur den nykodade digitala texten redi-
gerades om till en databas av unika personrader. Början av personregistret 
till band nummer fem, vilket omfattar breven från åren 1341–1347, såg ut 
så här vid leverensen från Falkenberg: 

Abel, Rex Dac. † 199.
Abernus (Ambernus, Anb-, Anbörnus) Holmvisson 406. - Laurentii, 
 Præpos. Vallensis 575. - Magnusson † 369. - Nokkæson 239.   
 - sororius Margaretæ Abiörnsd:r 85.
 - Presb. Linc. dioec. 665.
Abraam (Abram) Rangvaldsson 200, 689.
Absalon Absolonis, Can. Lund. 490. - Akæson 145.
Adolf, Com. de Schowenborgh, Germ. 124.
Adrian Breyde, Germ, 63, 65.
Æggardus. V. Egardus.
Æivind (Övinder), Sacerd. Jemtl. 17, 533, 534.
Ælgh. V. Haraldus.
Ælysyf Elyfsd:r 682.
Ærgerdis Martensd:r 364.���

Då några familjenamn (efternamn) inte existerade på medeltiden står per-
sonerna uppräknade efter förnamn i bokstavsordning, även om vissa orto-
grafiska principer växlar mellan de olika personregistren. I ovannämnda 
index räknas som synes namn på begynnelsebokstaven Æ till gruppen av 
namn som börjar på A, en bokstavsordning som på goda grunder inte följs 
i det senast utgivna personregistret (DS 10).��� Avsikten var att skapa ett 

��0 I ett föredrag som tryckts (Franzén 1999) pläderar jag för det värdefulla i att förse 
samtliga medeltidsmänniskor med unika ”personnummer” via Standard Query Language 
(SQL). En etapp på vägen mot detta utopiska mål har förhoppningsvis nu avverkats.

��� DS 5, s. 749, början av vänsterspalten.
��� Registren till DS- & SD-banden har upprättats av Karl Henrik Karlsson (DS 1–2), 

Bror Emil Hildebrand (DS 3–5), Lars Sjödin (DS 6), Per-Axel Wiktorsson (DS 7), Jan 
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digitalt motstycke, en elektronisk kopia av trycket. Men varje medium har 
sina för- respektive nackdelar och för att göra denna konvertering effektiv 
krävdes en del tolkning vid editeringen. Till exempel för att spara plats 
i trycket (ev. också för att underlätta manuell sökning) nämns respektive 
förnamn bara för den första personen och ersätts för de övriga personerna 
med samma förnamn med ett tankstreck (se t.ex. under Abernus ovan). I 
ett digitalt register finns dock inget behov av sådan platsbesparing, tvärtom 
skulle den utgöra ett hinder vid sökningar. Jag har ersatt varje tankstreck 
med namnformen(erna) fullt utskrivna.

Diplomatariets äldsta brev var i allmänhet de som kom i tryck tidigast, 
de första banden publicerades redan på 1800-talet. Fram till mitten av 
1300-talet är latin det dominerande diplomspråket, och tvärs igenom med-
eltiden fortsatte man att upprätta brev i Sverige på latin. I det förrförra se-
kelskiftets (romantiska) filologiska anda kom därför olika index till DS 1–5 
att formuleras på detta döda språk. Förkortningstecken eller bokstavsför-
kortningar används inte bara till förnamn utan även till andra ord. Tecknet 
† (se exemplet i den första tabellraden nedan) står för att denna person är 
omnämnd som död, på latin mortuus, eller mortua ifall den avlidna är en 
kvinna. Om en av ovannämnda sex män som heter Abernus står tre för-
kortningar i rad: ”Presb. Linc. dioec.” vilket på svenska kan uttryckas som 
så att denne Abernus var präst i Linköpings stift.

Jag har i mångt och mycket bytt ut förkortningarna i personregistren 
mot orden utskrivna i sin helhet, också det en åtgärd som för den digi-
tala texten bort från sitt ursprung i den tryckta versionen. I vissa fall – det 
gäller i synnerhet latinska ellipser – har jag avstått från att lösa upp för-
kortningarna då det skulle ha tagit för lång tid i anspråk att tolka dessa 
grammatiskt korrekt.��� En fördel med det elektroniska formatet (visavi det 

Liedgren (DS 8), Roger Andersson, Birgitta Fritz & Claes Gejrot (DS 9), Roger Anders-
son (DS 10), Carl Silfverstolpe (SD 1 & 2) samt Holger Rosman (SD 10).

��� Vissa enkelt tydda förkortningar har skrivits ut i sin helhet såsom ”ux.” för latinets 
”uxor” (= hustru) eller ”Mil.” för medeltidslatinets ”Miles” (= riddare). Vad gäller förkort-
ningar av svenska ord där ålderdomlig numera avlagd stavning skiner igenom i förkort-
ningen, har moderna stavningsformer tillämpats såsom att slopa pluralformer av verb. I 
vissa av de tryckta personregistren nyttjas här och var fet respektive kursiv stil, men dessa 
markörer lät jag gå förlorade vid konverteringen till digital text; akribin med graferna 
prioriterades.
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tryckta ordet) är att användaren kan omforma innehållet efter eget skön. I 
en relationsdatabas är det nämligen enkelt för den som så önskar att göra 
om förkortningar till fullt utskrivna ord, alternativt att gå motsatt väg och 
återgå till de förkortningar som det tryckta registret består läsaren med!��� 
Efter tolknings- och redigeringsarbetet ser ovanstående räcka av namn ut 
som följer i nedanstående tablå (med de i databasen specifika kolumnnam-
nen angivna som överskrifter):

tabell 9:1  Utskrift av de femton första raderna (posterna) upprättat efter 
personregistret till svenskt diplomatariums band 5 (1341–1347)

VolumeNo pers_id pers_bes genus
DS5 8890 Abel, Rex Dac. † 199. 1

DS5 8891 Abernus (Ambernus, Anb-, Anbörnus) Holmvisson 
406.

1

DS5 8892 Abernus (Ambernus, Anb-, Anbörnus) Laurentii, 
Præpos. Vallensis 575.

1

DS5 8893 Abernus (Ambernus, Anb-, Anbörnus) Magnusson 
† 369.

1

DS5 8894 Abernus (Ambernus, Anb-, Anbörnus) Nokkæson 
239.

1

DS5 8895 Abernus (Ambernus, Anb-, Anbörnus) sororius 
Margaretæ Abiörnsdotter 85.

1

DS5 8896 Abernus Presb. Linc. dioec. 665. 1

DS5 8897 Abraam (Abram) Rangvaldsson 200, 689. 1

DS5 8898 Absalon Absolonis, Can. Lund. 490. 1

DS5 8899 Absalon Absolonis Akæson 145 [köper av sin svåger 
Magnus Skåning av Vallösa dennes fädernegård i 
Lilla Harrie; FBO].

1

��� Verktyg som Standard Query Language (SQL) möjliggör för respektive användare 
att utforma informationen efter eget gottfinnande! Den tabell i relationsdatabasen vilken 
täcker personregistren heter perstab och den kan kostnadsfritt rekvireras från mig från 
Bo.Franzen@ekohist.su.se i valfritt format. Se även Franzén 2004 (digital publ.) om nya 
redskap som relationsdatabaserna förser oss med.

9  •  t e x t b i l a g o r
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VolumeNo pers_id pers_bes genus
DS5 8900 Adolf, Com. de Schowenborgh, Germ. 124. 1

DS5 8901 Adrian Breyde, Germ, 63, 65. 1

DS5 8902 Æivind (Övinder), Sacerd. Jemtl. 17, 533, 534. 1

DS5 8903 Ælysyf Elyfsdotter 682. 2

DS5 8904 Ærgerdis Martensdotter 364. 2

Källa: Den s.k. perstab (i min relationsdatabas ”Diplom”) som bygger på företagen inven-
tering i DS & SDhk, men här till övervägande del byggd på personregistret till DS 5.

Den första kolumnen anger från vilket tryckt band i diplomatarieutgåvan 
som personen i fråga återfinns i. Kolumn två utgör ett automatiskt åsatt och 
unikt ”personnummer”. Denna numrering är indexerad så att den (med få 
undantag) följer personregistrets ordningsföljd (se den tredje kolumnen i 
tabell 9:2 nedan). Den tredje kolumnen i tabell 4:1 visar personuppgifterna 
ur trycket efter de bearbetningar som redogjorts för ovan, medan den fjär-
de och sista kolumnen innehåller en siffervariabel som anger aktörens kön, 
där som framgår 1 = man, 2 = kvinna.��� För person nr 8899 har jag som 
synes för eget bruk adderat information och sådana tillägg är satta inom 
hakparenteser signerade FBO för att markera att dylika sekvenser ej härrör 
från den tryckta registertexten. Många gånger utgörs dessa mina instick av 
mer eller mindre redigerade citat ur Huvudkartoteket (SDhk). Ofta anger 
personregister över medeltida människor olika stavningsvarianter av res-
pektive namn, särskilt intressant eftersom någon standardiserad rättstav-
ning förstås inte existerade på medeltiden. I Abernus fall ovan anges som 
framgår inom parentes växelformerna ”Ambernus, Anb-, Anbörnus”.���

��� I databasen används ytterligare tre variabler i kolumnen ”genus”. Dessa är 3 = manlig 
klerikal institution 4 = kvinnlig klerikal institution (läs: nunnekloster) & 5 = världslig man-
lig institution (t.ex. rådet i staden Skara).

��� Det ideala personregistret skulle givetvis ange vilka namnvarianter (stavningar av 
dennes namn) som är aktuella för respektive individ. Personregistrens ambition varierar 
därvidlag mellan utgåvorna och kanhända DS 7 går längst i att redovisa namnens stav-
ningsvariationer och grammatik (bl.a. 351 namnformer som antecknas såsom varandes stå 
i kasusformen dativ!). Att genomföra en fullständig uppdatering av alla namnformer skulle 
dock alldeles ha sprängt tidsramarna i detta projekt.
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Man kan notera att alla namn som skrivits in i starten av personregistret 
till DS 5 ej är inbegripna i tabell 8:1. Det gäller exempelvis ordsekvensen 
”Ælgh. V. Haraldus.” vilken utgör en hänvisning till en i registret senare 
tryckt personrad och där ”V.” är en förkortning av latinets vide = se.��� Att 
utmönstra alla sådana hänvisningar är en fundamentalt viktig åtgärd, efter-
som de annars skulle bilda egna personrader i databasen, med andra ord 
skulle de dubblera ett stort antal personer. ”Ælgh. V. Haraldus.” syftar på 
riddaren Harald Älg och han återfinns under bokstaven H i trycket och i 
databasen på pers_id nr 9661 i följande ordalag: ”Haraldus Ælgh, Miles † 
697.” Den sistnämnda siffran 697 är en hänvisning till den sida i DS 5 där 
belägget från breven 1341–1347 på denne riddersman återfinns.

Utgivarna har med tiden kommit att ersätta sidhänvisningarna med refe-
renser till de tryckta brevens så kallade diplomnummer (se tabellen nedan 
vilka band som detta gäller för). Det är en långt mer praktisk referens som 
i databasen bland annat innebär att man vid en kombinationssökning på 
band- och diplomnummer direkt hittar samtliga personer som med namn 
förekommer i ett specifikt brev. Den digitala konverteringen av samtliga 
publicerade personindex innehåller givetvis defekter som jag gjort mig 
skyldig till under editeringen, medan enstaka fel i de tryckta registren har 
hittats och korrigerats. En översikt i tidsföljd av det tryckta brevmaterialet 
redovisas i följande tablå:

tabell 9:2  Kronologisk översikt av de svenska tryckta medeltida breven 
(diplomen) publicerade 1829–2004 jämte det digitaliserade personregistret 
över dessa

Diplomatarie-
band & period

Diplom- 
nummer

Personernas  
autonummer

Slag av personreferens

DS 1–2

1000-tal till 1310

1–1772 1–3501 Sidhänvisning

DS 3

1311–1326

1773–2600 3502–5984 Sidhänvisning

��� DS 5, ABBREVIATURÆ, s. 748.

9  •  t e x t b i l a g o r
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Diplomatarie-
band & period

Diplom- 
nummer

Personernas  
autonummer

Slag av personreferens

DS 4

1327–1340

2601-3532 5985-8889 Sidhänvisning

DS 5

1341–1347

3533-4274 8890-11521 Sidhänvisning

DS 6

1348–1355

4275-5521 11522-15134 Sidhänvisning

DS 7

1356–1360

5522-6390 15135-18084 Diplomnummerhänvisning

DS 8

1361–1365

6391-7270 18085-20689 Sidhänvisning

DS 9

1366–1370

7271-8272 20690-23655 Diplomnummerhänvisning

DS 10

1371–1375

8273-9172 & 
X 1-X 328

23656-26131 Diplomnummerhänvisning

SD 1

1401–1407

1-917 50000-54153 Sidhänvisning

SD 2

1408–1414

918-2029 54154-59255 Sidhänvisning

SD 3

1415–1420

2030-2845 59256-62688 Sidhänvisning

SD

Supplement

1401–1407

2846-3140 Personregister saknas

[S:a personrader: 
38 800]

Källa: DS & SD samt upprättad relationsdatabas vilka uppgifter redovisade här i allt väsent-
ligt bygger på personregistren till dessa utgåvor (inkl. att DS 6–8 även innehåller hänvis-
ningar till AC, dvs. Acta Cameralia). Summan ovan om 38800 personer är tagen ur tabell 4:1. 
Anm.: a) Ingen uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att vissa individer 
återfinns i fler än ett band, eller att senare forskning daterat om vissa brev så att dessa 
borde föras till en annan tidsperiod ovan. 
b) Notera att fler än ett brev kan ingå under samma diplomnummer medan vissa nummer 
hoppats över av utgivarna (Myrdal 2003, s. 107). 
c) Ett digitalt supplement i databasen av personer startar på autonummer 90000 (f.n. 8 st.). 
Några tal i följden av autonummer saknar personrad, dvs. dessa används ej längre då de 
raderats för att korrigera misstag under konverteringens gång.
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Slutresultatet av konverteringen av personregistren rymmer ytterligare 25 
år av sen medeltid efter slutåret 1370 för detta arbete. Det handlar om 
dels DS 10 (1371–1375), en band som fullbordades för sent för att komma 
i fråga i sin helhet, dels den sekelgamla SD-serien som Carl Silfverstol-
pe publicerade. Att personregistren för åren 1371–1375 samt 1401–1420 
ändå excerperats och bearbetats beror främst på ren och skär nyfikenhet 
att inkludera den prosopografiska helheten (när jag ändå ”var igång” för 
att uttrycka saken på ett vardagligt sätt). Generellt sett så ökar antalet om-
nämnda personer med namn per år ju närmare senmedeltid vi kommer 
även om växlingar även förekommer efter 1350. Den ökningen är ett näs-
tan självklart resultat beroende på källmaterialets ökade omfång ju längre 
in i medeltiden vi kommer. Årsmedeltalet för de namngivna ser i stapeldia-
grammets form ut som nedan.

diagram 9:1  Totalt antal namngivna män och kvinnor / Årsmedeltal med 
trendlinje

Källa: Tabell 4:1.

Det förlängda perspektivet in i 1400-talets första två decennier kan ge an-
tydningar ifall källmaterialet förändras över tid samt också användas till att 
försiktigt testa hypoteser om underliggande trender i samhällsutveckling-

9  •  t e x t b i l a g o r

Folkungatiden 25 oktindd.indd   215 2006-10-26   11:20:03



216      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

en. Viktigt att notera är således att trenden i breven för andelen omnämnda 
kvinnor med namn är sjunkande, vilket framgår av tabell 4:1 samt av ned-
anstående diagram som är byggd på siffror ur denna. I denna tabell verkar 
det tidiga 1350-talet utgöra en vågbrytare vad gäller andelen omnämnda 
kvinnor, de kommer sedan aldrig i närheten av de högre kvoter ovan 10 % 
som i den slutande högmedeltiden.

diagram 9:2  Andel kvinnor mot totalantalet namngivna kvinnor och män 
per år / Procent med trendlinje

Källa: Tabell 4:1.

Tabell 4:1 i kapitel 4 som visar könsfördelningen bland personraderna gav 
också upphov till idén att på något sätt försöka gå vidare i analysen av köns-
fördelningen över tid i källmaterialet. Ett uppslag vore att försöka att ap-
proximera genomsnittet för hur ofta män och kvinnor kvinnor uppträder i 
respektive period (m.a.o. att fråga sig hur ofta den genomsnittliga individen 
förekommer med namn bland breven). För att undersöka detta krävs att 
man på något sätt markerar respektive numrerad hänvisning på respektive 
personrad, vilket i samarbete med Gunnar Ekblad resulterade i en så kall-
lad SQL-script vilken automatiskt läser av samtliga enheter bestående av 
siffror, det vill till säga sid- eller diplomhänvinsingar. Men alla separata 

totalt antal namngivna per år
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nummer utgörs ej av dylika referenser till trycket och den mest frekventa 
av dessa felkällor eliminerades i den automatiska beräkningen. Det rör de 
flesta av de numreringar från 1 och uppåt på personer som förekommer i 
vissa personregister. Det sagda kan illustreras i nedanstående tablå över 
början av den följd av män som heter Joarus (Ivar) från ett personregister 
med särskilt stora problem.

tabell 9:3  Exempel på förekomstberäkning i personregistret till svenskt 
diplomatarium

Volume-
No

pers_id pers_bes genus forekomster

DS6 13043 Iouar 1. Eflesson [dryckeshorn i sköld utan hjälm]; 
säljer jord i Fulmestad 408*; bror: Erland 408*.

1 2

DS6 13044 Joarus 2. Ionarus, Ioarus Esgeri, dom.; testamente 
av linköpingsprebendaten Birger Siggesson 394; 
korpräst i Linköpings domkyrka, son till Esger från 
Knutstorp, s. v. 428.

1 2

DS6 13045 Joarus 3. Ingolfsson [3 fågelklor snett över sköl-
den?], s. v. 191*.

1 2

DS6 13046 Joarus 4. Ioarus Joan Katerinesson (Katerinasson 
294); säljer del i kvarn i Tannefors till sin ’gener’ 
Nils i Stång 147, †, bror till Ragnhild Simonsdot-
ter, som säljer arvejord i Berga till Nils i Stång 294.

1 3

DS6 13047 Joarus 6. från Lindö, född på Vallentuna ting 279. 1 1

Källa: Utdrag ur perstab vilket utgör en bearbetning av DS 6 s. 1079, högerspalten, slag-
ord: Joarus.

Som synes i kolumnen längst till höger undviks medräkning av de ord-
ningsnummer som hänvisar till de olika män i DS 6 vilka en gång bar på 
förnamnet Joar, däremot inte när hänvisningen upprepas för att täcka in 
varierande slag av belagda företeelser (se första och fjärde personraden). 
Sådana dubblerade hänvinsningar är särskilt talrika i personindexen till DS 
6–8. Även andra rubbningar uppträder där såsom när enstaka skiljetetecken 
såsom kommatecken förmått scripten att inte igonorera ovannämnda ord-

9  •  t e x t b i l a g o r
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ningsnummer på personnamn eller när siffror anger egenskaper i vapen-
skölden (DS 6). Det ska således utan omsvep tillstås att anomalierna inte är 
obetydliga vad gäller strävan kontra utfall vad gäller att att försöka skönja 
ifall brevens karaktär förändras över tid. Det gäller dels frågan ifall antalet 
omnämnda personer ökar eller minskar över tid, dels om någon trend kan 
noteras vad gäller könsfördelningen. Kronologiskt ordnade ser genom-
snittstalen ut som följer i tabellen nedan.

tabell 9:4  Approximerat antal förekomster av namngivna kvinnor och 
män i svenskt diplomatarium efter sid- eller diplomnummerhänvisningar i 
personregistren

Diplomatarieband & 
period

Kön Antal Antal och slag av 
hänvisningar

Medelvärde

DS 1–2

1000-tal till 1310

Kvinnnor 362 607 sidhänv. 1,68

DS 1–2

1000-tal till 1310

Män 3142 7641 sidhänv. 2,43

DS 3

1311–1326

Kvinnnor 236 438 sidhänv. 1,88

DS 3

1311–1326

Män 2246 5978 sidhänv. 2,66

DS 4

1327–1340

Kvinnnor 322 504 sidhänv. 1,57

DS 4

1327–1340

Män 2583 5970 sidhänv. 2,31

DS 5

1341–1347

Kvinnnor 269 434 sidhänv. 1,61

DS 5

1341–1347

Män 2366 5158 sidhänv. 2,18
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Diplomatarieband & 
period

Kön Antal Antal och slag av 
hänvisningar

Medelvärde

DS 6

1348–1355

Kvinnnor 360 715 diplomnum-
merhänv.

1,99

DS 6

1348–1355

Män 3251 11240 3,46

DS 7

1356–1360

Kvinnnor 250 902 diplomnum-
merhänv.

3,61

DS 7

1356–1360

Män 2697 8839 diplom-
nummerhänv.

3,28

DS 8

1361–1365

Kvinnnor 195 594 sidhänv. 3,05

DS 8

1361–1365

Män 2410 8978 sidhänv. 3,73

DS 9

1366–1370

Kvinnnor 275 361 diplomnum-
merhänv.

1,31

DS 9

1366–1370

Män 2692 5555 diplom-
nummerhänv.

2,06

DS 10

1371–1375

Kvinnnor 206 293 diplomnum-
merhänv.

1,42

DS 10

1371–1375

Män 2270 4317 diplom-
nummerhänv.

1,9

SD 1

1401–1407

Kvinnnor 351 649 sidhänv. 1,85

SD 1

1401–1407

Män 3803 6947 sidhänv. 1,83

SD 2

1408–1414

Kvinnnor 413 777 sidhänv. 1,88

SD 2

1408–1414

Män 4688 9205 sidhänv. 1,96

9  •  t e x t b i l a g o r
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Diplomatarieband & 
period

Kön Antal Antal och slag av 
hänvisningar

Medelvärde

SD 3

1415–1420

Kvinnnor 302 506 sidhänv. 1,68

SD 3

1415–1420

Män 3111 5660 sidhänv. 1,82

Summa Kvinnor 3541 6780 1,92

Summa Män 35259 85488 2,42

Källa: DS & SD via upprättad relationsdatabas (perstab) vilka uppgifter redovisade här i 
allt väsentligt bygger på personregistren till dessa. Se även tabell 4:1. 
Anm.: Ingen uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att vissa individer åter-
finns i fler än ett band, eller att senare forskning daterat om vissa brev så att dessa borde 
föras till en annan tidsperiod ovan.

Sättet på vilket personregistren upprättats har stor betydelse för resultatet 
av detta experiment. De innehållsrika indexen till DS 6, 7 och 8 resulterar 
i långt högre medelvärden än för övriga index, därför att de kan beskrivas 
som personregister med inbyggda sakregister. Men undantag av SD 1 når 
det kvinnliga genomsnittet inte över det manliga även om några kvinno-
snitt ligger mycket nära det manliga. Man kan sortera siffrorna i kolumnen 
’forekomster’ i tabell 8:4 och finner att de tre högsta individuella kvinnobe-
läggen återfinns i DS 1, 2 och 3 och representeras av drottning Margareta 
i DS 1 & 2 samt av den heliga Birgitta i DS 3, följda av drottning Blanka i 
DS 6 & 7 samt hertiginnan Ingeborg (hertig Eriks hustru) i DS 3 – samtliga 
fyra kvinnor kända för sina många politiska aktiviteter och framgångar. De 
i SD-serien (1401–1420) snarlika medelvärdena för män respektive kvinnor 
kan jag ej kommentera närmare, eftersom jag inte studerat den tidsperio-
den annat än på detta översiktliga sätt. Likheten kan således mer bero på 
hur de tryckta indexen konstruerats eller spegla någon form av förändring 
i källmaterialets sammansättning under tidigt 1400-tal. Huruvida hänvis-
ningarna är uttryckta i sid- eller diplomform verkar spela mindre roll för resulta-
tet, vilket framgår av likheten i utfall mellan två enkla register såsom DS 5 
och DS 9. Båda innehåller i stort sett bara namn och de referenser till sida 
eller diplomnummer där personen i fråga återfinns.
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För både män och kvinnor i breven gäller att lejonparten av dem endast 
omnämns en gång. Det motsvaras i det övervägande antalet fall av värdet = 
1 i kolumnen ’forekomster’. Män med denna uppgår till 21653, för kvinnor 
är motsvarande siffra 2346, alltså 62 procent av de 38 8000 personraderna. 
Som grupper betraktas utgör 66 procent av kvinnorna och 61 procent av 
männen de som allena omnämns en gång (i enlighet med tabell 4:1). Med 
tanke på vad som sagts om brister i beräkningsfilen utgör dessa skattningar 
i relativital räknat mininvärden. Vid en mer exakt utförd approximation 
skulle det av allt att döma leda till än högre skattningar än här.

