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Utgångspunkt och syfte
I denna uppsats ämnar jag försöka nyansera 
bilden av den ekonomiska utvecklingen under 
den senare delen av Folkungatiden, det vill 
säga åren 1291–1370. Utvecklingen undersöks 
främst via jämförelser av hur fast egendom 
omsattes på marknaderna i centrala landskap i 
Sverige. Beläggen för sådana transaktioner har 
excerperats och ordnats landskapsvis. Därefter 
har en granskning gjorts, dels av hur ägorna 
vid köp respektive pantsättning åsattes pris, 
dels av i hur hög grad aktörerna på markna-
derna utgjordes av kvinnor. 

En hög andel transaktioner uttryckta i 
pengars värdeenhet (prislapp) menar jag ut-
gör ett ekonomiskt progressivt tecken, och 
detsamma gäller för en jämn (eller åtminstone 
ökande) andel kvinnor bland aktörerna. Ma-
terialets fragmentariska karaktär manar till 
återhållsamhet i slutsatserna. Vissa regionala 
variationer kan dock skönjas och de låter sig 
förenas med tidigare rön, bland annat arkeo-
logiska. De är också kompatibla med nyligen 
gjorda iakttagelser – utifrån samma källmate-
rial – som tyder på att kvinnors rättigheter på 
dessa marknader inte tycks ha följt trenden 
mot ett alltmer kommersialiserat samhälle 
under sen Folkungatid.

Två fundamentala antaganden om ekono-
misk utveckling ligger bakom tolkningarna 
ovan. För det första rör det sig om den stora 
nyttan av att underlätta ett fritt byte av varor 
och tjänster mot andra varor och tjänster via 
existensen av ett stabilt monetärt system, ef-
tersom det kraftigt underlättar för köpare och 
säljare att komma till avslut och att kunna göra 

reala värden långt mer jämförbara än vad som 
i praktiken är möjligt i ren byteshandel. För 
det andra handlar det om hur öppna mark-
nader var för olika aktörer, en aspekt vilken 
här mäts via graden av kvinnligt deltagande. 
Det innebär en utgångspunkt i att kommer-
siell särbehandling – i det här fallet patriarkal 
diskriminering – är till hinder i utvecklingen 
mot ett öppnare, mer transparent och rörligt 
samhälle. 

Källmaterial, metodik och  
disposition
Om vi letar efter skriftliga kvarlevor från den 
reala ekonomin i Sverige är vi, åtminstone 
före det som brukar kallas Barnekows räken-
skaper från 1365–67,1 i stort sett hänvisade 
till det bevarade brevmaterialet. Dessa brev, 
ofta upprättade på pergament, finns samlade 
i Svenskt Diplomatarium, som sträcker sig 
över hela medeltiden, alltså från 1000-talet 
till reformationen 1527.2 Med tanke på att de 
medeltida breven ofta bär på våra allra äldsta 
belägg för många historiska företeelser, är det 
inte förvånande att mycket blivit skrivet om, 
och utifrån, detta material. Breven har sedan 
1800-talet flitigt använts av forskare i de mest 
skilda syften, inte sällan parade med källkri-
tisk intensivanalys, eftersom det handlar om 
ett för historikern svårtytt och lakoniskt un-
derlag. Frågor om för vilka syften dessa doku-
ment en gång upprättades i, liksom om hur de 
bevarats (i kopia eller original), är naturligtvis 
viktiga. 

Kvinnor och prismarkörer i jordaffärer 
1291–1370

bo franzén
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Delar av de bevarade breven, de från 1000-
talet till 1375 samt de från 1401 till 1420, förelig-
ger i tryckta utgåvor (SD & DS). På senare år 
har de också blivit tillgängliga i digitalt format 
på Internet.3 Förutom originaltexterna från 
ovannämnda perioder, finns också regester, det 
vill säga sammandrag på modern svenska av 
innehållet i respektive brev på Internet. Re-
gestren uppgår totalt (från hela medeltiden) 
till ungefär 40 000 stycken och de är till stor 
hjälp för forskaren när det gäller att hitta den 
information som eftersöks, särskilt som regest-
ren också inkluderar den majoritet av brev 
som ännu inte tryckts, det vill säga merparten 
av dem från svensk senmedeltid (1350–1527). 
Regestren ingår i en databas, som går under 
namnet Svenskt Diplomatariums huvudkar-
totek, förkortat SDhk. Den innehåller förutom 
regester en mängd annan information, såsom 
datering, språk, utfärdandeort jämte upplys-
ningar om originalet och/eller avskrifter. För 
en mer detaljerad beskrivning av källmaterial 
och metodik hänvisas till min studie Folkung-
atidens monetära system (2006).4

Metoden i denna uppsats liknar den som 
tillämpas i ovan nämnda studie. Data av olika 
slag har excerperats och lagts in i en relations-
databas byggd på så kallad Standard Query 
Language (SQL).5 Den tekniken möjliggör 
– bland mycket annat – en kvantitativ analys 
inriktad på karaktäristika i kommersen med 
jord, landskap för landskap via variabler så-
som sättet att prissätta ägorna och aktörernas 
kön. Vad gäller ovannämnda studie räckte re-
surserna endast till en undersökning av jord-
kommersen uppdelad på olika landskap för 
tiden 1254–90. Det är en period med få kvarle-
vor bevarade, cirka 800 brev; det innebär inte 
ens en tiondel av antalet bevarade brev för den 
efterföljande – i denna artikel fokuserade – pe-
rioden 1291–1370. Till denna brist på urkunder 
1254–90 kommer det faktum att breven från 
denna arkaiska tid innehåller jämförelsevis 
sparsamt med data från marknaderna. Det 
tilltagande antalet notiser med kommersiellt 
och monetärt innehåll i det efterföljande tids-

spannet 1291–1370 är ett av många tecken på 
en generell trend av ett samhälle mer och mer 
grundat på handel – om än denna tendens 
också synes bära på tidvisa bakslag.6

Tack vare medel från det pågående forsk-
ningsprogrammet Jordpris och jordränta i 
Sverige under medeltid och tidigmodern tid 
– under Janken Myrdals ledning – kan den 
lucka nu slutas för åren 1291–1370 vad gäller 
försåld respektive förpantad egendom i cen-
trala landskap i det medeltida Sverige. Pe-
rioden före 1290 tyder på att priser på jord i 
Västergötland oftare såldes med värdeenheten 
pengar åsatt än jord i Uppland, vilket kan tas 
till intäkt för den numismatiska hypotesen 
om ett högmedeltida Götaland i ekonomisk 
framkant.7 Jag vill dock stryka under att det 
skriftliga empiriska underlaget är tunt, milt 
uttryckt.8

