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Abstract

Emancipation and Urbanization in what was to  
become Sweden, circa 1200 to 1527

Bo Franzén

In Medieval Sweden, we find that archaic compulsory institutions, such 
as slavery and serfdom, were not abolished until the middle of the four-
teenth century. They, as well as other customs and rules, were a detriment 
to the development of more numerous and extensive markets. In spite of 
these signs of economic backwardness, we have good reason to believe 
that the trends, in the loose federation of provinces that preceded the Swe-
dish nation-state, were in the direction of a greater degree of freedom and 
increased exchange of free will (i.e. labour and real property markets). 
The purpose of this study is to examine the Swedish charters by quanti-
tative means, to see how these trends are mirrored by the representation 
of trading towns versus rural areas, and the percentage of the names of 
women that appear as first issuer of these charters. Other variables are 
also applied, e.g. geographical and prosopographic variables. A database 
(SDhk) published by the National Archives of Sweden contains summa-
ries of more than 39,000 charters from, or attached to, Medieval Sweden, 
which have been converted into a so called relational database.

The above mentioned trends generally point upwards. More and more 
charters were being drawn up in towns until the middle of the fourteenth 
century, ending with an average urban representation of more than 50%. 
Generally, the urbanization of early Swedish society seems to have been at 
its highest point in the last quarter of the thirteenth century. This period 
appears to parallel the most intense period of emancipation of Swedish 
slaves, reminding us that the many new towns in Western Europe were 
characterized by the use of free labour. In the Late Middle Ages, however, 
the rising urban trend is broken, which here is seen, as an indication that 
the densely populated towns were more severely hit by the Black Death in 



the years 1350–1450. The slight relative decrease in urban charters in the 
fifteenth century can be interpreted as a sign of a higher economic interest 
in agriculture among the upper strata of Swedish society. There are also 
interesting geographical differences, showing that Sweden in many ways 
was a typical feudal (i.e. decentralized) realm. The southern part of Swe-
den – Götaland – appears to have had an edge in development compared 
to the northern part of Sweden – Svealand – but the latter part seems to 
have diminished that gap from the late thirteenth century, up to the Swe-
dish Reformation in the year 1527.

Across the Middle Ages we find an increasing number of women among 
the first issuers of Swedish charters. The fact that there were some rever-
sals in this rising trend, particularly in times of civil war, does not change 
the overall impression of a continually greater acceptance of Medieval 
Swedish women as active participants in public life. If the new protestant 
faith meant a step backwards in the process of emancipation, as some 
scholars have argued was the case in Western Europe, this study does not 
support the notion of a Medieval patriarchal forerunner.
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1

Inledning

I detta kapitel redogörs för i vilken ekonomisk kontext som det medel-
tida Sverige analyseras utifrån. Ekonomi definieras här som det fria by-
tet av varor och tjänster mot andra varor och tjänster. Denna i grunden 
klassiska ekonomisyn kompletteras med ett institutionellt perspektiv, 
nämligen att den rådande feodalismen innebar en decentraliserad ord-
ning med svag eller obefintlig statsmakt, vilken gynnade lokala arrang-
emang och frihet på bekostnad av centralstyrning och tvångsinstitut. In-
spiration till detta synsätt har hämtats från och Douglass Norths och R. 
P. Thomas klassiska arbete Västerlandets uppgång (1973). Källorna pre-
senteras, så också möjligheter att mer i detalj än tidigare studera trender 
via kvantitativ metodik. Allt detta görs i syfte att belysa framväxten av 
ett samhälle med fler valmöjligheter och därmed fler marknader.

Bakgrund: Den feodala väst-europeiska ordningen

Alla epokindelningar är i någon mening godtyckliga, inte minst den millen-
nielånga epok mellan Väst-Roms fall och 1400-talets humanistiska rörelse 
i det som skulle bli Italien. Denna era går idag under namnet medeltiden 
och den första halvan av detta långa tidevarv – ’Dark Ages’ på engelska – 
kan enkelt beskrivas som berättelsen om hur alla storpolitiska projekt att 
återupprätta och stärka den omnipotenta statsmakten misslyckas. Särskilt 
markant är detta smygande paradigmskifte mot en ny statslös ordning 
i västra och norra Europa där bland annat det Västfrankiska imperiet 
dog bort till förmån för ett system vi idag kallar för feodalismen. Någon 
consensus om detta begrepps definition föreligger vare sig i svensk eller 
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internationell historieforskning.1 Då jag i allt väsentligt fokuserar på det 
fria bytet, på ekonomin, räcker konstaterandet att i feodala samhällen fö-
relåg en mer decentraliserad ordning än under tidigare civilisationer (dvs. 
antiken med sina många starka omnipotenta stater).

Det grundläggande draget av ett mycket hierarkiskt ordnat klassam-
hälle med sina storgodsägare av prelater och riddare i det medeltida Väst-
Europa ska inte skylas över.2 De härskande grupperna etablerade en fred-
ligare (men inte fredlig) värld sedan man för gott övergivit idén om det 
återupprättade imperiet. I denna tillvaro kom lokala rättsregler att ersatta 
gamla romerska lagar, vilket för producenter av nyttigheter innebar rela-
tivt fler och större möjligheter till individuella initiativ och ökad rörlighet 
för olika slag av resurser. De stora ekonomiska kliven framåt inom de 
feodala områdena i Europa 1000–1300 är sedan länge välkända inom 
forskningen, men inte desto mindre imponerande: Stegrad befolkningstill-
växt, tusentals nygrundade köpstäder och otaliga nyodlingar. Resurstill-
växten skapade inte bara en mångdubbelt större folkmängd utan även nya 
sociala skikt, främst manifesterat i borgerskapet med sina egna spelregler 
inom ramen för ett nytt eget stånd vid sidan av aristokrater och präster. 
Köpmännens och hantverkarnas självstyre i den nyborna stadskommunen 
var en världsunik företeelse, men av böndernas framsteg ser vi liknande 
spår under feodalismen. I några fall lyckades dessa så bra inom den poli-
tiska sfären att de till och med lyckades kämpa sig till rätten att formera 
ett fjärde ofrälse stånd vid sidan av borgarnas. Så kom som bekant att bli 
fallet i 1400-talets Sverige.3

För den som uppskattar exakta milstolpar kan svensk ekonomisk-his-
torisk medeltid sägas ligga mellan åren 995 och 1527. Det förra årtalet be-
stämt till 995 eftersom då sannolikt de första mynten präglades i Sigtuna 
av den kristne sveakungen Olof Skötkonung, det senare givetvis på grund 
av medeltidskyrkans undergång i och med reformationen i den nyborna 
nationalstaten Sverige under Gustav Vasa. Decennierna kring år 1000 ser 
vi liknande, och tydligare, spår av en kungamakt i Norge och Danmark. 
Också i Norge verkar prägling av mynt startat just år 995, medan man 
i danska Hedeby tillverkade kopior av karolingiska mynt redan i mitten 
av 820-talet. De tre senvikingatida rikena synes således via sin självvalda 

 1 Franzén 2006, s. 17 f & Jarrick 1998 (en av Arne Jarrick ledd diskussion om begreppet 
feodalism mellan Maria Ågren, Janken Myrdal & Thomas Lindkvist).
2 Även lokala samhällen var strikt hierarkiserade under medeltiden, vilket t.ex. framgår 
av en analys av den svenska köpstaden Arboga under senmedeltid (Franzén 1998,  
s. 90–93; hierarkin åskådliggjord i figur på s. 92).
3 Schück 2005, s. 117–119.
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monetarisering ha följts åt i skarven mellan vikingatid och medeltid efter 
år 1000. Men av ännu inte klarlagda skäl upphör Sigtunapräglingen på 
1030-talet och svensk myntning som företeelse dyker inte upp igen förrän 
i mitten av 1100-talet – då på Gotland och i Västergötland.4

Något sådant monetärt sekellångt avbrott föreligger inte i Danmark 
eller Norge. För Sveriges del tyder mycket på att denna anmärkningsvärt 
långa lucka i myntpräglingen vara parallell med ekonomisk kräftgång. 
Den tidigare forskningen har pekat på att den vikingatida långväga han-
deln med bland annat slavar och bärnsten verkar ha dött ut utan egent-
lig kontinuitet (Gotland ev. undantaget) med det internationella utbyte 
som senare växte fram under Hansans ledning på 1200- och 1300-talen.5 
Den senare eran skiljde sig dock mycket från vikingatiden, inte minst via 
hansahandelns stora inriktning mot bulkvaror (smör, järn, kläde m.m.). 
Kulturellt kom Sverige i sekler att släpa efter rikena i väster och söder,6 
och man kan konstatera att Sigtunapräglingen framstår som en historisk 
möjlighet att underlätta köpenskap som man (vilka nu man var) alldeles 
försatte – alternativt medvetet ville försitta. Härskande skikt i centrala 
landskap som Uppland och Västergötland kom i sekler att slå vakt om 
arkaiska tvångsinstitut såsom slaveri och livegenskap (träl- och fostrein-
stituten), dessa visavi marknader så rakt motsatta inrättningar. Att beva-
rade källor från svensk botten fram till 1300-talets mitt i kvantitet och 
kvalitet inte kan mäta sig med grannrikenas förvånar därför inte. Den 
jämförelsevis magert bevarade mängden svenska källskrifter kan ses som 
en logiskt följd av ett samhällssystems självförvållade fattigdom, eftersom 
den förväntade uppluckringen av arkaiska primitiva inrättningar gick så 
långsamt.

Medeltidens Sverige: Den ekonomiska synpunkten 
så långt tillbaka som möjligt

Det är välkänt att de hedniska områden som blev Sverige under den första 
halvan av medeltiden fram till millennieskiftet 1000 svårligen kan beskri-
vas som ett medeltida samhälle. De kulturella och språkliga likheterna i 
det som skulle bli Danmark, Norge och Sverige var (och är) påfallande och 
vikingatiden (ca 750–1050) kan ses som en transitperiod mot ett kristnat 

 4 För en något mer detaljerad skildring av den tidigaste vikingatida myntningen och 
forskningen kring denna, se Franzén 2006, s. 18–21. 
 5 Heckscher 1941, s. 65f. 
 6 Franzén 2006, s. 20. 



16     emancipation och urbanisering

Norden av medeltida typ i den feodala världens norra utkanter. Under 
vikingatid, och även långt före den epoken, syns spåren av kontakterna 
väster- och söderut i arkeologiska och skriftliga kvarlevor, men även för-
bindelser med civilisationer i andra väderstreck, såsom (blivande) Ryss-
land med omnejd, Kalifatet samt den segt kvarlevande östra romerska 
imperiehalvan, Bysans.

Impulser utifrån – reception med andra ord – var avgörande för färd-
riktningen av kultur och samhälle från cirka år 1000. Även om inverkan 
från ortodoxa och muslimska områden är synliga också efter millennie-
skiftet, kom den katolska och feodala påverkan att bli den dominerande 
fram till introduktionen av den protestantiska läran 1527. Detta synsätt 
att ekonomiska förändringar, och andra trender, med fördel kan ses i lju-
set av inspiration från västra Europa, är utgångspunkten för denna studie 
jämte det ekonomisk-historiska projekt som den är en del av, det vill säga 
Marknader och regioner i medeltidens Sverige på ekonomisk-historiska 
institutionen vid Stockholms universitet.7

Det europeiska inflytandet på det svenska framåtskridandet under med-
eltid är ett gammalt stridsäpple, vilket senast avhandlats av Sofia Gus-
tafsson i en vitter geografiskt komparativ studie av det svenska stadsvä-
sendets utveckling. Där framgår att forskarnas debatt om de många nya 
städerna på svensk botten med sin säregna (politiska och ekonomiska) 
kultur pendlar mellan övertagande utifrån och egen skapelse, mellan ren 
och skär reception och en unik (nordisk) utveckling. Gustafssons syfte är 
brett, hennes studie skär genom en rad kulturella företeelser som inte står 
i fokus här, men som ansluter till en på senare år uppkommen uppfattning 
om denna kulturs uppkomst mer som en utvecklingsgång av frivillighet i 
stället för resultatet av (t.ex. tysk) ”överlägsenhet”. Det träffande begrep-
pet ”själveuropeisering” sammanfattar den nya synen på trenden mot det 
dynamiska svenska senmedeltida stadsväsendet.8

Man kan säga att denna undersökning har en startpunkt av besläktat 
slag. Jag utgår ifrån maktspridningen under feodalismen, från avsakna-
den av en stark statsmakt och centrala inrättningar före nationalstatens 
födelse (senast på 1500-talet). Det var tillika en tid där de många nyborna 
städerna på kontinenten och i England kom att bli den främsta symbo-
len för den större friheten, eftersom slaveri, livegenskap och dylikt ar-
betstvång inte fick förekomma där. Denna mer decentraliserade ordning i 
västra och norra Europa, menar jag, innebar också att vissa kommersiella 

 7 I detta projekt deltar förutom undertecknad, Johan Söderberg, Johanna Andersson 
Raeder & Dag Retsö.
 8 Gustafsson 2006, s. 41 f.
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inrättningar kom att gynnas speciellt – och med tiden även i det som skulle 
bli Sverige.9 Borgerskapets egna lagar utgör ett exempel, de expanderande 
marknaderna för jord i drift av landbor (arrendatorer) och arbetskraft 
(tjänstefolk) ett annat. Annorlunda uttryckt ses utvecklingen som resul-
tatet av en myriad aktörers otaliga beslut, som ett spontant förlopp över 
lång tid, utan att någon eller några makthavare egentligen styrt mot det 
mål som blivit resultatet av processen – i detta fall ett samhälle som i långt 
högre grad vilade på kommers.

*

Ekonomiska studier utförs på många olika sätt och inte sällan utgör ut-
gångspunkten produktion (i st.f. efterfrågan). Förförståelsen här är av 
lite annorlunda slag med slutmålet att lämna ett bidrag till hur samhället 
marknadiserades (kommersialiserades). Men ekonomisk-historisk forsk-
ning omfattar mycket mer än studier av marknaden. Det kan dels det röra 
sig om, som ofta är fallet i denna rapport, att indirekt via andra företeelser 
än marknad söka spåra trender kring denna, dels att applicera hypoteser 
rörande marknadsbeteende på annan värdecirkulation än kommersiell. 
Exempel på moderna studier av det senare slaget är skatters inverkan på 
folks välfärd eller hur makar gör val inom familjen mellan arbetsmark-
nad, barntillsyn och fritid.

Marknad definieras här som det frivilliga bytet av varor och tjänster 
mot andra varor och tjänster – en samlad benämning på dessa bytesobjekt 
är realprestationer eller nyttigheter (jmf. eng. goods). Det tvångsfria bytet 
av dessa är synonymt med handel, kommers eller köpenskap. Frivilliga 
transaktioner har förekommit i årtusenden, men frågan bör alltid ställas 
ifall kvarlevor av cirkulation av varor och tjänster verkligen var resultatet 
av frivillighet. Marknaden bör med andra ord inte tas för given, och det 
vare sig det gäller ett samhälle idag eller för sjuhundra år sedan. Reala pre-
stationer cirkulerade (och cirkulerar än idag) också efter andra principer 
än marknadens på såväl frivillig basis som efter tvångsinstitut. Med insti-
tut avser jag inrättningar eller regelverk, med institution organisationer.10 

 9 Franzén 2006, s. 98 f. fotnot 162 (i enlighet med Braudel 1982, s. 462 & 474, Braudel 
1986 a, s. 436 samt Braudel 1986 b, s. 276 f.).
 10 Engelskans ’institute’ and ’institution’ har inte sällan motsatt innebörd visavi svensk-
ans institut och institution. Mängden institut, eller inrättningar, är i princip oändligt 
många men ett par medeltida exempel utgör mynträkningen på Gotland, det klerikala 
ränteförbudet eller döttrars lika arvsrätt i städerna. Även mängden institutioner är 
många till antalet och de kan exemplifieras med Helgeandshuset i Skänninge, Fogdö nun-
nekloster eller rådet i köpstaden Arboga.
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Detta institutionella synsätt på den svenska medeltida ekonomin är inspi-
rerat av de bärande teserna i den klassiska boken Västerlandets uppgång 
Douglass C. North och R. P. Thomas publicerade 1973 (under originalti-
teln The Rise of the Western World / A New Economic History).

