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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Under 1200-talet integreras Sverige liksom övriga östersjöområdet in i den
västeuropeiska samhällsutvecklingen. Starkt knuten till denna samhällsförändring är
uppkomsten av ett stadsväsende efter kontinentalt snitt dvs. handel och hantverk
koncentrerade till vissa platser som juridiskt är skilda från omgivande landsbygd.
Med tanke på att det stora flertalet av dagens storstäder har sina rötter i denna
urbaniseringsvåg är det kanske naturligt att den svenska urbanforskningen vad gäller
medeltiden koncentrerat sig på städernas uppkomst, främst kronologi och
bakomliggande orsaker, både stad för stad och för stadsväsendet som sådant.
Betydligt mindre forskarmöda har ägnats åt städernas vidare utveckling fram till det
sena 1500-talet då nästa stora urbaniseringsvåg sköljer över Sverige. Har alla städer
vuxit eller gått tillbaka lika mycket eller har förskjutningar skett i stadssystemet under
denna mellanperiod? Vad kan i så fall dessa förskjutningar säga oss om förändringar i
den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen?
Att regionala skillnader föreligger i uppkomsten av städer mellan Västsverige och
Östsverige och mellan tätbefolkade jordbruksbygder och glesare befolkade
skogsbygder har redan påvisats av tidigare forskning1. Som förslag till Östsveriges
försprång har föreslagits goda kommunikationer inom området, internationell handel,
läge nära maktens centrum, både den kungliga och den kyrkliga, och att städerna hölls
samman av en etablerad ortshierarki där varje stad har sin funktion i stadslandskapet.
För Västsveriges del skulle dessa förhållanden inte gälla.
Att studera tidpunkten för städernas uppkomst ger dock endast en grov och ibland
felaktig bild av urbaniseringens intensitet och regionala fördelning. För att komma
vidare och kunna fånga in kriser i systemet liksom tyngdpunktsförskjutningar inom
och mellan olika regioner finns inga genvägar, man måste försöka uppskatta
befolkningsutvecklingen.
I min C-uppsats som behandlade befolkningsutvecklingen i Östergötlands städer
1200-1520 gjorde jag ett för svenska förhållanden första försök att uppskatta
urbanutvecklingen i en sammanhållen svensk region utgående från
befolkningsuppskattningar2. Det visade sig där att utvecklingen var allt annat än
likformig under medeltiden med en tydlig förskjutning under senmedeltiden av hela
stadssystemets tyngdpunkt mot väster, inåt landet. Som möjliga förklaringar kan man
se ökad betydelse för den lokala handeln, förändrade relativpriser på exportprodukter
och en ökad ekonomisk specialisering mot boskapsskötsel i Götalands skogsbygder.
Även i övriga Europa finns samma dynamik i stadssystemet på samtliga nivåer.
Exempelvis förefaller det under högmedeltiden ledande Norditalien falla tillbaka
under senmedeltiden relativt andra regioner. För Europa tycks dessutom gälla att de
1
2
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stora städerna går tillbaka under senmedeltiden, åtminstone fram till 1400-talets mitt.
Detta förhållande kompenseras möjligen av att ett antal mycket små städer uppstår
men det är tveksamt om detta uppväger de stora städernas tillbakagång. Stagnation
eller tillbakagång mellan 1350 och 1500 är den dominerande synen för Europa i stort
men med regionala variationer. Denna stagnation kopplas till den
befolkningsminskning som följde i agrarkrisens spår3.
Hur passar då städerna vid Mälaren in i den här bilden? Har vi även här ett dynamiskt
stadslandskap och uppvisar senmedeltiden tillväxt eller stagnation? Forskningen har
visserligen tyckt sig se tecken på en senmedeltida tillväxt i Stockholm och Uppsala,
men en samlad och kvantifierad bedömning har inte gjorts. Att inga nya städer
grundas under senmedeltiden i området behöver inte vara ett tecken på stagnation vare
sig i absoluta eller relativa termer. För att beskriva utvecklingen finns inte heller här
några genvägar. Vi måste uppskatta befolkningsutvecklingen stad för stad så precist
som möjligt.

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR
Den övergripande frågeställningen är således hur mälarstädernas
befolkningsutveckling såg ut 1200-1611 och hur den ska förklaras både på stadsnivå
och för hela stadssystemet.
Frågeställningen kan emellertid brytas ned i ett antal uppgifter som behöver fullgöras,
se tabell 1.1

Eftersom systematiska folkmängdsuppskattningar baserade på medeltida källmaterial
i stort sett saknas för mälarstäderna p g a brist på en utvecklad metodik blir
metoddelen av uppsatsen därför förhållandevis omfattande. Jag kommer här att
3
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vidareutveckla den metodik jag presenterade i min C-uppsats, vilken går ut på att
kombinera indikationer från ett brett spektrum av metoder som utgår både från
skriftligt, arkeologiskt och konsthistoriskt källmaterial. Förbättringarna består dels av
att försöka finna nya metoder som är bättre än eller kompletterar existerande metoder,
dels av att noggrannare beräkna de koefficienter som de olika metodernas parametrar
ska multipliceras med för att man ska få en befolkningsuppskattning. Frågan
diskuteras ytterligare i kapitel 1.3.
Med hjälp av denna metodutveckling ska vi dels få fram en befolkningsdatabas för
mälarstäderna som visar deras befolkningsutveckling, dels kunna precisera när orterna
tog steget från den s k preurbana fasen med endast temporära aktiviteter över till fast
bosättning av först gles och i en senare fas tätare karaktär.
En mera generell fråga är i vilken takt städerna vuxit sedan de uppstod. Att tillväxten
var stark under högmedeltiden och svag under senmedeltiden är ett välkänt faktum.
Vad vi ska försöka göra här är att se vilka möjligheter det finns att kvantifiera och
precisera utvecklingen. Finns det en motsvarighet till landsbygdens agrarkris med
ödeläggelse århundradet efter digerdöden 1350? Under 1990-talet har dessutom ett
omfattande material av årsringsdaterat virke tagits tillvara vid utgrävningar runt
Östersjön. Kan man ur detta material identifiera särskilt intensiva faser under
högmedeltiden?
Med hjälp av folkmängdsuppskattningarna ska vi också diskutera och försöka förklara
mälarstädernas utveckling utgående från externa, mer generella faktorer. Vilka typer
av städer växte snabbast och varför? Hur ser utvecklingen ut i ett jämförande
perspektiv? Särskild uppmärksamhet kommer att riktas mot att förklara skillnader
jämfört med Östergötland p g a att vi har tillgång till befolkningsuppskattningar för
detta område.
Vi ska även granska utvecklingen i de enskilda städerna dels utifrån befintliga
uppskattningar av tillkomsttidpunkt och vidare utveckling, dels från ett mera öppet
perspektiv. I vilken mån avviker enskilda städer från det genomsnittliga
tillväxtmönstret och varför?
Som undersökningsområde har jag valt mälarstäderna, vilket här definieras som städer
som under medeltiden kunde nås från Mälaren med båt. Att just Mälaren valts som
undersökningsområde beror dels på att området bildar ett naturligt sammanhållet
stadssystem dels på att forskningen menat att 1200-talets urbanisering kronologiskt
sett likadan ut som i Östergötland4. Vi ska kritiskt granska denna hypotes i kapitel 5.9.
Uppsatsen är begränsad till 1200-1611, trots att Sigtuna går tillbaka till slutet av 900talet. Anledningen är att just åren kring 1200 markerar en generell och kraftig
expansion av stadsväsendet från Lübeck över Visby till Riga med spridningseffekter
till andra städer såsom Söderköping. Man kan se denna tid som startskottet för den
högmedeltida urbanisering som gav den urbana struktur som vi ser idag i
Östersjöområdet. Att även inkludera utvecklingen 750-1200 skulle kräva en egen
uppsats eftersom andra drivkrafterna än under senare århundraden förefaller dominera
samtidigt som frågan om kontinuitet är komplicerad.
4
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Gränsen 1611 har valts eftersom det markerar slutet på den äldre vasatiden och för att
tillgången på utförligt skattematerial ökar kraftigt vi denna tid med
hjonelagslängderna 1609-1611 och Älvsborgs andra lösen 1613-18.
Befolkningsuppskattningarna från denna tid ger oss en viktig referenspunkt för
skattningarna av 1500-talets befolkningstal.
För perioden 1200-1611 har ett antal ungefärliga årtal valts för att spegla
befolkningsutvecklingen. Rent allmänt är dessa årtal valda antingen p g a god tillgång
på källmaterial eller för att de utgör brytpunkter i befolkningsutvecklingen. Tabell 1.2
återger de specifika skälen bakom varje årtal.