*
Jag kommer i det följande att redogöra för vad 
för slags ekonomi vi tycker oss skönja i det 
som skulle bli Sverige under övergången från 
vikingatid till medeltid, samt denna ekonomis 
vidare utveckling mot den sena medeltidens 
många och djupa kriser som startade med Di-
gerdödens ankomst 1350. Därefter analyseras 
jord- och kreditmarknaderna landskapsvis 
1291–1370 utifrån hur stor andel av köpen eller 
pantsättningarna som avhandlas i monetära 
termer kontra ägor som köpts i andra värde-
enheter eller som helt saknar värdeenhet. Min 
SQL-databas nyttjas därefter till en undersök-
ning av de handlande aktörernas kön i respek-
tive landskap.

Det feodala Sveriges fördröjda  
ekonomiska progression

Det Sverige vi skönjer under europeisk hög- 
och senmedeltid synes ha varit ett med de fles-
ta mått mätt efterblivet samhälle. Den karak-
täristiken gäller även vid en jämförelse med de 
nordiska grannrikena Norge, Island och Dan-
mark. Skönlitterärt författande, historieskriv-
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ning, lagstiftning och kristen organisation låg 
i grannländerna före i utveckling jämfört med 
de landskap som med tiden skulle bli Sverige. 
År 1200 var Sverige visserligen – likt Norge 
och Danmark – ett rike under ledning av en 
kung, men de resurser denne förfogade över 
var jämförelsevis blygsamma.9 Sverige – med 
sin längst kvardröjande hedendom – hade 
dock länge varit inne i en process av anslut-
ning till feodala förebilder, även om man 
nådde fram till denna struktur på lite andra 
vägar än områdena i och kring det kollapsade 
västfrankiska kejsarriket på kontinenten och 
i England. Kort sagt, det medeltida Sveriges 
utveckling följer i stora drag den katolska om-
världens, men ofta med en häpnadsväckande 
lång eftersläpning i jämförelse med de nord-
iska grannarna. Denna efterblivenhet blir än 
mer uppenbar vid en jämförelse med de områ-
den som med tiden skulle utvecklas till exem-
pelvis Frankrike, Tyskland eller Holland.

Sveriges medeltida primitivitet gäller också 
ekonomin, där till exempel framväxten av ett 
effektivt köpstadsväsende gick trögt. Det tyd-
ligaste exemplet på den ekonomiska underut-
vecklingen i Sverige utgörs av penningväsen-
det, och det på mer än ett sätt. Före mitten av 
1100-talet präglades inga mynt i riket och det 
är först hundra år senare som vi i urkunderna 
möter någorlunda entydiga omnämnanden av 
dem i egenskap av pengar,10 alltså som delar av 
ett fungerande monetärt system genom vilket 
man kunde värdera reala resurser (till exempel 
jord) på marknaderna.11 

Man kan mot primitivitetstanken invända 
att 1100-talets mynt hade en vikingatida före-
gångare som präglades i ett mynthus i Sigtuna 
från år 995 till någon gång på 1030-talet.12 Inspi-
ration och förebilder till Sigtunamynten kom 
från England och Sverige kom med präglingen 
av dessa att ansluta sig till en trend av mone-
tarisering, som startade samtidigt i Norge och 
som av och till pågått i Danmark sedan 820-
talet. Men till skillnad från i dessa grannriken 
upphörde det svenska anammandet av denna 
så nyttiga ekonomiska innovation. Här synes 

således en historisk möjlighet att påskynda 
moderniseringen av samhället gått Sverige för-
bi. Det har rent av föreslagits att denna långa 
”penninglösa” del av Sveriges medeltid var en 
period av ekonomisk kräftgång, åtminstone 
vad gäller kommersiella kontakter med om-
världen.13

När väl myntpräglingen återupptogs i 
Sverige vid 1100-talets mitt kan man konstate-
ra att den var begränsad till två landskap, Got-
land och Västergötland, medan andra mindre 
urbaniserade och kommersialiserade regioner 
tills vidare stod utanför. Under de följande 100 
åren kom dock fler landskap att förses med 
mynthus, vilket sannolikt innebar ökad pen-
ningproduktion i riket. Fram till 1250 bestod 
de svenska penningarna i stort sett av rent sil-
ver, men därefter är silverhalten generellt sett 
minskande, också det en anslutning till en 
västeuropeisk trend. Denna tendens har tol-
kats på olika sätt.14 Jag menar, att den tyder på 
en uppvärdering av myntet som en vara bland 
alla andra varor och tjänster på marknaderna. 
Annorlunda uttryckt innebär det, att pengar 
via sin ökande funktion som information om 
andra varors och tjänsters relativa värde åsattes 
ett extra värde utöver sin substans av silver. 

Detta synsätt på pengarnas kommersiella 
funktion för oss i slutändan till dagens sedlar. 
Dessa saknar som bekant helt substansvärde, 
men istället ligger deras värde i information 
om andra varor och tjänster samt i kronans vil-
lighet att acceptera sina egna pengar vid upp-
börden av skatterna.15 Märk väl att den senare 
funktionen gäller såväl dagens momsinbetal-
ningar som medeltidens skatteuttag till befäst-
ningarnas underhåll, det så kallade laga nöt. Vi 
ska heller inte bortse från att ett stabilt mynt 
(med standardiserad silvermängd) möjliggör 
för andra varor än pengar att fungera som sub-
stitut för dessa. Dessa penningsubstitut gick 
under benämningen värdörar på fornsvenska, 
och järn och silverskedar är exempel på dylika 
från svensk senmedeltid. Framemot senmedel-
tid kom också penningen att möjliggöra ska-
pandet av säkrare kreditinrättningar – ett fun-
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damentalt inslag för att marknader ska fungera 
ända fram till avslut. Med andra ord, pengar 
som en handelsvara bland alla andra nyttighe-
ter – en så kallad mellanvara – vilken lätt kan 
bytas mot alla andra varor är svår att under-
skatta i en marknadsekonomisk kontext.16