Frivillighet kontra tvång används här såsom en dikotomi, som två ide-
altyper, efter vilket medeltida inrättningar sorteras. Förutom marknaden 
förelåg andra frivilliga institut, till exempel olika former av donationer 
samt äktenskap. Än fler än de frivilliga instituten var tvångsinstituten var-
av slaveri och livegenskap redan nämnts. Dessa två vidriga inrättningar 
synes ha varit avvecklade i Sverige vid 1300-talets mitt, sekler efter det 
feodala Europa på kontinenten och i England. Parallellt med, samt efter 
denna avveckling, såg Sverige framväxten av ett antal nya tvångsinstitut, 
främst representerat av stående och temporära skatter.11 Då vi finner spår 
av cirkulation av reala resurser (skriftliga eller arkeologiska) kan dessa gi-
vetvis härröra från handel, men – väl att märka – även från andra institut, 
frivilliga såväl som tvångsvisa.

För att rekapitulera: Marknaden bör aldrig tas för given och instituts 
ekonomiska betydelse utvärderas här utifrån om de underlättar eller hin-
drar det fria bytet.

Syftet med denna studie är att utifrån de medeltida breven (officiella urk-
under) med anknytning till det som med tiden skulle bli Sverige, söka 
skönja den växlande graden av frivilliga inrättningar i den reala ekono-
min. Metodiken är kvantitativ och inriktad mer mot spår från den reala 
ekonomin än på normativa kvarlevor. Jag försöker att testa hypotesen 
om, hur och i vilken utsträckning, det medeltida samhället rörde sig mot 
större rörlighet och frivillighet. Ett annat sätt att uttrycka den saken är att 
söka rekonstruera processen mot ett samhälle som mer och mer kom att 
vila på handel. Testet kan kort beskrivas som att vissa företeelsers relativa 
andelar mäts över tid från 1200-talet till reformationen i den databas som 
presenteras under nästa rubrik, det så kallade Huvudkartoteket. Att tids-
spannen i kommande tabeller och diagram varierar – särskilt vad gäller 
startpunkt – beror på olika förutsättningar att mäta enskilda variabler i 
källmaterialet.

 11 Myrdal 1999, s. 146–151 (om ökat skattetryck). För en mer detaljerad uppställning av 
de frivilliga respektive tvångsvisa instituten under svensk medeltid, se Figur 1 i Franzén 
2006, s. 23. 
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Källmaterialet: Svenskt Diplomatariums 
huvudkartotek (SDhk)

Det medeltida källmaterial på svensk botten som är det mest omfattande 
är de ovannämnda breven. Utan att behöva fördjupa mig alltför mycket 
kring definitioner och gränsdragningar – vad som är, respektive inte är, ett 
brev – kan de sägas uppgå till drygt 39 000 till antalet och denna källsam-
ling går under benämningen Svenskt Diplomatarium. De medeltida bre-
ven utgör Riksarkivets förnämsta samling och dess ursprung kan härledas 
ända tillbaka till Gustav Vasas tidigaste regenttid, när kronan mer syste-
matiskt började säkerställa information om administration och ägoförhål-
landen via insamling, kopiering och registrering av medeltida urkunder.

Diplomatarier är även inrättade i övriga nordiska länder. Den feodala 
strukturen i dessa riken under medeltiden innebar flyktiga gränser dem 
emellan och gentemot andra feodala områden. Överlappande auktoriteter 
var även det ett vanligt fenomen i de nordiska rikena före nationalstatens 
tidevarv. Till exempel hörde Jämtland till det norska riket, medan sock-
narna där var en del av Uppsala stift, eller att ärkebiskopen i Lund var 
överordnad alla övriga Nordens biskopar (vare sig Skåne var en del av 
det svenska eller det danska riket). Den feodala överlappningen medför 
därför att vissa brev har inkluderats i mer än ett diplomatarium. I mycket 
är de nordiska Riksarkiven, med sina medeltida diplomatarier, skapelser i 
nationalistisk anakronistisk anda, eftersom begrepp som svenskt, danskt 
eller norskt på medeltiden bar på annorlunda innebörder än vad som 
kommit att bli fallet senare. Även gränsen för vem som betraktades som 
exempelvis svensk, dansk eller tysk var synnerligen flytande på medel-
tiden – ja av närmast modernt slag! Trots dessa källkritiska invändningar 
mot de medeltida diplomatarierna utgör dessa samlingar – och de stora 
kvalificerade forskningsinsatser som ligger investerade i dem – oskattbara 
källor för historiska studier. Det kan inte nog strykas under.

De äldsta breven i Svenskt Diplomatarium är från 1000-talet och mäng-
den av brev är generellt sett ökande tvärs igenom medeltiden.12 De flesta 
brev är upprättade på pergament, det vill säga av till skrift särskilt berett 
skinn. Det innebär att vart och ett av dessa pergament med medeltida mått 
mätt representerade en avsevärd investering. Den stora majoriteten av alla 
brev som upprättades på medeltiden – kanske 99 procent – hade förstörts 

 12 Inger Larsson beskriver denna trend av tillväxt i brev över tid ”från en smal rännil på 
latin vid 1200-talets början till en bred flod på svenska vid 1400-talets mitt” (Larsson 
1993, s. 95; också anfört i Franzén 1998, s. 31).
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redan före Gustav Vasas regim.13 Fördelningen av de bevarade breven över 
tid är kraftigt framtung vad gäller sen medeltid (1350–1527); cirka två 
tredjedelar är daterade efter år 1400. En grundlig analys av den svenska 
brevmängdens växlingar över tid har utförts av Janken Myrdal.14

Primärt avses med brev närmast officiell urkund, inte privatbrev vilka 
med få undantag före sen Sturetid finns bevarade (och därmed inklude-
rade i Svenskt Diplomatarium). Fram till 1300-talets mitt är latin det helt 
dominerande diplomspråket, därefter övertar svenskan.15 Förutom att bre-
ven explicit utger sig för att vara officiella urkunder, är det genremässigt 
fråga om en heterogen samling av dokument (se vidare slutet av kapitlet). 
Med andra ord är de till innehållet av mycket varierande slag. Även de 
syften, som vi tycker oss se med breven, varierar kraftigt. Medeltidens 
Sverige må ha varit ett på många sätt en primitiv skapelse, men för den 
skull inte stillastående. Skriftkulturen omfattade dock bara en mindre del 
av befolkningen, runskrift möjligen undantagen. Medeltiden innebar i allt 
väsentligt ett muntligt samhälle, och att även rättsliga förlopp i grunden 
var verbala skiner ofta igenom i brevtexterna. Själva skriftsättningen av 
exempelvis en donation, ett jordabyte eller en kreditreglering var helt en-
kelt avsedda att utgöra ett stöd för minnet av en i sin helhet fullödig munt-
lig akt vid överenskommelser eller påbud. Det gäller också de i städerna 
av rådet förda minnesanteckningar som gick under det lågtyska lånordet 
tänkebok med grundbetydelsen minnesbok (tyskans ”denkebôk” har allt-
så intet med det svenska substantivet ”tanke” att göra).16

Ett exempel kan ges från tisdagen den 5 april 1401 på innehållet i ett 
brev, vars utfärdare hette Könneke Djäkne [= läs- och skrivkunnig], rid-
daren Knut Bossons syssloman. Brevet är utfärdat i Västerås och det lyder 
i sammanfattning på modern svenska så här:

Könneke Djäken, riddaren Knut Bossons syssloman, som av denne fått full-
makt att uppbära de penningar hans fader Bo Jonsson betalt för gods i 
Västerås stift, kvitterar det kläde och de penningar han uppburit av preben-
daten i Västerås herr Claus Gesling för jord och en ström i Dalby i Sankt 
Ilians socken.17

 13 Larsson 2003, s. 254 & Myrdal 2003, s. 109 fotnot 217.
 14 Myrdal 2003, s. 108 ff.
 15 Det kan tilläggas att fler än 1 600 brev från senmedeltid är avfattade på tyska, vilket 
gör tyska (efter svenska & latin) till det tredje största språket vad gäller det svenska 
diplomatariet.
 16 Franzén 1998, s. 30.
 17 Något redigerat efter SDhk 15616.
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Vi finner i den fullständiga brevtexten, förutom dateringen, exempel på 
de två variabler mitt arbete främst bygger på. Dels en ortsangivelse där 
brevet upprättats (i detta fall köpstaden Västerås), dels en utfärdare som 
kan klassificeras efter kön och även något efter status och/eller stånd. Bre-
vet ifråga är skrivet på fornsvenska och det är publicerat i tryck, samt 
numera även i digitalt textformat på Riksarkivets hemsida. Där står samt-
liga brev som är tryckta i de så kallade DS- och DS-serierna att finna och 
dessa translittereringar av medeltida handskrifter är en stor välgärning för 
samhällsforskaren eftersom dessa oftast är svårlästa och svårtolkade, ex-
empelvis på grund av det flitiga bruket av ellipser. Sedan länge har det fun-
nits en önskan om att alla de svenska breven skulle tryckas, men trots att 
publiceringen pågått i 180 år har bara cirka en tredjedel av brevsamlingen 
nått dithän (dvs. 1000-tal till 1376 & 1401–1420).18 Till forskarnas hjälp 
i sökandet efter data finns dock en handfull så kallade regestsamlingar,19 
det vill säga sammandrag på modern svenska av innehållet i breven. En-
dast en av regestsamlingarna inkluderar samtliga brev och det är denna 
publikation som står i centrum i fortsättningen.

Denna samling av regester heter Svenskt Diplomatariums huvudkarto-
tek, förkortat SDhk, ibland benämnd Huvudkartoteket. I detta görs långa 
kvalificerade forskarmödor lätt åtkomliga. SDhk är en databas och arbe-
tet med den startade på 1980-talet. Databasen består av en enda tabell och 
den innehåller hela 25 kolumner, varav en del av dem är av rent arkiva-
riskt intresse, såsom de fyra kolumnerna Brocman, Hadorph, Peringskiöld 
och Örnhielm. Förutom ett unikt så kallat brevnummer, uppges så brevets 
datering i sifferformat; för medeltida urkunder utgör denna konvertering 
från ord till sifferkalendarium en vetenskap i sig. Därefter anges i före-
kommande fall namnet på platsen där brevet upprättades, vem eller vilka 
som står som utfärdare samt en regest över innehållet. Den sistnämnda 
kolumnen, ”Innehåll”, är kanhända det datafält forskarna oftast söker 
information i. Då det först på sistone mer artikulerats vad en regest i SDhk 
förväntas innehålla, brister dock denna textkolumn en del vad gäller in-
formationens symmetri. Regester har vidare upprättats av olika personer 

 18 Fritz 1976 & 2004. I olika tryck, t.ex. landskapsdiplomatarier, står dock åtskilliga 
ännu i diplomatariet opublicerade brev att finna i tryck. Inkluderat dessa publikationer 
uppgår andelen publicerade brev till kanhända hälften av den totala numerären medel-
tidsbrev, ett faktum som Dag Retsö pekat på vid kontakter inom vårt gemensamma pro-
jekt. Tryckta brev utanför DS- och SD-serierna har dock ännu inte publicerats i digitalt 
format av Svenskt Diplomatarium på Riksarkivet.
 19 Jag tänker då främst på SRP, SRPH, Fritz&Bäärnhielm, Svenska medeltidsregester 
1434–1341, SDhk & Gillingstam 1996 (vars regester av allt att döma har blivit införda i 
SDhk).
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i perioder av växlande resurser och intresse av vad som är av vikt att göra 
lätt tillgängligt för forskarna och allmänheten. Med andra ord, den som 
hittar en viss typ av data i regestren i ’Innehåll’, kan inte alltid vara säker 
på att frånvaron av sådana data i andra regester korrekt speglar en dylik 
informationsbrist i dessa brev.20 Kvantitativ metodik applicerad på Hu-
vudkartoteket, som dominerar det här arbetet, har nyligen ifrågasatts av 
Birgitta Fritz utifrån brevens ojämna kvalitet.21

Riksarkivets tabell har jag konverterat till ett för mina syften lämpligt så 
kallat SQL-format och inordnat som en del av den databas jag byggt min 
tidigare studie om Folkungatiden på.22 Några särskilt omfattande kolum-
ner blev olyckligtvis här och där avkortade vid konverteringen. Det gäller 
bland annat kolumnen ”Utfärdare”, men den manuella genomgången för 
att fullständigt uppdatera denna gav i gengäld insikter i olika slags status 
som brevutfärdarna bär på. Till det kommer upptäckten av kompletter-
ingar och av vissa fel som kunde korrigeras. Tidigare analyser över tid jag 
gjort av medeltida aktörers ekonomiska göranden har visat på mönster 
– ibland föränderliga ibland inte – efter status, rikedom eller kön.23 Jag 
har här klassificerat samtliga utfärdarrader efter ett visst indelningssystem 
som tar sikte på dessa tre variabler. Jag har också här och där granskat 
regionala aspekter bland aktörer och egendom dessa hanterat.24 Däremot 
har jag aldrig tidigare, som här planeras, granskat städernas andel över 
tid inom ett källmaterial. Om denna aspekt med mera redogörs för i nästa 
kapitel.

*

 20 Myrdal 2003, s. 125 f.
 21 Birgitta Fritz formulerar sina invändningar mot kvantitativt nyttjande av SDhk så här: 
”Men det i databasen nu samlade materialet bör inte utnyttjas för statistik och liknande, 
eftersom det av olika skäl är ojämnt bevarat, beroende främst på hur brevmottagarnas 
arkiv har traderats under och efter medeltiden.” Fritz 2007, s. 142.
 22 Franzén 2006. SQL är en förkortning för Standard Query Language, och detta data-
språk är helt grundläggande för relationsdatabasbehandling. Den första versionen av 
SDhk publicerade Riksarkivet 1999 på CD-ROM, medan en utökad och uppdaterad 
CD-ROM gavs ut 2001. Det är den senare jag använder mig av, sedan jag för några 
år sedan bekostat en konvertering av den till det slags relationsdatabas jag använder 
mig av, R:BASE, vilken baserar sig på så kallad SQL. Numera föreligger SDhk fritt på 
Riksarkivets hemsida och såväl tillägg som rättelser förs där kontinuerligt in (även om 
den därifrån tyvärr inte är tillgänglig att ladda ner i sin helhet). Mina forskningsdata-
baser är öppna och den som så önskar kan kontakta mig om en kopia i valfritt format, 
Bo.Franzen@ekohist.su.se.
 23 Franzén 1998, tabellerna 5:2 & 5:3 s. 149 f. & Franzén 2006, tabell 2:3 s. 56, kap. 4 
jämte textbilagan till detta kapitel.
 24 T.ex. Franzén 2006, tabell 2:1 s. 50 & tabell 4:5 s. 122.
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Avslutningsvis kan frågan resas om fördelningen av genrer bland de svens-
ka medeltida breven. Vilka möjligheter har vi att träffa på explicita kvar- 
levor från den del av ekonomin som styrdes av marknadsprinciper? Ut- 
ifrån exemplet år 1369 räknar Birgitta Fritz upp de slag av brev som åter-
finns detta år: ”Kungabrev, dombrev, gåvobrev till kyrkor och kloster, köpe- 
brev, bytesbrev, fastebrev (lagfartshandlingar), pantbrev, testamenten, 
fullmakter och kvitton”.25 Den uppräkningen ger en god översikt av vilka 
typer av diplom medeltidsforskaren möter i källmaterialet i sin helhet. Det 
är dock välkänt att vissa brevs innehåll kan inkludera information från 
mer än ett slag av urkund. Förutom genrehybrider innehåller brev inte 
sällan information om andra (ibland förlorade) dito. Med andra ord är en 
exakt genreindelning svår att verkställa eftersom det i så många fall inte är 
fråga om ett så enkelt sakläge att ett brev = en genre = ett slags ärende.

Ändå bör frågan ställas hur stor del av de medeltida breven som inne-
håller data från den kommersiella sfären. Det kan operationaliseras ut-
ifrån Huvudkartotekets kolumn ”Innehåll”, men då måste den källkri-
tiska reservationen upprepas att informationen i SDhk:s regester inte är 
symmetrisk (se s. 21 f ovan). Vidare är det önskvärt att inte inkludera de 
brev med proveniens utanför Sverige, vilket utförts så att endast brev med 
utfärdarort i Sverige och Finland tagits med. Nackdelen är dock att det 
exkluderar den dryga fjärdedel av breven som saknar utfärdarort,26 men 
att bland dessa 10 481 rader ens i grova drag göra reda för trolig utfärdar-
proveniens är en uppgift som av resursbrist får anstå tills vidare.

Utsökningar via nyckelorden ’köp’, ’sälj’, ’pant’, ’säkerhet’ och ’jordbyte/ 
jordabyte’ i regester med årtal angivet mellan 1087 och 1527 kan dock i 
grova drag antas fånga upp de brev som har direkt anknytning till handel. 
I praktiken rör det sig säkerligen till övervägande del om köp, byte och 
pantsättning av jord och slutsumman landar på 8 322 rader med ett eller 
flera av dessa nyckelord av en total brevmängd om 23 902 stycken, det 
vill säga 35 procent. De siffrorna redovisas i tabell 6:1 (s. 63) och över tid 
förändras inte heller detta mönster nämnvärt av i runda slängar en tred-
jedel brev med kommersiellt innehåll, vilket också det framgår av tabell 
6:1 (då den redovisar dessa siffror uppdelade i perioder 1087 till 1527). 
Den iakttagelsen överraskar, eftersom den pekar på ett slags kontinuitet i 
det medeltida svenska källmaterialet, trots de djupgående samhällsföränd-
ringar som pågick parallellt under dessa århundraden.