Resultaten av dessa siffror kan sägas vara negativt. De pekar inte i någon 
bestämd riktning, de varken styrker eller jävar någon av de hypoteser som 
framförs i kapitel fyra – må vara att dessa i stort sett bara utgör vetenskap-
liga gissningar. Det är flerfaldigt klarlagt av den tidigare forskningen att 
breven vad gäller olika genrer varierar över tid; vissa genrer tillkommer, 
andra blir sällsyntare.��� Men räkneövningarna här tyder trots allt på en 
kontinuitet i innehållet. Oavsett brevens varierande syften och budskap 
lyser det rådande patriarkatet och klassamhället igenom under de knappt 
tio decennier under 1300- och 1400-talen som är möjliga att granska med 
dylik metodik.

I kapitel fyra framförs två idéer vilka skulle kunna ligga bakom tren-
den mot en lägre andel av namngivna kvinnor i breven: Dels att pesterna 
kan ha drabbat kvinnorna än hårdare än männen; dels att vi här bevittnar 
hårdnande normer och praxis mot kvinnligt entreprenörsskap, som enligt 
internationell forskning kom att fulländas i och med reformation och mot-
reformation. Christine Ekholst håller för närvarande på att testa denna 
teori på svenskt normativt material från medeltiden med positivt resultat. 
Enligt tidigare forskning skärptes även klassmotsättningarna under senme-
deltiden när överklassen tillskansade sig allt mer av bönderna via ett ökat 
skattetryck (vilket i och med Engelbrekts uppror 1434 påtagligt kom att 
rullas tillbaka).��� Dessa ökade motsättningar går tämligen oförmärkt förbi 
i denna studie, men trenden mot minskad frihet för kvinnor kan mycket väl 
vara parallell med och förstärkas av dessa.

��� T.ex. Larsson I 2001, s. 122 & Myrdal 2003 s. 108–113.
��� Myrdal 1999, s. 144–151 & Myrdal 2003, 164 f.

9  •  t e x t b i l a g o r
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Helheten av antalet brev kontra de excerperade
I det föregående möter vi siffror angående metodiken till att skapa ett digi-
talt personregister från de tryckta indexen i DS- och SD-serierna. På så sätt 
kunde detta nyttjas i kapitel 4 till att dels granska könsfördelningen under 
elva årtalsspann under hög- och senmedeltiden, dels till mer selektiva stu-
dier bland de aktörer som excerperats via de dryga 2000 av drygt 9000 brev 
som innehåller ekonomiska data 1290–1370. Här redogörs för vissa siffror 
som rör hur dessa 2000 brev förhåller sig till källmaterialet i sin helhet i 
syfte att konstruera ett slags statistisk översikt av innehållet i detta.

Till varje excerpt i databasen har en huvudkälla angivits – till övervägande 
del från den tryckta DS-serien (93 %) – men översättningar, tolkningar 
och samband med andra brev har där kraftigt underlättats av olika tryckta 
register samt de digitala publikationerna Huvudkartoteket (SDhk) och 
Fritz&Bäärnhielm. Från de båda sistnämnda har kunnat hämtas lätt till-
gänglig (dvs. kopierbar) information till databasen. I kapitel två används 
de få ojämnt spridda belägg av ekonomisk art som hittats under perioden 
1254–1289 till exemplifiering av källmaterialets beskaffenhet, tillika också 
för att söka skönja några egenheter ur detsamma om marknader, aktörer 
och monetära förhållanden under tidig Folkungatid.

Men bara knappt fyra procent av källmaterialet, alltså de medeltida bre-
ven, härrör från dessa 35 år under andra halvan av 1200-talet. Kvantiteten 
av brev år för år inom denna tidsrymd är oregelbundet fördelad, dock 
med en uppåtriktad trend mot fler och fler diplom ju längre fram i tiden 
vi kommer. En stigande trend gäller även för perioden 1290–1370 med ett 
kvantitativt språng uppåt från och med mitten av 1340-talet.�00 Samtliga 
brev har granskats i jakt på fria byten (marknader) och priser uttryckta 
i pengar eller andra värdeenheter (prislappar). Att bara en minoritet av 
breven bidragit med kommersiella data beror dels på att en mångfald brev 
över huvud taget inte rör marknadsförhållanden, dels på det urval som 
skett inom värdecirkulationen (se s. 24, andra stycket). Kvoten mellan den 
excerperade kontra den totala brevmängden används nedan som ett slags 
mätare på ekonomisk aktivitet i källmaterialet, vilket framgår av tablån 
nedan.

�00 Myrdal 2003, s. 110.
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Från de brev ur vilka marknadsrelaterade uppgifter hämtats härrör också 
samtliga de aktörer 1290–1370 som granskas särskilt i kapitel 4. Nedan 
jämförs samtliga använda källor med totalen av det bevarade antalet brev 
och periodiseringen följer DS-indelningen med undantag av de två första 
där gränsen 1290 satts av penningpolitiska skäl (DS 1 omfattar 1000-tal 
till 1285 men delar personregister med DS 2). Nedanstående tablå anger 
periodvis huvudkällorna i denna studie med jämförelsetal från huvudkar-
toteket (SDhk).�0�

tabell 9:5  Efter svenskt diplomatarium periodiserad översikt av det totala 
antalet brev och liknande urkunder som använts som huvudkälla vid excerpe-
ringen jämförda med huvudkartoteket 1254–1370

DS-band & 
period

Svenskt 
Diplomata-
rium (SD 
1254–1370)

Huvud-
kartoteket 
(SDhk 
1254–
1370)

Fritz& 
Bäärnhielm 
(1319–
1363)

S:a huvudkäl-
lor (& i % av 
SDhk)

Antal brevnum-
mer (regester) 
i Huvudkarto-
teket (SDhk) 
1254–1370

1254–1285

DS 1

69 1 • 70 (11,1 %) 626

1286–1310

DS 2

142 4 • 146 (13,7 %) 1067

1311–1326

DS 3

179 32 211 (19,9 %) 1056

1327–1340

DS 4

287 44 23 354 (29,6 %) 1192

1341–1347

DS 5

212 25 237 (26,4 %) 898

1348–1355

DS 6

330 15 3 348 (24,9 %) 1397

�0� Vän av ordning kan fråga sig varför inte SDhk:s brevnummer nyttjades i stället för 
DS-nummer som huvudsaklig referens på respektive excerpt. Om detta se vidare under 
anm. e) i tabellen nedan.

9  •  t e x t b i l a g o r
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DS-band & 
period

Svenskt 
Diplomata-
rium (SD 
1254–1370)

Huvud-
kartoteket 
(SDhk 
1254–
1370)

Fritz& 
Bäärnhielm 
(1319–
1363)

S:a huvudkäl-
lor (& i % av 
SDhk)

Antal brevnum-
mer (regester) 
i Huvudkarto-
teket (SDhk) 
1254–1370

1356–1360

DS 7

292 3 295 (31,8 %) 928

1361–1365

DS 8

201 5 206 (22,2 %) 927

1366–1370

DS 9

267 3 . 270 (26,1 %) 1036

summa 
1254–1370

1979 132 26 2137 (23,4 %) 9127

Källa: Företagen excerpering ur samt bearbetning av DS, SDhk, SDhk version 1 samt 
Fritz&Bäärnhielm (som omfattar 1319–1363). 
Anm.: a) . = Orimlig uppgift. 
b) Uppdatering har företagits i enlighet med det faktum att senare forskning daterat om 
några brev så att dessa excerpter förts till korrekt tidsperiod i enlighet vad som t.ex. anges 
i SDhk & Fritz&Bäärnhielm. 
c) Antalet excerpter är högre än antalet beräknade huvudkällor eftersom vissa av de senare 
fungerar som underlag till fler än en excerpt. 
d) Då ett excerperat brev har förelegat i tryckt skick i DS har denna publikation all-
tid anlitats och i databasen angivits som huvudkälla, medan givetvis också underlag 
(t.ex. översättningar) till databasen också hämtats ur regestpublikationerna SDhk & 
Fritz&Bäärnhielm där så varit möjligt (vilka regester till merparten bygger på DS). Nära 
hälften av excerpterna bygger sålunda på de tre underlagen tillhopa, återstoden med SDhk 
som komplement. 
e) För SDhk-kolumnen ovan gäller att för perioden 1290–1312 användes SDhk version 1 
(1999) under excerperingen eftersom den uppdaterande version 2 (SDhk) ännu inte publi-
cerats under arbetet med dessa 21 år. Skillnaderna mellan dessa båda versioner syntes dock 
inte vara särskilt stor vad gäller regestren 1290–1312.

Tabellen ovan åskådliggör den tryckta SD-seriens dominans i underlaget 
till denna studie, tillika dominerar dessa brev som underlag till de båda 
regestsamlingarna Fritz&Bäärnhielm samt Huvudkartoteket (SDhk) fram 
till och med 1370.�0� Förutom att illustrera hur det svenska källmaterialet 

�0� Det förtjänar att i fotnotens form upprepa att tabell 9:5 inte får tas alltför bokstav-
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blir allt talrikare ju närmare senmedeltidens start 1350 vi kommer, ger siff-
rorna intrycket av att kommersiella ärenden omnämns allt oftare i breven fram 
till början av Magnus Erikssons regering 1332.

Att en ökande andel av breven med tiden innehåller data från kommers 
fram till 1340 framgår av procenttalen i den femte kolumnen som jämför 
excerperade brev med det totala antalet brev – att även enstaka andra käl-
lor tillkommer (i 3:e & 4:e kolumnen) kan vi bortse ifrån eftersom de är 
så fåtaliga. De procentuella växlingarna därefter (1341–1370) är inte an-
märkningsvärt dramatiska – de rör sig mellan 25 och 32 procent – förutom 
perioden 1361–1365 med en markerad relativ nedgång. Den perioden 
sammanfaller med den invasion och det krig som ledde till kung Magnus 
definitiva fall 1365 och den ligger intill den första landsomfattande pest-
epidemin efter digerdöden, alltså det stora utbrottet 1359–1360 med en 
dödlighet i närheten av den allra första bråddöden 1350.�0�

Försiktighet vid tolkningen är dock nödvändig, eftersom materialet 
sett till den långa tidsperioden 1290–1370 är så tunnsått statistiskt sett. 
Tillfälliga större avvikelser i spridningen från trendlinjen kan i värsta 
fall fås att likna periodvisa tendenser upp och ned i samhället. Mer har-
monisk ter sig utvecklingen i materialets kommersiella innehåll ifall pe-
rioderna görs längre, till exempel så att den överensstämmer med den 
med numismatiken anpassade som används kapitel 3 om det reala pen-
ningvärdet. Vi kan låta det sista årtalsspannet 1366 till 1370 föregås 
av två längre spann omfattandes 1320–1350 och 1351–1365. Det ger 
kronologisk ordning 27,2 procent för 1320–1350, för 1351–1365 blir 
utfallet 24,3 procent och som synes av tabell 8:5 ovan 26,1 procent för 

ligt vad gäller olika publikationers sätt att fungera som underlag i databasen. Alltför sif-
fermässig läsning av tabellen underskattar de båda viktiga regestsamlingarna i kolumn 
tre och fyra som underlag för att hitta och rätt tolka eftersökta data till denna studie 
av ekonomin på gränsen mellan hög- och senmedeltid. Den skevheten i tabellen beror 
förstås på att dessa två regestsamlingar i så hög utsträckning bygger på den tryckta DS-
utgåvan och SDhk återfinns som underlag i samtliga excerpter utom de 26 regester ur 
Fritz&Bäärnhielm vilka står som huvudkälla (vilka renderat s:a 88 excerpter). Där SDhk 
utgör huvudkälla (dvs. där DS-tryck saknas) har det stora flertalet av dessa regester upp-
rättats utifrån något av de andra nordiska diplomatarierna eller från rekonstruerade brev 
ur Gillingstam 1996.

�0� Myrdal 2003, s. 163 & 243.

9  •  t e x t b i l a g o r
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1366–1370.�0� Med en sådan periodisering med längre tidsspann förefal-
ler då ett halvt sekels utveckling (1320–1370) enhetligare än vad som är fal-
let vid en mer finfördelad uppställning som i tabell 1 med sina långt större 
upp- och nedgångar under samma period.

�0� Utfallen för åren 1320–1350 & 1351–1365 landar då på 841 respektive 709 excerpe-
rade huvudkällor av 3125 och 2706 brevnummer i Huvudkartoteket (SDhk) för samman 
period, vilket renderar procentsiffrorna 26,9 % för 1320–1350, 26,2 % för 1351–1365.
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Tabellbilaga

tabell 10:1  Den svenska penningens substansinnehåll (nufinvikt) i silver 
1250 till 1500-talets början / Myntgrupper av penningar ordnade kronolo-
giskt mellan uppmätt nufinvikt mark silver samt omräknade till mark pen-
ningar

Penninggrupp Teoretisk kurs mark 
silver mark pen-
ningar

Ungefärlig präglings-
period

Sida i Malmer 
1980

Th XII 1:8,4 1250–1275 26 (efter  
Thordeman)

Th XV 1:4,2 1275–1290 26 (efter  
Thordeman)

Kr H Ä I 1:5,2 1290–1318 15, 26 & 88

EHLS & KR H Ä I 1:4,5 1300–1325 (1318) 18, 19, 20 f., 25 f. 
& 33

EHLS ’med stor 
variationsvidd i ag’

1:4,8 ? 18, 20 f. & 26

ME I:2 [Th XIX] 1:4,98 1325/1335–1350 22 & 25

ME II:1 [Th XX] 1:6,44 1350–1396 [start efter 
ovan ME I:2]

23 & 25

ME II:1 [Th XX] 1:54 ’katastrofmynt trol. 
präglade från 1354’

19, 21 & 23

ME II:2 [Th XXI] 1:21,9 [start efter ovan ME 
I:2] 

23
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Penninggrupp Teoretisk kurs mark 
silver mark pen-
ninga

Ungefärlig präglings-
period

Sida i Malmer 
1980

Kr H Ä II 1:7,3 1360-tal 23, 27, 33 & 88

Kr A Ä 1:7,4 1360–1370-tal med 
start före kung Albrekt

25 & 30 f. 88 f.

Kr E 1:6,4 1360–1370-tal 31 & 88 f.

Kr S Ä a/b 1:7,5/7,2 1370-tal 32 & 88 f.

EHLS Gambygrup-
pen

1:3,8 1360–1375 16 & 26

KR S Y I–II 1:13,3/13,2 Början av 1400-talet 46 & 89

Kr H Y II c 1:4,5 Början av 1400-talet 38 & 89

Kr H Y I a–b 1:15,2 Början av 1400-talet 35 & 89

Kr A Y I 1:11,7 1410–1420-tal 43 f. & 89

[Äldsta bevarade 
myntordningen

1:11,2 1449 37 & 61]

Kr H Y I c–d 1:13,8 1430–1440-tal 35 & 89

Kr H Y II c 1:13,7 Början av 1400-talet 
(sannolikt äldst i Y II-
gruppen)

36 & 89

Kr H Y II d 1:12,4 Början av 1400-talet 36 & 89

Kr H Y II a 1:14,8 1430–1470-tal 36 & 89

Kr A Y II a/III 1:16,8/16,0 1430–1470-tal 44 & 89

Kr H Y III a 1:12,4 1440–1450-tal 40 & 89

Kr H Y III b 1:14,6 1450–1460-tal 40 & 89

Kr H Y III c/d–e 1:18,9/19,9 Slutet av 1400-talet 
(Sturetid)

40, 41 & 89

Kr H Y II b 1:15,0 Slutet av 1400-talet 
(sannolikt yngst i Y II-
gruppen)

36 & 89

Kr A Y II b 1:19,5 Slutet av 1400-talet 44 & 89

Kr Y IV 1:19,2 1400-tal 41 & 89
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Penninggrupp Teoretisk kurs mark 
silver mark pen-
ninga

Ungefärlig präglings-
period

Sida i Malmer 
1980

Kr A Y V 1:30,4 Början av 1500-talet 45 & 88 f.

Kr H Y V 1:54 Början av 1500-talet 43 & 88 f.

Summa 36 st. teoretisk kurs mark silver mark penningar

Källa: Malmer 1980 (”Den senmedeltida penningen i Sverige / Svenska brakteater med 
krönt huvud och krönta bokstäver”). Sida med teoretisk kurs mark silver mark penningar 
anges i fetstil i den fjärde kolumnen ovan. 
Anm: a) Mark silver räknat på Malmers konstant om 210,616 gram (Malmer 1980, s. 15). 
b) Den äldsta bevarade svenska myntordningen är daterad 2 maj 1449 och den föreskriver 
en kurs om 1:11,2 vilket är ”en väsentligt högre silverkurs än för någon av grupperna i det 
bevarade materialet” (Malmer 1980, s. 37 & 60). 
c) Örtug i egenskap av mynt infördes på 1360-talet vilken var ”en kopia av den nordtyska 
witten” (Malmer 1980, s. 33) men den beaktas ej i tabellen ovan enär penningen var sy-
stemets huvudmynt (halvpenningar och dylika beaktas heller inte). En tabell över örtugens 
utveckling återfinns i Malmer 1980, s. 39.

tabell 10:2  Den svenska penningens värde via utvalda kommersiella 
silverpriser i mark svenska jämförda med uppmätta myntgruppers substans-
värde (1291–1370)

År för 
pris på  
mark 
silver

Silverpris per 
mark  silver 
(210,616 gram 
& = s:a pen-
ningar)

Grupp pen-
ningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver 
per penning 
(teoretisk 
markkurs & = 
s:a penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1291 4 mark 2 öre 
(=816 pen-
ningar)

Th XV 1275–1290 0,26 (1:4,2 = 
806,4 pen-
ningar)

9,6 penningar 

(1,2 %)

1291 4 mark 2 öre 
(=816 pen-
ningar)

Kr H Ä I 1290–1318 0,21 (1:5,2 = 
998,4 pen-
ningar)

-182,4 penning-
ar (-22,4 %)

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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År för 
pris på  
mark 
silver

Silverpris per 
mark  silver 
(210,616 gram 
& = s:a pen-
ningar)

Grupp pen-
ningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver 
per penning 
(teoretisk 
markkurs & = 
s:a penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1311 3 mark 7 öre 
3 penningar 
(=747 pen-
ningar)

Kr H Ä I 1290–1318 0,21 (1:5,2 = 
998,4 pen-
ningar)

-251,4 penning-
ar (-33,6 %)

1311 3 mark 7 öre 
3 penningar 
(=747 pen-
ningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:4,5 = 
864 pen-
ningar)

-117 penningar 

(-15,7 %)

1311 3 mark 7 öre 
3 penningar 
(=747 pen-
ningar)

EHLS 
’med stor 
variations-
vidd i silver’

? 0,23 (1:4,8 = 
921,6 pen-
ningar)

-174,6 penning-
ar (-23,4 %)

1317 4 mark pen-
ningar (=768 
penningar)

Kr H Ä I 1290–1318 0,21 (1:5,2 = 
998,4 pen-
ningar)

-230,4 penning-
ar (-30 %)

1317 4 mark pen-
ningar (=768 
penningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:4,5 = 
864 pen-
ningar)

-96 penningar 

(-12,5 %)

1317 4 mark pen-
ningar (=768 
penningar)

EHLS 
’med stor 
variations-
vidd i ag’

? 0,23 (1:4,8 = 
921,6 pen-
ningar)

-153,6 penning-
ar (-20 %)

1320 2 öre mindre 
än 5 mark 
(=912 pen-
ningar)

Kr H Ä I 1290–1318 0,21 (1:5,2 = 
998,4 pen-
ningar)

-86,4 penningar 
(-9,5 %)

1320 2 öre mindre 
än 5 mark 
(=912 pen-
ningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:4,5 = 
864 pen-
ningar)

48 penningar 
(5,3 %)

1320 2 öre mindre 
än 5 mark 
(=912 pen-
ningar)

EHLS 
’med stor 
variations-
vidd i ag’

? 0,23 (1:4,8 = 
921,6 pen-
ningar)

-9,6 penningar 
(-1,6 %)

1321 5 mark (=960 
penningar)

Kr H Ä I 1290–1318 0,21 (1:5,2 = 
998,4 pen-
ningar)

-38,4 penningar 
(4 %)
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År för 
pris på  
mark 
silver

Silverpris per 
mark  silver 
(210,616 gram 
& = s:a pen-
ningar)

Grupp pen-
ningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver 
per penning 
(teoretisk 
markkurs & = 
s:a penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1321 5 mark (=960 
penningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:4,5 = 
864 pen-
ningar)

96 penningar 
(10 %)

1321 5 mark (=960 
penningar)

EHLS 
’med stor 
variations-
vidd i ag’

? 0,23 (1:4,8 = 
921,6 pen-
ningar)

38,4 penningar 
(4 %)

1327–
1328

Fem kurser: 
864 penningar 
(1 st.), 956 pen-
ningar (3 st.), 
960 penningar 
(17 st.), 972 
penningar (2 
st.) & 982 pen-
ningar (1 st.)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:4,5 = 
864 pen-
ningar)

0 penningar  
(0 %), 92 pen-
ningar (9,6 %), 
96 penningar 
(10 %), 108 pen-
ningar (11,1 %) 
& 118 penningar 
(12,0 %)

1327–
1328

Fem kurser: 
864 penningar 
(1 st.), 956 
penningar (3 
st.), 960 pen-
ningar (17 st.), 
972 penningar 
(2 st.) & 982 
penningar  
(1 st.)

EHLS 
’med stor 
variations-
vidd i ag’

? 0,23 (1:4,8 = 
921,6 pen-
ningar)

-57,6 penningar 
(-6,7 %), 34,4 
penningar  
(3,6 %), 38,4 
penningar (4 %), 
50,4 penningar 
(5,2 %) & 60,4 
penningar 
(6,2 %)

1327–
1328

Fem kurser: 
864 penningar 
(1 st.), 956 
penningar (3 
st.), 960 pen-
ningar (17 st.), 
972 penningar 
(2 st.) & 982 
penningar  
(1 st.)