1.3 METOD
Nödvändigheten av att historiker och arkeologer överskrider disciplingränserna och
närmar sig varandra när det gäller forskning kring den medeltida urbanutvecklingen
har påtalats i otaliga sammanhang5. Sättet att kombinera källmaterial och metoder från
olika discipliner för att försöka besvara uppsatsens frågeställningar ska därför även
ses som ett konkret exempel på hur ett sådan närmande skulle kunna gå till och hur
det kan generera resultat som annars vore omöjliga att nå.
Vi ska därför inte bara utnyttja olika metoder utan även försöka illustrera hur dessa
metoder kompletterar och förstärker varandra och tillsammans skapar en
sammanhållen metodik.
Främst följande etablerade metoder kommer att användas6:
-

Demografiska metoden
Arealmetoden
Institutionsmetoden

5

Se t ex Verhulst 1996, s 29ff
Metoderna återfinns i något annan stöpning även hos Lilja 1996, s 10f under beteckningarna
demografiska koefficientmetoden, arealmetoden, rang-storlekmetoden, funktionsmetoden och
inferensmetoden, eller D-,A-,RS-,F- och I-metoderna

6
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Demografiska metoden utgår från demografiska parametrar såsom hushåll i
skattelängder medan arealmetoden utgår från bebyggd stadsyta. Hushåll respektive
yta multipliceras därefter med en lämplig koefficient varvid antalet invånare erhålls.
Institutionsmetoden innebär snarare en rangordning av olika städer utgående från
förekomsten av olika institutioner såsom kloster, helgeandshus, antal kyrkor etc.
Metoderna som sådana är alltså kända, men hur de ska tillämpas på svenskt
källmaterial från medeltid och äldre vasatid är mera oklart. Tröskelvärden och
koefficienter, alltså med vilket tal t ex bebyggd areal eller hushåll ska multipliceras
för att man ska få fram antalet invånare, måste beräknas. I vilken utsträckning har
koefficienterna varierat över tiden och för t ex olika skattelängder måste också
undersökas. Dessutom måste användningen av metoderna definieras klart. Hur
definieras t ex bebyggd areal? Kan stabilare demografiska parametrar än hushållet
användas?
Till dessa metoder ska jag försöka lägga till ytterligare några metoder för att uppskatta
folkmängden:
-

Antal gårdar
Totalt skattebelopp för en stad
Antal ämbetsmän utnämnda av staden
Stadskyrkans inre bruttoyta
Antal gillen

Dessutom kommer en metod för att precisera dateringen av arkeologiska kulturlager
genom att mäta fördelningen mellan olika keramiktyper att presenteras. Den metoden
ska sedan användas dels för att precisera uppkomst och förtätning av urban
bebyggelse, dels för att bestämma bebyggd areal vid olika tidpunkter.
Sist vägs de olika resultaten samman och luckor i materialet fylls igen genom mera
generaliserande skattningar.
När det gäller definitionen på vad som är en stad och inte bara en kyrkby eller
marknadsby har jag i första hand utgått från dåtidens syn på platsens funktion. Där
samtida skriftliga källor saknats har jag ställt som krav för när en stad ska räknas som
stad:
-

att icke-agrara näringar måste vara ett signifikant inslag i stadens ekonomi
att befolkningen måste bo permanent på platsen
minst 150 invånare

Icke-agrara näringar framgår av det arkeologiska materialet och i form av
yrkesbeteckningar i det skriftliga materialet. Bebyggelsens permanenta karaktär
framgår ofta av en kraftig ökning av keramikavfallet och även övrigt avfall. 150
invånare har valts som gräns dels för att det förefaller vara storleken på de minsta
städerna under den förindustriella perioden i Sverige, del för att de största byarna i
Uppland med 15-20 gårdar har legat under gränsen.
De förändringar av stadslandskapet i termer av förskjutningar och ojämn tillväxt som
förhoppningsvis kan konstateras efter att befolkningsuppskattningen är klar ska vi
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sedan försöka förklara genom att studera de olika faktorer som låg bakom städernas
befolkningsutveckling och framför allt försöka spåra förändringar i dessa faktorer.
Exempel på sådana faktorer är fjärrhandelns och närhandelns framväxt generellt och
mera specifikt handeln med järn, spannmål, fisk och boskapsprodukter. Den ökade
specialiseringen av hantverket och dess centralisering till städerna, domkyrkans
ökande urbana karaktär under 1300- och 1400-talen, kronans ökande urbana karaktär
under 1500-talet är andra faktorer som gynnade städernas tillväxt.
Huvudsakligen kommer beskrivningen av ovanstående faktorer att vila på existerande
litteratur. För att beskriva utvecklingen av de ekonomiska faktorerna kommer
summeringar från tullistor att användas för att rekonstruera utrikeshandelns
sammansättning och riktning under senmedeltiden.
För högmedeltiden saknas detta material. Här kommer då istället myntfynd att
användas för att vissa på skillnader mellan handelns vägar under tidigt 1200-tal och
senare, men även rent allmänt för att påvisa ekonomiska skillnader mellan olika
regioner.
Ramverket binds samman av centralortsteorin och nätverksteorin. Dessa teorier
presenteras närmare i kapitel 5.2.