 25 Fritz 2004, s. 8. Det citatet också anfört i Franzén 2006, s. 32.
 26 Se tabell 6:2 s. 65 nr. 1–199 (utfärdarort Sverige&Finland) samt nr. 0 (för brev utan 
utfärdarort).
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I detta kapitel studeras hur de medeltida städerna allt oftare förekommer 
som utfärdarort i breven. De källkritiska problemen med genrevariatio-
ner, urval och bevarandegrad är omfattande, men brev utan utfärdarort 
minskar som andel över tid vilket tolkas som förbättrad ekonomisk in-
formation. Generellt sett under svensk högmedeltid utfärdas påbud eller 
sluts avtal allt oftare i en stad och särskilt intensiv synes den urbana 
expansionen varit ungefär under 1200-talets sista 25 år. Den uppgången 
utgör en senkommen anslutning till det västeuropeiska köpstadsväsen-
dets kolossala expansion, vilken då pågått i över ett sekel på kontinenten 
och i England. Den svenska stadsuppgången är parallell med emancipa-
tion av ofria män och kvinnor, vilka ansluter till den väst-europeiska feo-
dala rörelsen där staden representerade en sinnebild för fri arbetskraft.

Inbördeskrig och pester kan möjligen skönjas bakom vissa upp- och 
nedgångar i Sverige under 1300-talet. Från mitten av 1300-talet upphör 
den långsiktiga trenden uppåt för städerna, för att under 1400-talet till 
och med gå över i en lutning svagt nedåt för dessa. Möjligen indikerar 
dessa skiften att pestepidemierna från 1350 drabbade de tättbefolkade 
städerna hårdare än landsbygden, medan den fortsatta (om än svaga) re-
lativa uppgången för landsbygden kan tolkas som att den senmedeltida 
agrarkrisen då passerat bottenläget med ökat (aristokratiskt) intresse för 
dess resurser som följd. Graden av urbanisering varierar mellan olika 
landskap – med ett Östergötland i täten – vilket reser nya frågor inför 
det prosopografiska (kollektivbiografiska) kapitel 3.
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Utfärdarorten – en indikator på den medeltida   
köpstadens expansion

I mycket vilar det svenska stadsväsendets uppkomst i ett töcken (som för 
all del kan föra associationer till det klassiska uttrycket den mörka medel-
tiden). En räcka utmärkta monografier över svenska städer som grunda-
des redan under medeltiden utarbetades under 1900-talet, men sällan har 
det gått att klarlägga exakt när eller av vem eller vilka som grundandet 
skett. Med tiden kommer vi dock att kunna kasta mer ljus över städernas 
äldsta i historia eftersom åtskilliga arkeologiska kvarlevor från skandina-
viska stadsgrävningar fortfarande väntar på analys och publicering.27 En 
klassisk markör i varje stads historia utgörs förstås av det äldsta belägget 
på stadens namn och detsamma gäller förstås dess äldsta stadsprivilegium, 
varav det för Jönköping från år 1284 är det äldsta som bevarats på svensk 
botten.28

Men dylika riktpunkter på tidsaxeln duger sällan ens som ’terminus 
ante quem’ för en stads tillblivelse. Det har inte minst stadsarkeologin vi-
sat, det vill säga att en stad oftast är betydligt äldre än det första skriftliga 
belägget på dess existens, även om exempel på motsatsen också står att 
finna.29 Särskilt många städer tycks ha sett dagens ljus under 1200-talet, 
en expansiv epok i Väst-Europa som såg tusentals köpstäder födas. Det 
livliga grundandet av nya städer på 1200-talet har en parallell i urbani-
seringsvågen i Sverige under 1600-talet. I det senare fallet står det klart 
av källorna att det var kronan som var drivande och att lägena valdes 
ut för att gynna densamma staten utifrån mindre produktiva syften som 
administration, uppbörd och inrikes tullar. Vad gäller den äldre medel-
tida urbaniseringen är det alls inte lika självklart vilka aktörerna var, men 
kommersiella realiteter har påtagligt spelat en större roll för uppkomst 
och val av plats åt en ny stad än politiskt-fiskala (vilket blev fallet under 
1600-talet).30

Den svenska medeltiden följer – om än i bakvatten – feodala europe-
iska mallar. Formerandet av borgerskapet utgör ett redan omnämnt gott 
exempel på dylik reception utifrån av förbättrande ekonomiska institut. 
Med köpmän och hantverkare, som var sina egna herrar, följde också en 

 27 Andersson 2003, s. 312 f.
 28 Andersson 2003, s. 336.
 29 Andersson 2008, s. 414 om Linköping som ett paradoxalt exempel på en stad med 
privilegium men med ingen tydlig urban bebyggelsestruktur & Andersson 2008, s. 416 
om en träffande tysk term för sådana överraskande anomalier: ”Fehlgründungen”.
 30 Heckscher 1935, s. 391–395.
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import av en stadskultur med nya effektivare hantverk samt institut som 
underlättade finansiering via stärkt skydd av privat egendom. Ett exempel 
ur empirin utgör införseln av förlagssystemet inom bergshanteringen med 
sina långa krediter i flera led (en problematik jag ämnar återkomma till 
som forskare). Den sortens affärsförtroenden – med stora reala resurser 
som erläggs i förväg mot senare likvid i form av färdiga kvalitetsvaror – 
kräver självfallet återbäring till borgenären för dennes risk. Inspiration 
kunde här hämtas utifrån vilket är synligt redan i Magnus Erikssons stads-
lag från 1350-talet där vi finner av hanserätt inspirerade inrättningar som 
underlättar köpenskap. Man kan notera att denna lag inte ansluter till det 
klerikala förbudet mot att ta ränta,31 denna för en effektiv marknadseko-
nomi så skadliga inskränkning.

Men vägen till ett stadsväsende av någorlunda kommersiell betydelse 
var lång och ojämn. År 1200 synes det bara ha existerat fyra etablerade 
städer i det dåvarande riket Sverige, varav två i Västergötland: Sigtuna, 
Söderköping, Skara och (gamla) Lödöse.32 Det är mycket som är oklart 
kring utvecklingen av samhället i Sverige för 800 år sedan. Många histo-
riker skulle peka på kronans ökade makt från mitten av 1200-talet, men 
viktigare här är den trend mot mer och mer handel, mer och mer av frihet 
på bekostnad av tvång som är skönjbar.33 Men denna verkar ha gått i 
varierande takt i olika landskap. Västergötland synes med sina två städer 
kommit längst, den första fastlandsmyntningen startade i Gamla Lödöse 
på 1150-talet (ifall vi bortser från den tidigare omnämnda korta Sigtuna-
präglingen 995 till 1030-tal). Det var dock inte förrän vid 1200-talets 
mitt som de inhemska penningarna i östra och västra Götaland verkar ha 

 31 Franzén 1998, s. 126 efter analys av citat ur MESt, s. 176 f . Utgivarna av MESt menar 
däremot att Upplandslagens ränteförbud (i kyrkobalken) gällde i frånvaro av ett dylikt 
påbud i Stadslagen (MESt s. 201, not 109). Att stadslagens grundvalar inte kommer av 
inhemsk rätt, utan av utländsk, är inte ett okontroversiellt påstående, eftersom en äldre 
nationalistisk skola i germanistisk anda ville se medeltidslagarna som i huvudsak genuint 
nordiska (t.ex. utgivarnas kommentar i MESt s. 20 kontra Elsa Sjöholms principiella 
kritik av den germanistiska uppfattningen till förmån för ett synsätt att medeltidslagarna 
är resultatet av reception utifrån av Mose lag i romersk tappning [Sjöholm 1988]). Ang. 
det medeltida s.k. ränteförbudet i Sverige och Europa, se Franzén 2005 (en uppsats som 
mest bygger på Wood 2002).
 32 Räknar vi in de skånska landskapen Skåne, Blekinge och Halland – som då hörde till 
Danmark – ökar antalet existerande städer ca år 1200 två à tre ggr (se Redin&Svensson 
2001, s. 363). Men de skånska landskapen – som oftast hörde till Danmark under med-
eltiden – skilde sig åt i ekonomisk utvecklingstakt. Iögonenfallande är Skåne med sina 
många städer, medan de till det svenska riket gränsande Blekinge och Halland med bara 
ett fåtal ’stödjepunkter’ till städer i det avseendet mer påminner om Västergötland än om 
Skåne (Andersson 2003, s. 330).
 33 Franzén 2006, s. 23.
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kommit upp i en omfattning som tillåter oss att tala om en monetarisering 
av samhället i betydelsen av en myntning av någorlunda magnitud och 
spridning i breda folklager.34 Varför Västergötland kom att tappa mycket 
av sitt ekonomiska försprång under sen medeltid är en gåta, som inte kan 
förklaras med förskjutningar av den politiska makten mot Danmark eller 
de östra landskapen. 

Marknadsekonomi är – åtminstone i den klassiska bemärkelse som ut-
gör utgångspunkt här – inte något nollsummespel. Marknadens försteg 
ligger i erfarenheterna av dess förmåga att få ut mer av begränsade re-
surser via ett fritt byte, och det gäller även långt före den industriella 
revolutionen. Följdriktigt borde andra landskaps kommersiella framsteg 
i Västergötlands efterföljd gynnat och skyndat på utvecklingen också i 
Västergötland. Det kan upprepas att Västergötlands kommersiella över-
tag framför andra landskap (utom Gotland) relateras här bara i förhål-
lande till de svenska grannarna. Jämförda med det samtida kontinentala 
Europa eller England framstår det som, milt uttryckt, blygsamt. Också 
vid en jämförelse med vissa landskap i Danmark framstår Västergötland 
som ett föga utvecklat område. Det gäller även det närbelägna Skåne,35 
vars variabler i SDhk inkluderas också här, om än det landskapet – bland 
andra landskap i Sveriges gränsområden – inte står i centrum vid analysen 
i denna skrift. Det ökande antalet städer cirka 1200–1350 antas här ut-
göra ett indicium på en relativt ökad frihet att producera, köpa och sälja, 
det vill säga på stegrande kommersiell aktivitet i samhället. Detta dock – 
det bör upprepas – handlar om en ökning i vissa nischer i samhället i en i 
övrigt mycket osäker värld för liv, lem och egendom. Till övervägande del 
präglades samhället av en mångfald improduktiva tvångsinrättningar; så 
skulle också förbli fallet långt efter medeltiden. Jag tänker då på det långt 
gångna självhushållet – i sig ett resultat av att leva i en opålitlig värld – på 
patriarkala inrättningar som missgynnade kvinnor och på såväl världsliga 
som klerikala skatter som ofta missbrukades av de härskande klasserna. 
Med det sistnämnda avser jag utskylder som bars upp utan att i gengäld 
bestå undersåtarna med det rättsliga, militära och sociala stöd som moti-
verade dem.

*

 34 Klackenberg 1992, s. 181–185.
 35 Hybel&Poulsen 2007, tabell 4, s. 228. Niels Hybel och Bjørn Poulsen redovisar i 
denna tabell 4 landskapsvis de danska städernas uppkomst i fyra perioder 1000–1550, 
alltså ett slags dansk mosvarighet till Redin&Svensson 2001. De skånska landskapens 
städer inkluderas i bägge dessa tabeller.
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Bland de många bevarade och daterade medeltidsbreven anges i knappt 
tre fjärdedelar av dem ett ortnamn där brevet hävdas ha upprättats. Fler, 
och ekonomiskt mer betydelsefulla städer borde innebära att brevutfär-
darna successivt oftare just valde att sluta avtal eller utfärda påbud i dessa 
i stället för i landsorter. Detta antagande och frågor om regional variation, 
om utvecklingens varierande hastighet och om det går att skönja bakslag, 
tas även upp till behandling i det följande.

Material och tillvägagångssätt

Här kommer inte begrepp som stad eller urbanisering att närmare diskute-
ras, även om forskarna till exempel påpekat att urbanisering kan skönjas 
i medeltida regioner utan att för den skull någon regelrätt stad uppkom.36 
Den bästa översikten av stadsväsendet i sin helhet i Sverige har jag hittat 
i den utmärkta uppslagsboken i ett band Medeltidens ABC, vilken un-
der slagordet Stad försetts med en tabell över samtliga svenska medeltida 
städer upprättad av Lars Redin och Kenneth Svensson. Där står städerna 
uppställda landskapsvis med start i de skånska landskapen med data om 
ålder (arkeologisk & skriftlig), kyrkor, kloster, försvarsanläggningar plus 
annan grundläggande information. De arkeologiska dateringarna är i fler-
talet fall äldre än de äldsta skriftliga. Då bör man dock erinra sig att en 
plats kan ha bebotts och fungerat som kommersiellt centrum utan att för 
den skull ännu utvecklat tydliga urbana drag eller försetts med stadsprivi-
legium, den tidens formella auktorisation. Gränsfall att klassificeras som 
stad finns såsom de båda östgötska tätorterna Berga och Hästholmen.37 
Den förra orten har jag klassat som landsort i enlighet med att den inte 
står upptagen som stad i Medeltidens ABC, medan Hästholmen räknas 
som stad (och återfinns som brevutfärdarort tolv gånger i SDhk utspridda 
åren 1327–1409).

Min databas ansluter till ordningsföljden i tabellen i Medeltidens ABC 
med vissa förenklingar såsom att Gamla och Nya Lödöse respektive Gam-
la och Nya Falkenberg behandlas som en och samma urbana enhet. Det 
är inte invändningsfritt, eftersom Gamla och Nya Lödöse exempelvis låg 
långt ifrån varandra och en tid existerade parallellt. Men vid en finare 
fördelning mellan dylika ”ambulerande städer” uppstår klassificerings-
problem med de fall där den tidigare forskningen hittills gått bet på att 
avgöra vilken av de båda Lödöse vår kvarleva upprättades i. Till städerna 

 36 Andersson 2003, s. 313.
 37 Klackenberg 1992, s. 79.
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har också räknats brev som upprättats i kyrkor, kloster och försvarsan-
läggningar i respektive stad. Övriga svenska icke-urbana orter har, där 
så varit möjligt, klassificerats efter landskapstillhörighet (se nedan) och 
städerna kommer även de att behandlas efter det landskap de låg i. I tabell 
6:2 i bilaga räknas dessa upp jämte det antal gånger respektive stad nämns 
som utfärdarort.

I SDhk:s textkolumn ”Ort” lyser det numera grundläggande filologiska 
syftet med Svenskt Diplomatariums verksamhet ibland igenom via stav-
ningsvariationer. De latinska översättningarna eller translittereringen av 
fornsvenska namnformer ställer ibland till problem vid digitala utsök-
ningar. Stockholm (som jag räknar som en uppländsk stad) ståtar med ett 
par dussin varianter och Skara skrivs ”Scara”, ”Skara” eller ”in civitate 
Skarensi” med flera ortografiska former. Dylika avvikelser från dagens 
standardiserade stadsnamn har letats upp och anpassats till databasens 
indexering. Liknande problem med kraftigt varierande stavning möter vi 
också bland landbygdens många ortnamn.

Landsorterna har – så långt möjligt – ordnats in efter summa 19 land-
skapsnummer med sammanlagt över niotusen landsortsbelägg. Till hjälp 
för denna gruppering har främst varit Svenskt Ortnamnslexikon, infor-
mation i SDhk:s många kolumner, ortregistren till Svenskt Diplomatarium 
(SD-serien 1000-tal till 1370 & SD-serien 1401–1420), Styffe 1911, Mat-
tisson 1986 samt Retsö 2006. Merparten av de drygt 9 000 orternas hem-
vist bland landskapen synes (mer eller mindre) självklar såsom Bankekind 
(Östergötland), Hölebo (Södermanland) eller Gökhem (Västergötland). I 
mer oklara fall – där exempelvis forskarna är oeniga eller alltjämt står frå-
gande – har jag försökt att via ovannämnda verk, aktörers namn, regester, 
brevtexter med mera bilda mig en uppfattning om vilket landskap som jag 
anser vara den mest sannolika för orten ifråga (och i nära 1 600 fall har 
jag lagt in förklarande kommentarer i ortkolumnen som underlag till val 
av landskap alt. landskap ej ännu identifierat).