ME I:2 
[Th XIX]

1325/1335–
1350

0,22 (1:4,98 = 
956,16 pen-
ningar)

-92,16 penning-
ar (-10,7 %), 
0,16 penningar 
(0 %), 3,84 pen-
ningar (0 %), 
15,84 penningar 
(1,6 %) & 25,84 
penningar  
(2,6 %)

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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År för 
pris på  
mark 
silver

Silverpris per 
mark  silver 
(210,616 gram 
& = s:a pen-
ningar)

Grupp pen-
ningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver 
per penning 
(teoretisk 
markkurs & = 
s:a penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1332–
1350

5 växelkurser à 
5 mark (=960 
penningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:4,5 = 
864 pen-
ningar)

96 penningar 
(10 %)

1332–
1350

5 växelkurser à 
5 mark (=960 
penningar)

EHLS 
’med stor 
variations-
vidd i ag’

? 0,23 (1:4,8 = 
921,6 pen-
ningar)

38,4 penningar 
(4 %)

1332–
1350

5 växelkurser à 
5 mark (=960 
penningar)

ME I:2 
[Th XIX]

1325/1335–
1350

0,22 (1:4,98 = 
956,16 pen-
ningar)

3,84 penningar 
(0 %)

1351–
1365

Inga säkra 
kommersiella 
växelkurser i 
svenska mark 
funna

ME II:1 
[Th XX]

Kung Mag-
nus ”kata-
strofmynt” 
präglade 
från 1354

0,02 (1:54 = 
10368 pen-
ningar)

?

1351–
1365

Inga säkra 
kommersiella 
växelkurser i 
svenska mark 
funna

ME II:2 
[Th XXI]

Kung 
Magnus ”ka-
tastrofmynt” 
präglade 
efter 1354

0,05 (1:21,9 = 
4204,8 pen-
ningar)

?

1366 3 växelkurser 
à 8 mark (= 
1536 penning-
ar) varav 2 i 
stockholmsvikt

ME II:1 
[Th XX]

1350–1396 
(med 
präglings-
start efter 
ME I:2)

0,17 (1:6,44 = 
1236,48 pen-
ningar)

299,52 penning-
ar (19,5 %)

1366 3 växelkurser 
à 8 mark (= 
1536 pen-
ningar) varav 2 
i stockholms-
vikt

Kr H Ä II 1360-tal 0,15 (1:7,3 = 
1401,6 pen-
ningar)

134,4 penningar 
(8,8 %)

1366 3 växelkurser 
à 8 mark (= 
1536 penning-
ar) varav 2 i 
stockholmsvikt

Kr A Ä 1360- & 
1370-tal 
med start 
före kung 
Albrekt

0,148 (1:7,4 = 
1420,8 pen-
ningar)

115,2 penningar 
(7,5 %)
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År för 
pris på  
mark 
silver

Silverpris per 
mark  silver 
(210,616 gram 
& = s:a pen-
ningar)

Grupp pen-
ningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver 
per penning 
(teoretisk 
markkurs & = 
s:a penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1366 3 växelkurser 
à 8 mark (= 
1536 pen-
ningar) varav 2 
i stockholms-
vikt

Kr E 1360- & 
1370-tal 
med start 
före kung 
Albrekt 

0,17 (1:6,4 = 
1228,8 pen-
ningar)

307,2 penningar 
(20 %)

1366 3 växelkurser 
à 8 mark (= 
1536 pen-
ningar) varav 2 
i stockholms-
vikt

EHLS 
Gamby-
gruppen

1360- & 
1370-tal 
med start 
efter kung 
Albrekt

0,289 (1:3,8 
= 729,6 pen-
ningar)

806,4 penningar 
(52,5 %)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

ME II:1 
[Th XX]

1350–1396 
(med 
präglings-
start efter 
ME I:2)

0,17 (1:6,44 = 
1236,48 pen-
ningar)

-372 penningar 
(-43,1 %), 
-276,48 pen-
ningar (-28,8 %) 
& -84,48 pen-
ningar (-7,3 %)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

Kr H Ä II 1360-tal 0,15 (1:7,3 = 
1401,6 pen-
ningar)

-537,6 penning-
ar (-62,2 %), -
441,6 penningar 
(-46 %) &  
-249,6 penning-
ar (-21,7 %)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

Kr A Ä 1360- & 
1370-tal 
med start 
före kung 
Albrekt

0,148 (1:7,4 = 
1420,8 pen-
ningar)

-556,8 penningar 
(-64,4 %), -460,8 
penningar (-48 
%) & -268,8 
penningar  
(-23,3 %)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

Kr E 1360- & 
1370-tal 
med start 
före kung 
Albrekt 

0,17 (1:6,4 = 
1228,8 pen-
ningar)

-364,8 penning-
ar (-42,2 %), -
268,8 penningar 
(-28 %) &  
-76,8 penningar  
(-6,7 %)

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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År för 
pris på  
mark 
silver

Silverpris per 
mark  silver 
(210,616 gram 
& = s:a pen-
ningar)

Grupp  
penningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver 
per penning 
(teoretisk 
markkurs & = 
s:a penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

EHLS 
Gamby-
gruppen

1360- & 
1370-tal 
med start 
efter Albrekt

0,289 (1:3,8 
= 729,6 pen-
ningar)

134 penningar 
(15,6 %), 230,4 
penningar (24 
%) & 422,4 pen-
ningar (36,7 %)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

Kr S Ä a 1370-tal 0,146 (1:7,5 
= 1440 pen-
ningar)

-576 penningar 
(-66,7 %), -480 
penningar (-50 
%) & -288 pen-
ningar (-25 %)

1368–
1370

7 växelkurser 
à 864 pen-
ningar, 3 à 960 
penningar & 
15 à 1152 pen-
ningar

Kr S Ä b 1370-tal 0,152 (1:7,2 = 
1382,4 pen-
ningar)

-518,4 pen-
ningar (-60 %), 
-422,4 penning-
ar (-44 %) & -
230,4 penningar 
(-20 %)

Källa: Tabell 10:1 & 10:4. 
Anm.: a) Mark, öre och örtugar omräknas till penningar om de multipliceras med 192, 24 
respektive 8. 
b) Antal penningar över/under substans framräknat som pris å mark silver minus teoretisk 
markkurs. Teoretisk markkurs = markvikten silver (210,616 gram) dividerat med nufin-
vikten dividerat med 192. 
c) Approximerad produktionskostnad av myntpräglingen ej inräknad (5 % enligt Jonsson 
2002, s. 61). 
d) Vad gäller utfallen för det av vissa numismatiker föreslagna 1360-talet som präglings-
period för Kr H Ä I, se kapitel 3, fotnot 113. 
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tabell 10:3  Den svenska penningens värde via utvalda kommersiella  
silverpriser i mark kölnisk jämförda med uppmätta myntgruppers substans-
värde (1327–1363)

År för pris 
på mark 
silver 
kölnisk

Silverpris per 
mark kölnisk 
silver (233,8 
gram & = s:a 
penningar)

Grupp 
penningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver per 
penning (teore-
tisk markkurs 
kölnisk & = s:a 
penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1327 3 växelkurser 
om 5 mark 14 
örtugar pen-
ningar (=1072 
penningar) & 
3 växelkurser 
om 5 mark 
7 öre (=1128 
penningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:3,9 = 
748,8 pen-
ningar)

323,2 penningar 
(30,1 %) &  
379,2 penningar 
(33,6 %)

1327 3 växelkurser 
om 5 mark 14 
örtugar pen-
ningar (=1072 
penningar) & 
3 växelkurser 
om 5 mark 
7 öre (=1128 
penningar)

EHLS 
’med stor 
varia- 
tionsvidd 
i ag’

? 0,23 (1:5,3 = 
1017,6 pen-
ningar)

54,4 penningar 
(5,0 %) & 110,4 
penningar (9,8 %)

1327 3 växelkurser 
om 5 mark 14 
örtugar pen-
ningar (=1072 
penningar) & 
3 växelkurser 
om 5 mark 
7 öre (=1128 
penningar)

ME I:2 
[Th XIX]

1325/1335–
1350

0,22 (1:5,5 
= 1056 pen-
ningar)

16 penningar (1,5 
%) & 72 pen-
ningar (6,4 %)

1332 1 växelkurs 
om 5 mark 
(=960 pen-
ningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:3,9 = 
748,8 pen-
ningar)

211,2 penningar 
(22 %)

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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År för pris 
på mark 
silver 
kölnisk

Silverpris per 
mark kölnisk 
silver (233,8 
gram & = s:a 
penningar)

Grupp 
penningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver per 
penning (teore-
tisk markkurs 
kölnisk & = s:a 
penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1332 1 växelkurs 
om 5 mark 
(=960 pen-
ningar)

EHLS 
’med stor 
varia-
tionsvidd 
i ag’

? 0,23 (1:5,3 = 
1017,6 pen-
ningar)

-57,6 penningar 
(-6 %)

1332 1 växelkurs 
om 5 mark 
(=960 pen-
ningar)

ME I:2 
[Th XIX]

1325/1335–
1350

0,22 (1:5,5 
= 1056 pen-
ningar)

-96 penningar  
(-10 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

EHLS & 
Kr H Ä I

1300–1325 
(1318)

0,31 (1:3,9 = 
748,8 pen-
ningar)

403,2 penningar 
(35 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

EHLS 
’med stor 
varia-
tionsvidd 
i ag’

? 0,23 (1:5,3 = 
1017,6 pen-
ningar)

134,4 penningar 
(11,7 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

ME I:2 
[Th XIX]

1325/1335–
1350

0,22 (1:5,5 
= 1056 pen-
ningar)

96 penningar  
(8,3 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

ME II:1 
[Th XX]

1350–1396  
(med präg-
lingsstart 
efter ME 
I:2)

0,17 (1:7,2 = 
1382,4 pen-
ningar)

-230,4 penningar 
(-20 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

Kr H Ä II 1360-tal 0,15 (1:8,1 = 
1555,2 pen-
ningar)

-403,2 penningar 
(-35 %)
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År för pris 
på mark 
silver 
kölnisk

Silverpris per 
mark kölnisk 
silver (233,8 
gram & = s:a 
penningar)

Grupp 
penningar

Ungefärlig 
präglings-
period

Nufinvikt 
gram silver per 
penning (teore-
tisk markkurs 
kölnisk & = s:a 
penningar)

Penningvärde  
s:a penningar  
(& i procent)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

Kr A Ä 1360- & 
1370-tal 
med start 
före kung 
Albrekt

0,148 (1:8,2 = 
1574,4 pen-
ningar)

-422,4 penningar 
(-36,7 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

Kr E 1360- & 
1370-tal 
med start 
före kung 
Albrekt 

0,17 (1:7,2 = 
1382,4 pen-
ningar)

-230,4 penningar 
(-20 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

EHLS 
Gamby-
gruppen

1360- & 
1370-tal 
med start 
efter kung 
Albrekt

0,289 (1:4,2 
= 806,4 pen-
ningar)

345,6 penningar 
(30 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

ME II:1 
[Th XX]

Kung Mag-
nus ”kata-
strofmynt” 
präglade 
från 1354

0,02 (1:60,9 = 
11692,8 pen-
ningar)

-10540,8 pen-
ningar (-915 %)

1345, 1351, 
1355, 1356, 
1358 (2 st.), 
1360 & 
1363

8 växelkurser 
om 6 mark 
(=1152 pen-
ningar)

ME II:2 
[Th XXI]

Kung Mag-
nus ”kata-
strofmynt” 
präglade 
efter 1354

0,05 (1:24,4 = 
4684,8 pen-
ningar)

-3532,8 penning-
ar (-307 %)

Källa: Tabell 10:1 & 10:4. Kölnisk mark silver à 233,8 gram enligt KL 11:433. 
Anm.: a) Mark, öre och örtugar omräknas till penningar om de multipliceras med 192, 24 
respektive 8. 
b) Antal penningar över/under substans framräknat som pris å mark silver minus teoretisk 
markkurs kölnisk. Teoretisk markkurs kölnisk = markvikten silver kölnisk (233,8 gram) 
dividerat med nufinvikten dividerat med 192 (= 1 mark penningar). 
c) Approximerad produktionskostnad av myntpräglingen ej inräknad (5 % enligt Jonsson 
2002, s. 61).

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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tabell 10:4  Förteckning över monetära svenska styckepriser omräknade 
till s:a penningar angivna i olika slags ärenden 1268–1370

Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ären-
deslag

jordetal och andra fastighets-
benämningar

Attung + skogslott [eg ½ attung + 
skogslott i Torreberga Skeda socken 
Hanekinds härad för 5 mark penningar]

1353 1920 DS 4903 Köp av fast 
egendom

Attung för 42 mark [eg 1/12 åtting i 
”Patastadh” för 3½ mark penningar]

1303 8064 DS 1386 Köp av fast 
egendom

Attung i den östra delen av godset 
Karleby med en tomt och alla till denna 
attung hörande byggnader för 66 mark 
penningar

1311 12672 DS 1824 Köp av fast 
egendom

Attung i Dunviks by i Östra Ryds 
socken

1357 10368 DS 5786 Köp av fast 
egendom

Attung i Fröslunda i Svinstad socken i 
pant för 40 mark penningar plus mel-
langift åt gäldenären vid förfallen pant

1337 7680 DS 3302 Kredit

Attung i Fröslunda i Svinstads socken i 
pant för 30 mark penningar plus mel-
langift åt gäldenären vid förfallen pant

1337 5760 DS 3313 Kredit

Attung i Frösta i Rystads socken 1356 11520 DS 5606 Köp av fast 
egendom

Attung i Frösvik som lämnas som säker-
het för åtta mindre donationer i mark 
penningar s:a 20 mark penningar

1307 3840 DS 1556 Kredit

Attung i gården ”Ekby” invid Skän-
ninge som i testamente erbjuds till 
släktens hembud för 80 mark

1301 15360 DS 1339 Kredit

Attung i Glennås i Svanshals socken till 
återlösen för 30 mark penningar [något 
osäkert pris]

1321 5760 DS 2275 Kredit
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ären-
deslag

Attung i Håkanstorp i Rönö socken  
i Östergötland i pant för 80 mark  
penningar

1341 15360 SDhk 4647 Kredit

Attung i Lårbo i Ledbergs socken [eg 
2/3 attung för 24 mark penningar]

1358 6912 DS 5928a Köp av fast 
egendom

Attung i Linkelösa Västerlösa socken 
Vifolka härad i pant för 20 mark- 
penningar

1296 3840 DS 1161 Kredit

Attung i Lund i Östergötland köpt för 
40 mark penningar tidigare i livet

1319 7680 DS 2189 Köp av fast 
egendom

Attung i pant för 50 mark penningar 1334 9600 DS 3056 Kredit

Attung i Patastad i pant för 20 mark 
penningar med löfte om mellanskillnad 
åt gäldenären vid förfall

1345 3840 DS 3914 Kredit

Attung i Starby 1323 11520 DS 2430 Köp av fast 
egendom

Attung i Tegneby [eg 2/3 attung i 
Tegneby Älvestads socken Bobergs 
härad i pant för 6 mark penningar]

1355 1728 DS 5165 Kredit

Attung i Ullevi i Järstads socken i pant 
för 16 mark penningar

1343 3072 SDhk 4835 Kredit

Attung i Vällingsta i Östra Husby 
socken i pant för 60 mark penningar

1339 11520 DS 3456 Kredit

Attung i Vedemö 1362 19200 DS 6633 Köp av fast 
egendom

Attung i Vreta i Stens socken i pant för 
36 mark penningar i gängse mynt

1304 6912 DS 1451 Kredit

Attung jord för 60 mark [eg ½ attung 
jord i ”calstadum” i pant för 30 mark 
penningar gängse mynt]

1307 11520 DS 1525 Kredit

Attung jord i Åby i Skärkinds socken 
av östgöta lagman tilldömd ersättning 
för jord

1359 7680 DS 6133 Köp av fast 
egendom

Attung jord i Berga Slaka socken Hane-
kinds härad

1350 12288 DS 4588 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Attung jord i Harg i Vikingstads socken 
till återlösen för 60 mark penningar

1369 11520 DS 7982 Kredit

Attung jord i Luestad med alla tillägor 
utan undantag

1367 11520 DS 7546 Köp av fast 
egendom

Attung jord i Värna by och socken i 
Bankekinds härad

1369 9600 DS 7989 Köp av fast 
egendom

Attung med skog [eg 3 attungar i 
Soknadal och en del i Patatorp med 
åtskilliga skogslotter för 400 mark 
penningar]

1345 25600 DS 3981 Köp av fast 
egendom

Attung [3/4 attung i Staby i Rystads 
socken och ½ attung i Mörtlösa löt i S:t 
Lars socken för 50 mark penningar]

1360 7680 DS 6368 Köp av fast 
egendom

Attung [3/4 attung i två bol i Staby 
i Rystads socken samt ½ attung av 
Sigsten Gamles bol i Mörtlösa löt i S:t 
Lars socken för 50 mark penningar]

1360 7680 DS 6332a Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1 1/3 attung jord i Vigerstad 
för 50 mark penningar]

1366 7200 DS 7357 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1 attung i Bobergs gård i 
pant för 40 mark penningar]

1354 7680 DS 5053 Kredit

Attung [eg 1 attung i Järnstad och ¼ 
attung i Tjurtorp i Röks socken Lysings 
härad för 100 mark penningar i pant för 
100 mark penningar]

1345 15360 DS 3998 Kredit

Attung [eg 1 attung i Källstad Dals 
härad samt ½ attung i Kedevad Her-
restads socken nu Strå socken Dals 
härad för 130 mark penningar]

1354 16640 DS 4994 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1 attung i Myckelby i Ting-
stads socken och ½ attung i Karltorp i 
samma socken för 100 mark penningar]

1342 12800 SDhk 4744 Kredit

Attung [eg 1 attung i Rå och ½ attung 
i Hakaryd såld för 22 mark lödigt 
silver vilket omräknat efter gängse 5 
mark penningar per mark silver ger ett 
attungspris om 110 mark penningar]

1341 21120 DS 3556 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1 attung jord i Esplunda 
Fornåsa socken Bobergs härad om- 
räknat efter mellangift i jordabyte]

1350 9677 DS 4573 Jordabyte 
med mel-
langift
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Attung [eg 1 attung jord i Gunnorp 1 
hump och 3 tegar i ”Litla äng” i Tillorp 
och 1 fjärdings attung i Norra skogen 
(allt i Vikingstads socken Valkebo 
härad)]

1353 9216 DS 4964 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/10 åtting med alla tillägor 
i Svartingstorp i Småland för 24 mark 
penningar]

1302 46080 DS 1361 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/3 attung i Solkeryd i 
Björkebergs socken med en hage i Väs-
terlösa ängar för 16 mark penningar]

1358 9216 DS 5928b Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/6 attung i Västerby i 
Vårdnäs socken eller 7 mark penningar 
enligt kungsdom]

1368 8064 DS 7730a Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/6 attung jord i Bjälösa i 
Vretaklosters socken för 8 mark  
penningar]

1360 9216 DS 6323 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/8 attung i Ånväga i Skeda 
socken Hanekinds härad såld för 20 
mark penningar]

1343 30720 DS 3699 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/8 attung i Slestad Slaka 
socken Hanekinds härad för 10 mark 
penningar]

1350 15360 DS 4575 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/8 attung i Tinderboskog 
Skeda socken Hanekinds härad för 1 
mark penningar]

1317 1536 DS 2101 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1/8 attung i Torrberga  
skog Skeda socken Hanekinds  
härad för 1 mark penningar]

1317 1536 DS 2101 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1¼ attung i Liljestad Skön-
berga socken Hammarkinds härad för 
150 mark penningar]

1370 23040 DS 8049 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1½ + 1/6 attung Sjövalla Å 
socken Björkekinds härad för 160 mark 
penningar]

1349 18432 DS 4421 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Attung [eg 1½ attung frånsols i 
Grimstad (Östra Hargs socken Åkerbo 
härad) för 48 mark penningar]

1338 6144 DS 3349 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1½ attung i Mörtlösa för  
90 mark penningar]

1342 11520 DS 3650 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1½ attung i Sidkälla i Sty-
restads socken för 60 mark penningar]

1356 7680 DS 5583 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 1½ attung i Skorteby i  
Viby socken Vifolka härad i pant för  
30 mark svenska penningar]

1368 3840 DS 7677 Kredit

Attung [eg 2 1/6 attung i Ledungs-
hammar för 200 mark]

1331 17723 DS 2871 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 2 attungar + ett torp i  
Skälv Rystads socken Åkerbo härad  
i pant för 36 mark penningar]

1349 3456 DS 4415 Kredit

Attung [eg 2 attungar i Åkerby gårdeby 
socken i pant för 170 mark penningar]

1339 16320 SDhk 4529 Kredit

Attung [eg 2 attungar i Linneberga i 
Svinsta (nuvarande Bankekinds) socken 
i pant för 50 mark penningar med 
föreskrift om ytterligare mellangift vid 
eventuell överlåtelse]

1360 4800 DS 6337 Kredit

Attung [eg 2 attungar i Västra  
Eldslösa för 92 mark penningar]

1341 8832 DS 3543 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 21 attungar jord plus en 
kvarn i pant för 400 mark peningar]

1354 3657 DS 5005 Kredit

Attung [eg 3 2/3 attungar i Rogslösa 
Dals härad för 400 mark penningar]

1348 20984 DS 4311 Kredit

Attung [eg 3 donerade attungar i 
Tornby S:t Lars socken som tidigare 
köpts för 250 mark penningar]

1350 16000 DS 4606 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 3/8 attung för 8 mark  
penningar]

1360 4096 DS 6311 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 3½ attung minus 1/12 i Lilla 
Ullevi S:t Lars socken och ¼ attung i 
Skäggetorps skog för 270 mark]

1339 14164 DS 3411 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Attung [eg 4 1/6 attung och en 
kvarn i Nybble (Drothems socken, 
Hammarkinds härad)]

1327 11520 DS 2603 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 4 attungar för 160 mark 
penningar]

1352 7680 DS 4863 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 4 attungar på 1/3 attung  
när i Närdavi]

1330 10492 DS 2794 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 4½ attung i Rogslösa socken 
Dals härad för 500 mark penningar]

1348 21333 DS 4324 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 5 attungar jord i Hulje Skru-
keby socken Göstrings härad  
för 220 mark penningar]

1353 8448 DS 4891 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 5 fjärdingsattungar jord 
i Idingstad för 60 mark penningar 
(osäker läsning)]

1364 9216 DS 7074 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 6 attungar i Fröslunda 
Svinstads socken i pant för 200  
mark penningar plus mellangift åt 
gäldenären vid förfallen pant]

1337 6400 DS 3318 Kredit

Attung [eg 7 hela attungar jord i Hule i 
Västra Skrukeby socken med en del av 
en attung samt därtill kvarnar i Mjölby]

1356 16457 DS 5543 Köp av fast 
egendom

Attung [eg 7/4 attung i Redinge i 
Grebo socken mot 7 attungar jord i 
Göttorp i Vists socken och mellangift 
värd 225 mark penningar]

1370 8228 DS 8140 Jordabyte 
med mel-
langift

Attung [eg beräkning där testamenterad 
½ attung i Västerby i Vårdnäs socken 
i Kinda härad som där via försäljning 
beräknas inbringa 6 mark (½ attungens 
pantbelopp) + 10 mark (”av samma 
intäkter”)]

1301 6144 DS 1338 Köp av fast 
egendom

Attung [eg fem åttingar i Kloster-
Orlunda i Hovs socken eller Orlunda 
i Skeda socken i Östergötland som 
testementeras och var och en värderas 
till femtio mark penningar]

1274 9600 DS 582 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Attung [eg hälften av en ¼ attung i 
Rystads socken för 6 mark penningar]

1358 9216 DS 6019 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Attung [eg jordabyte av 3 attungar 
jämte skogslotter i Strömstad och 
Hadistad mot 1 attung i Älvestad plus 
mellangift om 200 mark penningar = 
100 per attung]

1313 19200 DS 1921 Jordabyte 
med mel-
langift

Attung [eg tre attungar jord i Styrstad 
och den kvarn i Norrköping som han 
lagligen fått av Nils Erlandsson för 180 
mark penningar]

1367 11520 DS 7512 Köp av fast 
egendom

Attung [eg två attungar i Öndesta och 
Skräng för 240 mark]