1.4 KÄLLMATERIAL
Som framgått av metodgenomgången kommer jag att bearbeta ett mycket skiftande
källmaterial, allt från medeltida diplommaterial och skattelängder över arkeologiskt
material till byggnadshistoria och myntfynd. De olika typerna av källmaterial som
använts för befolkningsuppskattningarna finns sammanfattade i tabell 1.3.

Källmaterialet presenteras utförligare under respektive kapitel. Här ska i stället
beskrivas de olika sammanställningar av källmaterial som använts i uppsatsarbetet.
Som utgångspunkt har jag haft projektet Medeltidsstadens projektrapporter, en för
varje stad. Medeltidsstaden, eller "Den tidiga urbaniseringsprocessens konsekvenser
för nutida planering" som det fulla namnet lyder, genomfördes 1976-1990. De
rapporter som täcker Mälardalen kom ut 1976-1983. I projektet ingick att stad för stad
sammanställa och publicera de spridda uppgifter som finns om arkeologiska
observationer och skriftliga omnämnanden samt göra en preliminär analys av
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materialet. Syftet med detta arbete var dels att kunna styra den arkeologiska
verksamheten i respektive stad och att spåra städernas uppkomst, dels att försöka
teckna en bild av stadsväsendets framväxt i vårt land7.
Inom projektet har även publicerats ett par mera allmänna rapporter om
stadsarkeologi och urbanforskning i Sverige, i vilka de i början refererade artiklarna
av professor Hans Andersson, Medeltidsstadens projektledare, ingår. Särskilt
slutrapporten från 1990 kan sägas utgöra forskningsläget när det gäller den svenska
medeltida urbaniseringen.
Varje rapport innehåller förutom förteckning över insamlat arkeologiskt material och
en analys av detta även ett inledande kapitel om den aktuella stadens förutsättningar
och utveckling. Detta inledande kapitel bygger främst på tillgänglig litteratur och kan
därför ses som en bra sammanfattning av forskningsläget för respektive stad baserat
på skriftligt källmaterial.
Av naturliga skäl blir dock den genomgången kortfattad och jag har därför till stor del
använt mig av de stadsmonografier om medeltiden som finns utgivna om Stockholm
(Ahnlund 1953, Dahlbäck 1988, Nilsson (red) 2002), Uppsala (Sundquist 1953, Ljung
1954, Cnattingius/Nevéus (red) 1986), Enköping (Ljung 1963), Västerås ( Kumlien
1971), Köping (Björnänger 1989), Arboga (Ljung 1949), Strängnäs (Jägerstad (red)
1959) och Södertälje (Olofsson 1968)). Böckerna har alltså ett antal år på nacken och
har därför använts med försiktighet. I stort sett kan man säga att de använts i
arbetsbesparande syfte som en genväg till det skriftliga källmaterialet.
För det arkeologiska källmaterialet och det nuvarande forskningsläget baserat på detta
material är dock båda dessa grundkällor, alltså Medeltidsstadens rapporter och
befintliga stadsmonografier, klart föråldrade. Generellt kan man säga att de
arkeologiska observationer som gjordes före 1980 sällan innebar en datering av de
olika kulturlagren, vilket berodde på brist på bra dateringsmetoder för trä, keramik,
skor etc och bristande dokumentation. De är därför inte särskilt användbara och det är
lätt att förstå tidigare forskares tvivel på att befolkningsutvecklingen under medeltiden
skulle gå att kvantifiera.
Sedan 1980 har utvecklingen dock gått framåt med stormsteg. Dateringsmetoder för
trä, keramik och skor har utvecklats samtidigt som dateringarna av mynt förbättrats.
Under gynnsamma omständigheter kan tidpunkten för när ett träd fällts dateras på ett
halvår när! Samtidigt har tillgängligheten förbättrats minst lika kraftigt. Även
förundersökningar publiceras idag av RAÄ och flera länsmuséer. För
mälardalsstäderna innebär det att det årligen tillkommer ca 15 nya användbara
rapporter. Ännu för 30 år sedan schaktades med få undantag medeltida kulturlager
bort utan någon som helst dokumentation!
De utgrävningsresultat som jag använt återfinns därför huvudsakligen i
Riksantikvarieämbetets och Stockholms stadsmuseums utförliga
utgrävningsrapporter, drygt 100 sedan 1993 för mälarstäderna, och i någon mån även
de sammanställningar som finns i den årliga "Arkeologi i Sverige" från 1980 och
framåt. Även ett stort antal olika artiklar, främst ur Sankt Eriks Årsbok och
7
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Stadsvandringar (Stockholms Stadsmuseum), och böcker om enskilda utgrävningar
har använts.
När det gäller myntfynd har jag utgått från Henrik Klackenbergs avhandling Moneta
Nostra kompletterat av projektet Sveriges Mynthistorias rapporter om Uppland,
Dalarna och Närke.
Beräkningar av kyrkornas inre bruttoyta och dateringen av olika utbyggnadsfaser har
skett från uppgifter och byggnadsplaner ur serien Sveriges Kyrkor för Stockholm,
Enköping, Torshälla och Strängnäs. För övriga städer har den ovannämnda
referenslitteratur används samt några enstaka skrifter och utgrävningsrapporter.