Det är viktigt att påpeka att vi här rör oss i ett statistiskt underlag av 
mer eller mindre sannolik landskapsidentifiering – inte fastställda hård-
data. I nära tusen fall har jag avstått från att åsätta landskapsvariabel 
där osäkerheten bedömts vara för stor. Det är givet att fördjupade studier 
skulle ytterligare bringa ned denna grupp av landsorter som ännu inte 
klassificerats efter landskap. Jag tänker då på noggrann granskning av 
brevinnehåll, aktörer, sigill, jämförelser med andra brev och handstilar et 
cetera. Ett dylikt arbete skulle dock alldeles överstiga resurserna i detta 
projekt.

Olika svenska landskap, såsom Östergötland och Södermanland, är 
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väl kända sedan medeltiden. Inte minst utgår landskapsbegreppet från de 
äldsta medeltida rättsreglerna, de så kallade landskapslagarna (1200-tal 
och 1300-tal), dessa så värdefulla men svårtolkade normativa kvarlevor. 
Där framstår flera landskap som etablerade administrativa regionala enhe-
ter, i vissa fall med gamla anor. Det framgår särskilt tydligt i en analytiskt 
resonerande bok av Thomas Lindkvist i vilken han presenterar en syntes 
av forskningen kring de medeltida landskapens varierande organisation 
– ibland med förfeodala anor – och långsamma politiska integration mot 
det som senare skulle bli nationalstaten Sverige.38

Begreppet landskap vad gäller dagens Sverige är på mer än ett sätt pro-
blematiskt. Till exempel fördes vissa medeltida landskap fram och tillbaka 
mellan Sverige, Norge och Danmark genom allianser eller krig. Administ-
rativa förändringar i historien har också fört orter i gränstrakter fram och 
tillbaka mellan två landskap och i dylika fall har jag helt enkelt valt ett 
av dessa två vid klassificeringen.39 Jag har vidare löst dilemmat med vad 
som är ett svenskt brev eller inte via ett alexanderhugg och följer Svenskt 
Diplomatarium slaviskt. Med andra ord, de brev Riksarkivet inkluderar i 
sitt diplomatarium ingår i min undersökning. De siffervariabler jag delat 
upp utfärdarorterna i redovisas i tabell 6:2 men kan sammanfattas i sju 
större grupper (och siffervariablerna i fråga finns uppräknade i sin helhet 
i tabell 6:2). De sju kategorierna fördelar sig så här:

 38 Lindkvist 1999.
 39 Problem vid landskapsklassificering av orter refereras här och var i SDhk. T.ex. i SDhk 
nr. 1367–1369 är utfärdarort Kungsberg, vilken ort enligt DS ortregister låg i Västergöt-
land, enligt en av SDhk:s kommentarskolumner i Östergötland (SDhk 1368 & 1369). I 
enstaka fall kan närmare granskning av regest och/eller brev leda fram till att utfärdarort 
kan ha missats av upprättarna av Huvudkartoteket, såsom jag tror är fallet vad gäller 
SDhk 36680, ett köpebrev av år 1510 vilket verkar ha utfärdats på Gråmunkeholmen, 
dvs. nuvarande Riddarholmen i Stockholm.
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tabell 2:1  Huvudgrupper av utfärdarort i svenskt diplomatariums 
 huvudkartotek (SDhk) / 1000-tal till 1500-tal

Typ av utfärdarort Antal 

1. Utfärdarort saknas 10 481
2. Landsort i Sverige (inkl. finska orter) 8 835
3. Ännu ej identifierad ort men mycket sannolikt 
 svenska (inkl. finska) landsorter 921
4. Stad i Sverige (inkl. de finska) 14 472
5. Norska städer och landsorter (exkl. Bohuslän 
 & Jämtland-Härjedalen) 299
6. Danska städer och landsorter (exkl. de skånska 
 landskapen) 730
7. Övriga utomlands 3 823

summa summarum utfärdarrader i SDhk 39 561

Källa: Tabell 6:2.
Anm.: Även brev som inte kunnat dateras exakt ingår i tablån ovan.

För mången plats i Sverige, i staden såväl som på landsbygden, står det 
allra äldsta omnämnande att finna bland de medeltida breven. I drygt en 
fjärdedel av breven saknar vi tyvärr uppgift om orten för brevets upprät-
tande, en olägenhet som framtida forskning kan nedbringa. En annan 
svårighet i diplomen utgörs av att vissa namnformer är så arkaiska att 
osäkerhet ännu råder om eventuella moderna motsvarigheter. Hela 921 
namn inom ’svensk landsort’ i tabellen ovan hörde sannolikt hemma i 
Sverige, men dessa har ännu inte gått att fastställa landskapstillhörighet 
för, ibland på grund av svårtolkad ortografi. Tolkningsproblem uppstår 
ibland för de ortnamn som återfinns på fler än ett ställe på Sverigekar-
tan. Det kan exemplifieras med det i Uppland och Västmanland van-
liga ”Tibble”, eller det uråldriga ”Gillberga” med oklar etymologi. För 
det senare ortnamnet gäller till exempel att forskarna i breven från den 
korta perioden 1356–1360 identifierat platser med detta gåtfulla namn 
i hela fem svenska landskap! Om vissa platsnamn är vår kunskap om 
lokaliteten ungefärlig. Skurusäter vet vi var en tingsplats i Skärkinds 
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härad, men dess exakta lokalitet verkar ha skattat åt glömskan. Men 
den typen av problem med lokalitet spelar förstås mindre roll här ef-
tersom Skurusäter kan bestämmas såsom hemmahörande i landskapet 
Östergötland.

Den danska gruppen utfärdarorter är långt talrikare än den norska, 
vilket bekräftar Danmarks relativa ökande kommersiella och politiska be-
tydelse i Norden under sen medeltid (varifrån lejonparten av tabelldata 
härrör), parallellt med det norska rikets förfall och successiva underord-
ning som en del av, som blott ett landskap i, det danska riket. I diagram-
met nedan slås de danska och norska orterna samman till en gemensam 
kategori, så fogas också de sannolikt svenska orterna samman med de 
som identifierats ifrån svenska landskap. Eftersom brevmängden generellt 
sett är stigande tvärs igenom medeltiden är de fem kategorierna det också, 
så mer intressant än den absoluta trenden uppåt är hur dessa grupper 
fördelar sig i jämförelse med varandra över tid, i detta fall beräknat efter 
20-årsperioder och där respektive punkt placerats mitt i varje intervall.40 
Varje punkt i diagrammet anger i decimaltalets form andelen i förhål-
lande till de andra fyra kategorierna och till dessa punkter har trendlinjer 
ritats.

 40 Det innebär att för säg 20-årsperioden 1380–1399 mätpunkten läggs på år 1390.
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diagram 2:1  Brevutfärdarorter 1100–1527 / Proveniensandelar 
  uppdelade i 20-årsperioder med trendlinjer

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur Svenskt ortnamnslexikon, Ortre-
gistren till Svensk Diplomatarium (DS och SD), Styffe 1911, Mattisson 1986, Retsö 2006 
samt Medeltidens ABC.

Tre av trendlinjerna är som synes stigande, två är nedåtriktade. De äldsta 
breven med data om Sverige och övriga biskopsdömet Norden (med är-
kebiskopssäte i Lund) utgörs av klerikala brev och i takt med införandet 
av nya brevgenrer och brevspråk minskar dessas andel kraftigt och pas-
serar som synes hälftenstrecket redan före 1200. Denna trend nedåt är ett 
väntat resultat. Intressant är nedgången för brev utan utfärdarort angiven. 
Att allt oftare i officiella urkunder ange plats för dessas upprättande ses 
här som en successiv förbättring av information – denna för marknaders 
funktionsmöjlighet så avgörande förutsättning. Med andra ord speglar 
denna trend ett framåtskridande, ett samhälle som blir alltmer pregnant i 
sin skriftkultur.41

 41 En parallell i ökad informationstäthet över tid i diplomen utgörs av det stigande bruket 
att ange priset i pengar under Folkungatid (Franzén 2006, diagram 6:1, s. 175 samman-
fattar första hälften av kap. 6 s. 167 ”Värdeenheter & betalningsmedel”).
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En ojämn urban utveckling

Det framgår tydligt av ovanstående diagram 2:1 att andelen städer ökar. 
Som nämnts tidigare är svensk medeltid en epok präglad av ett flitigt grun-
dande av nya städer, som fungerade som centrum för produktion av varor 
och tjänster, och dessas relativa ökning lyfts här fram som ett tecken på 
en tilltagande kommers i samhället. Deras särställning inom handeln ma-
nifesteras av att de skilde sig från den omkringliggande landsbygden via 
sin egen rättsordning med institut som underlättade ett fritt byte. Staden 
som en egen institution med egna specifika rättsliga institut manifestera-
des tydligast i den egna lagstiftningen från senast 1350-talet, det vill säga 
Magnus Eriksson stadslag (MESt). Men dessa för köpstäder anpassade 
inrättningar ska inte tolkas som att städerna var isolerad från landsbyg-
den. Beroendet var ömsesidigt och via handel drog såväl stadsbor som 
landbygdens folk nytta av de friheter som särskilt kännetecknade staden.

Det är givet att den typiska medeltidsstaden även fyllde andra behov 
än kommersiella, såsom att hysa religiösa institutioner eller fungera som 
knutpunkter för världslig administration. Dessa olika funktioner varie-
rade också i omfattning och betydelse mellan olika städer. Exempelvis kan 
vi utgå ifrån att köpenskap spelade en större roll i senmedeltidens Arboga 
än i det samtida Sigtuna. I fallet Arboga rör det sig om en köpstad med ett 
perfekt läge som uppstad mellan järnbergslag och exporthamnen i Stock-
holm, medan det gamla Sigtuna gott exemplifierar en stad som inte hängt 
med i den ekonomiska utvecklingen och i stället kommit att domineras 
av sina många kyrkor och sitt cistercienserkloster. Också befolkningens 
storlek varierade kraftigt städer emellan, men få städers bebyggelse täckte 
mer än 30 hektar. Frånsett de senmedeltida Stockholm och Visby, torde 
städer sällan kommit upp i 1 000 invånare.42 Vad gäller den långa urbana 
medeltida trenden i sin helhet har Janken Myrdal sammanfattat den tidi-
gare forskningen så här:

Under 1000- och 1100-talen ökar antalet med 5–6 nya städer per år-
hundrade. Perioden från omkring 1200 fram till digerdöden hade en 
snabb ökning med cirka 30 nygrundade städer inom nuvarande Sveriges 
gränser. Därefter följde en period på ett halvt århundrade med ett fåtal 
nya städer. Den enda säkra staden är Vadstena som uppstod runt klos-
tret på 1380-talet. Dessutom finns ett fåtal osäkra fall, som förmodligen 
funnits redan före 1350, även om de första bevisen för deras existens är 

 42 Redin&Svensson 2001, s. 368.
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från perioden strax därefter. Från omkring 1400 började en ny period 
av stadsgrundande, och fram till omkring 1500 grundades 15–20 nya 
städer. Inga av dessa tillkom i Mälardalen där det fanns många städer 
redan före digerdöden, men sannolikt har flera av mälardalsstäderna 
haft en ökande befolkning under senmedeltiden.43

Utfärdarna av breven behandlas i nästa kapitel, men det är välkänt att den 
stora majoriteten av dessa män och kvinnor hörde till samhällets högsta 
strata. Idén här är att urbaniseringen hade sin grund i att samhället i etap-
per kommersialiserades och att denna ökande ekonomiska betydelse då 
borde återspeglas i att man oftare träffades i en stad för att sluta avtal eller 
utfärda påbud. Den uppåtgående trenden i diagram 2:1 bekräftar det an-
tagandet, men det förtjänar att påpekas att verkligheten aldrig är rätlinjig, 
vilket framgår av punkternas växlande inbördes avstånd i diagrammet. I 
diagram 6:1 (s. 64) visas trendlinjer som räknats om i löpande genomsnitt, 
en teknik för att synliggöra variationer i trender över tid. Stadskurvan 
är där starkt uppåtgående till cirka år 1300, varpå en liten nedgång kan 
skönjas, följd av en uppgång från sent 1300-tal till 1400-talets mitt, följd 
av ett stabilare utseende kring 0,45. Vid 1500-talets början verkar stads-
kurvan peka nedåt. Frågan är dock om metoden att inkludera samtliga 
brev med utfärdarort, alltså även utländska, ger en tillräckligt nyanserad 
bild av eventuella urbaniseringstrender i Sverige.

Det problemet kan angripas så att testet begränsas i tid från mitten av 
1200-talet samt att då endast inkludera städer och landsorter som hörde 
till det svenska riket. Om den allra äldsta synnerligen brevfattiga perioden 
före 1250 utesluts, får vi en serie som med endast tre undantag (1255, 
1258 & 1265) helt saknar belägg från svensk stad och/eller landsort. Ifall 
vi jämför den förras andel av totalen stads- och landsortsbelägg får vi 
följande utfall i följande diagram, vilket här försett med en trendlinje med 
glidande medelvärde.

Det framgår redan av diagram 2:1 och 6:1 (s. 34 & 64) att såväl landsorts- 
som stadsbeläggen ökar, vilket kan skrivas på det faktum att andelen utländ-
ska brev, samt brev som saknar utfärdarort, minskar över tid. Bägge dessa 
företeelser över tid kan tolkas i termer av ett samhälle i framåtskridande. 
Av diagrammet till höger synes urbaniseringen – mätt efter till vilken andel 
samhällets spetsar träffades i en stad för att upprätta en officiell urkund – ha 
varit som intensivast under 1200-talets sista fjärdedel, där hälften passeras  

 43 Myrdal 1999, s. 124 f.
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diagram 2:2  Andel städer bland samtliga daterade svenska brevutfärdar- 
  orter 1250–1527 / Trendlinje med glidande medelvärde

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur Svenskt ortnamnslexikon, Ortre-
gistren till Svensk Diplomatarium (DS och SD), Styffe 1911, Mattisson 1986, Retsö 2006 
samt Medeltidens ABC.

redan på 1280-talet. Därefter följer en mindre brant trend uppåt under 
1300-talets första fyra decennier. Det ligger någorlunda i linje med citatet 
av Janken Myrdal ovan och med den gängse synen på 1200-talet som 
”den medeltida stadsutvecklingens århundrade framför andra”,44 även om 
– som sagt – just den avslutande fjärdedelen av 1200-talet här synes mer 
markerad än kvartsseklet 1250–1274.

Att notera är att andra halvan av 1200-talet – inklusive en höjning un-
der seklets sista fjärdedel – inte bara synes inkludera den mest intensiva 
fasen av urbanisering, utan den är parellell med flest antal belägg på frigiv-
ningar av slavar (trälar) i brevmaterialet.45 Att en rörelse av emancipation 
av män och kvinnor pågår ungefär jämsides med en dito av nya och väx-
ande städer förvånar inte, eftersom den nyborna staden under feodalismen 

 44 Citatet ur Redin&Svensson 2001, s. 367. Om perioden 1200–1350 som den mest intensiva 
perioden av urbanisering, se även Söderberg 1996, s. 106 f & Andersson 2008, bl.a. s. 415.
 45 Nevéus 1974, s. 134 f & Söderberg 1996, s. 56.
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utgjorde själva sinnebilden för fri arbetskraft. Det bör då dock upprepas 
att i ett väst-europeiskt perspektiv ligger den svenska expansionen cirka 
ett sekel efter kontinenten och England. Läggs härtill det faktum att en an-
senlig del av denna urbanisering inte ägde rum i det som då hörde till riket 
Sverige, så understryker det ytterligare den svenska efterblivenheten.

Om vi återvänder till diagram 2:2 kan konstateras att den korta ned-
gången i 1300-talets början är parallell med brödrafejden inom Folkunga-
ätten och den något större nedgången under 1370- och 1380-talen lig-
ger precis efter de tre stora pandemierna av pest (1350, 1359–1360 & 
1368–1369) som approximativt ledde till en halvering av folkmängden!46 
Dessa tre pester vilka drog härjande fram över Sverige och övriga Europa 
innebar mänskliga katastrofer av obegripliga proportioner, vilka möjligen 
temporärt kan ha skapat mer oordning inom städernas handel och hant-
verk än inom jordbruket. Nedgångar i bruket av monetära data i breven 
har tidigare noterats för 1310- och 1360-talen,47 och båda dessa decennier 
är parallella med inbördeskrig inom kungasläkten.