*
Så ser ett idealtypiskt scenario ut för hur 
en oansenlig kommers av byteshandel kan 
utvecklas mot full blom i mötet med pen-
ningen. Detta har åtskillig fog för sig när det 
gäller den ekonomiska utvecklingen i Sverige 
mellan Birger Jarl och Gustav Vasa. Men det 
föreligger också empiriska data som inte lätt 
låter sig förenas med denna teoretiska ritning. 
Bakom sådana ekonomiska hinder menar jag 

att det låg arkaiska tvångsinrättningar, ibland 
med förfeodala anor, vilka för lång tid dömde 
Sverige till efterblivenhet. Att slavar (trälar) 
och livegna (fostrar) var en realitet inemot 
1300-talets mitt är en tydlig svensk manifesta-
tion av ett i Europa sedan länge avlagt ineffek-
tivt produktionssystem som låg hindrande i 
vägen för efterfrågan på fri arbetskraft. Också 
de svenska 1300-talsmynten kan betraktas som 
uttryck för denna arkaism genom de inbyggda 
hinder via de stora olikheter de uppvisar vad 
gäller mängden silver. Substansvikten i silver 
varierade kraftigt inte bara mellan olika land-
skaps mynthus (med sina egna myntbilder), 
utan samma ekonomiska olägenheter har till 
och med kunnat påvisas inom en och samma 
grupp mynt.17

Förstoringar av tre slag av penningar från 
kung Magnus Erikssons tid. 1300-talets pen-
ningar präglades ibland tvåsidigt (mynt 
3), ibland ensidigt (mynt 1 & 2, så kallade 
brakteatrar). Präglingsbilden hade bland 
annat till uppgift att upplysa användarna 
från vilken stad myntet kom. Vi har emel-
lertid ännu inte säkert kunnat fastställa var 
den tvåsidiga penningen med stående lejon 
och krona, samt den ensidiga penningen med 
krona, tillverkades. Penningen med ett stort 
S står dock för mynthuset i Söderköping. De 
tvåsidiga mynten under kung Magnus regim 
håller ofta låg bildkvalitet.

Silver var den metall som stod för det reala 
värdet (substansvärdet) i medeltidens svenska 
penningar. Variationen i silverhalt var stor 
och primitiv teknik dominerade fortfarande 
den svenska präglingen. Det kraftigt skiftan-
de innehållet av silver bör ha vållat åtskil-
ligt med bryderi och osäkerhet på 1300-talets 
svenska marknader, särskilt som detta inte 
var begränsat till skillnader mellan olika 
typer av penningar. Myntbilden i sig inne-
bar med andra ord ingen garanti om en på 
förhand given mängd silver. Till exempel de 
ensidiga penningarna på bild här – så kal-
lade strålringsbrakteater – synes ha varierat 
i silverhalt från nästan hälften ned till mynt 
av nästintill ren koppar. Lagerqvist 1970, s. 
91 & Malmer 1980, s. 16f.

Bilderna har välvilligt ställts till förfogande 
av Cecilia von Heijne och Lars O. Lagerqvist 
på Kungliga Myntkabinettet. 

1 2

3
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Högmedeltida säljare och köpare stod så-
ledes inför betydande informationsproblem 
även vid god tillgång på pengar och de kun-
de alltså inte sätta hela sin lit till ett mynts 
präglingsbild som information om vilken 
silvermängd detta bar på. Kraftigt växlande 
substansmängd i penningarna måste ha varit 
ett verkligt bryderi på marknaderna. Ty vi be-
höver bara gå till oss själva och fråga: Vilken 
typ av enkronor föredrar jag, de med eller de 
utan silver i? Fram till och med 1968 stansade 
staten ut enkronor med silver i, och när dessa 
silverglänsande enkronor idag, av en eller an-
nan anledning, når ut i cirkulation blir de inte 
kvar där länge – främst eftersom de hos mynt-
handlaren idag betingar ett pris mycket högre 
än en krona.18 

Det är dock sannolikt att erfarna ögon 
ihop med vägning på medeltiden kunde kom-
ma rätt nära sanningen om ett mynts värde. 
En bit in i på 1400-talet torde dessutom den 
primitiva präglingstekniken ha ersatts av me-
toder som möjliggjorde standardiserade serier, 
det vill säga mynt med ett konstant silverin-
nehåll. Under perioden 1460–1509 synes där-
för kungar och riksföreståndare ha erhållit 
ett betydande överskott från sina mynthus. 
Mynten tycks då ha värderats cirka 2/3 över sitt 
substansvärde som nyttighet i egenskapen av 
information och betalningsmedel.19

Penningpris och icke-penningpris 
i olika landskap
Om man med ett feodalt samhälle menar en 
maktstruktur som är decentraliserad, utgör 
Sverige på 1200-talet ett gott exempel, med 
sina landskapslagar och många regionala in-
rättningar.20 Till decentraliseringen hörde pen-
ningväsendet som länge förblev provinsiellt. 
Vid 1200-talets slut fanns fortfarande – i det 
område som idag ryms inom Sveriges gränser 
– åtminstone fem monetära system med olika 
prägling och mynträkning: götapenningar, 
sveapenningar, gotländska penningar, jämtska 
penningar och skånska penningar – de båda 

sistnämnda delar av norskt respektive danskt 
mynt. De bägge förstnämnda torde ha fusio-
nerats under Birger Magnussons regering, och 
de nya mynten kom rätt och slätt att kallas 
för svenska penningar.21 Men dessa 1300-tals-
mynt var, som påpekats, av primitivt slag och 
de torde endast hjälpligt ha fungerat som vär-
demätare på marknaderna, alltså som hjälp-
medel i det fria bytet av varor och tjänster där 
köpare och säljare försökte komma till avslut.

I min tidigare studie (Franzén 2006) har jag 
gått igenom de medeltida breven fram till och 
med 1370 i jakt på främst ekonomiska transak-
tioner, alltså försökt finna spår efter aktiviteter 
på de marknader som de facto fanns i över-
gången mellan hög- och senmedeltid. Kom-
mersiella data bland breven är av ojämn kva-
litet. De förekommer i något som kan liknas 
vid en glidande skala, från lakoniska notiser i 
sena dåliga avskrifter med få och osäkra upp-
gifter till detaljerad information om vad som 
köpts och med vad.22 Inte minst utgivarna av 
breven har lagt ned mången mansålders arbete 
på att identifiera variabler som person- och 
ortnamn, vilka återfinns i olika slag av register 
i DS-utgåvan samt i det digitala Huvudkar-
toteket, SDhk.23 Ortnamn för den studerade 
egendomen återfinns i brev som bevarats från 
medeltiden, i original eller avskrift, i sin hel-
het eller i regest.