1.5 FORSKNINGSLÄGET
En sammanställning av samtliga kända befolkningsuppskattningar för mälarstäderna
återfinns i appendix, tabell A.12.
Det enda tidigare försöket att uppskatta befolkningsutvecklingen i hela Mälardalen
under undersökningsperioden är Sven Liljas från 1996 och 2000. Lilja utgår för 1610talet i huvudsak från Älvsborgs andra lösen och för 1570-talet från spridda
skattelängder från 1543-1599. För medeltiden använder han sedan för flertalet städer
1570-talets nivå, dock nedjusterat för de första 80 åren av en stads existens för att
undvika orimliga stegfunktioner. En sådan gradvis utveckling under de första
årtiondena av en stads existens åtföljt av relativ stagnation stämmer också väl överens
med utvecklingen för 1600-talets nygrundade städer.
I det fåtal fall mera välgrundade skattningar av befolkningsutvecklingen funnits
tillgängliga har Lilja justerat sina siffror i enligt med detta. Det gäller för Mälardalen
Sigtunas befolkningsnedgång under 1300-talet, Uppsalas gradvisa tillväxt samt
Stockholms senmedeltida tillväxt. Däremot har ingen justering gjorts för den
generella befolkningsnedgången i den senmedeltida agrarkrisens spår under senare
delen av 1300-talet. Liljas metod när det gäller skattelängderna återkommer vi till i
kapitel 3.
Liljas pionjärarbeten saknar all motsvarighet i tidigare forskning. Som exempel kan
nämnas att Lilja för medeltiden räknar upp sammanlagt 11 tidigare
befolkningsuppskattningar för samtliga medeltida svenska och finländska städer varav
sex kommer från min östgötauppsats. Lilja har därför genomgående fungerat som
forskningsläget i denna uppsats. Med tanke på att Lilja gjort över 500
folkmängdsberäkningar baserade på skattelängder och över 400 schablonartade
beräkningar för medeltiden är det dock naturligt att de lämnar utrymme för
förbättringar när man gör en punktstudie baserad på en djupare genomgång av ett
bredare källmateriel.
Övriga befolkningsskattningar för äldre vasatid och för Stockholm även 1400-talet
utgår också från skattelängder. Man bör här främst lägga märke till att Ljung för
Enköping och Kumlien för Västerås kommer fram till dubbelt så höga
befolkningsuppskattningar som Lilja vilket sätter fingret på metodproblemen.
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Svenska forskare har till skillnad från sina europeiska kollegor i allmänhet förhållit
sig ganska kallsinniga till att uppskatta folkmängden via arealuppskattningar. Ett
undantag är möjligen i någon mån Uppsala där Uppsala stads historia från 1986
innehåller befolkningsuppskattningar som åtminstone jämförs med kartor där
uppskattad bebyggd areal finns inritad även om själv beräkningarna är baserade på
funktionsuppskattningar respektive skattematerial. 400 invånare föreslås för slutet av
1200-talet och 1500 för början av 1500-talet8. Dessa skattningar ger dock en
överdriven bild av Uppsalas tillväxt från slutet av 1200-talet. Ett antal utgrävningar
under 1990-talet har nämligen visat på en betydligt vidsträcktare bebyggelse redan
kring år 1300 än vad som antagits tidigare9 Detta pekar tydligt på hur vår kunskap om
medeltidsstädernas utbredning gradvis förbättrats under de senaste 20 åren, en
utveckling som kommer att fortsätta under lång tid framöver.
Samlade försök att rangordna städerna under högmedeltid har under 1990-talet
presenterats av Andersson och Andrén10. Andrén presenterar också en senmedeltida
rangordning, medan Andersson försöker detaljera det högmedeltida förloppet.
Eftersom olika metoder används för de olika tidsperioderna kan man här åskådliggöra
graden av stabilitet i rangordningen under medeltiden men inte tillväxt eller
stagnation. Något försök att kvantifiera befolkningen görs inte heller. Andrén
använder för högmedeltiden antalet kloster, men för senmedeltiden stadsskatt och
kyrkostorlek. Andersson använder för högmedeltiden hela bredden av kyrklig
institutionell styrka, alltså kloster, hospital, helgeandshus och antal kyrkor.
Andrén konstaterar att Stockholm ligger i topp i en egen klass under båda perioderna,
följd av en grupp medelstora städer: Sigtuna, Uppsala, Enköping, Västerås, Arboga
och Strängnäs under högmedeltiden, Uppsala, Västerås och Arboga under
senmedeltiden. Under dessa två nivåer finns sedan återstående städer. Eftersom
gränsen mellan medelstor och liten stad inte är densamma för de två perioderna
framträder trots det färre antalet medelstora städer under senmedeltiden snarast bilden
av stabilitet. Både Andrén och Andersson pekar på Stockholms ökade betydelse under
senmedeltiden.
Andersson pekar också på stabiliteten från 1200-talet. 1200-talets städer uppvisar
kyrklig institutionell styrka med undantag av Strängnäs, medan 1300-talets städer,
Köping, Torshälla och Södertälje alla framstår som svaga under hela medeltiden. För
den första halvan av 1200-talet kan en inre cirkel bestående av de tre
upplandshamnarna Uppsala, Sigtuna och Enköping identifieras medan Västerås och
Arboga anses klättra upp till samma rangordning under andra halvan av 1200-talet.
Som vi ska försöka påvisa senare i uppsatsen är dock bilden av stabilitet delvis
skenbar. Under högmedeltiden byter Mälardalen troligen huvudstad i betydelsen
befolkningsmässigt största stad inte bara en utan två gånger. Sigtuna avlöses av
Uppsala i slutet av århundradet som därefter avlöses av Stockholm en bit in på 1300talet.

8

Ferm 1986b. s 141.
Arnegård/Carlsson/Ros 1999, s 71
10
Andersson 1990, s 62ff; Andrén 1989, 585ff
9
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1.6 UPPLÄGGNING
Efter denna relativt omfattande inledning följer tre kapitel, ett för varje metod, där
folkmängderna uppskattas. Varje kapitel inleds med en genomgång av metoden. För
den som är mer intresserad av resultatet än av metoderna för att nå fram till resultatet
rekommenderas en språngmarsch till sidan 80, tabell 4.14, där
befolkningsuppskattningarna sammanfattas.
Dessa uppskattningar utgör basen för kapitel 5, där några hypoteser om
mälarstädernas utveckling presenteras med utgångspunkt från de ekonomiska och
samhälleliga faktorer som påverkat olika städernas befolkningsutveckling.
I ett jämförande perspektiv kommer 1200-talets urbaniseringsvåg mycket sent till
Mälardalen. Kapitel 5 avslutas med en jämförelse med främst Östergötland där
orsakerna till denna kronologiska skillnad diskuteras.
De viktigaste resultaten finns sammanställda och kommenterade i kapitel 6 som även
ger förslag på vidare forskning.
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2 SKATTELÄNGDSMETODER
2.1 TIDIGARE FORSKNING
Huvudproblemet som alla forskare ställs inför när det gäller 1500- och 1600-talets
skattelängder är förstås vilket värde antalet personer i en skattelängd, i fortsättningen
kallade skattehushåll, ska multipliceras med för att få fram antalet invånare. Fram till
1996 utgick forskare och författare från rena antaganden om en genomsnittlig
hushållsstorlek uppräknat med mer eller mindre väl motiverade antaganden om
andelen hushåll som friskrivits från skatt. Man har då oftast hamnat på 5-6 personer
per skattehushåll.
Problemet förefaller dock vid en hastig anblick inte alltför omöjligt att lösa genom ett
mera strukturerat angreppssätt. Genom att jämföra antalet skattehushåll med antalet
säkra invånare för en så tidig tidpunkt som möjligt, vilket för Sveriges del innebär
senare delen av 1700-talet, och göra det för ett tillräckligt stort antal städer borde man
kunna få fram ett bra mått på storleken på ett genomsnittligt skattehushåll. Det är just
vad Sven Lilja gjort i den 1996 publicerade ”Städernas folkmängd och tillväxt.
Sverige (med Finland) ca 1570-tal till 1810-tal”.
Lilja kommer fram till en genomsnittlig skattehushållsstorlek, av Lilja kallad mantalsMHS, för Sveriges och Finlands städer på 3,9 för 1770-talet, således avsevärt lägre än
vad tidigare forskning räknat med för 1500- och 1600-talen. Problemet visar sig
emellertid dess värre vara att spridningen runt medelvärdet är avsevärd. 27 % av
värdena ligger utanför intervallet 3,3-4,6! Skulle man således tillämpa koefficienten
3,9 genomgående på antalet skattehushåll skulle man i 27% av fallen hamna mer än
15% från det korrekta antalet invånare.
Lilja försöker finna orsaken till spridningen genom att undersöka snittet för olika
typer av städer men finner en tydlig systematisk avvikelse endast för
norrlandsstäderna. Slutsatsen blir därför att de kraftiga variationerna tyder på
”slumpfaktorer och/eller tillfälliga avvikelser”11.
När det gäller nästa steg, att tillämpa mantals-MHS på äldre skattelängder, väljer Lilja
att för varje enskild stad använda dess eget mantals-MHS för 1770-talet, snarare än
rikssnittet 3,9, bakåt till de första åren av Älvsborgs lösen 1613-18 (ÄL 2) som Lilja
menar kan jämföras med 1770-talets mantalslängder. För 1570-talet görs ett påslag på
ca 6% för att kompensera för underredovisning, men med brasklappen att ”det mesta
talar för att dessa är minimiuppgifter och behöver kompletteras”.
Den stora spridningen i mantals-MHS och avståndet i tid, upp till 200 år, från 1770talet gör att beräkningarna med Liljas egna ord ”aldrig blir något annat än
indikationer”. Icke desto mindre har Liljas omfattande och grundläggande arbete gjort
att Sverige och Finland för första gången fått en sammanhängande
stadsbefolkningsdatabas som förefaller relativt pålitlig åtminstone från 1690-tal, med
undantag för städer med starkt avvikande mantals-MHS.
11