Om vi lämnar den högmedeltida expansionen så ger inte diagrammet 
något egentligt stöd för antagandet om en fortsatt urbanisering (inom 
befintliga städer) särskilt länge under senmedeltid, 1350–1527. Tvärtom 
tycks trenden peka på en långsam relativ tillbakagång, det vill säga att 
landsbygdens betydelse var något på uppgång. Det förvånar kanske inte 
med en ökning av landsorternas andel efter 1450, eftersom ungefär då 
tycks den senmedeltida krisen nått sitt bottenläge, innan tidigare öde-
bygder ånyo befolkades och odlades upp på nytt.48 Men den processen av 
återtagning kan ha gjort landsbygden än mer ekonomiskt intressant för 
samhällets högsta strata. För den hårt pest- och krigsdrabbade perioden 
1350–1449 kan en provisorisk slutsats lyda som så att pesten drabbade de 
tättbefolkade städerna hårdare än landsbygden.

Som påpekas ovan levde medeltidens städer och landsbygd i ett slags 
ekonomisk symbios, där vi enkelt uttryckt kan säga att den förra gjorde 
rätt för sig via köp av förnödenheter. En sådan ordning förutsätter givetvis 
ett i motsatt riktning flöde av varor och tjänster vilket kom landsbygden till 
godo. Städerna var dock inte jämnt fördelade över landskapen, och några 
lanskap saknade till och med alldeles urbana enheter. En översikt av stads-
beläggen kontra landsorterna följer i nedanstående tablå vilken förtecknar 
dessa landskapvis i det som skulle bli Sverige plus de finska områdena.

 46 Myrdal 2003, s. 243 f.
 47 Franzén 2006, s. 175.
 48 Myrdal 2003, s. 198, 215 & 221.
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tabell 2:2 Svenska utfärdarorter i SDhk 1085–1527 fördelade 
 mellan stad och land

 
 Område Stad (& stadsandel) Landsbygd S:a brev
   (& andel landsbygd)

 1. Uppland 3 956 (0,76) 1 252 (0,24) 5 208
 2. Södermanland 1 292 (0,51) 1 233 (0,49) 2 525 
 3. Östergötland 3 622 (0,75) 1 230 (0,25) 4 852
 4. Småland 1 114 (0,5) 1 092 (0,5) 2 206
 5. Skåne 883 (0,86) 143 (0,14) 1 026
 6. Halland 230 (0,84) 43 (0,16) 273
 7. Västergötland 774 (0,39) 1 208 (0,61) 1 982
 8. Bohuslän 11 (0,07) 147 (0,93) 158
 9. Värmland . 109 (1) 109
 10. Närke 264 (0,53) 235 (0,47) 499
11. Västmanland 1 000 (0,67) 491 (0,33) 1 491
12. Dalarna 28 (0,12) 197 (0,88) 225
13. Finland 
  (inkl. Åland) 878 (0,6) 594 (0,4) 1 472
14. Norrland exkl. Jämt-
  land & Härjedalen 2 (0,01) 188 (0,99) 190
15. Jämtland &   
  Härjedalen . 390 (1) 390
16. Dalsland . 44 (1) 44
17. Öland . 96 (1) 96
18. Gotland 208 (0,9) 23 (0,1) 231
19. Blekinge 27 (0,87) 4 (0,13) 31
20. Svensk landsorter 
  ännu ej landskaps-
  bestämda . 895 (1) 895

summa summarum 
utfärdarorter  14 289 (0,6) 9 614 (0,4) 23 903

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur Svenskt ortnamnslexikon, Ortre-
gistren till Svensk Diplomatarium (DS och SD), Styffe 1911, Mattisson 1986, Retsö 2006 
samt Medeltidens ABC inklusive Redin&Svensson 2001).
Anm.: a) Kategorierna 1 & 5–7 i tabell 2:1 ovan är ej inkluderade i denna tablå, så heller 
icke-daterbara brev.  b) . = Orimlig uppgift.
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1400-talet dominerar ovanstående observationer, eftersom cirka två tred-
jedelar av medeltidsbreven är daterade efter år 1400 och närmare 85 pro-
cent har årtal angivet från och med 1350 och framåt, det år som brukar 
anges som startpunkt för senmedeltiden. Förvånande är det låga antalet 
brev i SDhk med proveniens i kolumnen för utfärdarort från de så kallade 
danska landskapen. Särskilt litet synes Skåne trots sina bördiga jordar och 
hela fjorton städer.49 Det har sannolikt att göra med det urval svenska ar-
kivarier gjort ur företrädesvis danska samlingar. Kanhända det styrts mot 
brev som rör riket Sverige på högre nivåer och att man därför prioriterat 
ned kvarlevor som blott berör skånsk landsort och stad. Från och med 
1371 har enligt Janken Myrdal ”Skåneland utelämnats” bland brev som 
bedöms som relevanta för (det som skulle bli) Sverige,50 säkerligen i en-
lighet med att de skånska landskapen återgick till Danmark efter svenska 
militära nederlag på 1360-talet.

En mer adekvat bild ger SDhk av de till folkmängd fem största land-
skapen i det egentliga Sverige. Det rör sig om Uppland, Södermanland, 
Östergötland, Småland och Västergötland, vilka samtliga observeras med 
drygt tusen brev utfärdade i landsorter. När det kommer till belägg från 
städerna i respektive landskap står Uppland och Östergötland i en klass 
för sig med tre fjärdedelar, medan Södermanland och Småland ligger på 
hälften. Av städerna i Södermanland härrör 741 (57 %) från stiftstaden 
Strängnäs, vilket utgör en påminnelse om vissa domkyrkoarkivs stora 
betydelse för vad som bevarats. Vadstena ståtar med flest observationer 
bland östgötabeläggen (1 752 st.).

Västergötland, däremot, hamnar något under Småland och Söderman-
land i urbaniseringsandel, vilket onekligen ger detta vårt äldsta kristna 
landskap en rustik prägel under sen medeltid. Också i jämförelse med 
de av bergslag präglade Västmanland och Närke förefaller Västergötland 
lantligt till karaktären. Om västgötasiffrorna är det viktigt att påpeka att 
Skara domkyrkoarkiv brändes ned 1566. I vilken mån katastrofen 1566 
påverkar dagens sammansättning av västgötabrev är dock vanskligt att 
uttala sig om, men digitala sökningar i kolumnen ”Original” i SDhk ger 
inget stöd för att andelen västgötabrev i högre grad skulle bestå av ko- 
pior än exempelvis uppländska brev. Det står dock klart att i domkyr-
kornas samlingar långt ifrån bara klerikala (såsom teologiska) urkun- 
der bevarats, utan i dem återfinner vi många brev av sekulär art som  
exempelvis berättar om handel med såväl krediter som med fast egendom 

 49 Redin&Svensson 2001, s. 363.
 50 Myrdal 2003, s. 135.
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med aktörer från båda könen och samtliga stånd.51

Att notera är att Västergötland – trots domkyrkoarkivets förstörelse 
– lämnat i stort sett lika många spår efter sig bland landsorterna som 
övriga fyra större landskap. Det utgör en indikation på Västergötlands 
stora ekonomiska betydelse som agrar källa till intäkter åt jordmagnater 
likt i övriga stora landskap. Men den lägre andelen västgötska stadsbe-
lägg tyder på att marknadiseringen där gick långsammare från och med 
senast under senmedeltiden. Det förvånar med tanke på denna landsän-
das ekonomiska försprång under högmedeltid. Som framhållits tidigare 
är ekonomi inte något nollsummespel och kommersiella framsteg bland 
Västergötlands grannar borde påskyndat utvecklingen även där. Proble-
met med den något senfärdiga utvecklingen i Västergötland återkommer 
jag till i nästa kapitel.

 

 51 Franzén 2006, s. 109 f, 116 & 122 f.
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Första brevutfärdaren: en  
medeltida trend av emancipation 

med vissa förhinder

I det följande redogörs för en gruppindelning av samtliga brevutfärdare 
i SDhk och i den minoritet av fall där utfärdaren är fler än en klassifice-
ras endast den först nämnda. De frälse stånden dominerar, men grupper 
från de ofrälse stånden står också rekonstruera. Andelen kvinnor över 
tid står i fokus och trots nedgångar – särskilt accentuerade vid krig och 
kanhända också pandemier av pest – är trenden uppåtlutande. Det be-
tyder att ett brev kom allt oftare att upprättas av en kvinna ju närmare 
reformationen vi kommer. Även observationerna i detta kapitel tycks 
bekräfta bilden av att de södra landskapen på slätterna runt Vättern låg 
i framkant ekonomiskt sett trots de stora framstegen inom bergsbruk 
och köpstadsväsende runt Mälaren. Likt i föregående kapitel pekar ana-
lysen mot att särskilt Östergötland intar en särställning vad gäller snabb 
utveckling under sen medeltid.

Offentliga kvinnor på frammarsch i städer 
och på landsbygd

Det svenska samhället under medeltiden var strikt könssegregerat, vilket 
framgår kvarlevorna efter de många sysslorna inom produktion och re-
produktion. De flesta (åtminstone fria) vuxna kvinnor var gifta och sär-
skilt pregnant synes arbetsuppdelningen i manligt och kvinnligt ha varit 
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i teorin, medan överskridanden i verkliga livet nog inte var ovanliga,52 
vilket bland annat kommer att framgå i detta kapitel vid analysen av för-
stautfärdarna av de svenska breven. Nära förbundet med segregationen 
mellan könen var den fundamentala patriarkala strukturen, eller uttryckt 
på ett mer vardagligt sätt, husbondeväldet. Det innebar kort och gott 
att husbonden alltid hade sista ordet, men också att han hade ansvar 
för sina underlydande.53 De klerikala kvarlevorna är impregnerade av 
en grundsyn om kvinnans underlägsenhet beroende på hennes många 
påstådda tillkortakommanden, av vilka den värsta inte var fysisk eller 
psykisk svaghet utan hennes bristande moral.54

Om vi så lämnar den misogyna medeltida ideologin och går över till 
källmaterialet, kan konstateras att ett brev, diplom, oftast innehåller upp-
gift om vem eller vilka som utfärdat det, inalles 36 680 observationer. Det 
är fråga om en föga homogen skara: Utfärdare kan vara en regent (manlig 
eller kvinnlig), en häradshövding, en kvinna – namnlös eller namngiven – 
en klerikal eller världslig institution (manlig eller kvinnlig), en bonde eller 
en kvinna tillhörig detta stånd – med flera aktörer. Ett exempel kan ges 
på ett brev med en tydlig avsändare från 1360-talet och utan utfärdarort 
angivet. Det moderna regestret i SDhk lyder sålunda:

Hustru Hilla, änka efter Gereke (Skytte), herr Tideman, Tideke Peters-
son och Johan Ernolfsson, kungör att Gereke Skytte till Filip Petersson 
i Bredsjö sålde 5 örtugland jord i Spånga i Sala socken för 40 mark 
penningar, då han var fogde i Dåvö (i Munktorps socken). Jorden var 
hembjuden för två fredlöshetsmål, som tolv män hade dömt och Tomas 
Olofsson och hans broder Johan begått. Han hade fått fasta därpå för 
’kanikärendets’ skull.55

 52 Söderberg 1996, s. 49, vilken sida bl.a. innehåller ett citat ur Olaus Magnus ryktbara 
verk om Sverige som Olaus författade i exil i mitten av 1500-talet. I det av Söderberg 
anförda citatet återfinns en uppräkning av de båda könens olika arbetsuppgifter, men där 
konstaterar samtidigt Olaus Magnus att den manliga sysslan hästtämjning ”ofta ombe-
sörjes av kvinnor” i Sverige.
 53 Gabriela Bjarne Larsson har pregnant formulerat det svenska husbondeväldet under 
medeltiden så här ”Äganderätten innebar inte bara rättigheter utan också skyldigheter. 
Husbonden »ägde» sina familjemedlemmar och sitt tjänstefolk likaväl som han ägde sina 
djur /---/ hans ord var lag. /---/ Enligt lagarna fick ägaren stå till svars för begångna brott 
av omyndiga barn och kvinnor” (Bjarne Larsson 1994, s 5; också anfört i Franzén 1998, 
s. 162).
 54 Sawyer&Sawyer 1993, s. 201.
 55 SDhk 7655, vilken på Riksarkivets hemsida på internet också innehåller brevet trans-
littererat till fornsvenska i sin helhet.
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Utfärdarraden i SDhk är en värdefull täkt av persondata för forskaren att 
ösa ur, som inte sällan kan kompletteras med data från innehållskolum-
nen. Dessa utfärdare kan åsättas siffervariabler i syfte att utföra kvanti-
tativa beräkningar och detta tillvägagångssätt är inspirerat av så kallad 
prosopografisk forskning där kollektiv av människor följs över tid. En 
komplikation vid just denna prosopografiska kvantifiering utgörs av den 
omständigheten att en minoritet av diplomen har fler än en utgivare angi-
ven. Det kan vara fråga om en man med sin hustru (se nedan om dem), el-
ler såsom i ett brev av år 1349 där utfärdarna är fyra till antalet, nämligen 
”Riddaren Sten Turesson, kung Magnus marsk, Gerhard Skytte, hövding i 
Finland, Bengt Fadersson och Martin, kallad Rotermunt”.56 Och på drygt 
tusen rader i SDhk står angivet förkortningen ”m.fl.” (och liknande) som 
anger att brevutfärdarna där således är fler än den eller de som idag står 
uppgivna.

Det filologiska syftet med SDhk är synligt i utfärdarkolumnen eftersom 
här och där skiljs på brev där utfärdaren uppenbarligen är densamma, 
såsom i två brev från april år 1397. I det första formuleras utgivarna som 
”Abbedissan och konvetet i Danzig” medan i det (en dag) senare anges 
vara ”Abbedissan och systrakonventet i Danzig”.57 Ibland – vilket åtskil-
ligt förenklar klassificering och identifiering – formuleras en och samma 
utgivare på likalydande sätt så att denna formulering hänvisar till fler än 
en rad (brevnummer) i taget; det gäller särskilt regestren från sen Sturetid. 
Det praktiska problemet med att låta en och samma individ eller institu-
tion gå under olika namnformer och stavningsvariationer är att det för-
svårar utsökningar (men förstås vinner i språkvetenskaplig information 
och nyansering).58

Medeltiden var en prestigemedveten epok och vi kan, generellt sett, 
utgå ifrån att den utfärdare som omnämns först i en brevtext är den som 
var högst i rang. Här kan man invända att vi inte kan vara säkra på att 
SDhk:s ordningsföljd och brevtextens alltid är densamma, men min er-
farenhet vid jämförelse av regester med diplomtexter i sin helhet är att 
skaparna av SDhk noga iakttagit just denna. När makar således tillsam-
mans utfärdar en urkund ståtar mannen således, med få undantag, som 
den först omnämnde. Ett exempel (från 1295) bland hundratals möjliga 
kan fungera som exempel:

 56 SDhk 5748.
 57 SDhk 14798 & 14801.
 58 Franzén 1999, s. 181ff f & Franzén 2006, s. 208 ff. Det finns också exempel på att 
bakom samma stavning döljer sig fler än en individ (t.ex. de fyra fall där utfärdaren 
formuleras exakt ’Karl Ulfsson.’).
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Johannes Ingasson och hans hustru Helena kungör att de till Linköpings 
domkyrka skänker sina gårdar Berga i Kättilstads socken (Kinds härad) 
och Utala (i Oppeby socken, Kinds härad) med alla tillägor, förutsatt 
att de får åtnjuta nyttjanderätten och rätten till avkastning så länge de 
lever. Sigillanter är Sveriges kung Birger, marsken Thyrgils Knutsson, 
Svantepolk, lagmannen Nils i Värend och Abjörn Sixtensson (Sparre av 
Tofta).59

De grundläggande patriarkala instituten under medeltiden är orsaken till 
att makan nästan alltid omnämns efter sin make. Resurserna i detta pro-
jekt har inte räckt till för en fullständig klassificering av alla omnämnda 
utfärdare, det vill säga att även inkludera de personer som nämns efter 
förstautfärdaren. Jag har dock valt ut tre provår – 1305, 1405 och 1505 
– och sökt att approximera det totala antalet män och kvinnor som åter-
finns i SDhk där utfärdare finns angiven. Detta källkritiska test utfaller 
för antalet kvinnor visavi det totala antalet män och kvinnor för år 1305 
4/54 = 7,4 %, för år 1405 30/327 = 9,1 % samt för år 1505 20/384 = 
5,2 %. Det innebär ett totalt snitt för dessa tre år om 7 procent, att jäm-
föra med kvinnoandelen i tabellen nedan om 9,3 procent. Således skulle 
sannolikt en total genomgång av samtliga utfärdare resultera i en större 
andel män än kvinnor, jämfört med den metodik som i fortsättningen 
nyttjas och som begränsas till att könsbestämma den förstnämnda brev-
utfärdaren.