I detta avsnitt fokuseras orter för köpt eller 
pantsatt fast egendom och deras landskapstill-
hörighet. Dessa ej att förblanda med brevut-
färdarortens proveniens (om denna se Franzén 
2009). Då tveksamhet finns om vilket land-
skap det rör sig om, har det mest sannolika 
valts. Som synes av tabell 1 nedan finns ändå 
en restpost av ännu ej identifierade orter, om 
vilka vi än så länge endast tror oss veta att de 
legat någonstans i Sverige. ”Kufsboda” i det 
andra citatet nedan tycks utgöra ett exempel 
på en sådan ännu ej klarlagd proveniens och 
brevets anknytning till Nydala kloster utgör, 
enligt min mening, en otillräcklig grund för 
antagandet om att det rör sig om ett ortnamn 
i Småland.
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Av tabell 1 framgår också hur geografiskt 
asymmetrisk de medeltida brevens informa-
tion är. Det beror på minst två omständighe-
ter: dels den ojämna bevarandegraden, dels på 
det urval brevutgivarna gjort bland danska och 
norska landskap. Vänder vi oss exempelvis till 
Skåne, som under medeltiden oftast hörde till 
Danmark, är det uppenbart att långt ifrån alla 
brev med anknytning dit har inkluderats i de 
tryckta utgåvorna av Svenskt Diplomatarium 
(SD) och SDhk. Siffror om dessa gränsland-
skap (från en epok där nationalstaten ännu 
knappast var påtänkt) redovisas dock, men 
mest information finns från de egentliga Svea- 
och Götalandskapen, rikets kärnområden 
runt Vättern och Mälaren.

Köpt respektive pantsatt fast egendom i ta-
bellen nedan har sedan de placerats i landskap 
delats upp i vardera två kategorier, de med 
köpe- eller pantpris angivet i entydigt pen-
ningbelopp samt de med annan eller ingen 
värdeenhet, således summa fyra kategorier. 
Med få undantag rör det sig om jord som 
omsatts kommersiellt på landsbygden. Ett par 
medeltida exempel från åren 1346 respektive 
1313 får i regestform på nusvenska illustrera 
vardera ett köp och en pantsättning i pen-
ningar allena.

Anund Dansson säljer en gård i Stybbatorp till 
Bonde Jonsson för 40 mark penningar och 20 
mark i större boskap, nämligen kor och oxar, 
varjämte han medgiver att köparen må på säl-
jarens skog Aldynsskog vid Humlerum fritt 
släppa så många svin, som han kan vinterföda 
på ovannämnda gård.

Nils Vemundsson och Lars Ulfsson intygar att 
Hildolf Gunnolfsson i deras närvaro förpantat 
sin besittning i Kufsboda till abboten Johannes 
i Nydala för 12 mark penningar, som inom ett 
år skall betalas.24

I det första citatet ovan är det som synes fråga 
om en gård som sålts i den entydiga värde-
enheten (prislappen) pengar. Att medlet för 
transaktionen (betalningsmedlet) delvis givits 

ut in natura i form av nötkreatur spelar här 
ingen roll vid klassificeringen. Däremot utgör 
det en pedagogisk påminnelse om vikten av att 
inte blanda samman de två penningteoretiskt 
sett åtskilda företeelserna värdeenhet respekti-
ve transaktionsmedel. Ja, det utgör en erinran 
om det fundamentala faktum att ekonomi inte 
handlar om pengar, utan om hushållningen 
med begränsade resurser via det fria bytet av 
reala resurser – för 700 år sedan liksom idag.25 
I det andra citatet rör det sig om en enkel kre-
dit i värdeenheten pengar för vilken pant i fast 
egendom sätts. Att denna äga sannolikt aldrig 
löstes åter kan vi här bortse ifrån. 

Den andra kategorin värdeenheter – helt 
eller delvis icke-monetära – bör också exem-
plifieras via två citat i regestform som illustre-
rar ett köp respektive en pantsättning av jord. 
I det första fallet, från år 1327, utan värdeenhet 
– något som inte är ovanligt i breven – i det 
andra, från år 1324, i värdeenheten uppvägd 
koppar.

Nils Abjörnsson upplåter till riddaren Gisle 
Elinason sina gods i Bergshammars gård och 
socken i Södermanland, vilka han av herr Ulf 
Magnusson erhållit, och erkänner att han för 
dem uppburit full betalning.

Jon Bondesson pantsätter ett halvt markland i 
Valsta i Bondekulla (Kulla) socken i Uppland 
hos kaniken Lars i Vallentuna för 4 skeppund 
koppar, som nästa midfasto skall betalas.26

Vad som är mest iögonenfallande i nedan-
stående tabell över värdeenheterna är skillna-
den mellan köp respektive pant – de senare 
innehåller oftare entydigt penningbelopp än 
de senare. Denna differens är ett ekonomiskt 
väntat resultat, eftersom större exakthet kan 
förväntas i en transaktion som till sin karak-
tär utgör en så kallad oavslutad betalning där 
likvid stipuleras erläggas någon gång i framti-
den.27 I fallet med de köpta fastigheterna rör 
det sig givetvis om avslutad betalning, där det 
primära är att fastställa att så verkligen skett, 
att parterna explicit uttryckt sig vara nöjda 
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Landskap Antal köp Varav med värdeenhet 
helt i penningar (& %)

Antal 
pantsättningar

Varav med värdeenhet 
helt i penningar (& %)

 1 Uppland 155 69 (44%) 103 83 (80%)

 2 Södermanland 90 47 (52%) 35 25 (71%)

 3 Östergötland 294 194 (66%) 85 66 (78%)

 4 Småland & 17 Öland 154 68 (44%) 96 76 (79%)

 7 Västergötland 50 31 (62%) 30 24 (80%)

 5 Skåne, 19 Blekinge & 
 6 Halland 70 15 (21%) 71 34 (48%)

 8 Bohuslän 1 0 2 1 (50%)

 9 Värmland & 16 Dalsland 7 0 3 3 (100%)

10 Närke & 11 Västmanland 53 20 (38%) 19 14 (74%)

12 Dalarna 13 4 (31%) 4 1 (25%)

13 Finland (inkl. Åland) 21 10 (48%) 8 8 (100%)

14 Norrland &  
15 Jämtland–Härjedalen 7 3 (43%) 1 1 (100%)

20 Ännu ej identifierad ort
      i Sverige 47 17 (36%) 32 20 (62%)

Summa 962 478 (50%) 489 356 (73%)

tabell 1. Köp respektive pantsättning av fast egendom 1291–1370 uppdelade landskapsvis 
efter fastighetens proveniens.

med bytet och så vidare.28 Kort och gott, där 
avslutad betalning verkställts var det inte lika 
angeläget att ange värdeenhet som vid den 
oavslutade. Den hypotesen stärks också ifall vi 
ur databasen hämtar uppgifter om antalet köp 
respektive panter som helt saknar värdeen-
het, 417 respektive 50 observationer, vilka ger 
en procentandel på 43 procent för köpen mot 
låga 10 procent för panterna. 