Lilja 1996, s 20.
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En närmare granskning av källmaterialet visar dock att man kan ifrågasätta Liljas två
grundantaganden, nämligen att befolkningsberäkningar för den äldre vasatiden kan
baseras på 1770-talets MHS och att en stads avvikelse från MHS på 1770-talen har
relevans även för 200 år äldre skattelängder.
Problemet har två dimensioner:
-

MHS-variationer inom samma typ av längd trots samma beskattningsprincip
MHS-variationer mellan olika typer av längder p g a olika
beskattningsprinciper

När det gäller den första dimensionen ska jag i kapitel 2.3 försöka visa att
variationerna i MHS i huvudsak beror på olika redovisningsprinciper av mycket
temporär karaktär och alltså inte är överförbara från en typ av längd till en annan som
Lilja antagit. Lösningen blir att välja stabilare parametrar som gårdar, gifta par och
män eller att försöka kompensera för de redovisningsmässiga skillnaderna.
För den andra dimensionen handlar det för den äldre vasatiden inte bara om att välja
en stabilare parameter eller justera för en annan redovisningsprincip utan också att
kompensera för en ofta förekommande avsaknad av redovisning av den ickeborgerliga befolkningen12. Man hamnar då på en betydligt högre MHS än vad Lilja
har antagit men som är mera i linje med tidigare forskning som Sundquist för 1610talet och några av de bättre stadsmonografierna.
När det däremot gäller Stockholms befolkning ligger Liljas och mina resultat nära
varandra. Lilja har här gjort en separat specialstudie och därvid utnyttjat LagerKromnows uppskattningar av de icke-borgerliga hushållen på 1560-talet och 158213.
Eftersom källmaterialet dock skiljer sig från övriga mälarstäder och jag dessutom har
hanterat det på ett annorlunda sätt än Lilja kommer jag att redovisa även mina
Stockholmsberäkningar utförligt.
Först behöver dock källmaterialet presenteras och viktiga skillnader mellan olika
typer av längder klargöras. Denna genomgång blir ganska utförlig eftersom just
påvisandet av de stora skillnaderna mellan olika längder som därmed omöjliggör
användandet av en generell MHS är en av de viktigaste slutsatserna i kapitlet.

12

Problemet med de demografiska skillnaderna mellan 1770-talet och äldre vasatid i form av en lägre
andel ogifta vuxna kommer att behandlas separat i kapitel 2.6.
13
Lilja 1995, Lager 1982 (1966), Lager-Kromnow 1992
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2.2 KÄLLOR

I tabell 2.1 redovisas de olika typer av skattelängder som jag använt mig av i denna
undersökning. I kolumnerna redovisas:
-

Typ av skattelängd
Tillkomsttid
Om antalet gårdar går att utläsa. Antalet gårdar är som vi senare ska se ett
stabilare mått på antalet invånare än redovisade hushåll
Om även icke-borgerlig befolkning finns redovisad
Om antalet gifta par går att utläsa. Gifta par, eller ”hjonelag”, är en mycket
stabil demografisk enhet vilket senare ska visas
Andelen kvinnor. Man observerar genast den kraftiga spridningen mellan 1%
och 36%

Redan av denna enkla tabell framgår det således att skillnaderna mellan olika
skattelängder är betydande, inte minst vad det gäller andelen kvinnor. Det bör påpekas
att tabellen endast gäller mälarstäderna. I andra delar av landet har i många fall andra
redovisningsprinciper gällt, vilket gör att skillnaderna mellan olika längder av samma
typ är större än vad som anges i tabell 2.1.
Till att börja med är det viktigt att komma ihåg att med skattehushåll, i litteraturen
normalt bara kallat hushåll, avses en separat rad i en skattelängd med en namngiven
person och eventuellt en eller flera namnlösa personer markerade med streck,
ingenting annat. Det avser inte beskattade individer som kan vara fler eller färre och
det avser inte demografiska hushåll enligt någon tydlig demografisk
hushållsdefinition.
Detta innebär att med en och samma skattelängdsinstruktion, som kan omfatta hela
befolkningen som på 1770-talet eller bara vissa grupper som borgare, kan man få
väldigt olika antal skattehushåll för en och samma stad om antalet beskattade
individer överstiger antalet gårdar. En noggrann skrivare kan välja att ta upp alla
fastighetens vuxna individer utan släktskap, utom tjänstefolk, på separata rader,
medan en mer summarisk skrivare kan klumpa ihop alla i ett hus till en gemensam
rad. Som vi ska se senare torde detta vara den viktigaste förklaringen till den stora
variationen i antal invånare per skattehushåll i 1770-talets mantalslängder och i
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många fall säkert även för äldre längder. Skillnader mellan längder av olika typ
förklaras däremot av olika beskattningsprinciper och skattelängdsinstruktioner. Vi kan
således definiera följande begrepp:
-

Skattehushåll: en rad med ett namn i en skattelängd. Kan vara beskattat eller
obeskattat
Demografiskt hushåll: en eller flera personer som delar viktiga
vardagsfunktioner som bostad eller kök. Flytande begrepp som kan definieras
olika
Beskattningsprincip: definierar vilka som ska beskattas och hur. Generellt
centralt påbud utom för städernas skatt
Skattelängdsinstruktion: definierar vilka som ska redovisas i längden med eller
utan namn och hur de klassificeras. Kan vara central men förefaller oftare
lokal.
Redovisningsprincip: hur skrivaren väljer att redovisa i sin längd