1323 23040 DS 2380 Köp av fast 
egendom

Attung [eg två attungar i Vallerstad i 
pant för 116 mark penningar]

1336 11136 DS 3245 Kredit

Attung [eg två attungar i Värna 
(kyrkby) i Bankekinds härad för 100 
mark penningar nytt i Sverige nu 
gängse mynt]

1368 9600 DS 7760 Köp av fast 
egendom

Attung [eg två attungar jord i  
Spångerum i S:t Lars socken  
för 30 mark penningar]

1352 2880 DS 4827 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung av Bondehaltebol  
i Kallerstad för 26 mark penningar]

1343 19968 DS 3738 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung för 20 mark  
penningar]

1357 15360 DS 5716 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Åsarp Vikingstads 
socken Valkebo härad för 22  
mark penningar]

1349 16896 DS 4455 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i byn Lilla Ludder-
huvud för 15 mark penningar]

1361 11520 DS 6461 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Friggestorp i 
Åsbo socken för 9 mark penningar]

1357 6912 DS 5811 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i gården Donvik + 
¾ i Sätra nära intill Donvik]

1356 2688 DS 5598 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Hagelstad för  
12 mark reda penningar i arvsskifte]

1366 9216 DS 7311 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Attung [eg ¼ attung i Isberga Heda 
socken i pant vilken värderats till 8 
mark penningar]

1359 6144 DS 6147 Kredit
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Attung [eg ¼ attung i Kallerstad för  
26 mark penningar]

1344 19968 DS 3762 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Kättilstorp  
i Flistads socken för 10 mark  
penningar]

1356 7680 DS 5610 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Övre Valla i 
Flistads socken Gullbergs härad för 
14 mark penningar i eftermedeltida 
avskrift]

1338 12288 SDhk 4416 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Risnäs i pant  
för 6 mark penningar]

1350 4608 SDhk 5944 Kredit

Attung [eg ¼ attung i Torrberga i Skeda 
socken Hanekinds härad för  
15 mark penningar]

1353 11520 DS 4897 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¼ attung i Västby i Kind  
i pant för 30 mark penningar]

1336 23040 DS 3238 Kredit

Attung [eg ¼ attung jord i pant för  
10 mark penningar]

1351 7680 DS 4679 Kredit

Attung [eg ¼ attung jord i Torrberga 
för 10 mark penningar]

1351 7680 DS 4714 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ + 1/8 attung i Dvärstad 
Nykils socken för 30 mark penningar]

1352 9216 DS 4811 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ + ¼ attung i Kallerstad för 
60 mark penningar]

1346 15360 DS 4025 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Husaby i  
Gränna med återlösensrätt för 40  
mark penningar]

1315 15360 DS 2038 Kredit

Attung [eg ½ attung i Sixtorp i Gam-
malkils socken för 12 mark penningar 
i gängse mynt för 12 mark penningar i 
det mynt som nu går]

1361 4608 DS 6508 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung för 36 mark testa-
menteras]

1358 13824 DS 5989 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Attung [eg ½ attung för 63 mark  
penningar]

1346 24192 SDhk 5371 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Åstorp (Åsarp  
Vikingstads socken i Valkebo härad?)  
i pant för 6 mark 2 öre penningar]

1343 2400 DS 3687 Köp av lös 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Attung [eg ½ attung i Åstorp och 
Holmborgahägnad bredvid Kristbergs 
kyrka för 26 mark penningar]

1335 9984 DS 3114 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Byrringe för  
24 mark penningar]

1336 9216 DS 3193 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Faldinge för  
100 mark penningar]

1338 38400 DS 3354 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Försjö Älvestads 
socken Bobergs härad för 15 mark 
penningar]

1354 5760 DS 5036 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Frinaryd i  
Småland för 30 mark penningar]

1356 11520 DS 5621 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Järsta 6 tunnor 
avkastning i Bärstad och 2 tegar i 
Långäng för 80 mark penningar]

1350 7680 DS 4597 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Knivinge i Vreta 
socken för 40 mark penningar]

1344 15360 DS 3760 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Lårstad i Kälves-
tens socken för 50 mark penningar]

1347 19200 DS 4137 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Lekslätt Flistads 
socken Gullbergs härad för 40 mark 
penningar]

1349 15360 DS 4392 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Lekslätt samt  
två närbelägna åkrar eller sk humpar för 
24 mark penningar]

1344 9216 DS 3816 Kredit

Attung [eg ½ attung i Luestad skog  
för 9 mark penningar]

1345 3456 DS 4007 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung i Tungolunda  
för 24 mark]

1346 9216 DS 4028 Jordabyte 
med mel-
langift

Attung [eg ½ attung i Västerby i pant 
för 30 mark penningar]

1362 11520 DS 6660 Kredit

Attung [eg ½ attung i Vist socken 
Hanekinds härad i pant för 8 mark 
penningar]

1349 3072 DS 4513 Kredit
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Attung [eg ½ attung jord i Follinge 
Allhelgona socken Göstrings härad  
för 70 mark]

1323 26880 DS 2384 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung jord i Lundby  
för 44 mark penningar]

1349 16896 DS 4405 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung jord i Sixtorp i 
Gammalkils socken för 12 mark  
penningar gängse mynt]

1369 4608 DS 7887 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung jord i Sixtorp i 
Gammalkils socken för 12 mark  
penningar]

1358 4608 DS 5954 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung jord i Snyttringe 
Allhelgona socken Göstrings härad  
för 20 mark penningar]

1354 7680 DS 5039 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung med tillägor i 
Glansdag Vreta socken säljs för 24 mark 
penningar]

1343 9216 SDhk 4838 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½ attung och 2 åkrar 
(”flata”) i Ringetorp (i Vårdsbergs 
socken) för 16 mark penningar]

1361 6144 DS 6536 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ½+1/6 attung i Långserum i 
Östra Ryds socken för 32 mark  
penningar]

1370 9216 DS 8094 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¾ attung i Broby Gammal-
kils socken Valkebo härad för 35 mark 
penningar]

1352 8960 DS 4829 Köp av fast 
egendom

Attung [eg ¾ attung i Valla Flistads 
socken för 40 mark penningar]

1341 10240 DS 3572 Köp av fast 
egendom

Attung [¼ attung i Torrberga Skeda 
socken Hanekinds härad för 15 mark 
penningar]

1353 11520 DS 4914 Köp av fast 
egendom

Attungsbol i Sibbeby på Åland med 
åbyggnader

1330 11520 DS 2793 Köp av fast 
egendom

Bod torgbod med tomt i Linköping 1352 1920 DS 4840 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Bod [eg 2 bodar i Skänninge i pant  
för 100 mark penningar]

1336 9600 DS 3227 Kredit

Byggnad på tomt i byn Litslena socken 
till ett värde av tre mark i mellangift i 
jordabyte

1301 576 DS 1334 Jordabyte 
med mel-
langift

Fjärdingsbol [eg ett fjärdingsbol och ett 
åttingsbol på Åland i pant för 80 mark 
penningar]

1333 10240 DS 2969 Kredit

Gård ”Bjärnehörse” i pant för 600 mark 1317 115200 SDhk 2801 Kredit

Gård ”Hasler” i Östergötland i  
brukspant för 60 mark penningar

1277 11520 DS 874 Kredit

Gård Aplehult Hjälmseryds socken till 
återlösen för 140 mark penningar

1351 26880 DS 4664 Kredit

Gård Arentorp i Kedums 1352 7680 DS 4861 Köp av fast 
egendom

Gård Berga i Uppland i pant för 400 
mark penningar med åtterköpsklausul å 
samma belopp

1277 76800 DS 620 Kredit

Gård Börstorp Regna socken  
Finspångaläns härad

1353 1536 DS 4930 Köp av fast 
egendom

Gård den större av dem i Slöta  
socken Vartofta härad

1350 5760 DS 4593 Kredit

Gård Elmeberg (för en röd häst för  
24 mark penningar)

1353 4608 DS 4970 Köp av fast 
egendom

Gård enligt återlösen i arvsskifte 1352 11520 DS 4863 Kredit

Gård Ethlasund vilken ej pantsatts  
till sitt fulla värde

1293 11520 DS 1093 Kredit

Gård Falla i Torpa socken 1343 7680 DS 3682 Köp av fast 
egendom

Gård Fiiskvydh i Svenarums socken i 
Västra härad

1349 7680 DS 4424 Kredit

Gård Fivelstad i Östergötland 1324 28800 DS 2454 Köp av fast 
egendom

Gård Fivelstad i Östergötland 1324 110208 DS 2461 Köp av fast 
egendom
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Gård Fivlered med all lös och fast egen-
dom för 180 mark penningar

1278 34560 DS 635 Köp av fast 
egendom

Gård Friggestorp i Gärdserums  
socken Norra Tjusts härad

1349 23040 DS 4480 Köp av fast 
egendom

Gård Gillberga i Svennevads socken 
(Närke)

1328 15360 SDhk 3548 Köp av fast 
egendom

Gård Gräshulta 1315 44160 DS 2026 Köp av fast 
egendom

Gård Hakkaryth i Kristdala socken 1357 7680 DS 5767 Köp av fast 
egendom

Gård Hammar i pant för fordran  
om 60+20 mark penningar

1325 15360 DS 2506 Kredit

Gård Hov i Värnamo socken 1367 7680 DS 7504 Kredit

Gård Hustomten i Börstigs socken 
Frökinds härad

1349 38400 DS 4481 Köp av fast 
egendom

Gård huvudgård (sätesgård) med 2 
landbogårdar i pant för 230 mark pen-
ningar

1334 44160 DS 3067 Kredit

Gård Hyringa 1352 19200 DS 4863 Kredit

Gård i ”Böde” och ”Ösbode” i pant  
för 170 mark penningar

1342 32640 SDhk 4743 Kredit

Gård i ”Spraekilstorp” 1317 1536 SDhk 2810 Köp av fast 
egendom

Gård i (Väst-)Horja i Värnamo socken 1370 7680 DS 8144 Köp av fast 
egendom

Gård i Ammelund (i Byarums socken) 
som kallas ”Rawobool”

1369 11520 DS 7942 Kredit

Gård i Arentorp Kedums socken  
Barne härad

1353 7680 DS 4926 Köp av fast 
egendom

Gård i Assatorp Borgunda socken 
Gudhems härad

1350 11520 DS 4577 Kredit

Gård i Bolmaryd (Nöttja socken?) i 
pant som morgongåva

1366 11520 DS 7367 Kredit

Gård i Ekornahult (trol. i Femsjö 
socken Västbo härad)

1338 9600 DS 3344 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a

Folkungatiden 25 oktindd.indd   249 2006-10-26   11:20:07



250      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m
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Gård i Fryele 1357 2016 DS 5826 Kredit

Gård i Fula i pant för summa 100  
mark penningar

1320 19200 DS 2236 Kredit

Gård i Hagstad Hinneryds socken  
Sunnerbo härad i pant för legat om  
60 mark penningar

1350 11520 DS 4639 Kredit

Gård i Hållen i Hållnäs socken given 
som saköre om 40 mark penningar

1363 7680 DS 6772 Saköre

Gård i Hensjö i Södra Hestra socken 
[och 8 kor föreskrivs i likvid  
för nämnda gård]

1368 2496 DS 7721 Köp av fast 
egendom

Gård i Hirvisalo i Finland 1338 26880 DS 3357 Köp av fast 
egendom

Gård i Hirvisalo i Finland 1336 23040 DS 3210 Köp av fast 
egendom

Gård i Hjälmseryd i pant för 80 mark 
penningar

1312 15360 DS 1853 Kredit

Gård i Hunneberg vid Linköping  
med byggnader och åkrar för 50  
mark penningar gängse mynt

1309 9600 DS 1609 Köp av fast 
egendom

Gård i Hylletofta jämte torpet 
Djurskullen i Västra härad

1353 11520 DS 4935 Kredit

Gård i Kastlösa på Öland för vilken 
biskopen bötar för att ej ha hembjudit 
släkten den

1271 7680 DS 549 Saköre

Gård i Kind härad 1366 11520 DS 7271 Köp av fast 
egendom

Gård i Långserum (Svenarums socken 
Västra härad)

1354 21120 DS 5072 Köp av fast 
egendom

Gård i Limmared i Tranemo socken i 
pant i 3 år

1356 2304 DS 5561a Kredit

Gård i Norrhyltan i Svenarums socken 1337 11520 DS 3299 Kredit

Gård i Ödestugu socken Västra härad 1347 5760 DS 4169 Kredit

Gård i Ödestugu socken Västra härad  
i pant för 30 mark penningar

1330 5760 DS 2797 Kredit
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Gård i Östra Asa 1340 15360 DS 3528 Köp av fast 
egendom

Gård i pant som säkerhet för legat  
i testamente

1334 5760 DS 3056 Kredit

Gård i Röckla i Virestads socken  
Allbo härad

1311 15360 SDhk 2707 Köp av fast 
egendom

Gård i Sjövalla Å socken Björkekinds 
härad

1350 30720 DS 4629 Köp av fast 
egendom

Gård i Skällvik [sannolikt densamma 
gård som i DS 2281]

1319 96000 DS 2214 Kredit

Gård i Solberga 1323 13824 DS 2380 Köp av fast 
egendom

Gård i Solberga 1346 4416 DS 4019 Köp av fast 
egendom

Gård i Stybbatorp 1346 11520 DS 4038 Köp av fast 
egendom

Gård i Svenamo 1344 38400 DS 3790 Kredit

Gård i Sventorp 1343 9600 DS 3729 Köp av fast 
egendom

Gård i Tunhem 1320 76800 DS 2234 Köp av fast 
egendom

Gård i Vallsjö 1355 6528 DS 5125 Donation

Gård i Väsby i Björkviks socken i 
Södermanland

1329 38400 SDhk 3674 Köp av fast 
egendom

Gård i Västergötland 1339 3840 DS 3419 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Gård i Västmanland i fragmentariskt 
bevarat brev

1357 19200 DS 5679 Köp av fast 
egendom

Gård i Vigby nära Söderköping  
med ett torp och övriga tillhörigheter 
samt lösegendom eller s.k. boskaps-
penningar

1326 76800 DS 2593 Köp av fast 
egendom

Gård i Wik i pant för 200 mark  
penningar

1328 38400 DS 2685 Kredit

Gård Kadis i Umeå socken i Ånger-
manland som säkerhet för 12 mark 1 
öre penningar

1328 2328 DS 2680 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Gård kallad ”badhini” i pant för  
300 mark [?göta-]penningar

1285 57600 DS 802 Kredit

Gård kallad Blanxboda i Villmo i  
Tofteryds socken i Västbo härad

1361 11520 DS 6404 Köp av fast 
egendom

Gård Knutstorp i Ödestugu socken  
i pant för legat

1353 5760 DS 4917 Kredit

Gård Långö med tilliggande kvarn  
i Nydala socken Västra härad

1354 9600 DS 4998 Kredit

Gård Ljungby i Östergötland 1341 46080 DS 3535 Köp av fast 
egendom

Gård Löksta i pant för 40 mark 
penningar

1304 34560 DS 1449 Kredit

Gård Lundby i Laske härad i  
Västergötland

1338 38400 SDhk 4418 Köp av fast 
egendom

Gård Måla i pant för 20 mark  
penningar

1361 3840 DS 6457 Kredit

Gård med ’en male’ Darghve i  
Bergs socken i Norrvidinge härad

1366 32640 DS 7298 Köp av fast 
egendom

Gård med löst och fast i Västmanland  
i pant för 230 mark penningar

1329 44160 DS 2699 Kredit

Gård Moa i förlikning om 40 mark 
penningar

1317 7680 DS 2121 Förlikning

Gård Monäs i pant för 120 mark  
penningar eller 30 mark silver

1317 23040 DS 2124 Kredit

Gård Mora Dunkers socken  
Villåttingens härad

1293 5760 DS 1091 Kredit

Gård mældrungæ 1291 7680 DS 1041 Köp av fast 
egendom

Gård Narvarör i pant för 40 mark 
penningar

1330 7680 DS 2800 Kredit

Gård Näs med ägor omfattande 18 
öresland och övrigt som tillhör gården 
med återköpsrätt för säljaren och hans 
köttsliga syskon

1285 38784 DS 816 Köp av fast 
egendom

Gård Nässja i pant för legat 1327 19200 DS 2615 Kredit
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Gård Öna i Dala Västerås stift 1311 134400 DS 1812 Köp av fast 
egendom

Gård på betesmark i Uppsala väster  
om ån 64 alnar lång och 48 alnar  
bred för 26 mark

1360 4992 DS 6266 Köp av fast 
egendom

Gård på Norrbro i Stockholm 1336 13440 DS 3220 Köp av fast 
egendom

Gård på Norrmalm värd 10 mark 1297 1920 DS 1191 Köp av fast 
egendom

Gård Porsmath 1347 5760 DS 4261 Kredit

Gård Rimo i Åbo stift 1350 192000 DS 4644 Kredit

Gård Rothult 1351 7680 DS 4730 Kredit

Gård Säby 9 öresland 1 örtugsland 1355 30720 DS 5084 Köp av fast 
egendom

Gård sannolikt i Hamra i pant mot  
60 mark penningar efter avskrivning  
av 20 mark penningar på fordran om 80 
mark penningar

1306 11520 DS 1497 Kredit

Gård Skällvik Skällviks socken i 
Hammarkinds härad [sannolikt  
densamma som DS 2214]

1321 96000 DS 2281 Kredit

Gård Skräddaremåla i pant för 19  
mark penningar till det större antalet

1347 3648 SDhk 5508 Kredit

Gård Släkete Vårdnäs socken i  
Kinda härad

1353 2496 DS 4940 Kredit

Gård som heter Målajord i Eka  
socken i Småland

1366 7680 DS 7273 Köp av fast 
egendom

Gård Spelvi i Spelviks socken 1277 27840 DS 628 Köp av fast 
egendom

Gård stadsgård i Uppsala 1331 1152 DS 2829 Kredit

Gård stadsgård invid den heliga  
jungfruns kyrka i Uppsala nära  
bron för 8 mark

1305 1536 DS 1469 Köp av fast 
egendom

Gård stadsgård invid torget i Sigtuna 1304 2304 DS 1433 Köp av fast 
egendom

Gård Stenshulti i pant för 40 mark 
penningar

1303 7680 DS 1399 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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254      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Gård Tegnaby i pant för 40 mark  
penningar

1304 7680 DS 1446 Kredit

Gård Torseryd i Odensjö socken  
Sunnerbo härad

1354 7680 DS 5032 Kredit

Gård Tröjebo i Kulhult Byarums 
socken Östbo härad

1307 21120 DS 1534 Köp av fast 
egendom

Gård under huvudgård [eg 3 land- 
bogårdar (torp) under gården Hårsnäs 
(nu Katrineholm gård) i Marbäcks 
socken Norra Vedbo härad i pant för 83 
mark penningar]

1348 5312 DS 4299 Kredit

Gård Upplid Rydaholms socken  
Östbo härad

1350 76800 DS 4568 Köp av fast 
egendom

Gård Vädla(?) i återlöst pant om  
100 mark penningar

1364 19200 DS 7049 Kredit

Gård Vi i Västergötland 1279 69120 DS 688 Köp av fast 
egendom

Gård [arrendegård] 1334 5760 DS 3056 Köp av fast 
egendom

Gård [eg 1/3 gård för 40 mark  
penningar]

1357 23040 DS 5827 Köp av fast 
egendom

Gård [eg 1/3 i Hundavad med  
husgeråd och årets gröda]

1330 86400 DS 2784 Köp av fast 
egendom

Gård [eg 11 gårdar i Västergötland  
för 1500 mark penningar som hertig 
Erik köpt]

1318 26182 DS 4192 Köp av fast 
egendom

Gård [eg 2/3 av den östligaste gården 
som Bjärgvid ägt i Herrsäter i Grebo 
socken för 60 mark svenska penningar]

1369 17280 DS 7988 Köp av fast 
egendom

Gård [eg 5 gårdar: 2 gårdar i Hovby 1 
gård i Östby alla 3 i Hovby socken  
samt 1 gård som heter ”Widh ængh” 
och en gård i Skånum i Grolanda 
socken i pant för 44 mark]

1370 1690 DS 8088 Kredit

Gård [eg de 2 gårdarna i Sonakull 
respektive i Åshuvud (båda i Kull-
torps socken) i pant tills avkastningen 
amorterat ned skulden om 20 mark 
penningar]

1369 1920 DS 7840 Kredit
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Gård [eg de 4 gårdarna Väshult Torp 
Mossebo och Packebo i Hagshults 
socken i pant för 70 mark penningar]

1365 3360 DS 7252 Kredit

Gård [eg en gård i Mörlunda socken 
och en i Kristdala socken för 160  
mark i svensk gängse mynt]

1365 15360 DS 7181 Köp av fast 
egendom

Gård [eg en gård i Säby i Berga  
socken en gård i Hassle kyrkby och  
två gårdar i Fåleberg i Hassle socken 
(plus möjligen ytterligare en gård  
enligt Fritz&Bäärnhielm) i pant för 500 
mark penningar]

1360 24000 DS 6182 Kredit

Gård [eg gård i Eldslösa i Mjölby 
socken (nu stad) och gård i Slyke i  
Rappestads socken Valkebo härad i pant 
för 100 mark penningar]

1348 9600 DS 4298 Kredit

Gård [eg gårdarna Hög och  
Ugglesäter i Värmland i pant  
för 100 mark penningar]

1301 9600 DS 4526 Kredit

Gård [eg halva gården Estenstorp 
Malmbäcks socken Västra härad för 
 40 mark penningar]

1366 15360 DS 7452 Köp av fast 
egendom

Gård [eg nio gårdar i Halland i  
pant för 160 mark penningar]

1362 3414 DS 6583 Kredit

Gård [eg två gårdar i nuvarande  
Urshults socken (och annat gods) i 
Urshult för 100 mark penningar]

1358 9600 DS 6030 Köp av fast 
egendom

Gård [eg två gårdar i pant för 400 
mark]

1322 38400 DS 2363 Kredit

Gård [eg ½ gård i Brunseryd  
Marbäcks socken Norra Vedbo  
härad i pant för 45 mark]

1330 17280 SDhk 3679 Kredit

Gård [eg ½ gården Lökanäs i pant  
för 21 mark]

1325 8064 DS 2547 Kredit

Gård(?) i Vassmolösa i pant för 110 
mark penningar

1329 21120 DS 2698 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Hundrade räknat ett litet i gods i 
Ginkalunda

1301 19200 DS 1343 Donation

Kålgård i Uppsla (stadstomt) 1326 2304 DS 2587 Köp av fast 
egendom

Kvarn i ”atastum” i Närke med  
tillhörigheter

1299 7680 DS 1299 Köp av fast 
egendom

Kvarn i ”Diupedalsmölle” vid  
”Rygneryth”

1320 13440 SDhk 2964 Köp av fast 
egendom

Kvarn i Fyllingarum och jord i 
Mickeldala (i Ringarums socken, 
Hammarkinds härad) i Östergötland

1322 14592 SDhk 3121 Köp av fast 
egendom

Kvarn i Mjölby 1309 19200 DS 1615 Köp av fast 
egendom

Kvarn i Resville Norra Härene  
socken Kinnefjärdings härad

1350 1920 DS 4624 Kredit

Kvarn i Rönjans Lekeryds socken Tveta 
härad

1348 24960 DS 4288 Köp av fast 
egendom

Kvarn med fors och hus 1362 3072 DS 6627 Köp av fast 
egendom

Kvarn med tomt i Alsviken i Nykils 
socken Valkebo härad

1346 19200 DS 4124 Köp av fast 
egendom

Kvarn och en landbogård i Åfärd 1334 15360 DS 3089 Köp av fast 
egendom

Kvarn Öndal i pant för 40 mark  
penningar

1362 7680 DS 6609 Kredit

Kvarn vattenkvarn belägen vid 
”Haddæthorp” (troligen Haddetorp i 
Västra Vingåkers socken)