Jag har manuellt gått igenom SDhk:s samtliga utfärdarrader och först 
klassificerat dem efter dikotomin man respektive kvinna i vad som kan 
sägas vara startpunkten för vidare prosopografisk (kollektivbiografisk) 
indelning. Män och kvinnor har därefter grupperats efter stånd, en term 
vissa historiker skulle betrakta som anakronistisk före Alsnö stadga 
1279.60 För kvinnorna är gruppindelningen tämligen okomplicerad, efter-
som en kvinnas status oftast brukar framgå i medeltida urkunder. Kvin-
nogrupperna är tre till antalet: kvinnlig regent, nunna (inkl. abbedissa & 
priorinna) samt övriga kvinnor. Nunnegruppen inkluderar även de kvinn-
liga klostren och konventen, medan jag förgäves letat efter andra slags 
kvinnliga institutioner i det medeltida Sverige. Gruppen övriga kvinnor 
kommer, som i exemplet ovan, till övervägande del från det världsliga 
jordägande frälset, även om ofrälse kvinnor också står att finna, exem-

 59 SDhk 1681.
 60 Fritz 2001, s. 18.
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pelvis fjorton borgerskor från sju olika städer 1370–1511.61

Vad gäller männen och deras institutioner är klassificeringen i vissa fall 
långt svårare att utföra än kvinnornas. De manliga klerkerna brukar gå 
att identifiera, eller rättare sagt de har redan identifierats som präster eller 
munkar av upprättarna av SDhk. Men i grupp nr 3 nedan är det ofta inte 
lätt att dra gränsen ens mellan världsligt frälse och framstående ofrälse 
män. Kanske heller inte gränsen mellan dessa grupper (såsom mellan be-
suttna borgare och lågfrälse) under den senare delen av unionstiden alltid 
gick så skarp. Endast i ett färre antal fall har borgare respektive bönder 
kunnat identifieras med större eller mindre visshet (nr. 9 och 20). Excep-
tionella hybrider återfinns även såsom väpnarna Jöns Larsson och Sven 
Nilsson av Graby. Den förre väpnaren säger sig i ett brev utfärdat 1474 
samtidigt vara präst i Vadstena, medan den senare 1506 ståtar med att 
han även är borgare i Linköping!62

Utfallet av klassificeringen av denna i sin helhet faller ut som i nedan-
stående tabell där såväl odaterade, men medeltida, brev som några dussin 
efterreformatoriska diplom inkluderas i antalskolumnen.

 61 Jämför min studie av de obesuttna så kallade kvinnliga femöresborgarna i köpstaden 
Arboga utifrån Arboga stads tänkebok 1455–1527 (Franzén 2001), dvs. om obesuttna 
kvinnliga köpmän (månglerskor). Det går även i diplomen att finna kvinnor som mycket 
sannolikt var ofrälse jordägare, alltså närmast bönder, men det kräver noggranna tidsö-
dande studier av titulatur, sigill m.m. för att hitta dessa (se Franzén 2006, s. 119–124, 
särskilt tabell 4:6 på s. 123).
 62 SDhk 29882 & 35331.



48     emancipation och urbanisering

tabell 3:1 Förstanamn i utfärdarkolumnen i SDhk uppdelade efter 
  kön, stånd och tidsperioder (1000-tal till 1500-tal)

Nr. i databasen Grupp Antal inkl. ej ännu daterade 1000-tal- till 1350 (& %) 1351–1450 (& %) 1451–1527 (& %)
     samt efterreformatoriska  ”Högmedeltid” ”Senmedeltida krisen” ”Senmedeltida 
     brev (& %)        återhämtningen”

 Manliga
  1 Kung / Regent inkl 4 262 (11 %) 1 122 (19 %) 1 643 (8 %) 1 382 (10 %)
 Riksrådet + jarl, marsk, 
 drots, hövitsman och dylika
  2 Biskop / Kyrkomöte / Domkapitel 3 944 (10 %) 794 (13 %) 1 594 (8 %) 1 502 (11 %)
  4 Övriga manliga klerker 3 419 (9 %) 625 (10 %) 1 676 (8 %) 1 062 (8 %)
 från kaniker & nedåt
  5 Påven / Kurian & dylika 2 356 (6 %) 891 (15 %) 1 229 (6 %) 213 (2 %)
  3 Världslig frälseman &  16 392 (41 %) 1 592 (27 %) 8 624 (43 %) 5 953 (45 %)
 närstående grupper
  9 Borgare & närstående / Stadens  2 387 (6 %) 194 (3 %) 1 302 (6 %) 839 (6 %)
 råd / Hantverkare & dylika
20 Bonde / Inbyggare / Menigheten 523 (1 %) 53 (1 %) 292 (1 %) 173 (1 %)

summa manliga  33 283 (84 %) 5 271 (89 %) 16 360 (82 %) 11 124 (85 %)

 Kvinnliga
40 Kvinnlig regent 158 (0 %) 52 (1 %) 96 (0 %) 11 (0 %)
41 Nunna (inkl. abbedissa  538 (1 %) 61 (1 %) 316 (2 %) 153 (1 %)
 & priorinna)
42 Övriga kvinnor 2 701 (7 %) 268 (4 %) 1 228 (6 %) 1 166 (9 %)
 [varav drygt 282 med  [23 & 109]   [105 & 309]  [149 & 395]
 hustruepitet samt ca 830 
 änka & dylika]

summa kvinnliga  3 397 (8 %) 381 (6 %) 1 640 (8 %) 1 330 (10 %)
  
99 Summa brevutfärdare saknas 2 881 (7 %) 271 (4 %) 1 836 (9 %) 694 (5 %)
 
summa summarum utfärdarrader i SDhk 39 561 5 923 19 836 13 148

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur DS- och SD-serierna.
Anm.: a) Att brev som inte kunnat dateras ingår i kolumnen Antal förklarar varför 
slutsumman av de tre sista kolumnerna inte når upp till slutsumman i denna. Procent-
siffrorna inom parenteser är avrundade. 
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tabell 3:1 Förstanamn i utfärdarkolumnen i SDhk uppdelade efter 
  kön, stånd och tidsperioder (1000-tal till 1500-tal)

Nr. i databasen Grupp Antal inkl. ej ännu daterade 1000-tal- till 1350 (& %) 1351–1450 (& %) 1451–1527 (& %)
     samt efterreformatoriska  ”Högmedeltid” ”Senmedeltida krisen” ”Senmedeltida 
     brev (& %)        återhämtningen”

 Manliga
  1 Kung / Regent inkl 4 262 (11 %) 1 122 (19 %) 1 643 (8 %) 1 382 (10 %)
 Riksrådet + jarl, marsk, 
 drots, hövitsman och dylika
  2 Biskop / Kyrkomöte / Domkapitel 3 944 (10 %) 794 (13 %) 1 594 (8 %) 1 502 (11 %)
  4 Övriga manliga klerker 3 419 (9 %) 625 (10 %) 1 676 (8 %) 1 062 (8 %)
 från kaniker & nedåt
  5 Påven / Kurian & dylika 2 356 (6 %) 891 (15 %) 1 229 (6 %) 213 (2 %)
  3 Världslig frälseman &  16 392 (41 %) 1 592 (27 %) 8 624 (43 %) 5 953 (45 %)
 närstående grupper
  9 Borgare & närstående / Stadens  2 387 (6 %) 194 (3 %) 1 302 (6 %) 839 (6 %)
 råd / Hantverkare & dylika
20 Bonde / Inbyggare / Menigheten 523 (1 %) 53 (1 %) 292 (1 %) 173 (1 %)

summa manliga  33 283 (84 %) 5 271 (89 %) 16 360 (82 %) 11 124 (85 %)

 Kvinnliga
40 Kvinnlig regent 158 (0 %) 52 (1 %) 96 (0 %) 11 (0 %)
41 Nunna (inkl. abbedissa  538 (1 %) 61 (1 %) 316 (2 %) 153 (1 %)
 & priorinna)
42 Övriga kvinnor 2 701 (7 %) 268 (4 %) 1 228 (6 %) 1 166 (9 %)
 [varav drygt 282 med  [23 & 109]   [105 & 309]  [149 & 395]
 hustruepitet samt ca 830 
 änka & dylika]

summa kvinnliga  3 397 (8 %) 381 (6 %) 1 640 (8 %) 1 330 (10 %)
  
99 Summa brevutfärdare saknas 2 881 (7 %) 271 (4 %) 1 836 (9 %) 694 (5 %)
 
summa summarum utfärdarrader i SDhk 39 561 5 923 19 836 13 148

b) Numreringen av de prosopografiska grupperna följer numreringen i relations- 
databasen, vilken informerar andra användare om vad dessa siffervariabler står för. 
Numreringen anknyter styckvis till en äldre prosopografisk databas av undertecknad,  
se Franzén 1998, tabell 11:16, s. 273.
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I tablån ovan kan man säga att de tre valda skedena motsvara högme-
deltid, den senmedeltida krisens nedgångsfas samt återhämtningsperioden 
därefter. För den högmedeltida perioden dominerar regenter och klerker 
– såväl svenska som utländska – bland förstautfärdarna. Det förvånar inte 
och den slagsidan speglar ett fattigt efterblivet samhälle. Med det menar 
jag att det i stor utsträckning var bland dessa yttersta makthavare man 
hade råd med den dyra investering ett brev innebar. Pergament var under 
denna period det nästan allenarådande skrivmaterialet och utsökningar i 
SDhk antyder att det billigare brevet på (i huvudsak importerat) papper 
inte blir vanligt förrän på 1420-talet.

Under senmedeltid (1351–1527) ökar, som synes, den totala brevmäng-
den, och allt billigare skrivdon gick hand i hand med de ofrälse ståndens 
politiska frammarsch, tydligast manifesterad i de stora resningarna 1434–
1436 samt de ofrälses inträde 1464 som aktiv part i herredagen,63  alltså 
den (med ojämna mellanrum sammanträdande) församling av de så kallade 
rikets män som med tiden skulle utvecklas till en lagstiftande församling, 
Sveriges riksdag. Det borgerliga brevskrivandet verkar som synes bli större 
under senmedeltid, så också grupp nummer 3 som ovan etiketteras ”Världs-
lig frälseman & närstående grupper”. Det måste ånyo påtalas att denna 
kategori är synnerligen heterogen till karaktären och att endast minutiösa 
vidare studier skulle bringa bättre reda i vilka som där var ofrälse respektive 
frälse. Hade vi bättre kunskap om dessa många mäns status, skulle grupp 
nummer 20 öka – enkelt uttryckt bönder – en kategori som nu ligger rätt 
konstant på att representera en hundradel av breven sett till förste brevut-
färdare (men som kanhända skulle bli större ifall vi klassificerade även de 
personer som i förekommande fall nämns efter försteutfärdaren eftersom 
de med sin låga status alltid omnämns efter personer av högre stånd).

Bland kvinnorna utgör regenterna en relativt liten grupp, men den be-
lägger det väl kända faktumet att kvinnor gifta med regenter, eller änkor 
efter dylika, kunde uppträda som rikets främsta ledare. Den mest rykt-
bara är riksföreståndaren (drottning) Margareta, men före respektive efter 
henne har vi regerande kvinnor som de båda änkehertiginnorna Ingeborg 
samt Kristina Gyllenstierna. Till det kommer att regenters makar ibland 
uppträder i sina levande mäns ställe. Nunnorna och deras kloster utgör 
heller inte de någon särskilt talrik skara bland brevutfärdarna, även om 
den senmedeltida krisens nedgångsfas hyser den största andelen av dessa 
kvinnliga klerker och deras institutioner. Deras andel jämfört med alla 
kvinnors kan illustreras med ett diagram med trendlinjer.

 63 Schück 2005, s. 96–98.
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diagram 3:1 Andel nunnor av första kvinnliga brevutfärdare 1200– 
  1527 i procent.

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur DS- och SD-serierna.

Den återstående kvinnogruppen – den i särklass största – är, likt kvin-
norna i gemen, stadigt ökande under medeltiden. Den diplomatariska tra-
ditionen brukar vara noga med att i regester och personindex ange ifall 
en kvinna var gift eller inte. Motsvarande princip för män praktiseras 
däremot sällan,64 åtminstone ifall hon inte är anonym. Som synes i tabel-
len inom klamrar ovan går det att i grupp nummer 42 söka ut andelen 
kvinnor med hustrus eller änkas titel i utfärdarkolumnen, varav de se-
nare generellt sett tycks vara ungefär dubbelt så många som de förra. Det 
är kanhända ett väntat storleksförhållande i analogi med de omnämnda 
kvinnliga regenterna ovan – kvinnan som ärver makt, egendom och an-
svar – det vill säga att det främst var som änka som kvinnan kunde bli 
sin egen herre på medeltiden. En analys av det medeltida änkebegreppet 
i Sverige – hur det av samtiden definierades och hur praxis kring det såg 
ut – har nyligen publicerats av Gabriela Bjarne Larsson.65

 64 Franzén 2006, s. 95 ang. personregistret Till DS 7 som varandes det enda av dessa dip-
lomindex som behandlar män och kvinnor jämställt (upprättat av Per-Axel Wiktorsson).
 65 Bjarne Larsson 2008, s. 227 ff.
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Det skulle leda fel ifall man utifrån ovan redovisade siffror från en ut-
sökning av änkor och hustrur (eller rättare sagt bokstavskombinationerna 
”Änka/änka” & ”Hustru/hustru”)66 drog slutsatsen att änkorna och hust-
rurna utgör en minoritet av alla dessa första brevutfärdare. Det förhåller 
sig säkerligen tvärtom, och en granskning av exempelvis de femtio diplom 
som är utgivna av den lakoniska benämningen ”Metta Ivarsdotter” åren 
1499–1515 döljer många brev av riksföreståndaren Svante Nilsson Stures 
hustru och från år 1512 hans änka. Ett annat exempel av många tänkbara 
på dolda hustrur eller änkor utgör fyra brev utgivna av ”Agneta Eriksdot-
ter” 1445–1452 vilka antagligen härrör från änkan efter den dansk-svens-
ka riddaren och riksrådet Sten Turesson Krummedike. En genomgång av 
samtliga kvinnor utan hustrus eller änkas epitet skulle i och för sig vara 
intressant, men en sådan undersökning skulle alldeles överskrida resur-
serna i detta projekt.

Bland breven hittar vi dock kvinnor som utfärdare utan spår av att de 
stod under förmynderskap, även om det förstås är svårt att en gång för 
alla fastställa att så verkligen var fallet. Det är dock inte osannolikt att vi 
i denna stora grupp återfinner de som varken var klerker, gifta, änkor el-
ler stående under förmynderskap via giftoman.67 Att aldrig gifta kvinnor 
skulle få uppträda som sina egna herrar stred mot de patriarkala normer 
som medeltidens klerikala och världsliga härskare sökte att inrätta. Ett 
par exempel på tänkbara möjliga patriarkala systemanomalier kan dock 
nämnas här för att markera att den medeltida patriarkala ideologin inte 
med självklarhet alltid följdes i den ekonomiska verkligheten: Fredagen 
den 18 juli 1460 donerar en viss ’Anna Klas Slavikadotter jord i Faringe 
socken i Närdinghundra till Skokloster’ och söndagen den 1 mars 1472 
säljer ’Anna Lydekadotter sitt gods i Edsbro socken i Roslagen till ärke-
djäknen i Uppsala domkyrka’.68

*

För att återvända till siffror över tid och eventuella trender kan nämnas 
att jag tidigare konstaterat att den totala andelen av de namngivna kvin-
norna i breven i sin helhet minskar relativt de namngivna männen un-

 66 Det kan tilläggas att titeln ”Fru/fru” också står att finna bland utfärdarna i grupp 42 i 
tabell 3:1. De uppgår till 46 stycken rensat för alla de som dessutom tituleras hustru eller 
änka.
 67 Om dessa kvinnor utan patriarkal förmyndare, se t.ex. Andersson Raeder 2003,  
s. 18–20.
 68 SDhk 27629 & 29382.
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der 1300-talet. Det överraskar med tanke på att den perioden generellt 
sett innebar större ekonomisk frihet i och med en ökad grad av kom-
mers på vissa tvångsinstituts bekostnad (slaveri och livegenskap). Från 
en andel om 10–11 procent i 1300-talets början sjunker andelen namn-
givna kvinnor i jämförelse med männen dito ned mot 8–9 procent fram 
mot 1300-talets mitt.69 Möjligen föreligger ett samband med att det är då 
pesten börjar sina fruktansvärda härjningar i Eurasiens befolkningar och 
att kvinnorna eventuellt drabbades hårdare än männen av de återkom-
mande pandemierna och de allt uslare levnadsvillkor som föregick dessa 
pandemier,70 även om den stora merparten av de kvinnor vars spår vi här 
rör oss med hörde till högre välbärgade strata.