I den förindustriella staden kan kanske den bebyggda tomten sägas utgöra en legal
grundenhet och dess innehavare ett naturligt demografiskt hushåll14. En stor del av
den vuxna hushållsbildande befolkningen, upp till 20% av de gifta paren och
huvuddelen av den ogifta vuxna befolkningen, har dock inte varit gårdsinnehavare
utan samsats med dessa på de existerande tomterna. Hypotetiskt skulle det kunna vara
här som oklarheter uppstått när det gäller i vilken utsträckning dessa individer ska
räknas som egna demografiska hushåll och i förlängningen även skattehushåll. Olika
grader av försörjning utanför gården och olika grader av gemensamt kökshushåll har
gjort att gränsen har varit flytande och öppen för olika tolkning redan för samtiden
vad gäller t ex änkor, gesäller, köpsvenner m fl.
Till detta kommer sedan som en helt separat fråga olika former av utgallring från
gruppen skattehushåll av vad som även för samtiden bör ha framstått som solklara
hushåll så som t ex icke-borgerliga gårdsinnehavare i många hjonelagslängder och
ÄL2-längder eller en stor del av halvborgarna i den äldre vasatidens skottelängder för
Stockholm. De två olika dimensionerna finns schematiskt återgivna i tabell 2.2.

Samtliga tolv rutor i tabellen finns representerade i den förindustriella staden, till och
med gamla och fattiga återfinns som gårdsinnehavare, ibland även med tjänstefolk. I
vilken mån de olika rutorna uppfattats som skattehushåll har dock som sagt varierat
kraftigt. I de mest avgränsade längderna, t ex 1587 års mantalslängd för Västerås,
redovisas endast gruppen förmögna borgare, sannolikt utan undantag
gårdsinnehavare. I de mest omfattande längderna, 1770-talets mantalslängder för
bland annat Mariefred och Strängnäs, ingår inte bara samtliga grupper, även gränsen
nedåt är generös. Gesäller, hushållerskor och den stora gruppen ogifta kvinnor är
14

Med innehavare avses här både de som äger och de som hyr en gård, oavsett om gårdstomten ägs
eller hyrs
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talrikt företrädda. Det är nog mycket tveksamt om ens samtiden uppfattade dessa som
egna demografiska hushåll. Det ligger närmare till hands att anta att avsaknaden av
släktskap med hushållsföreståndaren varit tillräckligt skäl att förära en hushållerska en
egen rad i dessa städers mantalslängder.
Jag ska nu kortfattat redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan 1770-talets
mantalslängder som Lilja utgått från och de längder som avser äldre tider. Jag ska
dessutom peka på vilka möjligheter det finns att för olika längder välja andra,
stabilare parametrar än det uppenbart diffusa skattehushållet som utgångspunkt för
folkmängdsuppskattningen. Att gårdar, hjonelag och män verkligen är stabilare
parametrar än hushåll kommer dock att visas först i kapitel 2.3.
1770-talets mantalslängder för statlig beskattning innefattar för flertalet städer så gott
som hela befolkningen i form av ett skattehushåll per rad. Varje person i ett
skattehushåll redovisas med ett streck i en av de strikt definierade kolumnerna med
följande kategorier:
-

-

skattepliktiga (”i mantal”): vuxna män, hustrur, mågar, sonhustrur, vuxna
söner (>14 år), vuxna döttrar, drängar, pigor. I några längder återfinns även
kolumnerna fäder, mödrar och inhyses. Mantalet är summan av samtliga
kolumner.
skattebefriade: befriade män, befriade kvinnor, män över 63 år, kvinnor över
63 år, pojkar (<15 år), flickor (<15 år). I några längder saknas kolumnerna
befriade och i någon längd återfinns kolumnen utfattiga.

Sist i varje längd finns de olika kategorierna i mantalet summerade medan de
skattebefriade ofta inte summerats per kolumn utan bara som en klumpsumma.
Redovisningen av de obeskattade är mera summarisk än den för personer i mantalet.
Utfattiga förefaller i några längder ha redovisats under befriade, i andra tillsammans
med de äldre och i fallet Södertälje som en egen kolumn varvid kolumnerna för
befriade saknas. I vissa fall kanske de fattiga saknas helt. För Enköping är andelen
redovisade personer över 63 år så låg, endast 2% eller mindre än en tredjedel av det
normala, att underredovisning eller felredovisning kan misstänkas. Går man utanför
Mälardalen är de skattebefriade över huvud taget inte redovisade för flera städer. Det
gäller t ex städerna vid Bottenviken.
Kategoriseringen av befolkningen har således inte varit helt entydig. Obeskattade
grupper saknas ibland helt och där de är redovisade finns indikationer på att en svag
underredovisning kan förekomma. De stora skillnaderna gäller dock
skattehushållsdefinitionen, vilket tydligast visas genom den kraftigt varierande
andelen kvinnor som för övrigt överensstämmer väl med en motsvarande variation i
antalet hushåll per gård, dvs. mantalslängder med en hög andel kvinnor har även ett
större antal hushåll per gård redovisade. Vi ska strax återkomma till detta.
Förutom skattehushåll kan man ur 1770-talets mantalslängder för mälarstäderna även
utläsa antalet gårdar eftersom längderna är uppgjorda i gårdsnummerordning. Med
relativt god säkerhet kan även antalet gifta par identifieras främst som ett streck i
vardera kolumnen män och hustrur. Ett fåtal gifta män, t ex båtsmän, var dock
skattebefriade men måste skatta för sin hustru. Här finns då endast ett streck för
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hustrun men paret kan då identifieras genom att mannen står som hushållsföreståndare
inklusive titel.
1690-talets mantalslängder är snarlika 1770-talets, men andelen skattebefriade män
som skattar för hustrun är betydligt högre vilket gör det mera tidskrävande att räkna
fram antalet gifta par. Längderna är sannolikt uppställda gårdsvis även här, noteringar
om ödegårdar tyder på detta, men gårdsnumren är ej utmärkta och det går därför inte
att räkna ut antalet gårdar. Ett snävare urval av hushåll indikeras av den något lägre
andelen kvinnor. Ca 2/3 av personerna i mantalet är gifta vilket stämmer relativt väl
med de av 1770-talets längder där hushåll definierats snävt. För 1770-talets längder
för Strängnäs, Mariefred och Uppsala ligger andelen gifta par dock bara på ca 50%
vilket pekar på dessa längders breda hushållsdefinition inte bara i ett 1770talsperspektiv utan även i ett 1690-talsperspektiv. Dessutom gäller för 1690-talets
längder att personer utanför mantalet redovisas ojämnt. Barn och äldre saknas helt
medan fattiga och skattebefriade sannolikt är underredovisade.
Öretalslängderna upptar endast borgerskapet och i varierande utsträckning
”halvborgare” och har här inte studerats i original. Anledningen till att jag alls tar upp
dem är att de har utgjort ett parallellt förmögenhetsbaserat skattelängdssystem på
stadsnivå och att öretalslängderna i vissa fall fungerat som referensmaterial även för
statliga skattelängder vilket är fallet med Älvsborgs Lösen 1613-18.
Öretalslängdernas koppling till de kommunala skottelängderna är inte helt entydig.
Ljung anger visserligen att öretalet helt enkelt är det system som det kommunala
skottet baserats på och förefaller därmed sätta likhetstecken mellan skottelängd och
öretalslängd15. Sandberg pekar dock på att något strikt samband mellan skottet och
öretalet inte finns för Stockholm kring 1610 och att borgarna till skillnad från andra
städers borgare tidigare inte ens varit öretalssatta, men självklart betalat skott16.
Min egen kontroll av förhållandena 1613 i Stockholm pekar på att antalet öretalssatta
borgare på malmarna, 320, var 22 % fler än antalet borgare i skottelängden för samma
år17. I Staden var dock förhållandet det motsatta med 350 öretalssatta borgare vilket
var 7 % färre än antalet borgare i skottelängden. Med tanke på att befolkningen var
fattigare på malmarna ligger det nära till hands att tro att skottelängden utelämnat de
fattigaste borgarna.
Skattelängderna för Älvsborgs Lösen 1613-18 (ÄL2) och hjonelagslängderna 1609-11
uppvisar generellt stora likheter.
För båda gäller följande uppställning mer eller mindre konsekvent:
1)
2)