Det bör emellertid än en gång påtalas att 
materialet är tunt till karaktären jämfört med 
vilken senare epok som helst i svensk historia. 
Det rör sig i tabell 1 i genomsnitt om cirka 1½ 
belägg i månaden utspridda över hela åtta de-
cennier, men denna spridning är kronologiskt 
ojämn med hela 46 procent (672 av 1451) här-
rörande från de sista tjugo åren av perioden 
1291–1370.

källor: DS, SDhk, SDhk version 1 och Fritz & Bäärnhielm (för 1319–63). 
anm.: Siffrorna i vänsterkolumnen anger landskapsnummer i databasen.

Går vi så över till att jämföra landskap för 
landskap, är det uppenbart att för vissa av dem 
är beläggen så få att de kan lämnas med den 
kommentaren att de illustrerar gränslandska-
pens – särskilt de norras – blygsamma repre-
sentation i källmaterialet. Vad gäller värde-
enheten i räknade pengar bland pantsatt fast 
egendom är denna variabel tämligen jämnt 
fördelad på höga 70 till 80 procent bland de 
landskap som har hög representation. Där-
emot varierar andelen pris i penningar mer för 
de köpta ägorna. I topp finner vi Östergötland 
och Västergötland följda av Södermanland, 
medan Uppland, Småland (inkl. några få ob-
servationer från Öland) och Närke/Västman-
land inte når lika höga andelstal.

Denna skillnad behöver varken utgöra en 
slumpens skörd eller tyda på bättre bevaran-
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på unionen med Norge geografiskt väl till, 
men till dessa maktpolitiska skäl att förlägga 
regeringen dit kan ha kommit renodlat eko-
nomiska. Mer av reala resurser bör ha funnits 
att hämta, respektive att byta sig till, av upp-
börden i detta sedan länge kristnade, välorga-
niserade och jämförelsevis kommersialiserade 
landskap.32 Men, som påtalats tidigare, un-
derlaget till mina slutsatser är varken särskilt 
gediget eller stort till kvantiteten.

Kvinnorna på jord- och kredit-
marknaderna
I föregående avsnitt utgår jag ifrån att graden 
av entydig värdeenhet (prislapp) i pengar i 
köp- eller kredittransaktioner med jord skulle 
kunna mäta graden av ekonomisk utveckling. 
Bakom den idén ligger det antagandet att det 
är först när en ekonomi monetariseras som 
ett effektivt byte av reala resurser möjliggörs, 
det vill säga att marknader av någon som helst 
magnitud kan uppstå.33 Denna parallella mo-
netarisering och kommersialisering i det som 
blev Sverige lät vänta på sig i ett europeiskt 
perspektiv, även om framsteg inom handel, 
kreditväsende, bergshantering och ett allt mer 
differentierat hantverk i städerna är synliga se-
nast från 1200-talet.

I ett trögt och föga transparant samhälle, 
som det svenska för 700 år sedan, fanns många 
hinder mot ekonomisk utveckling i form av 
olika tvångsinstitut.34 Ett par av dem är redan 
nämnda och ytterligare ett kan vi benämna 
patriarkat. Denna ordning innebar att kvin-
nan per definition skulle vara underordnad en 
man – exempelvis fader, make eller giftoman. 
Detta hierarkiska system levde vidare efter 
medeltiden och möjligen kom det till och 
med att förstärkas under reformationen.35 För 
svensk del var det medeltida patriarkatet emel-
lertid inte allenarådande, utan åtminstone i 
breven bryts mönstret av änkor, hustrur och 
nunnor, men också av kvinnor som uppträder 
som sin egen herre utan annat epitet än att de 
representerar sig själva. 

deförhållanden för de tre landskapen med de 
högsta procentsiffrorna. Den kan spegla olika 
grad av utveckling mot ett mer monetariserat 
samhälle, mot användandet av pengar såväl 
som betalningsmedel som värdeenhet (infor-
mation). Det kanske inte direkt förvånar med 
lägre utfall i det vidsträckta skogiga Småland, 
där det i stora områden var långt till närmaste 
marknad eller köpstad. Men för Uppland och 
Västmanland med sina centralbygder överras-
kar det kanske. 

Landskapen norr om Mälaren låg i mo-
netärt bakvatten när det inhemska myntet 
gjorde sin entré från mitten av 1100-talet i 
landskapen på ömse sidor om Vättern – i Öst-
ergötland länge via gotländskt mynt.29 Det 
kan inte gärna tolkas som annat än att sam-
funden i Svealand då inte i lika hög grad kom-
mit att präglas av kommers som grannarnas 
söderut – må vara att framstegen runt Vättern 
med europeiska mått mätt var blygsamma. 
Att Svealand kom ikapp Götaland monetärt 
och kommersiellt under senmedeltid förefal-
ler sannolikt, men under de sena folkungare-
genterna synes denna ekonomiska utjämning 
ännu inte ha inträffat.30 Södermanland, med 
sina nära band till Östergötland, avviker dock 
från övriga svealandskap.