1360 1536 DS 6231 Köp av fast 
egendom

Kvarn vid Söderköping i pant för 140 
mark penningar

1332 26880 DS 2942 Kredit

Kvarn [eg 1/3 av Åby kvarn i Vingåkers 
socken för 20 mark penningar]

1357 11520 DS 5700 Köp av fast 
egendom

Kvarn [eg 1/3 kvarn i Forsby  
(Forsaryd? i Högsby socken) för  
34 mark penningar]

1347 19584 DS 4141 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Kvarn [eg halva Hägerums kvarn (i 
Kristdala socken) till Klaus Ruska  
för 10 nya mark]

1368 3840 DS 7759 Kredit

Kvarn [Skaftaps kvarn] 1331 5184 DS 2877 Köp av fast 
egendom

Markland i ”Haessae” i pant för två 
läster spannmål om 62 mark penningar

1329 11904 SDhk 3577 Kredit

Markland i Bromstens by i Spånga 
socken

1361 38400 DS 6521 Kredit

Markland i byn Viby nära Sigtuna 1308 19200 DS 1598 Köp av fast 
egendom

Markland i Grönsö Kungs-Husby 
socken(?) i pant för 100 mark  
penningar

1309 19200 DS 1632 Kredit

Markland i Hammarby i Måsta i  
Eskilstuna socken och i Hunsta i  
Fors socken

1356 38400 DS 5563a Köp av fast 
egendom

Markland i Jolmstad (gård) i  
Dingtuna socken (Västmanland)

1325 23040 DS 2544 Köp av fast 
egendom

Markland i Lindesund i pant för  
100 mark penningar

1334 19200 DS 3054 Kredit

Markland i Lundby i Husby Ernavi 
Långhundra socken i pant för 135½ 
mark penningar

1334 26016 DS 3043 Kredit

Markland i Solberga i Teda socken i 
pant för 67 mark penningar

1330 12864 DS 2813 Kredit

Markland i Tuna i Skå socken i pant 
för 200 mark penningar eller 45 mark 
stockholmsvikt lödigt silver

1333 38400 DS 2958 Kredit

Markland i Västra Läby Ulleråkers  
härad och i Merlingby i Lyhundra 
härad [via betalningsspecifikation]

1321 16320 DS 2295 Köp av fast 
egendom

Markland i Ytter-Härnevi (Torstuna 
härad)

1354 24960 DS 5004 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Markland jord i ”Medelby” i Solna 
socken för 450 mark gammalt  
svenskt mynt

1354 86400 DS 5031 Köp av fast 
egendom

Markland jord i Viby vid Sigtuna 1329 19200 SDhk 3576 Köp av fast 
egendom

Markland troligen i Övergrans socken 
i Uppland

1283 9216 DS 774 Köp av fast 
egendom

Markland [eg 1 markland 1½ öresland 
i Trögds härad i pant för 85 mark pen-
ningar där marklandet som 8 av s:a 9½ 
öresland ger nästan 71 mark 4 öre 2 
örtugar per markland]

1353 13743 DS 4988 Kredit

Markland [eg 13 örtugsland mot 1 
markland (= 24 örtugsland) samt mel-
langift om 80 mark penningar vilket 
motsvarar 11 örtugsland och ger mark-
landspris om 174 mark 4 öre 1 örtug 1 
penning per markland]

1360 33513 DS 6250 Jordabyte 
med mel-
langift

Markland [eg 2 markland i byn Bäddarö 
på Fånö i pant för 50 mark lödigt silver 
i svensk vikt vilket omräknat för sil-
verpris i DS 1812 av år 1311 ger >97¼ 
mark penningar per markland]

1310 18675 DS 1647 Kredit

Markland [eg 4 markland i Kärrbo 
socken i Västerås biskopsdöme för 300 
mark penningar så gott mynt att 5 mark 
gör 1 lödig mark]

1366 14400 DS 7344 Köp av fast 
egendom

Markland [eg 5½ markland jord i Kaby 
i Simtuna socken för 500 mark pen-
ningar enligt värdering som saköre]

1357 17455 DS 5702 Saköre

Markland [eg två markland jord i Ekeby 
Malsta socken Lyhundra härad värda 
500 mark penningar före digerdöden]

1352 48000 DS 4805 Donation

Markland [eg ½ markland i Lundby (?) 
i Ripsa socken med hus jord och alla 
tillägor för 150 svenska penningar]

1368 57600 DS 7644 Köp av fast 
egendom

Markland [eg ½ markland i Bankesta i 
pant för 24 mark penningar]

1291 9216 DS 1043 Kredit

Folkungatiden 25 oktindd.indd   258 2006-10-26   11:20:08



     259

Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Markland [eg ½ markland i Nälsta i 
Tuna (Ytter-Sela) socken i pant för  
100 mark penningar]

1334 38400 DS 3085 Kredit

Markland [eg ½ markland i Roteby  
i Vansö socken sålt för 100 mark  
penningar]

1334 38400 DS 3085 Köp av fast 
egendom

Markland [eg ½ markland i Säby i 
Övergrans socken efter addition av 
testamentariska donationer vilka  
jorden skulle betala]

1298 9792 DS 1232 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Markland [eg ½ markland i Skuttunge  
i pant för 30 mark penningar]

1325 11520 DS 2528 Kredit

Markland [eg ½ markland i Tärna i 
pant för 24 mark penningar]

1336 9216 DS 3231 Kredit

Markland [eg ½ markland i Vabbnäs 
Björkviks socken Jönåkers härad  
i pant för 200 mark penningar]

1353 76800 DS 4908 Kredit

Markland [eg ½ markland jord i Årby 
Lagga (härad) socken Långhundra 
härad för 120 mark penningar]

1350 46080 DS 4556 Köp av fast 
egendom

Markland [eg ½ markland jord i 
Gränby S:t Pers socken för 24 mark 
penningar]

1278 9216 DS 639 Köp av fast 
egendom

Markland [eg ½ markland jord i 
Mysinge by i Fittja socken för 58 mark 
penningar enligt 1500-talsregest]

1356 22272 DS 5524 Köp av fast 
egendom

Penningland 1337 424 DS 3269 Kredit

Penningland i osäker omräkning [eg 13 
öresland 1 penningland i jordabyte med 
mellangift om 100 mark penningar mot 
s:a 12 örtugsland som efter omräkning 
ger 11 örtugar per örtugsland]

1337 88 DS 3295 Jordabyte 
med mel-
langift

Penningland [eg 1 öresland + 6 pen-
ningland i Sunnersta i pant för 2 läster 
säd värderad till 10 mark penningar vil-
ket efter omräkning ger 2 öre 2 örtugar 
penningar per penningland i pantpris]

1295 64 DS 1127 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Penningland [eg 1 öresland = 24 pen-
ningland i Salsta i Öja socken mot 14 
penningland i S:t Nicolai socken vid 
Nyköping + 25 mark penningar som 
mellangift i jordabyte]

1339 480 DS 3432 Jordabyte 
med mel-
langift

Penningland [eg 10 penningland i  
pant för 6 öre penningar]

1339 14 DS 3406 Kredit

Penningland [eg 12 öresland + 1 örtug-
sland + 5 penningland i Norby utanför 
Uppsala i pant för lån om 200 mark 
penningar plus utlovad mellanskillnad 
åt gäldenären om ej återlösen sker]

1329 128 DS 2733 Kredit

Penningland [eg 14 örtugsland + 3 
penningland i Kusta i pant för 32 mark 
penningar vilket efter omräkning blir 2 
mark 1 öre 2 örtugar 3 penningar per 
örtugsland i pantpris]

1297 53 DS 1190 Kredit

Penningland [eg 1½ penningland i 
Sundby i Skogs-Tibble socken för 1 
mark penningar]

1356 128 DS 5672 Köp av fast 
egendom

Penningland [eg 3 öresland + 8½ 
örtugsland + 4 penningland i Vänge 
och Rasbo socknar sålt för 100 mark 
penningar här omräknat]

1329 133 DS 2690 Köp av fast 
egendom

Penningland [eg 3 penningland efter 
omräkning via att ½ öresland 3 pen-
ningland byts mot s:a 1½ örtugsland 
samt 8 mark penningar i mellangift]

1353 512 DS 4918 Jordabyte 
med mel-
langift

Penningland [eg 3 ½ örtugsland (i 
Viljenäs i Gamlaklosters Fogdö socken) 
minus 2 penningland = nästan 148 pen-
ningar per penningland]

1320 148 DS 2272 Köp av fast 
egendom

Penningland [eg 5 penningland i pant 
för 6 öre penningar]

1339 29 DS 3406 Kredit

Penningland [eg 5 penningland i pant 
för 6 öre penningar]

1339 29 DS 3406 Kredit

Penningland [eg 5 penningland i pant 
för 6 öre penningar]

1339 29 DS 3406 Kredit

Penningland [eg 5 penningland i pant 
för 6 öre penningar]

1339 29 DS 3406 Kredit
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Penningland [eg 5 penningland i  
Sunnersta i Heliga Trefaldighets socken 
i Uppsala för 20 öre penningar]

1330 96 DS 2771 Köp av fast 
egendom

Penningland [eg 6 penningland i  
Sunnankil och 3 penningland i Björsbo 
för 4 ½ mark]

1363 96 DS 6820 Köp av fast 
egendom

Penningland [eg 8 örtugsland + 10 pen-
ningland (= 74 penningland) byts mot s:
a 3 öresland (= 72 penningland) vilket 
ger en differens om 2 penningland för 
14 mark penningar i mellangift]

1365 1344 DS 7264 Jordabyte 
med mel-
langift

Penningland [eg jordabyte där 4 pen-
ningland går mot 2½ penningand samt 
12 öre reda penningar i mellangift]

1357 192 DS 5771 Jordabyte 
med mel-
langift

Penningland [eg omräknat efter s:a 1½ 
öresland + 32 örtugsland + 8 pen-
ningland som likvid för skuld om 100 
mark penningar = 64 penningar per 
penningland o.s.v.]

1280 64 DS 705 Kredit

Spannland åker [eg 2 spannland åker i 
Somme för 6 mark penningar]

1350 576 DS 4547 Köp av fast 
egendom

Spannland avgäld [eg 4 spanns avgäld 
i säd i Fröstad i Rystads socken för 4 
mark penningar]

1365 192 DS 7133 Köp av fast 
egendom

Spannland i form av en teg vid  
domkyrkans åker i södra Ågärdet

1364 480 DS 7086 Köp av fast 
egendom

Spannland per spann avgäld [eg 4 
spanns avgäld i säd i Fröstad i Rystads 
socken av Åkerbo härad för 4 mark 
penningar]

1365 192 DS 7134 Köp av fast 
egendom

Spannland per spann avgäld [eg 9 
spanns avgäld i säd i Fröstad i Rystads 
socken av Åkerbo härad för 9 mark 
penningar]

1365 192 DS 7135 Köp av fast 
egendom

Spannland [eg 15 spanns jord i Vardala 
för 34½ mark penningar]

1364 442 DS 3028 Köp av fast 
egendom

Spannland [eg 42 spannland säd i Bråbo 
i Kristdala socken för 50  
mark penningar]

1358 229 DS 6024 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Spannland [eg 5 spannland vid sin gård 
Bredgården för 15 mark penningar]

1364 576 DS 7086 Köp av fast 
egendom

Spannsavgäld (spannland?) [eg 9  
spanns avgäld i arvegården Berga  
för 15 mark penningar]

1351 320 DS 4709 Köp av fast 
egendom

Stadsgård i Linköping 1349 4992 DS 4508 Köp av fast 
egendom

Stadsgård i Linköping [i pant för 
 40 mark penningar + 30 mark  
penningar ej belånat värde]

1353 13440 DS 4904 Köp av fast 
egendom

Stadsgård i Skänninge 1357 7296 DS 5719 Köp av fast 
egendom

Stadstomt i Linköping vid Lembekes 
gård såld tidigare för 6 mark penningar

1357 1152 DS 5764 Köp av fast 
egendom

Stång jord i Alserum och hela sin 
ägodel i samma by i Åtvids socken i 
Bankekinds härad

1369 3072 DS 7991 Köp av fast 
egendom

Stång jord [eg 1½ stång jord i  
Jägestorp i Hällestads socken för  
30 mark penningar]

1363 3840 DS 6816 Köp av fast 
egendom

Stång jord [eg 2 stänger jord i  
Björsäter för 6½ mark penningar]

1359 624 DS 6082 Köp av fast 
egendom

Stång jord [eg 3 stänger jord för 30 
mark penningar]

1370 1920 DS 8050 Köp av fast 
egendom

Stenhus i Söderköping 1301 288000 DS 1352 Köp av fast 
egendom

Ström Fastafors i Heda socken såld  
för 12 öre penningar

1333 288 DS 3006 Köp av fast 
egendom

Sättungsland jord 1337 960 DS 3311 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Tomt 1333 2064 DS 3002 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Tomt återlöst från Lommaryds kyrka 1358 384 DS 6018 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Tomt bebygd stadstomt i Linköping 
eller möjligen i Söderköping

1359 3840 DS 6094 Köp av fast 
egendom

Tomt humletomt i Värna 1357 576 DS 5774 Köp av fast 
egendom

Tomt i Linköping med åbyggnad 
[stadstomt]

1347 4224 DS 4211 Köp av fast 
egendom

Tomt i Linköping [stadstomt] 1338 3840 DS 3342 Donation

Tomt i Skänninge med hus vid 
Nordenågatan [stadstomt]

1347 4224 DS 4211 Köp av fast 
egendom

Tomt i Uppsala (stadstomt) 1326 7296 DS 2587 Köp av fast 
egendom

Tomt i Uppsala [bebyggd stadstomt] 1338 17280 DS 3338 Köp av fast 
egendom

Tomt med förrådshus i Skänninge 
[stadstomt]

1358 2112 DS 5988 Köp av fast 
egendom

Tomt sannolikt i Uppsala (stadstomt) 1305 13440 DS 1467 Köp av fast 
egendom

Tomt vid Bråfors Norbergs socken 
Norbergs bergslag [vid tidigare köp]

1354 272832 DS 5002 Köp av fast 
egendom

Torp Lysi nära bron i Alvikens by 
Gränna landsförsamling i Vista härad

1349 4224 DS 4414 Kredit

Torp Rosendal i Rogslösa socken i  
pant för 8 mark penningar

1332 1536 DS 2956 Kredit

Torp [eg ¾ av Olofstorp avsöndrat från 
Wistinge köpes för 40 mark penningar]

1347 10240 DS 4267 Köp av fast 
egendom

Åker i Rogslösa socken (Dals härad) 1348 576 DS 4311 Köp av fast 
egendom

Åker med 6 skeppors utsäde 1366 3456 DS 7337 Köp av fast 
egendom

Åker med 7½ spanns utsäde vid  
Lars Toressons gård i Linköping

1356 4608 DS 5531 Köp av fast 
egendom

Åker vid S:t Lars kyrkogård i Linkö-
ping.

1365 1344 DS 7218 Köp av fast 
egendom

Åker [eg två åkrar av kyrkans jord i 
Stangebolöth i S:t Lars socken  
Linköping stad]

1352 816 DS 4852 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a

Folkungatiden 25 oktindd.indd   263 2006-10-26   11:20:09



264      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Äng 1333 960 DS 3002 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Äng ”Musaaengen” vid Norrö i  
Heda socken i Östergötland

1329 960 SDhk 3583 Köp av fast 
egendom

Äng attung [eg ¼ attung i Valbo 
 äng för 3 mark penningar]

1354 2304 DS 5037 Köp av fast 
egendom

Äng i Sten i Blacksta socken i pant  
för 18 mark penningar

1336 3456 DS 3250 Kredit

Äng [Östansjö äng] 1358 2304 DS 5989 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Ängslott [eg 2 ängslotter ”humpar” i 
Björnstensängarna för 9 mark  
penningar]

1357 864 DS 5811 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 11 öresland jord med hus, 
åker, äng och alla tillägor i Solberga i 
Skultuna socken östan om sin fäderneå-
ker för 200 mark gängse penningar]

1366 3491 DS 7387 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 12 öresland + 1 örtug-
sland + 5 penningland i Norby utanför 
Uppsala i pant för lån om 200 mark 
penningar plus utlovad mellanskillnad 
åt gäldenären om ej återlösen sker]

1329 3062 DS 2733 Kredit

Öresland [eg 12 öresland + 1/3 av 
åbyggnaderna för 540 mark penningar]

1346 8640 DS 4053 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 12 öresland i Gryttby i 
pant för 200 mark penningar]

1361 3200 DS 6485 Kredit

Öresland [eg 12 öresland i Stenby i 
Toresunds socken och 6 öresland i 
Bresshammar i Gryts socken som det 
borgas för via pant för 500 mark]

1325 5333 DS 2542 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 12 öresland i Vagnhärads 
socken för 150 mark penningar]

1360 2400 DS 6239b Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 13 öresland i Husby i 
Vingrö Munsö i pant för 80 mark pen-
ningar]

1281 1182 DS 729 Kredit

Öresland [eg 14 öresland i Hornby  
i Kolbäcks socken värda 250 mark 
penningar]

1335 3428 DS 3138 Jordabyte 
med mel-
langift
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Öresland [eg 14 öresland i Mysinge  
i Fittja socken för 336 mark]

1329 4608 DS 2745 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 17 öresland minus 2  
alnar och 1 örtugsland och av annat 
som köpts i dess ställe]

1347 3456 DS 4257 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 18 öresland i form av en 
gård i gård Killinge för 700 mark]

1324 7467 DS 2485 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 2 öresland i Krycklinge i 
Skuttunge socken för 24 mark  
penningar]

1364 2304 DS 7033a Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 2 öresland för 20  
mark penningar]

1335 1920 DS 3122 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Öresland [eg 2 öresland för 24  
mark penningar]

1298 2304 DS 1233 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 2 öresland i byn Valde i 
Skäfthammars socken i pant som förfal-
lit för kredit om 12 mark penningar]

1299 1152 DS 1294 Kredit

Öresland [eg 2 öresland i Fröneskruv 
på Skritstenmo i Algutsboda nu i Häll-
berga socken i pant för 38 mark  
2 öre penningar]

1334 3672 DS 3026 Kredit

Öresland [eg 2 öresland i Lilla Västby  
i pant för 40 mark penningar]

1320 3840 DS 2273 Kredit

Öresland [eg 2 öresland i Skålhamra i 
pant för 93 mark penningar]

1310 8928 DS 1667 Kredit

Öresland [eg 2 öresland i Vik i By 
socken 1 öresland i byn Gerbjörnarvet 
och 1 öresland i Johan Galnes bodar 
(=summa 4 öresland) för 24 mark  
penningar]

1358 1152 DS 6021 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 20 öresland i Venngarn 
och 12 öresland i Viby i S:t Olofs 
socken vid Sigtuna i pant för 500 mark 
penningar]

1335 3000 DS 3136 Kredit

Öresland [eg 3 öresland + 8½ örtug-
sland + 4 penningland i Vänge och 
Rasbo socknar sålt för 100 mark  
penningar här omräknat]

1329 3200 DS 2690 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Öresland [eg 3 öresland i Västra Läby 
Ulleråkers härad och i Merlingby i Ly-
hundra härad för 45 mark penningar]

1321 2880 DS 2295 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 5 öresland i Årby i Ulvil-
dakyrka (nu Överselö) socken  
på Selaön för 73 mark penningar]

1358 2803 DS 5957 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 5 öresland i Danmarks 
kyrkby för 90 mark penningar]

1357 3456 DS 5791 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 5 öresland i Irsta för  
72 mark 5 öre]

1361 2789 DS 6495 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 6 öresland i byn Nåstuna 
i Vänge socken i pant för 50 mark 
penningar]

1306 1600 DS 1520 Kredit

Öresland [eg 6 öresland i byn Tälje 
Frötuna socken i pant för 50 mark 
penningar]

1300 1600 DS 1312 Kredit

Öresland [eg 6 öresland i Gällersta 
socken i form av en gård för 90 mark 
via förfallen pant i samma belopp]

1325 2880 DS 2492 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 6 öresland jord i Sanda by 
i Lids socken Södermanland för  
200 mark penningar]

1340 6400 SDhk 4559 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 6 öresland jord i Sör-
hörende i Västerfärnebo socken för  
100 mark penningar]

1370 3200 DS 8154 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 6 öresland jord i Svallby 
i Boglösa socken i pant för 60 mark 
penningar]

1359 1920 DS 6056 Kredit

Öresland [eg 6½ öresland i olika Upp-
landssocknar för 164 mark penningar]

1349 4844 DS 4412 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg 7 öresland i Stensager i 
pant för 60 mark penningar]

1332 1636 DS 2921 Kredit

Öresland [eg gård i Näs med ägor 
omfattande 18 öresland och övrigt som 
tillhör gården]

1285 2155 DS 816 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Öresland [eg knappt 7 öresland i pant 
för 200 mark (5 öresland på 5 pen-
ningland när jämte en så kallad teg eller 
fjell och 2 öresland i Hesta i Toresunda 
socken för 200 mark penningar)]

1330 5486 DS 2801 Kredit

Öresland [eg omräknat efter s:a  
1½ öresland + 32 örtugsland + 8  
penningland som likvid för skuld om 
100 mark penningar = 64 penningar per 
penningland o.s.v.]