Öretalsborgare:
Borgare med borgargård
Borgare utan borgargård (i icke-borgargård eller inhyses)
Borgargårdar utan skattande borgare (främst i hjonelagslängderna)
Ibland även några befriade borgare, främst fattiga, som dock ligger i öretal
Köpsvenner/skottmän

15

Ljung 1954, s 126f
Sandberg 1991, s 294f
17
Tabell 2.11; Sandberg 1991, s 295
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19

3)
4)
-

Mellangrupper av skattande som ej ligger i öretal av olika skäl
Befriade som ej ligger i öretal:
Fattiga, oftast f d borgare och ibland f d KMT
Kunglig Maj:ts Tjänare (KMT), dvs. kronans folk
Adelsgårdar (endast hjonelagslängderna)
Kyrkans gårdar (endast hjonelagslängderna)

Även här finns således gården med som en grundläggande redovisningsparameter
men i stället för att redovisas kvartersvis som på 1770-talet har gårdarna delats upp i
kategorierna borgargårdar som beskattas och frigårdar som generellt inte beskattas.
Personer som inte är gårdsinnehavare redovisas i hjonelagslängderna ej tillsammans
med gårdsinnehavaren som är fallet i senare längder utan som en separat grupp. En
förklaring skulle kunna vara att dessa grupper först nu med ett system som baseras
även på personer blir skatteskyldiga. Hjonelagslängderna följer rent allmänt mycket
tydligare än ÄL2 ett äldre gårdsbaserat skattesystem. För flertalet mälarstäder räknas
där även upp ett större antal frigårdar, som alltså inte beskattats varken av staden eller
kronan. För mälarstäderna gäller vidare att ÄL2 normalt bara omfattar borgare, i flera
fall begränsat till dem som för tillfället legat i öretal. Av övriga grupper redovisas
någon/några eller inga alls.
I Stockholm har halvborgare som fiskare, åkare och ”de som ej dagligen är i KM
tjänst” inte räknats som borgare och inte legat i öretal. Att de inte legat i öretal i
Stockholm framgår av den goda överensstämmelsen mellan antalet borgare i
öretalslängden och i ÄL2. I ÄL2 för malmarna redovisas halvborgarna nämligen
separat efter borgarna. Någon motsvarande redovisning av halvborgare finns inte för
andra mälarstäder. Jag har dock med viss tvekan antagit att de legat i öretal i andra
mälarstäder dels därför att de inte borde vara befriade från ÄL2, dels för att
hjonelagslängden för Södertälje 1609 räknar upp åkare, fiskare och timmermän
separat efter ett mindre antal borgare samtidigt som det stora antalet öretalsborgare
1613 innebär att samtliga dessa grupper måste ha legat i öretal. Man bör dock vara
medveten om att halvborgare kan saknas i öretalslängderna även för andra städer än
Stockholm varvid de även saknas i ÄL2 och därmed i mina
befolkningsuppskattningar.
Begränsningen av ÄL2 till borgare och halvborgare tycks dock inte gälla generellt för
Sverige. ÄL2 för Östergötland innehåller alla större grupper med i synnerhet KMT
detaljerat redovisade. Däremot är hjonelagslängderna för åtminstone Söderköping och
Linköping strikt begränsade till borgare och kliniskt rena från icke-borgargårdar.
Detta gör att en generell mantals-MHS för alla svenska städer ej kan tillämpas på
dessa längder.
Trots likheterna finns det ett par grundläggande skillnader mellan längderna.
Hjonelagslängderna grundas på en fast skatt per person och gård med följande
skattesatser: gårdar 4 mark, borgare 4 mark, borgarhustrur och –änkor 2 mark,
drängar 2 mark och pigor 1 mark. Det innebär att antalet borgargårdar och gifta
borgarpar i allmänhet klart framgår av skattesatsen, särskilt som par och
ensamstående redovisas separat. Älvsborgs Lösen 2 bygger däremot även på
öretalslängdernas öretal, ett mått på personens skatteförmåga, och par och
ensamstående redovisas ej separat gruppvis utan blandat. Summeringar längst ner på
varje sida redovisar dock antalet hushåll uppdelat på gifta par och ensamstående. För
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obeskattade gäller i flertalet fall att en uppdelning mellan par och ensamstående inte
gjorts.
Några längder i materialet skiljer sig markant från övriga. Främst gäller det Västerås
hjonelagslängd från 1611. Som övriga längder redovisas först borgerskap och övriga
invånare som ligger i öretal. Därefter följer en lika noggrann genomgång av
frigårdarnas befolkning, dvs. de som inte betalar skatt till staden, trots att dessa borde
ha varit befriade från hjälpskatten, vilket gör det möjligt att för hela befolkningen
beräkna gifta par och gårdar. Detta är den enda av längderna i min undersökning som
förefaller någorlunda jämförbar med 1690-talets mantalslängder i fråga om detaljnivå
och bredd när det gäller gifta par. Andelen gifta par är dock hela 84 %, vilket tydligt
pekar på att t o m denna längd inte är jämförbar med senare längder m a p kvinnor och
ogifta män.
För det sena 1590-talet finns ett antal hjälpskattelängder bevarade. 1599 års hjälpskatt
innehåller mindre information än hjonelagslängderna och Älvsborgs Lösen 2 för
upplandsstäderna medan längderna för åtminstone Torshälla och Södertälje liknar
hjonelagslängderna.
Torshällas hjälpskattelängd för 1596 förefaller dessutom ge ytterligare en pusselbit till
förståelsen av 1500-talets mantalslängder. Liksom i hjonelagslängderna redovisas
först borgargårdar med borgare. För dessa anges även ”årlig skatt” vilket skulle kunna
tolkas som mantal. Därefter kommer ett antal personer som ej skattar för gård och för
vilka ”årlig skatt” ej har angivits nämligen ”de som göra skott i staden” dvs. finns
med i stadens skottelängd/öretalslängd men ej betalar årlig statlig skatt, ”husmän”
dvs. inneboende och mågar. Sist kommer ett par knektgårdar för vilka årlig skatt finns
angiven men som i denna längd ej behövt skatta för sin gård. Detta skulle kunna
tolkas som att mantalslängderna vid denna tid endast baserades på gårdar. I detta fall
har man för hjälpskatten valt att inkludera även andra än gårdsinnehavare och därmed
fått gå utanför mantalslängderna.