Tidigare analyser av de centrala landska-
pen i Sverige under högmedeltiden har lett 
till slutsatsen att Västergötland framstår som 
det mest feodala av dem. Uppland med sina 
kollektiva skatter utgör här motpolen, medan 
utskylderna i Västergötland erlades individu-
ellt av varje bondehushåll på ett sätt som lik-
nade de arrenden som landborna betalade till 
jordägarna. Ett annat sätt att säga samma sak 
på är att Västergötland var det område som 
mest tagit till sig europeiska ekonomiska tren-
der. Parallellt byggdes skattesystemet där upp 
på ett sätt som förutsatte kunglig närvaro.31 

Följdriktigt residerade kung Magnus Eriks-
son ofta i Västergötland under sin regenttid 
1332–64, trots att hans största och bäst utrus-
tade slott var strategiskt placerat vid Mälarens 
utlopp. Västergötland låg även med tanke 
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Graden av frihet för så många som möjligt 
att själva få disponera sina resurser – såsom 
att uppträda som aktör på jord- och kredit-
marknaderna – antas här vara en viktig faktor 
för ekonomisk utveckling. Emancipation som 
företeelse har sällan suttit i högsätet vid ana-
lyser av svensk medeltida ekonomi. Det måste 
dock strykas under att graden av hur ett sam-
hälle sätter upp särskilda hinder för kvinnor 
också är ett mått på hur man hämmar hushåll-
ningen med begränsade resurser. Allt oftare 
uppmärksammas numera diskriminering av 
kvinnan som ett allvarligt samhälleligt hinder 
för ekonomisk utveckling. Ett välkänt exem-
pel under senare tid på plädering för emanci-
pation som progressiv ekonomisk drivkraft är 
Amartya Sen, pristagare i ekonomi till Nobels 
minne 1998.

I min tidigare studie av Folkungatiden 
skönjes en primitiv ekonomi, som visserligen 
rör sig mot en allt högre grad av kommers, 
men som paradoxalt nog är parallell med en 
minskande andel kvinnligt deltagande. Pe-
rioder av krig inom riket synes också minska 
andelen kvinnor på jord- och kreditmarkna-
derna.36 Patriarkala motkrafter var kanhända i 
rörelse under denna period (1291–1370). Detta 
antyds av ett sjunkande kvinnligt deltagande 
i breven samt i spåren från den reala ekono-
min.37 

I tabellen nedan utnyttjar jag mina excerp-
ter till att granska graden av kvinnligt aktör-
skap i respektive landskap.38 Det kan meto-
diskt utföras på lite olika sätt och jag har valt 
att ställa samtliga kommersiella aktörsrelatio-
ner mot varandra vid köp respektive pantsätt-
ning av fast egendom. I de fyra citaten ovan 
återfinns vardera en aktör å ömse sidor om 
transaktionen, och det är det vanligaste ak-
törsförhållandet.39 Men ibland agerar fler än 
en person eller institution i en och samma af-
färsuppgörelse. Adderar vi alla dessa relationer 
får vi således ett högre antal observationer i 
tabell 2 nedan än i tabell 1. Ett exempel från 
Östergötland år 1353 får illustrera detta. (Det 
låga priset 74 mark penningar motiveras av 

digerdöden med påföljande brist på brukare, 
men det är en annan historia.40)

Margareta, änka efter Avid i Risnäs, och hen-
nes son Stefan säljer sin egendom i Gimesta, 
Vikingstads socken (Valkebo härad) till Linkö-
pings domkyrka.41

Som synes står vi här med två säljare, en mor 
och hennes son, och en köpare som är dom-
kyrkan i Linköping, en transaktion men två 
observationer av fastighetsköp i Östergötland i 
tabell 2 nedan. I princip skulle det vara möjligt 
att också beräkna det absoluta antalet aktörer 
(individer samt institutioner), men det vore 
ett mycket omfattande arbete som antagligen 
inte radikalt skulle ändra på den sammantagna 
bilden.42 Även om utfallen från samtliga land-
skap redovisas, finns det goda skäl att mest 
uppmärksamma de fem landskap som vi fin-
ner mest information om i Svenskt Diploma-
tarium och Huvudkartoteket (SDhk), det vill 
säga Uppland, Södermanland, Östergötland, 
Småland (inkl. Öland) och Västergötland.

Ett väntat mönster bekräftas även i tabell 2 
(se nästa sida), nämligen att kvinnor uppträ-
der mer frekvent som säljare än som köpare på 
jordmarknaden.43 Det bör emellertid framhål-
las att perioden 1291–1326 därvidlag utgör ett 
anmärkningsvärt undantag, något som ej syns 
i ovanstående tablå då denna inte är uppde-
lad i kortare tidsperioder.44 Jämnare förefaller 
könsfördelningen vara när det gäller pantad 
fast egendom i tabellens fyra sista kolumner. 
Som väntat är andelen kvinnor där mindre på 
borgenärssidan, eftersom denna utgör ett slags 
köparnas motsvarighet till fast egendom; detta 
då fastigheten vid kreditens förfall övergick i 
borgenärens ägo.45 Indelade i mindre tidsperi-
oder framkommer det att kvinnor även tycks 
minska något som aktörer på kreditmarkna-
den under tider av stridigheter inom riket.46 
Krig var, och är, uppenbarligen en ekonomiskt 
mycket skadlig företeelse.

Om vi återvänder till tabell 2 så kan man 
korrelera data därifrån med tabell 1 för att se 
om det verkar föreligga något samband mellan 
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dem. Monetära värdeenheter kontra andelen 
kvinnliga aktörer resulterar dock i ett nollsam-
band. Handel i penningars värde synes således 
ha varit en könsneutral företeelse. Över tid sett 
verkar dock kvinnoandelen av alla köp/panter, 
liksom denna kontra köp/panter i monetära 
enheter snarast tyda på ett negativt samband.47 
Enkelt uttryckt tycks den sena Folkungatiden 
ha varit såväl en tid av större ekonomisk fri-
het som en period av ett starkare patriarkat. 
Onekligen en paradoxal slutsats med tanke på 
denna studies utgångspunkt, även om det är 
svårt att uttala sig om hur representativ den 
är för samhället i stort. Med vissa undantag 

Landskap Antal 
köpare

Varav 
kvinnor 

(& %)

Antal 
säljare

Varav 
kvinnor 

(& %)

Antal 
borge-

närer

Varav 
kvinnor 

(& %)

Antal 
gälde-
närer

Varav 
kvinnor 

(& %)

 1  Uppland 177 24 (14%) 177 27 (15%) 114 6 (5%) 114 13 (11%)

 2  Södermanland 100 7 (7%) 100 15 (15%) 41 7 (17%) 41 3 (7%)

 3  Östergötland 333 21 (6%) 333 46 (14%) 95 8 (8%) 95 9 (9%)

 4  Småland & 
17  Öland

179 12 (7%) 179 37 (21%) 111 4 (4%) 111 14 (13%)

 7  Västergötland 60 5 (8%) 60 12 (20%) 34 4 (12%) 34 5 (15%)

 5  Skåne, 
19  Blekinge &  
 6  Halland

86 7 (8%) 86 10 (12%) 81 3 (4%) 81 7 (9%)