1280 1536 DS 705 Kredit

Öresland [eg två öresland i ”Edh” i 
Trosa socken för 60 mark penningar]

1358 5760 DS 5958 Köp av fast 
egendom

Öresland [eg två öresland i Sörby i 
Attundaland i pant för 20 mark pen-
ningar]

1292 1920 DS 1071 Kredit

Öresland [eg ½ öresland i Skenda i 
Björnlunda socken i återköpspris för 9 
mark penningar vilken jord var utgiven 
i saköre]

1358 3456 DS 6033 Köp av fast 
egendom

Örtugsbol i ”Cristierns arue” i Högs-
rum för vilket köparen gav 3 mark reda 
penningar

1360 576 DS 6325a Köp av fast 
egendom

Örtugsbol [eg 2 örtugsbol i 5-örtugsbo-
let i Högsrum för 4½ mark penningar]

1360 432 DS 6325a Köp av fast 
egendom

Örtugsland 1339 720 DS 3407 Kredit

Örtugsland 1337 528 DS 3269 Kredit

Örtugsland 1339 720 DS 3407 Kredit

Örtugsland 1337 596 DS 3269 Köp av lös 
egendom

Örtugsland i Övre Ökna i  
Floda socken

1363 1536 DS 6736 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland för 2 mark [eg 8 örtugsland 
i troligtvis Hovsta och 1 örtugsland i 
troligtvis Överby båda platserna i Sö-
dermanland till kyrkans bruk som lösen 
för 18 mark penningar]

1303 384 DS 1393 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Örtugsland för 3 mark [eg 17 örtug-
sland i byn Ytterby i pant för 51 mark 
penningar gängse mynt

1304 576 DS 1418 Kredit

Örtugsland för 4 mark 2 öre i gården 
Repa i Rinkeby satta i pant

1291 816 DS 1033 Kredit

Örtugsland för en mark silver stock-
holmsvikt i återköpsklausul vilket här 
beräknats i enlighet med det silverpris 
kung Magnus anger samma år i DS 
5702

1357 960 DS 5699 Jordabyte 
med mel-
langift

Örtugsland för nära 7 mark 5 öre [eg 
10½ örtugsland i Långdunker i pant  
för 80 mark penningar]

1308 1463 DS 1578 Kredit

Örtugsland för nästan 3 mark 2 örtugar 
[eg förpantat 13 örtugsland av sin gård 
Mellringe till biskop Isar i Strängnäs för 
40 mark penningar gängse mynt]

1303 591 DS 1407 Kredit

Örtugsland i ”Luftdall” 1360 960 DS 6179 Kredit

Örtugsland i byn Toresta Lossa  
(och Bro) socken Bro härad

1349 3072 DS 4511 Köp av fast 
egendom

Örtugsland i en ängsfjäll i Igesta i 
Baldåkers socken

1370 672 DS 8080 Köp av fast 
egendom

Örtugsland i Finsta för 5 mark  
penningar per örtugsland  
[ospecificerat antal]

1318 960 DS 2154 Köp av fast 
egendom

Örtugsland i Helgesta för 5 mark pen-
ningar som betalningsmedel som skuld

1347 960 DS 4189 Kredit

Örtugsland i Kesta i Vagnhärads socken 1357 1920 DS 5737 Köp av fast 
egendom

Örtugsland i Kymlinge i Spånga socken 1347 1920 DS 4143 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland i Sävja i Danmarks  
socken

1329 1920 DS 2743 Köp av fast 
egendom

Örtugsland i Selö el. möjl. Mörkö 
socken i återköpsklausul [hembuds-
klausul]

1282 384 DS 747 Köp av fast 
egendom

Örtugsland i Viby i pant för 2 mark 
penningar

1303 384 DS 1400 Kredit

Örtugsland i Viby Markim socken för 4 
mark örtugslandet [eg 2½ örtugsland i 
jordabyte mot gård för 10 mark]

1297 768 DS 1191 Köp av fast 
egendom

Örtugsland som erbjuds återköpas för 
silver i transaktionsmedlet penningar 
omräknat efter den samtida kursen 5 
mark penningar per mark lödigt silver

1345 2880 DS 3941 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 9½ örtugsland i Almby 
Vänge socken Ulleråkers härad för 3 
mark per örtugsland]

1354 576 DS 5070 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 1/3 örtugsland för  
10 öre]

1339 720 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg 1/3 örtugsland för  
5 öre]

1339 360 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg 1/3 örtugsland för  
5 öre]

1339 360 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg 1/3 örtugsland i pant 
för 1 mark penningar 9 örtugar]

1337 600 DS 3269 Kredit

Örtugsland [eg 10 örtugsland i byn 
Kumla Balingsta socken i vilka byar 
örtugslandet brukar kosta 2 mark  
penningar]

1298 384 DS 1237 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 10 örtugsland i Ölsta i 
Norrby socken som kan återköpas för  
6 mark penningar styck]

1345 1152 DS 3897 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 10 örtugsland i san-
nolikt Homsta Biskopskulla i pant för 
30 mark för 2 läster säd]

1295 576 DS 1128 Kredit

Örtugsland [eg 10 örtugsland i Utterö  
i pant till släktens hembud för gåvor om 
20 mark penningar]

1309 384 DS 1608 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg 11 örtugsland i  
Hummelsta i löt socken för 56½  
mark penningar]

1332 986 DS 2913 Kredit

Örtugsland [eg 11 örtugsland i Pitingby 
i Länna socken och Risslingby i Carls 
kyrka socken för 55 mark  
penningar]

1339 960 DS 3457 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 11 örtugsland i Täby 
Östuna socken för 60½ mark pen-
ningar]

1337 1056 DS 3296 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 11½ örtugsland i godset 
Ekeby för 31 mark penningar]

1280 518 DS 996 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 12 öresland + 1 örtug-
sland + 5 penningland i Norby utanför 
Uppsala i pant för lån om 200 mark 
penningar plus utlovad mellanskillnad 
åt gäldenären om ej återlösen sker]

1329 1020 DS 2733 Kredit

Örtugsland [eg 13 örtugsland i Lindby 
Björkviks socken i pant för 26 mark 
penningar]

1339 384 DS 3431 Kredit

Örtugsland [eg 13 örtugsland jord i 
Ramshammar i Kjula socken (Öster-
rekarne härad) för 13 mark silver som 
omräknas till 5 mark penningar per 
lödig mark]

1348 960 DS 4375 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 14 örtugsland + 3 
penningland i Kusta i pant för 32 mark 
penningar vilket efter omräkning blir 2 
mark 1 öre 2 örtugar 3 penningar per 
örtugsland i pantpris]

1297 427 DS 1190 Kredit

Örtugsland [eg 14 örtugsland i Fin-
ninge i Strängnäs socken som betal-
ningsmedel för kredit om 140 mark 
penningar]

1365 1920 DS 7255 Kredit

Örtugsland [eg 14 örtugsland i Skepp-
sta i Husby Oppunda socken i pant för 
28 mark penningar]

1334 384 DS 3072 Kredit

Örtugsland [eg 15½ + 8½ örtugsland 
”Hossatum” Håsta Östra Selö socken 
eller möjligen Hosta Mörkö socken i 
pant mot återköpsklausul om 64 mark 
penningar]

1282 512 DS 747 Kredit
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg 15½ öre för ½  
örtugs-land]

1339 744 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg 16 örtugsland i  
Forkarby i Bälinge socken i pant  
för 40 mark]

1332 480 DS 2930 Kredit

Örtugsland [eg 16 örtugsland i Gult-
brunna Klosters socken för 32 mark 
(som mökligen kan vara = DS 670)]

1278 384 DS 638 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 16 örtugsland i Gult-
brunna Klosters socken för 32 mark 
penningar (samt en här ej medräknad 
kronojord om 9 örtugsland i Eklången 
Ärla socken)]

1279 384 DS 670 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 16 örtugsland i  
Hemsta för 200 mark penningar]

1361 2400 DS 6454 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 2 örtugsland i ”væppy” i 
Östuna socken i pant för 8 mark]

1303 768 DS 1390 Kredit

Örtugsland [eg 2 örtugsland i Broby 
Österunda socken sålda för 15 mark 
penningar]

1334 1440 DS 3099 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 2 örtugsland i Kymlinge 
i Spånga socken Sollentuna  
härad för 20 mark penningar]

1347 1920 DS 4136 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 2 örtugsland i Nysätra 
till ett värde av 2 mark penningar per 
örtugsland i pant]

1296 384 DS 1163 Kredit

Örtugsland [eg 2 örtugsland jord i 
Hjelmsta i Husaby Ernavi (nu Husby 
Långhundra) socken för 20 mark  
penningar]

1348 1920 DS 4277 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 3 öresland + 8½ 
örtugsland + 4 penningland i Vänge 
och Rasbo socknar sålt för 100 mark 
penningar här omräknat]

1329 1067 DS 2690 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 3 örtugsland i Skaftnäs 
i jordabyte med biskop Henrik i Lin-
köping där återköpspriset för Nydala 
kloster stipuleras vara 3 mark per ör-
tugsland inklusive slåttermark för 1 lass]

1279 576 DS 694 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg 3 ½ örtugsland (i  
Viljenäs i Gamlaklosters Fogdö  
socken) minus 2 penningland = nästan 
148 penningar per penningland]

1320 1182 DS 2272 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 3½ örtugsland i  
Skärplinge i Österlövsta socken för  
110 mark penningar]

1356 6034 DS 5533 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 3½ örtugsland i  
Uppland för 50 mark penningar]

1351 2743 DS 4685 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 4 örtugsland i  
Åsunda i Bromma socken för 20  
mark penningar]

1339 960 DS 3424 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 4 örtugsland i Helg-
holmsarwaby Films socken i Olands 
härad för 24 mark penningar]

1349 1152 DS 4428 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 4 örtugsland i Hogslö  
i Kärrbo socken i Västmanland i pant 
för 27 mark penningar]

1347 1296 DS 4244 Kredit

Örtugsland [eg 4 örtugsland i Mysinge i 
Fittja socken för 32 mark]

1329 1536 DS 2746 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 4 örtugsland i pant  
för 17 mark]

1326 816 DS 2556 Kredit

Örtugsland [eg 4 örtugsland jord i  
Åby i Sala socken i Yttertjurbo härad  
i pant för 40 mark penningar]

1366 1920 DS 7437 Kredit

Örtugsland [eg 4½ örtugsland i  
Kvidlösa som pantsätts för 20 mark]

1325 853 DS 2511 Kredit

Örtugsland [eg 4½ örtugsland i  
Segelsta i Nyköpings S:t Nicolai socken 
för 46 mark penningar]

1345 1963 DS 3978 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 4½ örtugsland jord  
i byn Årby i (Ytter-) Enhörna socken  
för 22½ mark penningar]

1370 960 DS 8189 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 5 örtugsland i  
”sialwad” för 16 mark penningar]

1301 614 DS 1351 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg 5 örtugsland i  
Hacksta i Husaby Trögd socken i  
pant för 17 mark penningar]

1336 653 DS 3216 Kredit

Örtugsland [eg 5 örtugsland i Hå-
ningby Boglösa socken i Trögds  
härad i pant för 50 mark penningar]

1349 1920 DS 4410 Kredit

Örtugsland [eg 5 örtugsland i  
Håningby med alla tillägor för  
25 mark penningar]

1367 960 DS 7513 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 5 örtugsland i Klista 
i Fröslunda socken sålda för 40 mark 
penningar]

1334 1536 DS 3100 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 5 örtugsland jord i  
byn Löpdal i Säby socken i pant för  
15 mark penningar]

1359 576 DS 6061 Kredit

Örtugsland [eg 5 örtugsland jord i 
Spånga i Sala socken för 40 mark  
penningar och årtalet kanske snarare  
är 1360 än 1352]

1352 1536 DS 6390d Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 6½ örtugsland jord 
i byn ”Repberga” i (Ytter-)Enhörna 
socken i pant för 33 mark penningar]

1359 975 DS 6068 Kredit

Örtugsland [eg 7 örtugar jord i Ekeby 
(Winga? Börje socken Ulleråkers 
härad) för 36 mark penningar]

1344 987 SDhk 4959 Kredit

Örtugsland [eg 7 örtugsland för 20 
mark penningar]

1369 549 DS 8015 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 7 örtugsland i Nysätra 
till ett värde av 10 öre per örtugsland 
i pant]

1296 240 DS 1163 Kredit

Örtugsland [eg 7 örtugsland i Tibble 
och 1 örtugsland i Viby för 66 mark 
penningar]

1330 1584 DS 2772 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 7 örtugsland i Tuna 
i Ytterselö socken i pant för 30 mark 
penningar]

1361 823 DS 6499 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg 7 örtugsland i Viggby 
på 2 penningland när + ½ örtugsland i 
Nybble i Romfartuna socken]

1333 849 DS 2983 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 7 örtugsland jord i 
Pålsbo i Bälinge socken med hus och 
alla tillägor för 450 mark penningar i 
gängse mynt]

1368 12343 DS 7697 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 8 örtugsland + 10 pen-
ningland (= 74 penningland) byts mot s:
a 3 öresland (= 72 penningland) vilket 
ger en differens om 2 penningland för 
14 mark penningar i mellangift]

1365 4032 DS 7264 Jordabyte 
med mel-
langift

Örtugsland [eg 8 örtugsland i byn 
Säby i Vallentuna socken av vilka varje 
örtugsland är värt 3 mark penningar 
satta i pant]

1289 576 DS 1007 Kredit

Örtugsland [eg 8 örtugsland i Härsby  
i Rö socken för 40 mark penningar]

1331 960 DS 2853 Kredit

Örtugsland [eg 8 örtugsland i Ingeby 
Toresunds socken i Södermanland och 
Hyndorud i Västergötland för 60 mark 
penningar]

1346 1440 DS 4099 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 8 örtugsland jord i 
Bråtorp i Åkers härad för 300 mark 
penningar]

1366 7200 DS 7384 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg 8 örtugsland jord i 
Stensätter med allt tilliggande som 
varit i pant länge för 9 mark penningar 
vilken pant har förfallit]

1367 216 DS 7594 Kredit

Örtugsland [eg 9 örtugsland i Eklången 
Ärla socken ”abyring” med alla tillägor 
för 20 mark penningar]

1279 427 DS 670 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg angivet i jordabyte att 
för örtugsland i Vallentuna socken och 
härad i Uppland kan erläggas i 2 mark 
rent silver vilket här omräknas enligt 
samtida växelkurs om 5 mark penningar 
per mark silver]

1348 1920 DS 4348 Jordabyte 
med mel-
langift

Örtugsland [eg en jordlott om 4½ 
örtugsland för 5 mark penningar]

1294 213 DS 1121 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg fyra örtugsland i  
Kärrby i Boglösa socken till åter- 
lösenpris per 8 mark penningar  
per örtugsland]

1334 1536 DS 3047 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg godset Ekeby om 15½ 
örtugsland för 30 mark penningar]

1279 372 DS 687 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg nio örtugsland i  
Eklången i Ärla socken ”abyring”  
för 20 mark penningar]

1278 419 DS 647 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg omräknat efter s:a 1½ 
öresland + 32 örtugsland + 8 pen-
ningland som likvid för skuld om 100 
mark penningar = 64 penningar per 
penningland o.s.v.]

1280 512 DS 705 Kredit

Örtugsland [eg tio örtugsland i Sten-
kvista socken i Österrekarne härad 
utlovas om 2 öresland 4 örtugsland i 
Eneby i Vansö socken i Åkers hundare 
går i stöpet]

1357 1344 DS 5742 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg två örtugsland i Vidby 
i Turinge socken i Öknebo hundare i 
Strängnäs stift för 14 mark penningar]

1358 1344 DS 5892 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg två örtugsland Ytter 
Vinberga i (Ytter-)Enhörna för 8 mark 
penningar]

1362 768 DS 6582 Köp av fast 
egendom

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
1 mark penningar i pant]

1337 384 DS 3269 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
10 öre]

1339 480 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
10 öre]

1339 480 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
12 öre]

1339 576 DS 3406 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
12 öre]

1339 576 DS 3406 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
12 öre]

1339 576 DS 3406 Kredit

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
12 öre]

1339 576 DS 3406 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
12 öre]

1339 576 DS 3406 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
14 öre]

1339 672 DS 3406 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
15 öre]

1339 720 DS 3407 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för  
2 mark penningar i pant]

1337 768 DS 3269 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland för 20  
öre penningar i pant]

1337 960 DS 3269 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland i pant för 
1 mark 9 örtugar penningar]

1337 528 DS 3269 Kredit

Örtugsland [eg ½ örtugsland Roteby i 
Vansö socken för 3 mark penningar]

1331 1152 DS 2841 Köp av fast 
egendom

djur och livsmedel

Anis per pund 1328 16 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Får gammalt 1335 32 DS 3175 Stadga

Får gammalt 1344 32 DS 3864 Stadga

Fläsk 1 mark i vikt 1335 3 DS 3175 Stadga

Fläsk en mark = en mark smör 1344 576 DS 3864 Stadga

Fläsk per skeppund 4 mark 1323 768 DS 2420 Stadga

Galangarot per pund 1328 80 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Häst 1332 1536 DS 2956 Kredit

Häst 1352 11520 DS 4863 Kredit

Häst 1369 1152 DS 7994 Kredit

Häst 1325 7680 DS 2518 Köp av lös 
egendom

Häst 1325 1920 DS 2500 Köp av lös 
egendom
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Häst 1333 1920 fritz& 
bäärn- 
hielm 222b

Köp av lös 
egendom

Häst 1358 1920 DS 5903b Köp av lös 
egendom

Häst 1365 5760 DS 7226 Köp av lös 
egendom

Häst 1366 2688 DS 7390 Köp av lös 
egendom

Häst 1366 19200 DS 7315 Köp av lös 
egendom

Häst 1356 1920 DS 5572b Saköre

Häst 1323 11520 DS 2373 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1337 19200 DS 3310 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1339 1536 DS 3452 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1328 3840 DS 2654 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1334 960 DS 3056 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1339 1152 DS 3452 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1328 768 DS 2654 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1331 1536 DS 2846 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1339 3840 DS 3452 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1336 960 DS 3208 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1328 768 DS 2649 Testamen-
te/Arvs-
skifte

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Häst 1344 3840 DS 3860 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1345 13440 DS 3996 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1345 7680 DS 3996 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1343 1920 DS 3730 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst 1360 1152 DS 6357 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst (den 1:a) i donation till  
hospitalet i Skänninge

1268 576 DS 532 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst (den 2:a) i donation till  
hospitalet på Öland

1268 384 DS 532 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst den andra [eg 2 hästar för  
45 mark penningar]

1345 4320 DS 4000 Kredit

Häst den första [eg 2 hästar för  
45 mark penningar]

1345 4320 DS 4000 Kredit

Häst doneras för 6 marks värde 1327 1152 DS 2615 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst doneras för sex marks värde 1327 960 DS 2615 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst en första testamenterad 1329 2304 DS 2699 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst för 60 mark [svenska penningar i 
det nya myntet (= i Magnus katastrof-
mynt?)]

1363 11520 DS 6833 Köp av lös 
egendom

Häst för vilken avkastningen i pantsatt 
jord ska amortera av fordran för denna

1339 1536 DS 3449 Kredit

Häst god 1331 5760 DS 2846 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst i pant mot gods i Åsaka i Barne 
härad

1357 4800 DS 5825 Kredit

Häst i testamente värd 10 mark 1291 1920 DS 1041 Testamen-
te/Arvs-
skifte
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Häst med sadel en andra  
testamenterad

1329 1536 DS 2699 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst röd (för en gård för 30 mark pen-
ningar)

1353 4608 DS 4970 Köp av lös 
egendom

Häst stridshäst 1359 9600 DS 6146 Kredit

Häst stridshäst åt kung Magnus  
(delbetalning)

1349 42240 DS 4442 Köp av lös 
egendom

Häst stridshäst med vapen 1359 11520 DS 6056 Kredit

Häst värd 6 mark testamenterad 1369 1152 DS 7939 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst [eg stridshäst] 1332 76800 DS 2937 Köp av lös 
egendom

Häst [eg två hästar för 24 mark ’i  
det mynt som nu gäller’]

1363 2304 DS 6897 Köp av lös 
egendom

Häst [eg två hästar sålda för 20  
mark penningar]

1368 1920 DS 7629a Köp av lös 
egendom

Häst [en andra] 1329 3072 DS 2715 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst [en första] 1329 4608 DS 2715 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst [en tredje] 1329 960 DS 2715 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst [osäkert] 1311 576 DS 1791 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst [ridhäst] 1293 1152 DS 1084 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst [ridhäst] 1311 2304 DS 1791 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Häst. 1339 4608 DS 3452 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Hö ett gillt fång 1344 4 DS 3864 Stadga

Hö ett lass vid förfall av naturaskatt 1281 96 DS 736 Stadga

Hö per fång 1335 2 DS 3175 Stadga

Hö per lass 1338 96 DS 3353 Köp av lös 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Ingefära per pund 1328 72 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Ingefära per pund 1328 80 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Kanel per pund 1328 96 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Ko 1370 288 DS 8144 Köp av fast 
egendom

Ko 1366 288 DS 7425 Köp av fast 
egendom

Ko 1364 288 DS 6928 Kredit

Ko 1367 288 DS 7504 Kredit

Ko 1366 288 DS 7381 Köp av lös 
egendom

Ko fullgod 1368 288 DS 7794 Jordabyte 
med mel-
langift

Ko fullgod 1369 864 DS 7909 Kredit

Ko god 1366 288 DS 7317 Kredit

Ko god [enl föreskrift för  
återbetalning vid kredit]

1368 288 DS 7638 Kredit

Ko [eg 8 kor föreskrivs i likvid för gård] 1368 312 DS 7721 Köp av fast 
egendom

Ko [eg fullgott nöt] 1335 288 DS 3175 Stadga

Ko [eg nöt fullgott kött] 1344 288 DS 3864 Stadga

Ko [i kunglig stagda] 1347 288 DS 4142 Stadga

Kummin per pund 1328 18 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Mandel per pund 1328 14 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Olja per pund 1328 13 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Oxe 1370 576 DS 8144 Köp av fast 
egendom

Oxe 1366 576 DS 7425 Köp av fast 
egendom
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Oxe 1367 576 DS 7504 Kredit

Oxe 1364 576 DS 6928 Kredit

Oxe 1366 576 DS 7381 Köp av lös 
egendom

Oxe eller tjur värd 3 mark penningar 
sannolikt givet i skånska penningar

1346 576 DS 4111 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Oxe eller tjur värd 3 mark penningar 
sannolikt givet i skånska penningar

1346 19200 DS 4111 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Oxe fullgod 1368 576 DS 7794 Jordabyte 
med mel-
langift

Oxe fullgod [enl föreskrift för  
återbetalning vid kredit]

1368 576 DS 7638 Kredit

Oxe god och fullgod 1369 576 DS 7909 Kredit

Oxe utvald 1366 576 DS 7317 Kredit

Oxe [eg oxpar för 8 mark] 1369 768 DS 7988 Köp av fast 
egendom

Paradiskorn per pund 1328 384 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Peppar per pund 1328 76 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Ris per pund 1328 7 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Saffran per pund 1328 576 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Salt per pund 1328 12 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Sill tunna 1328 444 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Sill tunna 1328 432 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Sillkutting (?) 1328 288 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Sillkutting(?) 1328 288 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Smör en mark [= en mark fläsk] 1344 576 DS 3864 Stadga

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Smör per löp 1369 96 DS 7909 Kredit

Smör per mark i vikt 1335 3 DS 3175 Stadga

Smör per pund 1367 96 DS 7546 Köp av fast 
egendom

Smör per skeppund 1323 960 DS 2420 Stadga

Smör per skeppund omräknat på  
lödigt silver à 5 mark penningar  
per mark silver

1333 960 Kredit

Smör per tunna 1368 768 DS 7794 Jordabyte 
med mel-
langift

Smör per tunna 1364 960 DS 6928 Kredit

Smör per tunna 1367 960 DS 7504 Kredit

Smör per tunna 1366 960 DS 7317 Kredit

Smör per tunna 1366 864 DS 7381 Köp av lös 
egendom

Smör per tunna gott [eg skuld för tio 
mark eller 2 tunnor gott smör]

1336 960 DS 3219 Kredit

Smör per tunna i Kalmar slott 1367 510 DS 7543 Köp av lös 
egendom

Smör per tunna [enl föreskrift för 
återbetalning vid kredit]

1368 960 DS 7638 Kredit

Spannmål 1 läst korn värd 15 mark 
penningar enligt kunglig stadga

1344 2880 DS 3797 Stadga

Spannmål 1 läst som transaktionsmedel 
vid gårdsköp för 17 mark penningar

1318 3264 DS 2140 Köp av fast 
egendom

Spannmål 1 läst värd 16 mark i kredit 
mot jord i pant i Nysätra socken

1296 3072 DS 1163 Kredit

Spannmål per läst 16 mark penningar 
[eg ½ läst av uppsalakyrkans bygg-
nadskassa /---/ till ett värde av 8 mark 
penningar gängse mynt

1303 3072 DS 1390 Kredit

Spannmål per läst av gården Brunns-
holm som amortering på kredit

1330 2688 DS 2813 Kredit
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Spannmål per läst för 15 mark [eg 2 
läster säd för 30 mark penningar er-
hållna via pantsättning av jord liggandes 
troligen i Homsta Biskopskulla]

1295 2880 DS 1128 Kredit

Spannmål per läst för 5 mark [eg 2 läs-
ter säd för 10 mark penningar mot pant 
i jord i Sunnersta om samma summa]

1295 960 DS 1127 Kredit

Spannmål per läst korn vid kredit- 
givning

1356 1920 DS 5562 Kredit

Spannmål per läst omräknat på  
lödigt silver à 5 mark penningar  
per mark silver

1333 1920 fritz& 
bäärn- 
hielm 220a

Kredit

Spannmål per läst råg à 15 mark  
penningar i Åbo

1363 2880 DS 6807 Kredit

Spannmål per läst säd för 5 mark pen-
ningar [eg 10 läster säd till ett värde av 
50 mark penningar gängse mynt i pant]