Den genomsnittliga kvinnoandelen i tabellen ovan är 8,6 % av totalen 
och 9,3 % ifall de brev exkluderas där ingen utfärdare är känd, vilket är 
en rimlig avgränsning. Det kan jämföras med den totala andelen kvinnor i 
registren till de tryckta DS- och SD-banden: 9,1 %. En tidigare studie gav 
för exempelvis de tre SD-volymerna med tryckta brev från åren 1401–
1407, 1408–1414 och 1415–1420 8,4 %, 8,1 % respektive 8,8 % andel 
namngivna kvinnor av totalen namngivna personer i brevens personregis-
ter.71 Motsvarande procentutfall för kvinnor som förstnämnda utfärdare i 
SDhk för dessa tre perioder blir 8,2 %, 10,6 % samt 12,8 %. Då antalet 
brev före 1247 är ringa, vissa årtal saknar bevarade diplom helt, förenklar 
det att begränsa letandet efter eventuella trender från och med detta årtal. 
Vad gäller jämförelsen med DS- och SD-registren (1000-tal till 1376 & 
1401–1420) måste påpekas att här föreligger en betydande överlappning 
mellan DS- och SD-serierna kontra SDhk, eftersom många brevutfärdare 
givetvis återfinns i personregistren som DS- och SD-utgåvorna utrustats 
med. Diagrammet över andelen brevutfärdare som var kvinnor ser ut som 
följer:

 69 Franzén 2006, tabell 4:1 s. 95 f & diagram 9:2 s. 216 .
 70 Myrdal 1999, s. 118 f.
 71 Franzén 2006, s. 95 f. De källkritiska kommentarerna till dessa personindex är täm-
ligen omfattande och Johanna Andersson Raeder har i sina pågående studier av dessa 
brevindex förfinat dessa ytterligare (Andersson Raeder 2007, s. 20–27).
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diagram 3:2 Andelen kvinnliga första brevutfärdare 1247–1527 
  med trendlinjer

Stöder dessa data idén om en med kommersialisering och urbanisering 
parallell mottrend i form av ett redan under för-reformatorisk tid mer 
artikulerat och hårdare patriarkat från och med 1300-talets början?  
Reformationen som en patriarkal rörelse, och om denna hade en medel-
tida föregångare, är ett problematiskt frågekomplex med internationell 
räckvidd.72 Den har för Skandinavisk medeltid bland annat behandlats av 
Birgit Sawyer och Anu Lahtinen. Lahtinen målar upp en bild av i huvud-
sak patriarkal kontinuitet från medeltid till den äldremoderna epoken (åt-
minstone för Finland) medan Sawyer slår fast att åtminstone ”den ogifta 
kvinnan under medeltiden hade en plats och ett berättigande, som hon 
helt förlorade efter reformationen”.73

 72 Wiesner 1993, s. 255, Bennett s. 149 & Keniston McIntosh 2005, s. 252. Se även 
Franzén 2006, s. 91.
 73 Lahtinen 2002, s. 42 f & Sawyer 2002, s. 102. Birgit Sawyer har med Peter Sawyer 
tidigare konkluderat att ”In general it is clear that women, at least those belonging to the 
upper ranks of society, had a wider range of opportunities in the Middle Ages than after 
the Reformation” (Sawyer&Sawyer 1993 s. 212).
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Diagram 3:2 visar tydligt att den rätlinjiga trendlinjen pekar uppåt för 
kvinnligt deltagande tvärs igenom perioden 1277–1527. Resultatet kan 
således sägas stödja, eller åtminstone vara fullt kompatibelt med, Saw-
yers syn på medeltiden som en relativt bättre period för kvinnorna än den 
därpå följande epoken. Övriga två kurvor visar dock på påtagliga varia-
tioner, såsom den relativa nedgången 1322–1364 vilket är i överensstäm-
melse med tidigare iakttagen trend.74 Därefter följer en uppgång, medan 
nyss nämnda period 1401–1420 som väntat startar med en nedgång, följd 
av en uppgång. 1420- och 1430-talen samt det dryga decenniet kring se-
kelskiftet 1500 innehåller nya nedgångar av andelen kvinnor bland brev-
utfärdarna. Bottenår under senmedeltiden såsom 1362, 1435, 1463, 1507 
och 1519 ligger mitt i förödande inbördeskrig och år 1362 bekräftar tidi-
gare observationer av sjunkande kvinnligt deltagande på jordmarknaden 
1361–1365.75

Trots dessa upp- och nedgångar får resultatet av denna genomgång av 
svensk medeltid sägas peka i riktning mot ökat utrymme för kvinnor att 
uppträda i offentligheten. Det är sant att högre strata dominerar materia-
let kraftigt, även om som framgått ovan individer från de ofrälse stånden 
står att belägga.76 Om reformationen innebar en förstärkning av patri-
arkatet – vilket mycket väl kan ha varit fallet – tyder resultaten här inte 
på någon ihållande trend i patriarkaliserande riktning som skulle infallit 
redan före denna omdanande process i det svenska riket.

*

Avslutningsvis görs ett försök att kombinera föregående kapitels tema 
urbanisering med detta kapitels röda tråd, kvinnligt deltagande i upp-
rättandet av officiella urkunder. I det syftet har sju landskaps städer och 
landsbygd sammanförda i sex kategorier undersökts vad beträffar andel 
kvinnor som första brevutfärdare. Till det har som slutrad också lagts Sve-
rige i sin helhet (inklusive då norska, danska och numera finska regioner) 
och resultatet redovisas i följande tablå:

 74 Franzén 2006, s. 95 f.
 75 Franzén 2006, s. 108.
 76 Se även Franzén 2006, tabell 4:6 s. 123 som belägger kvinnor ur bondeståndet som 
agerat som säljare på jordmarknaden 1356–1360.
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tabell 3:2 Förstanamn i utfärdarkolumnen i SDhk uppdelade efter    
  kön i stad respektive på landsbygd i utvalda landskap    
  samt Sverige i sin helhet 1215–1527

Område  Kvinnor i stad (& %) Totalt män och Kvinnor på  Totalt män och kvinnor Kvinnor totalt i stad Totalt män och kvinnor 
  kvinnor i stad på landsbygd (& %) på landsbygd   och på landsbygd (& %) i stad och på landsbygd

Sverige och 1 515 (10,8 %)  13 968 873 (9,3 %) 9 416 2 388 (10,2 %) 23 384
Finland i 
sin helhet

Uppland 324 (8,4 %) 3 852 142 (11,6 %) 1 228 466 (9,1 %) 5 080

Södermanland 83 (6,5 %) 1 269 112 (9,2 %) 1 224 195 (7,8 %) 2 493

Östergötland 740 (20,8 %) 3 550 109 (9 %) 1 210 849 (17,8 %) 4 760

Småland 63 (5,8 %) 1 077 102 (9,5 %) 1 072 165 (7,7 %) 2 149
 
Närke &  99 (8 %)  1 239 53 (7,5 %) 709 152 (7,8 %) 1 948
Västmanland  

Västergötland 79 (10,3 %) 764 167 (14 %) 1 194 246 (12,6 %) 1 958

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur DS- och SD-serierna.
Anm.: a) Brev som inte kunnat dateras är ej inkluderade och det första brev som uppfyl-
ler kriterierna för att medtas här är från år 1215, SDhk 341, medan sex än äldre Lunda-

Siffrorna ovan ger oss inga dynamiska data från medeltiden men ändå 
vissa tecken på regional variation. De tre raderna med svealandskap är 
tämligen homogena vad gäller kvinnlig andel av brevutfärdare med lik-
nande andelstal för Småland. Västergötland ligger något högre än dessa 
fyra landskap vad gäller kvinnliga första brevutfärdare i både stad och 
landsbygd, även om de urbana beläggen till numerären är tämligen blyg-
samma. I en klass för sig står Östergötland som till numerären män samt 
kvinnor kommer nära Uppland, men som till andelen ligger på cirka dub-
belt så hög andel kvinnliga brevutfärdare, en andel som helt och hållet har 



första brevutfärdaren     57

tabell 3:2 Förstanamn i utfärdarkolumnen i SDhk uppdelade efter    
  kön i stad respektive på landsbygd i utvalda landskap    
  samt Sverige i sin helhet 1215–1527

Område  Kvinnor i stad (& %) Totalt män och Kvinnor på  Totalt män och kvinnor Kvinnor totalt i stad Totalt män och kvinnor 
  kvinnor i stad på landsbygd (& %) på landsbygd   och på landsbygd (& %) i stad och på landsbygd

Sverige och 1 515 (10,8 %)  13 968 873 (9,3 %) 9 416 2 388 (10,2 %) 23 384
Finland i 
sin helhet

Uppland 324 (8,4 %) 3 852 142 (11,6 %) 1 228 466 (9,1 %) 5 080

Södermanland 83 (6,5 %) 1 269 112 (9,2 %) 1 224 195 (7,8 %) 2 493

Östergötland 740 (20,8 %) 3 550 109 (9 %) 1 210 849 (17,8 %) 4 760

Småland 63 (5,8 %) 1 077 102 (9,5 %) 1 072 165 (7,7 %) 2 149
 
Närke &  99 (8 %)  1 239 53 (7,5 %) 709 152 (7,8 %) 1 948
Västmanland  

Västergötland 79 (10,3 %) 764 167 (14 %) 1 194 246 (12,6 %) 1 958

sitt ursprung i Östergötlands städer.
Siffrorna för Väster- och Östergötland kan tolkas som ytterligare indi-

cium på att Götalands kärnlandskap låg före Svealand ekonomiskt tvärs 
igenom svensk medeltid, trots den senare regionens stora framsteg under 
senmedeltid inom bergsbruk, hantverk och köpstadsväsende. Att utveck-
lingen bromsades upp i Västergötland vid ingången till sen medeltid ligger 
nära till hands att anta, parallellt med den stora andelen kvinnor i offent-
ligheten i det östra grannlandskapet bekräftar slutsatsen på sidan 40 av ett 
Östergötland på stark frammarsch.

 

brev 1085–1201 exkluderats (SDhk 171, 174, 180, 248, 263 & 296).
b) Den översta raden ”Sverige och Finland i sin helhet” inkluderar fler områden 
än de sex i tabellraderna nedanför denna.
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Sammanfattning

I detta arbete har jag redogjort för ett studium baserat på en databas 
över de drygt 39 000 medeltida svenska breven som Riksarkivet publice-
rat, SDhk. I centrum för mitt intresse har stått att söka efter kvantitativa 
trender som kan tänkas utgöra indirekta effekter av ekonomisk utveckling 
i det medeltida Sverige (ca 1200–1527). Denna har mätts på i huvudsak 
två sätt: Dels via att beräkna hur stor andel av breven år för år som ut-
färdades i en stad jämfört med landsbygden, dels via att mäta hur graden 
av kvinnliga första utfärdare av brev förändras över tid. Min förförståelse 
grundas på idén att en stegrande grad av kommers i samhället – frivillighet 
på bekostnad av tvång – borde leda till fler kvinnliga aktörer samt ökad 
närvaro eller aktivitet i städerna; det gäller även för brev som upprättats i 
andra syften än ekonomiska. I min förförståelse ingår också att de många 
nya städerna i västra Europa utgjorde en sinnebild för fri arbetskraft och 
att Sverige via reception därifrån kom att utvecklas i liknande banor.

De källkritiska problemen med min metodik är omfattande och manar 
till försiktighet i slutsatserna om strömningar i det medeltida Sverige. De 
båda studerade trenderna är dock generellt sett uppåtriktade under hög- 
och senmedeltid, men med intressanta variationer. Kvinnorepresentatio-
nen uppträder tidvis volatilt. Det gäller särskilt under 1300-talet, vilket i 
viss mån stämmer överens med tidigare forskning att kvinnlig represen-
tation i breven verkar gå tillbaka under perioder av inbördeskrig. Om 
reformationen, med start 1527 i Sverige, innebar ett hårdnande patriarkat 
är en omstridd fråga med internationell räckvidd. Men om den nya läran i 
svensk tappning var mer misogyn vad gäller kvinnligt deltagande i offent-
ligheten, tyder denna undersökning inte på någon medeltida föregångare 
– tvärtom!
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Urbaniseringen, såsom den skönjes här, var särskilt kraftig under den 
sista fjärdedelen av 1200-talet, ett kvartssekel som i tidigare forskning 
pekats ut som en period av särskilt omfattande emancipation av ofria 
män och kvinnor. Urbaniseringen fortsätter uppåt till 1300-talets mitt, 
men nu svagare än på 1200-talet, vilket stämmer rätt väl med den tidigare 
forskningens slutsats att många nya städer grundades under 1200-talet. 
Därefter permanentas en nivå på i genomsnitt drygt hälften av beläggen 
för staden som brevutfärdarort, men parad med en svag trend nedåt fram 
till reformationen. Hypotetiskt föreslås denna urbana stagnation under 
svensk senmedeltid spegla att de tättbefolkade städerna drabbades hårda-
re än landsbygden av de många epidemierna av pest perioden 1350–1450, 
och därefter att landsbygdens återhämtning från bottenläget av resursöde-
läggelsen var än mer markerad än städernas.

Regionalt sett synes Väster- och Östergötland ha legat i ekonomisk 
framkant i jämförelse med det mer arkaiska Svealand – den tidigaste 
svenska myntningen i Götaland är bara ett indicium av flera på det. Svea-
land hämtade in delar av försprånget, särskilt under senmedeltiden och 
framför allt i jämförelse med Västergötland. Östergötland uppvisar den 
största andelen kvinnliga brevutfärdare och en hög grad av urbanisering, 
vilket kanhända innebär att det landskapet var det som kom längst i eko-
nomisk utveckling under 1300- och 1400-talen.
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Summary
 

In this book, I have reported on a study, based on a database (SDhk), 
of the more than 39,000 Medieval Swedish charters that the National 
Archives of Sweden has released. The focus of my interest has been to 
search for quantitative trends that were likely to be the indirect effects of 
economic development in Medieval Sweden circa 1200–1527. Essentially 
this has been measured in two ways: First, by calculating the proportion 
of charters, year by year, which were issued in towns compared to ru-
ral places. And second, by looking at the first issuer of each charter and 
measure the changing proportion of issuer that was female. My point of 
departure is based on the idea that a rising level of commerce in society 
– voluntariness at the expense of compulsion – should lead to a higher 
degree of female participants, and increased presence or activity in the 
towns. This suggestion is as well applied to charters prepared for purposes 
other than economic. My starting point also includes the proposal that the 
many new towns in Western Europe became a symbol of free labour and 
that Sweden, in due time, by way of influence, came to be developed in a 
similar way.

The source-critical problems of my methodology are wide-ranging and 
call for caution in conclusions about trends in Medieval Sweden. How-
ever, the two studied trends, generally point upward during the High and 
Late Middle Ages, but with interesting variations. Women’s representation 
is found occasionally volatile, especially during the 1300’s, which to some 
extent is consistent with previous research stating that female representa-
tion in the charters decline in times of civil war. If the Reformation, star-
ting in 1527 in Sweden, represented a more intense form of patriarchate, 
this is a problem of international importance. But if the new Swedish faith 
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was more hostile to women appearing in public, this investigation does 
not support any medieval precursor – more likely the opposite!

Urbanization, as detected here, was particularly extensive during the 
last quarter of the thirteenth century, an era that in previous research has 
been identified as a period of intensive emancipation of men and women 
in serfdom. The urbanization continues upwards until the middle of the 
fourteenth century, but now the trend is weaker than in the thirteenth 
century, which fits roughly with previous research findings that many a 
new Swedish town was founded during the 1200s. After the middle of the 
fourteenth century the level of towns as place of issue is made permanent 
somewhere over half the charters, but coupled with a slight downward 
trend until the Reformation. I suggest as a hypothesis that this relative 
urban stagnation in Late Medieval Sweden reflects that the densely po-
pulated towns were hit harder than rural areas of the many epidemics of 
plague 1350–1450, followed by an even more pronounced rural economic 
recovery (compared to the urban upturn) from the bottom position of the 
devastation.