 8  Bohuslän 1 0 1 0 3 1 (33%) 3 2 (67%)

 9  Värmland & 
16  Dalsland

8 1 (12%) 8 3 (38%) 3 2 (67%) 3 1 (33%)

10  Närke & 
11  Västmanland

63 6 (10%) 63 7 (11%) 21 4 (19%) 21 1 (5%)

12  Dalarna 16 0 16 3 (19%) 5 0 5 0

13  Finland 
       (inkl. Åland)

29 0 29 4 (14%) 14 0 14 0

14  Norrland & 
15  Jämtland—Härje-
       dalen

10 0 10 3 (30%) 1 0 1 0

20  Ännu ej
       identifierad ort i
        Sverige

50 9 (18%) 50 9 (18%) 34 1 (3%) 34 5 (15%)

Summa 1 112 92 (8%) 1 112 176 (16%) 557 40 (7%) 557 60 (11%)

tabell 2. Excerperade köp respektive pantsättning av fast egendom 1291–1370 uppdelade 
landskapsvis efter aktörernas kön.

källor: DS, SDhk, SDhk version 1 och Fritz & Bäärn-
hielm (för 1319–63). 

anm.: a) Siffrorna i vänsterkolumnen anger land-
skapsnummer i databasen; b) Nunnekloster har kate-
goriserats som kvinnlig aktör och övriga institutioner 
(klerikala som världsliga) som manliga; c) De fyra an-
talskolumnerna inkluderar observationer utan aktörs 
nämnande, dvs. de som är omöjliga att könsbestäm-
ma. För köparkolumnen 4 st., för säljarkolumnen 6 
st., för borgenärskolumnen 7 st. samt för gäldenärs-
kolumnen 8 st.
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grundas ju observationerna här på data som 
härrör från samhällets högsta strata.48 Nyligen 
har från männen i detta härskande skikt no-
terats en mer artikulerad politisk ovilja mot 
kvinnligt styre i efterdyningarna av de båda 
hertiginnorna Ingeborgs regentskap efter det 
att deras makar mördats 1318.49

Störst andel säljande kvinnor i tabell 2 har 
det under 1300-talet sannolikt fortfarande re-
lativt mest kommersialiserade Västergötland, 
medan Uppland på sitt sätt utgör ett undan-
tag med nästan jämn fördelning av kvinnliga 
köpare respektive säljare. Kanske återspeglar 
dessa siffror ett Västergötland längst kom-
met i utvecklingen, men samtidigt hämmat 
av gamla strukturer, vilka inte i samma takt 
förmådde att institutionellt anpassa sig till 
den fortgående marknadiseringen av samhäl-
let. Jag jämför då med Uppland, som inemot 
1300-talets mitt expanderade snabbare inom 
köpstadsväsende och bergshantering än Väs-
tergötland samt synes ha haft ett stigande 
jordpris, som till och med fortsatte att stiga 
två decennier efter digerdöden.50

Sammanfattning

I denna uppsats har två aspekter av Sveriges 
ekonomiska utveckling 1291–1370 analyserats 
utifrån kvantitativ metodik genom landskaps-
indelning av monetära värdeenheter på jord 
respektive den besläktade del av fastighets-
marknaden där kredit ges mot pant i jord. 
Som mätare av ekonomisk utveckling antas 
förekomsten av två variabler vara av intres-
se. Det rör sig dels om hur ofta man i olika 
landskap anger köpepriset i tydliga monetära 
värdeenheter, dels om i hur hög grad kvinnor 
uppträder som aktörer på dessa marknader. 
Underlaget utgörs av data hämtade i huvud-
sak ur de medeltida breven från denna period. 
Detta är synnerligen fragmentariskt till karak-
tären med en kraftig överrepresentation från 
samhällets högsta strata.

Det samlade intrycket av monetära värde-
enheter och kvinnomedverkan är att Götaland 

under 1300-talet fortfarande låg före Svealand 
ekonomiskt, det vill säga marknadshindren 
hade generellt sett luckrats upp i högre grad 
i Götaland än i Svealand. Arkeologerna har 
noterat att Västergötland synes ha legat i 
framkant under 1100- och 1200-talen och det 
bekräftas här delvis för den senare delen av 
Folkungatiden, även om Svealandskapen och 
Östergötland då höll på att minska detta eko-
nomiska gap. Det innebär en långsammare 
utveckling i Västergötland och denna trög-
het under 1300-talet (och därefter) är märklig, 
eftersom ekonomisk utveckling inte är något 
nollsummespel. Men detta landskap kan ha 
vilat på ålderdomliga strukturer, som med 
tiden gjorde det mindre receptivt än gran-
narna i nordost och öster i den kontinuerliga 
processen mot ett alltmer kommersialiserat 
samhälle. Den högre grad av frihet som här 
studerats har rört sig kring 1300-talets trend 
mot att mer och mer fast egendom och kredi-
ter gjordes tillgängliga på marknaderna. Den 
tendensen borde, åtminstone i princip, ha lett 
till större frihet för kvinnorna. Så tycks dock 
inte varit fallet – snarare tvärtom.

Noter

 1  Raven von Barnekows räkenskaper […] 1994.
 2  Svenskt Diplomatariums växlande öden har 

senast blivit skildrat av Birgitta Fritz, som äg-
nat stor del av sin forskargärning åt detta arkiv 
(Fritz 2004).

 3  http://statensarkiv.se/default .aspx?id= 
24538retid=4045

 4  Franzén 2006, s. 28–37. Se även textbilagorna 
till kapitel 1 och 4 i Franzén 2006, s. 203–226, 
för en mer djuplodande beskrivning och kvan-
titativ analys av brevmaterialet.

 5  Franzén 2006, s. 204, fotnot 284.
 6  Franzén 2006, s. 174f. och tab. 10:8, s. 301.
 7  Klackenberg 1992, s. 112, 125; Jonsson 2002, s. 

58.
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 8  Franzén 2006, s. 50 (tabell 2:1 över jordpris i 
pengar uppdelade landskapsvis) och s. 51 (jäm-
förelse Västergötland–Uppland). För årtalet 
1290 saknas i breven (DS) data från jord- och 
kreditmarknaderna (som är relevanta här).