1300 960 DS 1312 Kredit

Spannmål per läst säd i pant för 5  
mark penningar [eg 10 läster säd då 
värda 50 mark penningar satta i pant]

1301 960 DS 1341 Kredit

Spannmål per läst spannmål eller per 
mark spannmål

1323 1920 DS 2420 Stadga

Spannmål per läst vid kreditgivning 1346 2880 DS 4057 Kredit

Spannmål per läst [eg 2 läster eller 30 
mark penningar som mellangift  
i jordabyte]

1352 2880 DS 4803 Jordabyte 
med mel-
langift

Spannmål per läst [eg 2 läster  
spannmål eller 20 mark penningar 
enligt testamente]

1320 1920 DS 2241 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Spannmål per läst [eg 2 läster spannmål 
för 62 mark penningar]

1329 5952 SDhk 3577 Kredit

Spannmål per läst [eg 42 läster 
spannmål och för ett pris av 14 örtugar 
pundet eller 7 mark penningar lästen 
vid köp]

1356 1344 DS 5589 Köp av lös 
egendom

Spannmål per pund i donation 1337 264 DS 3269 Donation

Spannmål per pund i donation 1337 264 DS 3269 Donation

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Spannmål per pund råg [eg 9 pund råg 
som alternativ värdeenhet vid pantsätt-
ning på Åland till 15 mark penningar]

1367 320 DS 7595 Kredit

Spannmål per pund vid kreditgivning 1339 288 DS 3406 Kredit

Spannmål per pund vid kreditgivning 1339 288 DS 3406 Kredit

Spannmål per pund vid kreditgivning 1339 288 DS 3406 Kredit

Spannmål per pund vid kreditgivning 1339 288 DS 3406 Kredit

Spannmål per pund vid kreditgivning 1339 288 DS 3406 Kredit

Spannmål per pund vid kreditgivning 1339 288 DS 3406 Kredit

Spannmål per pund [eg 2 pund  
spannmål för 19 öre]

1337 228 DS 3269 Donation

Spannmål per pund [eg 2 pund  
spannmål för 22 öre i donation]

1337 528 DS 3269 Donation

Spannmål per pund [eg 2 pund  
spannmål för 22 öre i donation]

1337 264 DS 3269 Donation

Spannmål per pund [eg 2 pund  
spannmål för 3 mark penningar  
vid kreditgivning]

1350 288 DS 4563 Kredit

Spannmål per pund [eg 42 läster 
spannmål och för ett pris av 14 örtugar 
pundet eller 7 mark penningar lästen 
vid köp]

1356 112 DS 5589 Köp av lös 
egendom

Spannmål per pund [eg två pund  
spannmål för 22 öre penningar i 
donation]

1337 264 DS 3269 Donation

Spannmål per skäppa [eg 2 skäppor för 
3 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per skäppa [eg 2 skäppor för 
3 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per skäppa [eg 4 skäppor för 
6 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per skäppa [eg 4 skäppor för 
6 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per skäppa [eg 4 skäppor för 
6 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit
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Spannmål per skäppa [eg 4 skäppor för 
6 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per skäppa [eg 6 skäppor för 
9 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per skäpppa [eg 4 skäppor för 
6 öre penningar vid kreditgivning]

1339 36 DS 3406 Kredit

Spannmål per spann avgäld [eg 10 
spannar avgäld för 20 mark penningar  
i testamente]

1358 384 DS 5989 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Spannmål per tön i donation 1337 192 DS 3269 Donation

Spannmål per tön i donation 1337 264 DS 3269 Donation

Spannmål per tön i donation 1337 192 DS 3269 Donation

Spannmål per tön säd för 2 mark pen-
ningar [eg 12 mark för 24 tön säd]

1303 384 DS 1381 Jordabyte 
med mel-
langift

Spannmål per tön [eg två tön spannmål 
för 2 mark penningar i donation]

1337 192 DS 3269 Donation

Spannmål per tön [eg två tön spannmål 
för 20 öre penningar i donation]

1337 240 DS 3269 Donation

Spannmål per tön [eg två tön spannmål 
för 2 mark penningar i donation]

1337 192 DS 3269 Donation

Vin tunna från Rehn 1328 1536 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Vin tunna rött från La Rochelle 1328 2304 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Vin tunna vitt 1328 768 DS 2660 Köp av lös 
egendom

metaller och växelkurser

Denar böhmiskt silvermynt [efter 
omräkning]

1328 18 fritz& 
bäärn- 
hielm 135d

Avrad

Florin guldflorin [eg 2600 mark pen-
ningar gängse mynt = 1300 mark lybska 
penningar = 2080 guldfloriner]

1364 240 DS 7071 Kredit

Gros tournios per pund enligt  
växelkurs

1332 4320 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 6

Köp av lös 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Gros tournois 1339 240 DS 3453 Kredit

Gros tournois skilling silver = 1mark  
1 öre [eg 4 skilling gros tournois  
silver, räknade för 4½ mark svenska 
penningar]

1333 216 DS 2982 Avrad

Gros tournois varje solidus gros  
tournois beräknad till 10 öre

1339 240 DS 3456 Kredit

Groschen flandrisk [eg att lån om 50 
mark flandriska groschen kan åter- 
betalas med 950 mark svenska]

1353 3648 DS 4931 Kredit

Grot per pund enligt en andra växelkurs 
ur samma dokument som på föregå-
ende post

1332 4320 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 9

Köp av lös 
egendom

Grot per pund enligt en första  
växelkurs

1332 4416 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 9

Köp av lös 
egendom

Grot per pund enligt växelkurs 1332 4320 fritz& 
bäärnhielm 
Bilaga 11

Kredit

Grot per pund enligt växelkurs 1332 4416 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 8

Köp av lös 
egendom

Grot per pund enligt växelkurs 1332 4320 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 7

Skatt

Guld 1 mark Skaravikt 1327 14208 fritz& 
bäärn- 
hielm 132b

Avrad

Guld 1 mark [eg 3 mark guld för 8 
mark penningar per mark svenska  
eller norska]

1348 1536 DS 4319 Saköre

Guldflorin 1333 279 DS 2982 Avrad

Guldflorin från Florens [eg 12 guld-
floriner à 1½ mark penningar = 1 mark 
4 öre penningar i en 2:a kursangivelse]

1328 288 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Guldflorin från Florens [eg 6 guldflo-
riner för 9 mark svenska penningar = 1 
mark 4 öre penningar per guldflorin i 
en 1:a kursangivelse]

1328 288 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Guldflorin [eg 250 mark svenskt mynt 
räknat för 200 guldfloriner ]

1334 240 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 7

Skatt
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Guldkalk 1330 19200 DS 2759 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Guldring [eg återlösningspris å  
guldring i testamente]

1354 144 DS 5008 Kredit

Järn per mark = 1 mark penningar vid 
förbytning i saköresstadga avseende 
Norbergs m.fl. berg i Västerås stift

1368 192 DS 7686 Saköre

Järn per osmund [= 1/24-dels pund 
järn]

1340 1 DS 3526 Stadga

Järn per pund [= 24 osmundar] 1340 24 DS 3526 Stadga

Koppar 1 skeppund för 8 mark  
penningar

1299 1536 DS 1278 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Koppar per skeppund omräknat på 
lödigt silver à 5 mark penningar per 
mark silver

1333 1920 fritz& 
bäärn- 
hielm 220a

Kredit

Koppar per skeppund [eg 88 skeppund 
utlovas i amortering för 4400 mark i 
”gängse svenskt mynt”]

1361 9600 DS 6518 Kredit

Mark götapenningar i skattestadga 
för Öland där kungen räknar 16 
[göta]penningar per värdeenhet örtug

1281 192 DS 736 Stadga

Mark lybsk penningar för 2 svenska 
mark penningar vid upprättande av 
ett skuldebrev om 33 mark svenska 
penningar

1349 384 DS 4504 Kredit

Mark lybsk [eg 1 svensk penning  
värderad till ½ lybsk penning]

1367 384 DS 7503 Stadga

Mark lybsk [eg 2600 mark penningar 
gängse mynt = 1300 mark lybska  
penningar = 2080 guldfloriner]

1364 384 DS 7071 Kredit

Mark lybsk [eg 4000 mark penningar 
gängse mynt = 2000 mark lybska  
penningar]

1364 384 DS 7071 Kredit

Penning böhmiskt silvermynt 1328 20 fritz& 
bäärn- 
hielm 135d

Avrad

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Penning böhmiskt silvermynt à  
20 penningar

1328 20 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Penning gros tournois [per denar] 1332 17 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 7

Köp av lös 
egendom

Penning tournois silvermynt (samma 
kurs som böhmisk penning tre dagar 
tidigare)

1328 20 fritz& 
bäärn- 
hielm 135d

Avrad

Silver > 4 mark penningar per mark  
silver vid pantsättning av gården  
Monäs + mellangift

1317 768 DS 2124 Kredit

Silver per mark (kölnisk vikt?) [eg 300 
mark penningar värda 50 mark lödiga 
= 6 mark penningar vid pantsättning 
av jord]

1369 1152 DS 7944 Kredit

Silver per mark angivet vid fastighets-
försäljning [för 6 mark penningar = 
kölnisk vikt?]

1364 1152 DS 7086 Köp av fast 
egendom

Silver per mark brüggevikt enligt köp 
[= 5 mark 1 öre 1 örtug 1 penning]

1327 993 Köp av lös 
egendom

Silver per mark brüggevikt enligt 
kursangivelse [6 mark penningar]

1327 1152 Köp av lös 
egendom

Silver per mark efter långsökt (dvs. 
ytterst osäker) omräkning av jordetal 
i testamente till kyrkan i Husaby 1/2 
öresland i ”ternum” samt 3 öresland 
likaledes i ”ternum” de senare som 
lösen för 5 mark

1303 849 DS 1393 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Silver per mark eller 5 mark penningar 
gängse mynt

1345 960 DS 3911 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Silver per mark enl. 1600-talsregest  
[6 mark penningar (kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8027 Köp av fast 
egendom

Silver per mark enligt (sentida?) notis-
avskrift [= 7 mark penningar]

1351 1344 fritz& 
bäärn- 
hielm 759

Skatt

Silver per mark från mynthuset = 4½ 
mark penningar enligt Olaus Petri

1350 864 fritz& 
bäärn- 
hielm 758

Skatt

Silver per mark gotländsk efter  
omräkning i notarialintyg = 3 
mark 2 penningar svenskt mynt

1351 578 DS 5292 Skatt
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Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Silver per mark gotländsk för 7 mark 6 
öre (sannolikt) i gotländsk mynträkning

1364 0 DS 6998 Kredit

Silver per mark gotländskt mynt 
hypotetiskt = 3 mark 1 öre svenska 
penningar [eg. 8 mark silver got- 
ländskt = 20 skilling grot (DS 4875 
år 1343) & skilling grot = 10 öre i  
enlighet med DS 3453 år 1339)]

1343 600 SDhk 4875 Kredit

Silver per mark i eftermedeltida regest 
[för 6 mark penningar = kölnisk mark?]

1360 1152 DS 6189 Köp av fast 
egendom

Silver per mark i gängse hålmynt  
[4 mark 4 öre penningar]

1370 864 DS 8066 Kredit

Silver per mark i Reval för 10 mark 
penningar [eg ½ mark för 5 mark i 
avgäld]

1331 1920 fritz& 
bäärn- 
hielm 184

Kredit

Silver per mark kölnisk vikt angiven 
som värdeenhet vid köp av stridshäst 
[eg 80 mark lödig kölnisk vikt eller  
400 mark penningar gängse mynt  
vilket = 5 mark penningar per mark 
silver kölnisk vikt]

1332 960 DS 2937 Köp av lös 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt enligt en 
1:a kursangivelse [5 mark 14 örtugar 
penningar]

1327 1072 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt enligt en 
2:a kursangivelse [5 mark 14 örtugar 
penningar]

1327 1072 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt enligt en 
3:e kursangivelse [5 mark 14 örtugar 
penningar]

1327 1072 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt enligt köp 
enligt en 1:a uppgift [5 mark 7 öre 
penningar]

1327 1128 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt enligt köp 
på marknaden enligt en 2:a uppgift [5 
mark 7 öre penningar]

1327 1128 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Silver per mark kölnisk vikt enligt köp 
på marknaden enligt en 3:e uppgift [5 
mark 7 öre penningar]

1327 1128 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt [6 mark 
penningar]

1351 1152 fritz& 
bäärn- 
hielm 770

Avrad

Silver per mark kölnisk vikt [för 6 mark 
penningar svensk mynträkning  
i Halland]

1358 1152 DS 6001 Kredit

Silver per mark kölnisk vikt [för 6  
mark penningar]

1345 1152 DS 3897 Köp av fast 
egendom

Silver per mark kölnisk vikt [för 6  
mark penningar]

1358 1152 DS 5911 Kredit

Silver per mark kölnisk vikt [för 6  
mark penningar]

1355 1152 DS 5514 Kredit

Silver per mark kölnisk vikt [för 6  
mark penningar]

1356 1152 DS 5575 Kredit

Silver per mark kölnisk vikt [för 6  
mark penningar]

1360 1152 DS 6300 Kredit

Silver per mark kölnisk vikt [för 6  
mark penningar]

1363 1152 DS 6824 Kredit

Silver per mark löpande mynt [4 mark  
4 öre penningar i stadga om uppbörd  
av markgälden i Norrbo, Siende, 
Gorunda och Tjurbo hundaren samt i 
Gästrikland i betalning för drotsen  
Nils Turessons skuld]

1368 864 DS 7682 Stadga

Silver per mark skaravikt [en andra  
för 5 mark penningar]

1327 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 132b

Avrad

Silver per mark skaravikt [en första  
för 5 mark penningar]

1327 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 132b

Avrad

Silver per mark skaravikt [en tredje  
för 5 mark penningar]

1327 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 132b

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt angiven 
för 300 mark penningar i godstransak-
tion [= 8 mark penningar]

1366 1536 DS 7384 Köp av fast 
egendom
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Silver per mark stockholmsvikt enligt 
kursangivelse = 5 mark 12 penningar

1327 972 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Silver per mark stockholmsvikt värderat 
till 200 mark = 4 mark 3 öre 1 örtug 5 
penningar [eg 45 mark silver vid återlö-
sen av ett markland i Tuna i Skå socken 
(som årligen avkastar 1 läst spannmål & 
4 mark penningar) vid pantsättning för 
medgift till S:a Klara kloster

1333 853 DS 2958 Kredit

Silver per mark stockholmsvikt [eg 
11 + 6½ uns (dvs tolftedelar) silver 
stockholmsvikt räknat för 59 m ½ öre 
svenska penningar = 5,11 mark pen-
ningar per mark silver]

1328 982 fritz& 
bäärn- 
hielm 134c

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 4 mark 4 öre penningar]

1327 864 fritz& 
bäärn- 
hielm 132c

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt [för 4 
mark 7 öre 2 örtugar 4 penningar]

1328 956 fritz& 
bäärn- 
hielm 134b

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt [för 5 
mark penningar 1:a nämnda kursen]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm135b

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt [för 5 
mark penningar 2:a nämnda kursen]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 135b

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt [för  
5 mark penningar enligt en 2:a  
kursangivelse]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 134b

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 135e

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt 
[för 5 mark penningar]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 135d

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 137d

Avrad

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1328 960 DS 2675 Avrad

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1350 960 DS 4556 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1346 960 DS 4053 Köp av fast 
egendom

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1346 960 DS 4082 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 5 mark penningar]

1348 960 DS 4339 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Silver per mark stockholmsvikt  
[för 8 mark penningar]

1366 1536 DS 7301 Köp av fast 
egendom

Silver per mark stockholmvikt [i en an-
dra kursuppgift för 5 mark penningar]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 140c

Avrad

Silver per mark stockholmvikt [i en  
första kursuppgift för 5 mark 12  
penningar i penningar räknat]

1328 972 fritz& 
bäärn- 
hielm140c

Avrad

Silver per mark svenskt vid helig-
landsinsamling = 7 mark penningar 
gotländskt mynträkning [eg 650 mark 
lödigt silver svensk vikt beräknat med  
5 mark svenskt och 7 mark gutniskt 
mynt per mark silver]

1312 1344 DS 1857 Donation

Silver per mark svenskt vid heliglands-
insamling [eg 650 mark lödigt silver 
svensk vikt beräknat med 5  
mark svenskt och 7 mark gutniskt  
mynt per mark silver]

1312 960 DS 1857 Donation

Silver per mark uppsalavikt eller  
stockholsmvikt vilka är desamma  
[för 5 mark penningar]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 134b

Avrad

Silver per mark uppsalavikt [för 4  
mark 7 öre 2 örtugar 4 penningar]

1328 956 DS 2650 Avrad

Silver per mark varje mark beräknad  
för 2 öre mindre än 5 mark [= 4 mark  
6 öre penningar]

1320 912 DS 2235 Kredit

Silver per mark vid köp av markland  
[= 5 mark penningar kölnisk vikt?]

1366 960 DS 7344 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [4 mark 4 öre  
penningar]

1369 864 DS 7870 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [4 mark 4 öre  
penningar]

1368 864 DS 7697 Köp av fast 
egendom

Folkungatiden 25 oktindd.indd   292 2006-10-26   11:20:12



     293

Värdeobjekt År S:a penningar Källa Ärendeslag

Silver per mark [4 mark 4 öre  
penningar]

1370 864 DS 8208 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [4 mark 4 öre  
penningar]

1370 864 DS 8140 Jordabyte 
med mel-
langift

Silver per mark [4 mark 4 öre  
penningar]

1370 864 DS 8033 Kredit

Silver per mark [4 mark 4 öre  
penningar]

1368 864 DS 7703 Kredit

Silver per mark [5 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 960 DS 8015 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [5 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 960 DS 8184 Jordabyte 
med mel-
langift

Silver per mark [5 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 960 DS 8088 Kredit

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 1152 DS 7978 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 1152 DS 7988 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 1152 DS 7989 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8050 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 1152 DS 7991 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1368 1152 DS 7795 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8133a Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8049 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 1152 DS 7992 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8133b Köp av fast 
egendom

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1369 1152 DS 7990 Jordabyte 
med mel-
langift

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8051 Jordabyte 
med mel-
langift

Silver per mark [6 mark penningar 
(kölnisk vikt?)]

1370 1152 DS 8230 Jordabyte 
med mel-
langift

Silver per mark [efter omräkning i 
enlighet med DS 2391&2392 =  
1310,72 penningar marken]

1323 1311 DS 2394 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [eg 60 mark penningar 
motsvarande 12 mark silver i uppgift av 
år 1363 = 5 mark penningar]

1337 960 DS 6813 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [eg 700 mark penningar 
betalat med 180 mark silver för gården 
Öna i Dala [= 3 mark 7 öre 3 penningar 
per mark silver]

1311 747 DS 1812 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [eg gods sålt för 600 
mark svenska penningar i så gott mynt 
att 8 mark svenska penningar gör en 
lödig mark]

1366 1536 DS 7327 Köp av fast 
egendom

Silver per mark [eg silver per uns stock-
holmsvikt (dvs per tolftedel) = 5 mark 
penningar enligt en 1:a kursangivelse]

1328 960 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Silver per mark [för 3 mark penningar 
angivet i testamente]

1291 576 DS 1041 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Silver per mark [för 4 mark 2 öre 
penningar]

1291 816 DS 1033 Kredit

Silver per mark [för 4 mark 7 öre 2 
örtugar 4 penningar]

1328 956 DS 2675 Avrad

Silver per mark [för 5 mark penningar 
(kölnisk vikt?) vid värdering rörande 
fordran för vapen och hästar]

1367 960 DS 7488 Kredit

Silver per mark [för 5 mark penningar 
enligt kung Magnus i saköresberäkning]

1357 960 DS 5702 Saköre

Silver per mark [för 5 mark penningar 
svenskt mynt]

1328 960 fritz& bäärn 
hielm 134c

Avrad

Silver per mark [för 5 mark penningar 
svenskt mynt]

1328 960 fritz& äärn- 
hielm 135b

Avrad

Silver per mark [för 5 mark penningar] 1333 960 DS 2982 Avrad
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Silver per mark [för 5 mark penningar] 1333 960 DS 2982 Avrad

Silver per mark [för 5 mark penningar] 1328 960 DS 2675 Avrad

Silver per mark [för 5 mark penningar] 1321 960 DS 2294 Kredit

Silver per penning silver stockholm-
svikt enligt kursangivelse [= priset per 
uns silver à 2 örtugar]

1327 16 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 2

Köp av lös 
egendom

Skånsk mark penningar = 1 mark 1 
öre svenska penningar i enlighet med 
omräkning via 1 skånsk mark = 1 gros 
tournois i post nr 2505

1332 216 fritz& 
bäärn- 
hielm Bilaga 6

Köp av lös 
egendom

Skånsk mark penningar omräknat på 
priset för lödig mark kölnisk = 1,2 mark 
svenska penningar

1360 230 DS 6300 Kredit

Skånsk mark penningar omräknat på 
priset för lödig mark kölnisk = 1,2  
mark svenska penningar

1360 230 DS 6302 Kredit

Skilling böhmiskt silvermynt [9  
skilling 4 penningar böhmiskt silver-
mynt = 11 mark 8 öre 8 penningar]

1328 240 fritz 
&bäärn- 
hielm 135d

Avrad

Skilling böhmiskt silvermynt [eg 22 
skilling 8 p. böhmiskt silvermynt varje 
skilling räknad för 10 öre penningar = 
28 mark 2 öre 2 örtugar svenskt mynt]

1328 240 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Skilling grot tournois enligt  
växlingskurs

1332 216 fritz& 
bäärnhielm 
Bilaga 10

Donation

Skilling silvermynt tournois [1 mark  
2 öre svenskt mynt]

1328 240 fritz& 
bäärn- 
hielm 135c

Avrad

Skilling silvermynt tournois [varje  
skilling räknad för 10 öre penningar]

1328 240 fritz& 
bäärn- 
hielm135d

Avrad

Skor ett gott par [i kunglig stagda] 1347 24 DS 4142 Stadga

Spänne av silver för 1 mark penningar 1293 192 DS 1084 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Spänne av silver i pant för ½ mark 
penningar

1307 96 DS 902 Kredit

vävnad

Bonad [eg 2 bonader (tæpeta) för  
2 mark]

1369 192 DS 7995 Köp av fast 
egendom

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Kläde blått per aln 1328 24 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Kläde blått per aln [eg 18 alnar kläde i 
donation till åsatt värde 3 mark]

1350 16 DS 4639 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Kläde ett stycke courtrai-kläde 1349 2304 DS 4474 Kredit

Kläde ett stycke poperst poperinghen-
kläde

1349 1536 DS 4474 Kredit

Kläde flandriskt & gott från Gent i  
arrende för ½ mark penningar alnen  
i händelse av myntets förändring

1313 96 DS 1934 Avrad

Kläde flandriskt från Poperinghe  
per aln

1367 96 DS 7546 Köp av fast 
egendom

Kläde flandriskt ½ mark alnen [eg två 
alnar kläde från Gent skall betalas för 
varje mark penningar vid eventuell 
försämring av penningen]

1315 96 DS 1997 Avrad

Kläde orientaliskt [eg hednastycke] 1339 4800 DS 3452 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Tyg per aln 1328 216 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Tyg per aln [eg gott kersingtyg i 
kunglig stadga]

1347 28 DS 4142 Stadga

Tyg stycke orientaliskt 1328 3360 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Tyg stycke orientaliskt 1328 1920 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Vadmal per aln [i kunglig stagda] 1347 16 DS 4142 Stadga

Väggbonad 1348 1536 DS 4309 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Väggbonad [lat. cortina] i pant 1325 3840 DS 2506 Kredit

Matta 1328 1536 DS 2660 Köp av lös 
egendom

övrigt

Ankare 1350 288 DS 4657 Kredit

Bok Bibel 1361 2496 DS 6476 Testamen-
te/Arvs-
skifte
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Värdeobjekt  År S:a penningar Källa Ärendeslag

Bok i pant för 3 mark penningar 1343 1200 DS 3691 Kredit

Bok: breviarium 1350 1536 DS 4639 Kredit

Bok: breviarium 1355 2688 DS 5127 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Bok: Vinterdelen av en matutinbok 
värd 35 mark penningar

1333 6720 DS 3002 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Ikon av S:t andreas 1355 5760 DS 5127 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Kalk [den första] 1334 3840 DS 3071 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Kalk [den andra] 1334 3840 DS 3071 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Missale (mässbok) 1352 19200 DS 4777 Jordabyte 
med mel-
langift

Missale (mässbok) 1309 3456 DS 1622 Köp av lös 
egendom

Missale (mässbok) 1333 1536 DS 3002 Testamen-
te/Arvs-
skifte

Pergamentsskinn [eg 4 pergaments-
skinn för 3 öre]

1332 18 fritz& 
bäärn- 
hielm 217b

Kredit

Pergamentsskinn [eg sex pergaments-
skinn för ½ mark penningar]

1332 16 fritz& 
bäärn- 
hielm 217b

Kredit

Rustning i pant för 2 mark i donation 1299 384 DS 1261 Kredit

Vax 1 mark för 16 penningar [eg tomt 
väster om S:t Nicolaus’ kyrka /---/ mot 
en årlig avgift på ½ mark eller 6 mark 
vax]

1301 16 DS 1748 Avrad

Vax per litet pund 1328 1848 DS 2660 Köp av lös 
egendom

Vigselavgift 1361 96 DS 6566 Tjänst

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm som omfattar åren 1319–1363). 
Anm: Priserna omräknade från mark, öre, örtugar & penningar enligt formlen 1 mark = 8 
öre = 24 örtugar = 192 penningar (inlusive Götalandspriser).