From a regionally point of view the southern Swedish provinces of Väs-
tergötland and Östergötland seem to have been in the economic lead in 
comparison with the more archaic Svealand – the early Geatish coinage in 
the twelfth century is just an indication of many. Svealand came to dimi-
nish that economic gap, especially in the late Middle Ages, and in compa-
rison to Västergötland, while Östergötland shows the largest percentage 
of female issuer of charters and a high degree of urbanization.
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Tabell- och diagrambilaga

tabell 6:1 Orts- och tidsdaterade regester över brev i SDhk 1087– 
  1527 / Sannolikt kommersiella brev bland totalt antal 
  brev med utfärdarort i Sverige (inkl. Finland)

 Period Antal regester Varav sannolikt  Andel sannolikt
   kommersiella kommersiella

 1087–1327 1 416 520 37 %
 1328–1377 3 194 1 105 35 %
 1378–1427 5 975 2 253 38 %
 1428–1477 6 817 2 293 34 %
 1478–1527 6 500 2 151 33 %

 S:a 1087–1527 23 902 8 322 35 %

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur Svenskt ortnamnslexikon, Ortre-
gistren till Svensk Diplomatarium (DS och SD), Styffe 1911, Mattisson 1986, Retsö 2006 
samt Medeltidens ABC).
Anm.: Regester utan utfärdarort, 10 481 stycken, ej medtagna. Se vidare s. 23 f. om 
denna tablå.
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diagram 6:1 Brevutfärdarorter 1100–1527 / Proveniensandelar uppde- 
  lade i 20-årsperioder med trendlinjer i löpande genomsnitt

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur Svenskt ortnamnslexikon, Ortre-
gistren till Svensk Diplomatarium (DS och SD), Styffe 1911, Mattisson 1986, Retsö 2006 
samt Redin&Svensson 2001.
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tabell 6:2 Uppräkning av förekomster av utfärdarort i SDhk klassifice- 
 rade efter riken, regioner och städer (1000-tal till 1500-tal)

Nr. i  Område  Antal förekomster
databasen   bland regestren i SDhk

0  I Utfärdarort saknas 10 481

1–20 II Svenska landsorter 
  (inkl. då danska, norska och 
  numera finska landsorter)

 1 Uppland 1 267
 2 Södermanland 1 245
 3 Östergötland 1 239
 4 Småland 1 094
 5 Skåne 143
 6 Halland 45
 7 Västergötland 1 229
 8 Bohuslän 149
 9 Värmland 109
10  Närke 237
11  Västmanland 500
12  Dalarna 206
13  Finland (inkl. Åland) 610
14  Norrland (Hälsingland då kallat) 195
15  Jämtland & Härjedalen 399
16  Dalsland 44
17  Öland 97
18  Gotland 23
19  Blekinge 4
20  Oidentifierad landsort i Sverige 921

summa  9 756 
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2 per. glid. med. (andelnoda)

2 per. glid. med. (andelutomnordisk)
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33–199 III Svenska städer som brevutfärdar-
  orter (inkl. städer i då danska, norska 
  och numera finska områden)

33  Eksjö 5 
34  Jönköping 231
35  Kalmar 612
36  Vimmerby 32
37  Gamleby/Västervik & 
  Västervik från 1433 117
39  Växjö 126
40  Bogesund 9
41  Falköping 16
42  Hjo 1
43  Lidköping 15
44  Lödöse (Gamla & Nya) 181
46  Skara 541
47  Skövde 20
48  Hästholmen 12
49  Linköping 927
50  Norrköping 107
51  Skänninge 384
52  Söderköping 457
53  Vadstena 1 772
54  Nyköping 340
55  Strängnäs 742
56  Torshälla 52
57  Trosa 8
58  Tälje (Telge) / (Söder)tälje 156
59  Enköping 84
60  Sigtuna 103
61  Stockholm 2 563
62  Uppsala 1 270
63  Öregrund 4
64  Östhammar 4
65  Arboga 263
66  Köping 33
67  Västerås / Arosie 716
68  Örebro 269
69  Hedemora 30
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70  Gävle 2
71  Visby inkl. Visborg 212
103 Lyckå 10
104 Ronneby 8
105 Sölvesborg 11
107 Falsterbo 33
108 Helsingborg 165
109 Landskrona 15
110 Lund 497
112 Malmö 109
113 Simrishamn 2
114 Skanör 13
115 Tommarp 7
116 Trelleborg 8
117 Vä 2
118 Ystad 13
119 Åhus 23
120 Aranäs 2
121 Falkenberg (Gamla & Nya) 3
124 Halmstad/Övraby & Halmstad/
  Broktorp 122
126 Kungsbacka 9
127 Laholm 16
128 Varberg (Gamla & Nya) & 
  Getakärr 91
129 Akerhus 1
130 Kungahälla 1
131 Marstrand 7
132 Uddevalla 4
194 Borgå (Porvoo) 16
195 Nådendal (Naantali) 125
196 Raumo (Rauma) 6
197 Ulvsby (Ulvila) 3
198 Viborg (Viipuri) 157
199 Åbo (Turku) 577

summa  14 472
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200–266 IV Norska brevutfärdarorter vilka 
  ej redovisas under I & II

200 Bergen / Munkelivs kloster 49
201 Nidaros 14
202 Oslo 65
203 Tunsberg 2
204 Akershus Akerborg 11
205 Gorve 1
206 Trondheim 28
207 Tönsberg 33
208 Näs, Östråt, Skiidha & 
  Östråt i Norge 4
209 Stavanger 9
210 Reidevall 3
211 Edö nära Trondheim 1
212 Plettoen / Kopseng / Nos i Aals sn 4
213 Berge 1
214 Ottavik 1
215 Bolstad 2
216 Söreim 1
217 Kongsvinger 1
218 Egge 1
219 Forberg 5
220 Hakas 4
221 Loom Lom 2
222 Mechldaall 1
223 Munkaliff 1
224 Näs [Romerike; FBO] 3
225 Nesine 1
226 Österaat (Österåt) gammal 
  sätesgård på Örlandet 1
227 Odeshove 1
228 Sand i Fjære hd i Norge 1
229 Hamar 6
230 Brunskog 1
231 Höidalsmo 1
232 Thretten 1
233 Solberg & Solberg i 
  Beitstad (Nord-Tröndelag) 3
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234 Sönderborg 1
235 Skjoldenæsholm 1
236 Slandrom 1
237 Namfne 1
238 Ringebo 1
239 Alm 1
240 Geisby 1
241 Manvik 1
242 Ström 2
243 Sunde 1
244 Tronger (Alsen) 1
245 Lagerstad 1
246 Viker / Wik i Soghne 2
247 [Berg] [Rörogen Rörön i Berg?] 1
248 Ballersta [osäkert) 1
249 Ammer 1
250 Gjeilo (i Skjåk) 1
251 Hakaas 1
252 Gimsö 1
253 Aukrust 1
254 Vågå tingslag 1
255 Stamstad 1
256 Steinkirke 1
257 Sörvaer 1
258 Ullenshof/Ullenshov i Romerike 1
259 Ås i Follo 1
260 Haug 1
261 Mid-Strand 1
262 Nord-Strand 2
263 Rönsberg 1
264 Ullensyn 1
265 Voluseters ting 1
266 Værne kloster/Verne kloster 
  i Østfold 1

summa  299
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300–393 V Danska brevutfärdarorter vilka 
  ej redovisas under I & II

300 Köpenhamn / Köpenhamns slott 292
301  Helsingör / Esroms kloster 13
302 Ribe 11
303 Roskilde 64
304 Viborg 14
305 Vordingborg / Wordingborg / 
  Vordingsborg 50
306 Århus 6
307 Ålholm 9
308 Ålborg 2
309 Bornholm inkl. Hammershus 14
310 Flensborg / Flensburg 27
311 Lolland 7
312 Själland 2
313 Gottorps slott 5
314 Gurre slott 2
315 Haderslev 2
316 Hedeby 1
317 Hjørring 1
318 Odense 9
319 Nyköbing på Falster 7
320 Nyborg 20
321 Maribo, Mariebo 13
322 Kalundborg 31
323 Nykøbing 3
324 Antvorskov 1
325 Saxköping 3
326 Dragsholm 4
327 Gorghe 1
328 Syeburgh/Syoburgh 2
329 Fynbo 3
330 Ørkild 1
331 Schonenberghe”” (el. möjl. 
  Crhonenberghe m.fl. varianter) 2
332 Kongshaffwen 1
333 in castro Hasnensi 1
334 Höffwers 1
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335 Alewath 1
336 Aleburg 1
337 Middelfart Mälefahr 1
338 Werle Warne 1
339 Doesburg 1
341 Kolding (stad i Danmark) 3
342 Sjöborg Søborg 6
343 Trankärr 1
344 Holbæk 3
345 Nestved stad i Danmark 6
346 Skjelskör Skjälskör stad 
  i Danmark 2
347 Slagelse 3
348 Hyringsholm Hörsholm 1
349 Ringsted 10
350 Kallundborg 4
351 Tornborg Tarnborg Sorø 2
352 Skarsholm 1
353 Slesvig 4
354 Deventer (stad i Danmark) 2
355 Elbing 3
356 Skive stad i Danmark 1
357 Abrahamstrup 1
358 Slangerup 2
359 Tommerup 1
360 Køge Köge 1
361 Korsør Korsör 2
362 Stegeswndh 1
363 Mörker Sankt Antoni kloster) 1
364 Nested Nästvid Nestved 3
365 Nysted 1
366 Ölby på Själland 1
367 Öved (?) [Övith/Övedskloster?] 1
368 Randers 4
369 Segeberg 1
370 Serreslev 1
371 Harisborg 1
372 Horsens 4
373 Sorö [kloster] 1
374 Skaveholm 1
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375 Sköldenäs 1
376 Svendborg 1
377 Tarnehaue 1
378 Teje 1
379 Fredriksborg 1
380 Hickeberg Heckeberg 1
381 Skemminge 1
382 Skooby häradsting (Fyn) 1
383 Bargherdorpe 1
384 Halsnäs 1
385 Howers härad 1
386 Oxhöö 1
387 Västervig [vid klostret; FBO] 1
388 Vallöf i Bæverskov hd 1
389 Vemersunde 1
390 Abramstorps kungsgård 
  nu Jægerspris 1
391 Had’s häradsting 1
392 Haraldsborg 2
393 Ramsyö härad 1

SUMMA  730

400–723 VI Utomnordiska 
  brevutfärdarorter

400 Danzig 77
401 Dorpat 11
402 Fürstenberg 2
403 Heidelberg 3
404 Kampen 9
405 Konstanz 25
406 Köln 12
407 Lübeck / Marienwold vid 
  Lübeck 333
408 Marienburg 48
409 Narva 9
410 Nienport 1
411 Nimwegen 1
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412 Nürnberg / Frankfurt 7
413 Putzig 7
414 Reval / Mariendal i Reval 216
415 Riga 30
416 Rostock 70
417 Stralsund / Marienkron 
  i Stralsund 106
418 Wien 2
419 Wismar 24
420 Zierikzee 1
421 Zutfen / Zutphen 3
422 Amsterdam 1
423 Anklam 1
424 Atlinburg? 1
425 Brügge 15
426 Doberan 2
427 Domnau 1
428 Dordercht / Dordrecht 2
429 Erfurt 1
430 Gnadenberg 7
431 Greifswald 17
432 Grevesmühlen 3
433 Grieben 1
434 Hadersleben 1
435 Hapsal 4
436 Schwaan 1
437 Schwerin 8
438 Schleswig 4
439 Schöneberg 1
440 Leipzig 4
441 Hamburg 3
442 Harderwijk 3
443 Lüneburg 4
444 Wenden 8
445 Antwerpen 2
446 Arensburg 1
447 Mecklenburg 2
448 “”Schonenberghe”” (el. möjl. 
  “”Crhonenberghe””) 1
449 Breslau 2
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450 Iserlohn 1
451 Ösel 1
452 Braunschweig 1
453 Dünamünde 1
454 Dungerandis / Tangermünde 3
455 Comorsk 1
456 Graudenz 1
457 Frauenberg 1
458 Dortrecht 1
459 Neuberg bei Fulda 1
460 Briel 1
461 Christburg 1
462 Cynna (Brandenburg?) 1
463 Hildesheim 2
464 Neumühlen (Nigermole) 1
465 Cardewaye vid Wittensten 
  (oklar belägenhet) 1
466 Travemünde 1
467 Kübeck 1
468 Vinda (Windau) 2
469 Audenard 1
470 Bielefeld 1
471 Schwisow 1
472 Stafsclenorsunde 1
473 Ratzeburg 1
474 Soest 1
475 Paderborn / Påbodanäs 1
476 Padis / Padis kloster 7
477 Pilthen 1
478 Bautzen 1
479 Haag 1
480 Kremmen 1
481 Leals slott 1
482 Spandow 1
483 Spremberg 1
484 Eldena by i Pommern i 
  nuv. Tyskland 2
485 Parchim i Mecklenburg 2
486 Stade stad i Bremens ärkestift 1
487 Remö / Rune 1
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488 Plön (tysk stad i Holstein) 1
489 Wolgast 2
490 Briel Brielle holl. stad 1
491 Fellin 2
492 Stavern Staveren 4
493 Thorn Torun stad i nuv. Polen 3
494 Brandenburg 1
495 Dramborg 1
496 Boenhof 1
497 Salzburg 1
498 Kay gård i Estland 1
499 Soor (i Livland) 19
500 Grätz 1
501 Ronneburg i Baltikum 3
502 Wolmar i Livland 4
503 Birszia i Polen 1
504 Königsberg 1
505 Kongotall Congetall 1
506 Kulmensee Kulmsee 3
507 Lublin (Birgitinerkloster) 1
508 Mechelm Mecheln 2
509 Od [Holstein(?); FBO] 1
510 Pacanów 1
511 Poppelsdorf 1
512 Prenzlau 1
513 Pudagla kloster 1
514 Radom (Polen?) 2
515 Reyneuelde 1
516 Sobbowitz 1
517 Strassburg 1
518 Goslar 1
519 Heilsberg 3
520 Stumis 1
521 Kolberg 1
522 Speyer 1
523 Svineborg 1
524 Axelgård 1
525 Wesenberg 1
526 Wittemberg 1
527 Guben 1
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528 Hage Gravenhage 1
529 Hambach 1
530 Heilsbronn 1
531 Hela (i Preussen) 1
532 Vollmar Wolmar 1
533 Sthume 1
534 Nuerberg 1
535 Nystath Lalandie 1
536 Palpelin 1
537 Pyozikaw”” (Piotrkow?) 1
600 Rom / Lateranen / Tusculanum 
  utanför Rom / Ostia / Tivoli 915
601 Anagni i Lazio 57
602 Avignon / Villeneuve / 
  Villeneuve-lès-Avignon 1 011
603 Florens 44
604 Genua 8
605 Lyon 60
606 Mantua 5
607 Neapel 8
608 Orvieto i Umbrien 39
609 Paris 86
610 Perugia 45
611 Pisa 13
612 Poitiers 10
613 Rieti 11
614 Pont-de-Sorgues 3
615 Rouen 2
616 Syon kloster 10
617 Ter Doest (i nuv. Belgien) 1
618 Viterbo / Montefiascone 72
619 Aachen 1
620 Assisi 13
621 Basel 32
622 Bologna 7
623 Clairvaux 5
624 Geneve / Genève 4
625 Lucca 7
626 Louvain 2
627 Verona 4
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628 Casasana 3
629 Citeaux 1
630 Dijon 2
631 Ferentino 1
632 Trient 1
633 Barcelona 1
634 Carpentras 1
635 Orleans 1
636 Toulouse 1
637 Vienne / Vienna stad i Frankrike 3
638 Mâle 1
639 Arras 1
640 Montdidier 1
641 Salon stad & borg i Provence 1
642 Perpignan (i södra Frankrike) 1
643 Catanzaro 1
644 Sena stad i Italien 1
645 Venedig 1
646 Gaeta stad i Italien 1
647 Lodi stad i Italien 1
648 Montefalco 3
649 Siena 5
650 Firenze 1
651 Marseille 1
652 Olispone [Portugal?;FBO] 1
653 S. Albans kloster 1
654 Saint-Denis 1
655 Janonicza 1
656 Narni 1
657 Agnani 1
658 Ferrara 2
659 Eltuil 1
660 Foligno 1
661 Fonsmarie 1
662 Valmontone 1
663 “”Bodi””? 1
700 London / Westminster / 
  Westminister / Windsor 22
701 York 2
702 Prag 2
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703 Petrikow 1
704 Buda(pest) 1
705 Bryssel 2
706 Dubrovnik 2
707 Krakow 4
708 Canterbury 2
709 Edinburgh 1
710 Novgorod 10
711 Jerusalem 3
712 Babylon 1
713 Kreta 2
714 Rhodos 2
715 Berkhamstead i England 1
716 Pontefract i England 1
717 Tutsbury slott 1
718 Pera (på Cypern) 1
719 King’s Lynn 1
720 Oxford 1
721 S:t Andrews 1
722 Wallingford 1
723 Shene 1

summa  3 823

summa summarum rader i SDhk 39 561

Källa: Databas efter bearbetning av SDhk samt data ur Svenskt ortnamnslexikon, Ortre-
gistren till Svensk Diplomatarium (DS och SD), Styffe 1911, Mattisson 1986, Retsö 2006 
samt Redin&Svensson 2001.
Anm.: Även brev som inte kunnat dateras exakt ingår i tablån ovan.
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