 9  Dovring 1953, s. 405.
10  Klackenberg 1999, s. 276f.
11  Den stora ekonomiserande fördelen med ett 

fungerande monetärt system är att man via 
mynträkning som en standard, som en kon-
stant, enkelt kan värdera reala resurser, alltså 
lätt kalkylera fram dessas inbördes värde, eller 
uttryckt i en ekonomisk jargong: att beräkna 
varors och tjänsters relativpris.

12  Lagerqvist 1970, s. 16.
13  Heckscher 1941, s. 65f.
14  Jonsson 2002, s. 45, 49f.; Hemmingsson 2005, s. 

75 (vänsterspalten).
15  Goodhart 1989, s. 36.
16  Heckscher 1941, s. 45f.; Heckscher 1935, s. 58f.; 

Franzén 1998, s. 33–35; Franzén 2006, s. 25–27.
17  Malmer 1980, s. 18f.
18  Att silverrika enkronor än idag tas ur cirkula-

tion, tesaureras, är i enlighet med den berömda 
s.k. Greshamns lag som förutsäger att nya mynt 
med lägre substans kommer att tränga ut äldre 
mer lödiga dito.

19  Franzén 1998, s. 14, 220–222.
20  En kritisk rundabordsdiskussion – med bl.a. 

Janken Myrdal bland deltagarna – om feoda-
lismbegreppets innebörd återfinns i Jarrick 
1998.

21  Malmer 1980, s. 22; Jonsson 2002, s. 50.
22  Franzén 2006, s. 119, 150f.
23  Vid fall av tveksamhet har andra ortnamnsin-

dex konsulterats, såsom Svenskt ortnamnslexi-
kon eller Styffe 1911.

24  SDhk 5273 resp. 2545.
25  Heckscher 1935, s. 78.
26  SDhk 3504 resp. 3305.
27  Heckscher 1935, s. 60.
28  Goodhart 1989, s. 26, om distinktionen mellan 

avslutad resp. oavslutad betalning. För en över-
sikt av värdeenheterna i sin helhet 1254–1370, 
se tabell 6:1 och diagram 6:1, s. 169 och s. 175 i 
Franzén 2006.

29  Jonsson 2002, s. 46.
30  Franzén 2006, s. 163f.
31  Lindkvist 1999, s. 26.
32  Att Västergötland under senmedeltiden (1350–

1527) kom att förlora sin särställning för kronan 
till förmån för andra regioner, främst Uppland, 

förklarar inte att det senare landskapet sanno-
likt gick förbi det förra ekonomiskt. Ekonomisk 
analys utgår inte ifrån ett nollsummetänkande, 
utan att ett fritt byte kan skapa mer av begrän-
sade resurser. Att Västergötland var tidigt ute 
inom urbanisering och monetarisering borde 
rimligtvis också ha gynnat Uppland. På samma 
sätt kan det inte ha inneburit någon nackdel 
för Västergötland att Uppland urbaniserades 
och kommersialiserades i bergshanteringens 
kölvatten under senmedeltiden – tvärtom!

33  Goodhart 1989, s. 31.
34  Se figur 1 över frivilliga institut respektive 

tvångsinstitut i Franzén 2006, s. 23.
35  Sawyer 2002, s. 102f.; Lahtinen 2004, s. 43.
36  Franzén 2006, s. 108f.
37  Se framför allt det kvinnohistoriska kapitel 4 i 

Franzén 2006 (mot vilket invändningar har rik-
tats i Harrison 2008). Sett över hela medeltiden 
tror jag mig veta att trenden är uppåtgående 
för kvinnligt deltagande i breven (se Franzén 
2009).

38  För den del av databasen som rör aktörsdata i 
huvudsak ifrån de tryckta personregistren till 
DS och SD, se Franzén 2006, kapitel 4, samt 
inte minst textbilagan till detta, s. 208–226.

39  En företeelse med emancipatorisk anknytning, 
som jag inte studerat systematiskt, är när en 
make eller maka ger den äkta hälften sitt sam-
tycke till försäljning eller pantsättning av fast 
egendom. Sådana samtycken vore kanhända 
värda ett eget studium och de uppgår sannolikt 
till flera hundra för perioden 1291–1370.

40  Myrdal 2003, s. 89. Birgitta Fritz och Göran 
Bäärnhielm har tolkat delar av detta brev (DS 
nr 4925) från latin till nusvenska och där står 
att läsa om den akuta brukarbristen efter diger-
döden: ”Säljaren förklarar sig nöjd med detta 
pris i dagsläget, då egendom, p.g.a. den nyligen 
timade dödligheten och avfolkningen av myck-
et gods knappast kan säljas till halva priset, ef-
tersom det är svårt att få tag i brukare” (Fritz & 
Bäärnhielm nr 868).

41  SDhk 6577.
42  I tabellerna 4:2 och 4:3 i Franzén 2006, s. 107 

och s. 110, redovisas siffrorna över det samman-
tagna antalet individer och institutioner för 
respektive tidsperiod i DS-serien, med andra 
ord inom vart och ett av dessas personregister. 
De källkritiska resultaten av dessa jämförelser 
mellan det totala antalet observationer och det 
absoluta antalet aktörer (individer) visar inte på 
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kvinnor och prismarkörer i jordaffärer 1291−1370

någon avgörande skillnad vad gäller trend över 
tid.

43  Ågren 1999, s. 578 inkl. fotnot 6; Franzén 1998, 
s. 149f (avseende 1452–1523).

44  Franzén 2006, s. 107–111.
45  Att vi har så pass många pantsättningar i behåll 

som vi faktiskt har, kan nog tillskrivas den om-
ständigheten att i merparten av dessa fall har 
säkerheten förfallit och urkunden bevarats för 
att säkerställa jorden hos den före detta borge-
nären och kommande ägare. 

46  Franzén 2006, s. 117.
47  Jag vill tacka Johan Söderberg som haft vänlig-

heten att utföra denna korrelation av data mel-
lan tabell 1 och tabell 2.

48  Ofrälse mäns och kvinnors representation i 
de medeltida breven har i någon mån kunnat 
kartläggas för åren 1356–60 tack vare ett högkva-
litativt personregister till DS 7 upprättat av Per-
Axel Wiktorsson (Franzén 2006, s. 119–124).

49  Det misogyna exemplet från samhällets manli-
ga spetsar rör en stadga av tronföljden i Sverige 
och Norge av år 1343, vilken syftade till att i 
möjligaste mån reglera bort förekomsten av 
kvinnliga regenter i dessa riken (Schück 2005, 
s. 67f.).

50  Franzén 2006, s. 163f.
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