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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298      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

tabell 10:5  Specifikation av ärendeslagen i databasen

arende_id arende_besk Antal

1 Fast egendom 1009

2 Lös egendom 84

3 Tjänst 58

4 Kredit (fordran/skuld) 1006

5 Jordabyte med mellangift 108

6 Saköre 64

7 Avrad 184

8 Testamente/Arvsskifte 62

9 Förlikning 2

11 Skatt 5

12 Donation 8

13 Stadga (världslig eller klerikal) 24

Summa 2614

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).
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tabell 10:6  Specifikation av värdeenheterna i databasen

vard_id vad_besk Antal

1 Svenska penningar 1345

2 Gotländska penningar 10

3 Gods (fast egendom) 72

4 Silver 209

5 Penningar + gods (fastighet) 2

6 Penningar + lösöre (värdörar) / in natura 82

7 Skånska penningar 94

8 Pengar utan belopp 25

9 Ej angivet 599

10 Övriga valutor 53

11 Götapenningar (svenskt pris före 1290 i Götaland) 35

14 Värdörar utom silver 84

15 Jämländska mark 2

16 Gods + lösöre (värdörar) 2

summa 2614

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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300      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

tabell 10:7  Specifikation av transaktionsmedlen i databasen 

betal_id bet_besk Antal

1 Ej angivet 644

2 Mynt 358

3 Gods (fast egendom) 177

4 Lösöre (värdörar) 110

5 Gods + mynt 2

6 Lösöre + mynt 26

7 Pant i fast egendom 551

8 Pant + mynt 1

9 Kvittning fullgjord 4

10 Kvittning stipuleras 19

11 Borgen 20

12 Borgen stipuleras 1

14 Fast egendom + lösöre 2

15 Betalt men ej angivet hur 675

16 Efterskänkning 7

17 Pant i lösöre 13

22 Penningar stipuleras 4

summa 2614

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).
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tabell 10:8  Monetära värdeenheter jämförda med totalt antal värdeen-
heter bland kommersiella transaktioner 1254–1370. Absoluta tal och procent

Period Antal transaktioner Varav entydigt  
monetära

Andel monetära  
i procent

1254–1300 185 102 55

1301–1320 234 126 54

1321–1330 213 138 65

1331–1340 350 236 67

1341–1350 418 240 57

1351–1360 573 347 60

1361–1370 540 250 46

1254–1370 2513 1439 57

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm). 
Anm.: Periodiseringen utgår från den som valts i tabell 5:3 i kapitel fem.

1 0  •  ta b e l l b i l a g a
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Diagrambilaga

diagram 11:1 Köp och försäljning av fast egendom av kvinna eller  
nunnekloster / Procent med trendlinjer

Källa: Tabell 4:2.

KöpFörsäljning FörsäljningKöp
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304      f o l k u n g at i d e n s  m o n e t ä r a  s y s t e m

diagram 11:2 Köpt respektive pantsatt gård 1277–1370 / Logaritmerade 
nominella priser med trendlinjer

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet ����–���0 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).
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diagram 11:3 Köpt respektive pantsatt öresland 1280–1370 / Logaritme-
rade nominella priser med trendlinjer

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).

diagram 11:4 Köpt respektive pantsatt örtugsland 1278–1370 / Logarit-
merade nominella priser med trendlinjer

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).

1 1  •  d i a g r a m b i l a g a
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diagram 11:5 Köpt respektive pantsatt penningland 1280–1365 / Loga-
ritmerade nominella priser med trendlinjer

Källa: Relationsdatabas byggd på företagen inventering i det svenska medeltida källmate-
rialet 1254–1370 (DS, SDhk & Fritz&Bäärnhielm).

KÖPT RESPEKTIVE PANTSATT PENNINGLAND ���0-���� / 
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13

 Personregister

A
Abernus präst i Linköpings stift  209, 
 211 f
Albrekt hertig av Mecklenburg  77

Albrekt sv. kung  162

Amund (”omunda”) från Odensala 
 (”othinserg”) sigillant  114

Andersson, Leo  16

Andersson Raeder, Johanna  16

Andersson, Roger  210

Andreas domprost och biskopsgodsens 
syssloman i Uppsala ombud  113

Anund Hemmingsson sålt gods  120

Anund Jakob sv. Kung  18 ff
Aristoteles antik filosof  26

Asmund Herr Abjörns förvaltare vittne  
114

B
Benedicta priorinna i Sko kloster sålt 

del av fiske  41, 43

Bennett, Judith M.  91

Bengt biskop i Åbo köpt gård  104 ff
Bengt Eskilsson i Vika gäldenär  139

Bengt i Bierghe gift med Cecilia  123

Bengta dotter till Algot Jonsson dona-
tor och mor till Filip  160

Bengta Gustavsdotter gift med Heine 
 Snakenborg väpnare  95

Berg, Bengt-Åke  15

Birger Filipsson gift med Ulvhild bötar 
gård  45

Birger Jarl  43

Birger Knutsson (Trolle) riddare gäl-
denär  139

Birger Magnusson sv. kung  35, 60, 75

Birgitta den heliga  93, 220

Björn i Uppsala domprost köpt 
 jord  173

Blanka sv. drottning och gift med 
 Magnus Eriksson  220

Bose i Skepperstad köpt och sålt kvarn  
173

Bose i Skepperstads hustru köpt 
 och sålt kvarn  173

Braudel, Fernand  98 f
Brorsdottern till Gumme i Vrå sålt jord  

123

Brynolf biskop i Skara föreskrivit 
 arrende  81

Bäärnhielm, Göran  16, 31 f, 70, 73 f, 
105, 204 ff, 222, 224
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C
C. abbedissa i Riseberga kloster bytt/

köpt jord  47

Cecilia syster till Tomas i Knivsta  114

Cecilia sålt jord och gift med Bengt i 
Bierghe  123

Cristina förvaltarhustru  94

Cristina tjänarinna  94

D
Dovring, Folke  132, 136, 141, 158

E
Ebbe i Mellingerum gift med Ingegerd  

123

Edvinsson, Rodney  16

Ekblad, Gunnar  15, 216

Ekholst, Christine  16, 221

Elisabet, borgenär och änka tidigare 
gift med borgaren i Lund 

 Nils Strangeson  122

Engdahl, Torbjörn  15

Engelbrekt [Engelbrektsson] sv. regent  
221

Ericksson, Wayne  204

Erik [Magnusson] sv. hertig och 
 gift med Ingeborg  75

Erik från ”terf” vittne  114

Erik Magnusson sv. kung  77, 119

Estrid Peter ’Hvijss’ dotter donator  
134

Ethelred eng. kung  18

F
Filip Karlsson testator  45, 54 f
Filip son till Bengta [Algotsdotter]  160

Finley, Moses  127

Forssell, Hans  61

Franzén-Kimmel, Kee  16

Fritz, Birgitta  15, 31 f, 70, 73 f, 105, 
204 ff, 210, 222, 224

Fritz, Sven  16

Frösten underfogde på Åbo slott vittne  
104

G
Gejrot, Claes  15, 29, 31, 42, 208

Gerhard ”Sniællæ” rådman i Åbo 
vittne  104

Gerhard Paris borgare i Åbo och gift 
med Mektild sålt gård  104 f

Giles från Lessines medeltida filosof  
139

Gillingstam, Hans  30 f
Goodhart, C. A. E.  14, 24, 26, 35, 185, 

192 f, 201

Greger i ”læthingi” vittne  114

Gräslund-Berg, Elisabeth  15

Guderk Astratsson gäldenär  55

Gudrun Gudmundsdotter sålt gods  
123

Gumme i Vrå  123

Gunna sålt gods och gift med Nils 
Skinnare  123

Gustav Vasa sv. kung  61

Gustavsson, Martin  16

Guttorm Djäken sålt andel av fiske-
vatten  168
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H
Harald Larsson brevutfärdare  121

Harald Älg riddare  209, 213

Heckscher, Eli F.  14, 19, 24 ff, 61 ff, 
127, 185, 191, 193, 201

Heine Snakenborg väpnare gift med 
Bengta Gustavsdotter  95

Helenburgis rådmannaänka i Lübeck 
donator  139

Hellroth, Sven  16

Hemmingsson, Bengt  60, 66

Henneke Lüdenscheid rådman i Åbo 
vittne  104

Henrik biskop i Linköping betalar lön 
till förvalterskan Hermodis  45

Henrik Thidemansson biskop i Linkö-
ping  66

Henriksson, Rolf  15

Herlihy, David  91

Herman Hundebek rådman i Åbo 
vittne  104

Herman i Linköping kanik arrendator  
134

Herman Kloveri borgmästare i Åbo 
vittne  104

Hermodis förvalterska erhållit jord i 
lön  45, 170

Hildebrand, Bror Emil  209

Holm, Olof  15

Håkan Magnusson no./sv. kung  77

Håkan prost i Östbo och kyrkoherde i 
Tofteryd brevutfärdare  173

Håkan Stuter  123

Håkan Stuters hustru sålt jord  123

Håkan Tuneson frälseman  121

Hård, Ursula  16

I
Ingeborg sv. regent gift med hertig 

Erik  220

Ingegerd sålt jord och gift med Ebbe i 
Mellingerum  123

Ingevald bror till Tomas i Knivsta och 
sigillant/testamentsexekutor  114

Ingrid fru sålt gård  48

Israel munk och lektor i Sigtuna sigil-
lant  113

J
J. ung flicka går i kloster  94

Jacobsson, Carina  16

Jansson, Ingemar  15

Jarlerus ärkebiskop  43

Johan (son till) Öd... Långben sålt vret  
173

Johan av Söderby brevutfärdare  159

Johan Holmgersson köpt jord  173

Johan Ängel gäldenär  113

Johansson, Mårten  15

74 f, 80

Jöns Siggesson i Borringe sålt jord  173

K
Karl [Gustavsson] gäldenär  56

Karl den Store kejsare  18

Karl kanik i Uppsala  113

Karlsson, Karl Henrik  209

Katarina Ribbenäsa sålt tomt  123

Keniston McIntosh, Marjorie  91
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Jonsson, Kenneth  15, 35, 42, 60, 63, 66, 



Kettil Absalonsson borgenär  55

Kettilborn från ”engiaby” vittne  114

Kimmel, Bill  16

Klackenberg, Henrik  15, 19, 41, 73

Knut (den Store) da/eng. kung  18

Knut Eriksson sv. kung  19

Konrad Målare rådman i Åbo vittne  
104

Kristin i Nyarp sålt jord  171

Kristina sålt gård i Uppsala och gift 
med Markus  123

L
Lagerqvist, Lars O.  15, 19, 68 f
Lahtinen, Anu  91

Lamberg, Marko  15

Lars från Vassunda sigillant  114

Lars Staffansson sålt gård  120

Larsson, Inger  28, 32, 174

Liedgren, Jan  210

Lindell, Inger  16

Lindgren, Håkan  15

Lindgren, Peter  15

Lönnroth, Erik  132, 141

M
Magnus Birgersson (Ladulås) sv. kung  

45

Magnus Eriksson sv. kung och gift med 
Blanka  31 f, 72, 76 f, 131, 151, 155 f, 
160, 225

Magnus Holmgersson kanik i Västerås 
kvitterar arrende  135

Malmer, Brita  15, 65, 67–69, 79, 87, 
187, 195

Margareta Gustavsdotter borgenär  56

Margareta no. drottning och sv. riksfö-
reståndare  220

Margareta Staffansdotter jungfru och 
borgenär  122

Markus gift med Kristina  123

Mats kanik i Uppsala ombud  113

Mektild hustru och gift med Gerhard 
Paris borgare i Åbo sålt gård  104 f

Memon, A. Razzak  15, 204

Mikael från ”gridilby” vittne  114

Myrberg, Nanouschka  15

Myrdal, Janken  16, 31, 35, 54, 99 ff, 
141, 155, 188, 197, 204, 208

N
N [Nicolaus Allonis] ärkebiskop bor-

genär   113

N, Nicholaus, Nils [Katilli] ärkebiskop 
köpt jord  141

Nevéus, Clara  43, 119

Nils ”skimalpænning” ägt åker  173

Nils (Staffansson) i Stång byfogde i 
Linköping och väpnare  121

Nils [Siggesson] faste  79

Nils Bengtsson betalar arrende  135

Nils Estland rådman i Åbo vittne  104

Nils Finland borgmästare i Åbo vittne  
104

Nils från ”terf” vittne  114

Nils Jonsson av Revelstad köpt jord  79

Nils Ragvaldsson donator  134

Nils Skinnare gift med Gunna  123

Nils Strangeson i Lund borgare och 
gift med Elisabet  122
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North, Douglass C.  35, 130, 145, 166, 
186, 194

O
Olof Azursson gift med Sigrid Jönsdot-

ter  123

Olof kanik i Uppsala ombud  113

Olof Skötkonung sv. kung  18 f

P
Paris borgare i Åbo gift med Mektild 

sålt gård  104 f
Persson, Karl Gunnar  181

Peter ’Hvijss’ far till Estrid  134

Peter Ebbeson sålt jord  94

Peter Ebbesons systrar sålt jord  94

Peter i Ribbantorp (?) sålt humletomt  
121

R
Ragnhild Gjurdsdotter (Oxenstierna) 

köpt/sålt jord  120

Ragvald biskop i Skara  134

Ragvald från ”gridilby” vittne  114

Rasmusson, Nils Ludvig  77

Retsö, Dag  16

Rosman, Holger  210

Runer, Johan  15

Rydland, Christoffer  15

S
Sawyer, Birgit  91

Schenck, Linda  16, 201

Schreiner, Johan  132, 149

Schück, Herman  97

Sen, Amartya  181

Sidén, Per-Gunnar  16, 152

Sigge Ingemarsson sålt jord  79

Sigge Magnusson köpt humletomt 121

Sigge Magnusson riksråd  121

Siggo i Bartåga gäldenär  94

Siggo i Gottsunda gäldenär  94

Siggo i Rickomberga gäldenär  94

Siggo i Stabby gäldenär  94

Sigmund Keldorsson sålt del av gård  
141, 159

Sigrid Jönsdotter sålt gods och gift 
med Olof Azursson  123

Silfverstolpe, Carl  215

Simonsson, Per  16

Sjödin, Lars  209

Sjöholm, Elsa  179

Stefan lagman i Södermanland sålt del 
av gård  159

Styrbjörn Torstensson riddare sålt jord  
173

Ståhl, Peter  16, 105

Sven abbot i Nydala kloster borgenär  
139

Sven i Hultom  123

Sven i Hultoms hustru sålt jord  123

Sävborg, Daniel  16

Söderberg, Johan  15, 35, 113, 134, 
167, 176, 179 f, 180, 183, 190, 199

T
Talia, Krim  15

Thomas, Robert Paul  35, 130, 145, 
166, 186, 194

Thordeman, Bengt  59, 67
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Thuko Jonsson riddare bytt/köpt jord  
94

Thuko Jonssons riddares hustru bytt/
köpt jord  94

Tideman kanik i Västerås köpt vret  
173

Tiderik i Strängnäs kanik köpt del av 
gård  159

Tomas i Knivsta kyrkoherde och testa-
tor  114

Torir i Sigtuna munk och testaments-
exekutor  114

Torsten Frukirenmäs rådman i Åbo 
vittne  104

Torsten Joarsson Upplänning borgare i 
Kalmar sålt gods  120

Tuke Jonsson upplåtit kvarn  173

Tunberg, Sven  30

U
Udd [Mattsson] köpt jord  171

Ulf Karlsson köpt gods  120

Ulvhild gift med Birger Filipsson  45

V
Valdemar [Magnusson] sv. hertig  75

Valdemar Birgersson sv. kung  42, 43, 
55

Wikander, Ulla  16

Wiktorsson, Per-Axel  119

X
Xenofon antik filosof  24

Y
Ytterlid, Jan  15

Å
Åmossa, Karin  16

Ö
Öd... Långben far till Johan
Ögren, Anders  15
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ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS
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Stockholm Studies in Philosophy 
Stockholm Studies in Psychology 
Stockholm Studies in Russian Literature 
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Stockholm Studies in Sociology. N.S. 
Stockholm Studies in Statistics 
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Stockholm Theatre Studies 
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Stockholm Studies in Economic History

Published by Stockholm University

Editors: Ulf Jonsson, Johan Söderberg & Ulla Wikander

1.  Olle Lundsjö, Fattigdomen på den svenska landsbygden under 1800-talet. 
(Rural Poverty in Sweden during the Nineteenth Century). 1975. 208 pp. 
Out of print.

2.  Eva M. Hamberg, Studier i internationell migration. (Studies in International 
Migration). 1976. X + 119 pp.

3. Sture Martinius, Peasant Destinies. The History of 552 Swedes born 1810-
12. 1977. 154 pp.

4.  Johan Söderberg, Agrar fattigdom i Sydsverige under 1800-talet. (Agrarian 
Poverty in Southern Sweden during the Nineteenth Century). 1978. 217 pp.

5.  Ulf Jonsson, Jordmagnater landbönder och torpare i sydöstra Södermanland 
1800-1880. (Magnates Tenants and Crofters in Southeastern Södermanland). 
1980. 231 pp.

6.  Ronny Pettersson, Laga skifte i Hallands län 1827-1876: Förändring mel-
lan regeltvång och handlingsfrihet. (The Third Phase of Enclosure in the 
Province of Halland: Change between Coercive Measures and Freedom of 
Action). 1983. 386 pp.

7.  Anu-Mai Köll, Tradition och reform i västra Södermanlands jordbruk 1810-
1890. Agrar teknik i kapitalismens inledningsskede. (Agricultural Tradition 
and Reform in Western Södermanland 1810-1890). 1983. 252 pp.

8.  Arne Jarrick, Psykologisk socialhistoria. (Psychological Social History). 1985. 
256 pp.

9.  Satya Brata Datta, Capital Accumulation and Workers’ Struggle in Indian In-
dustrialisation: The Case of Tata Iron and Steel Company 1910-1970. 1986. 
295 pp.

10.  Lars-Erik Bjessmo, Industrin i Södertälje 1920-1970. En ekonomisk-histo-
risk studie av industriell förändring. (Industrial Firms and Manufacturing in 
Södertälje 1920-1970: A Study in the Economic History of Industrial Change). 
1987. 236 pp.

11.  Makonen Getu, Socialism, Participation, and Agricultural Development in 
Post-revolutionary Ethiopia: A Study of Constraints. 1987. 225 pp.
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12.  Gunilla Peterson, Jordbrukets omvandling i västra Östergötland 1810-1890. 
(Transformation of Agriculture in Western Östergötland 1810-1890). 1989. 
XV + 241 pp.

13.  Jan-Olov Jansson, Arbetsorganisationen vid Motala verkstad 1822-1843: Den 
engelska tiden. (Work and Workers in the Early Swedish Mechanical Engi-
neering Industry — the Case of Motala verkstad). 1990. 222 pp.

14.  Sven Fritz, Affärsbankernas aktieförvärvsrätt under 1900-talets första decen-
nier. 1990. 181 pp.

15.  Janken Myrdal & Johan Söderberg, Kontinuitetens dynamik. Agrar ekonomi 
i 1500-talets Sverige. (Dynamics of Continuity: the Agrarian Economy of Six-
teenth-Century Sweden). 1991. 578 pp.

16.  Eva Hesselgren, Vi äro tusenden. Arbets- och levnadsförhållanden inom 
svensk textilindustri med särskilt avseende på Gamlestadens Fabrikers AB 
1890-1935. (We in our Thousands... Working and Living Conditions in the 
Swedish Textile Industry, with Special Reference to Gamlestadens Fabrikers 
AB, 1890-1935). 1992. XII + 223 pp.

17.  Christer Persson, Stockholms klädesmanufakturer 1816-1846. (The Cloth 
Manufacturing Industry in Stockholm 1816-1846). 1993. 186 pp.

18.  Johan Söderberg, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750-1870. En 
regional analys. (The Civilizing Process, Markets, and Violence in Sweden 
1750-1870. A Regional Analysis). 1993. 290 pp.

19.  Rita Bredefeldt, Tidigmoderna företagarstrategier. Järnbrukens ägar- och fi-
nansieringsförhållanden under 1600-talet. (Early Modern Entrepreneurs. 
Ownership and Financing of Swedish Ironworks in the 17th Century). 1994. 
218 pp.

20. Sven Fritz, Louis Fraenckel 1851-1911. Bankman och finansman. (Louis 
Fraenckel 1851-1911. Banker and financier). 1994. 349 pp.

21.  Kirsti Niskanen, Godsägare, småbrukare och jordbrukets modernisering. Sö-
dermanlands län 1875-1935. (Large Farmers, Small Farmers and the Mod-
ernisation of Agriculture. Södermanland County, Sweden, 1875-1935). 1995. 
275 pp.

22. Eva Eggeby, Vandringsman, här ser du en avmålning av världen. Vår-dade, 
vård och ekonomi på Danvikens dårhus 1750-1861. (Wanderer, Here You See 
a Picture of the World. Institutional Care and Economy at Danviken Lunatic 
Asylum 1750-1861). 1996. 292 pp.

23.  Karl Gratzer, Småföretagandets villkor. Automatrestauranger under 1900-ta-
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let. (Conditions for Small Firms. Automatic Restaurants during the Twentieth 
Century). 1996. 326 pp.

24.  Stefan Carlén, Staten som marknadens salt. En studie i institutionsbildning, 
kollektivt handlande och tidig välfärdspolitik på en strategisk varumarknad i 
övergången från merkantilism till laissez-faire 1720-1862. (The State as the 
Salt of the Market. A Study of Institutional Formation, Collective Action and 
Pre-industrial Welfare Policy on a Strategic Commodity Market in the Tran-
sition from Mercantilism to Liberalism 1720-1862). 1997. 359 pp.

25.  Börje Bergfeldt, Den teokratiska statens död. Sekularisering och civilisering 
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