Går bakåt i tiden till 1570- och 1580-talen blir indicierna ännu starkare på att
mantalslängderna på 1500-talet anger gårdar snarare än hushåll och att därför endast
ett hushåll per gård redovisas. Mantalslängden för Västerås 1580 till exempel delar
upp borgerskap och f d borgerskap i fyra kategorier beroende på förmåga att klara
gästning och andra extra pålagor. För den sista av de fyra grupperna anges att de
”tidigare varit under borgerskapet, är nu utfattiga och ha inte råd till något, men
besitta likväl sina gårdar. Därefter följer en uppräkning av KMT och adelsgårdar och
sist antalet ödegårdar.
Hypotesen att 1500-talets mantalslängder endast upptar ett hushåll per gård är inte ny.
Kjell Kumlien utgår i Västerås Stads historia utan att vidare diskutera saken från att
det är gårdar som avses. En alternativ tolkning skulle vara att det förutom gårdar även
döljer sig ett antal borgerliga hushåll utan egen gård, vilket ju är fallet med
hjonelagslängderna från 1609-11. Effekten av en sådan tolkning torde dock vara
begränsad för åtminstone 1566/68 års mantalsregister eftersom fattiga borgare
förefaller ha tagits upp som frigårdar/KMT, medan endast borgare med större
skattekraft står upptagna som borgare. Dessa har med få undantag haft egna gårdar.
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Jag har med viss tvekan valt att stanna för tolkningen att det sena 1500-talets
mantalslängder anger gårdar med innehavare men ej inneboende. Jag är dock öppen
även för en annan tolkning men anser att indicierna för andra alternativ förefaller
alltför svaga. Skulle det gå att påvisa att mantalslängdernas borgardel även innehåller
borgare utan gård torde mina befolkningsuppskattningar behöva nedjusteras med 5-10
% för 1565-1580.
Det bör i detta sammanhang också nämnas att kring 1580 byter mantalslängderna
karaktär åtminstone för Västerås och delvis Köping. Från att ha upptagit i princip alla
gårdar, borgargårdar såväl som frigårdar, plockas de borgargårdar var innehavare ej
klarar gästning bort och för Västerås även samtliga frigårdar. Kvar blir för Västerås
del bara förmögnare borgargårdar som i tidigare längder angivits ha råd (god eller ej
god) att hålla gästning och andra kronans pålagor, ca hälften av borgargårdarna.
1566 års mantalsregister har refererats flitigt bland stadsmonografier och av Lilja. Här
rör det sig om en mantalsummering för hela landet där endast antalet gårdar/hushåll
finns med och ej namngivna personer. Summorna är uppdelade på kyrkan (präst,
biskop, kyrkoherde, kaplan, skolmästare), borgare, ämbetsmän (endast Arboga),
KMT, frökentjänare (endast Västerås och Uppsala) och adelstjänare/adelsgårdar
(växlande beteckning). Enköping, Södertälje och Stockholm saknas helt, liksom ickeborgerlig befolkning i Västerås och Strängnäs, i övrigt är alla mälarstäder med. Jag
har dock hittat en version från 1568 som bygger på 1566 men även innehåller
Enköping och dessutom Västerås komplett18! Registret förefaller inte vara refererat av
tidigare forskning.
Andelen KMT är extremt hög, över 50 % i dessa två längder. Lilja har för Kalmar
pekat på den högre andelen KMT på 1560-talet jämfört med senare under 1500talet19. Skillnaden mellan 1566/68 års register och senare mantalslängder är dock så
gigantisk att skattebefrielse kan förmodas vara den dominerande förklaringen. KMT
skulle då tolkas som ”med KM brev och mandat frigivna” för att låna ett uttryck ur
1610 års hjonelagslängd för Uppsala. Jag har även här utgått från tolkningen gårdar,
vilket för Västerås ger god överensstämmelse med antalet gårdar i mantalslängden för
1580 inklusive ödegårdar men även i övrigt ger rimliga befolkningstal.
Nämnas kan också att åtminstone beteckningarna adelstjänare och adelsgårdar
använts helt synonymt. För Örebro används 1566 beteckningen adelns tjänare men
1568 adelsgårdar. Antalet är detsamma och beteckningen adelns tjänare bör därför
tolkas som adelns gårdar.
Föga förvånande är redovisningen ojämn. Vidgas perspektivet till de städer i Svealand
som finns med, tio stycken, är borgare redovisade för samtliga, KMT för samtliga
utom två men adelsgårdar för sex och kyrkan endast för fyra. Att detta endast ska
tolkas som slumpvisa redovisningsmässiga skillnader stöds av att för ett flertal städer
endast borgare ursprungligen skrivits in med samma penna som landsbygdssocknarna.
En annan penna har därefter ofullständigt kompletterat städerna med KMT och ibland
även adelns och kyrkans gårdar Dessutom kan man påminna om att Västerås 1566
redovisas utan KMT men 1568 med KMT. Det är därför olämpligt att använda
18
19

Strödda kamerala handlingar 43:1:6
Lilja 1983
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summeringar som saknar någon grupp utan man bör först komplettera med ett
uppskattat värde för de saknade grupperna.
Älvsborgs första lösen 1571 (ÄL1) är en ren förmögenhetstaxering där bidraget
förväntades vara 10 procent av allt lösöre och där även KMT förväntades hjälpa till.
För undersökningsområdet finns längderna för Enköping, Västerås, Köping och
Arboga bevarade. Liksom för alla övriga typer av skattelängder varierar
redovisningen. För Enköping förefaller KMT saknas. För Köping redovisas fler
grupper än för övriga längder.
Det går inte ur längderna för dessa fyra städer att utläsa vad som legat till grund för
beskattningen, mantalslängd, skottelängd, en helt ny genomgång av befolkningen eller
en kombination. Preliminärt skulle man dock kunna tänka sig att ÄL1 omfattar en viss
andel av alla gårdsinnehavare, dvs. de med beskattningsbart lösöre, baserat på
mantalslängden. För Köping, och kanske fler städer utanför undersökningsområdet,
har dock några inneboende hushåll som haft tillräckligt lösöre tagits med. ÄL1 blir
därmed svår att omedelbart relatera både till mantalslängder och skottelängder. Efter
omskalning till jämförbara enheter bör dock längderna åtminstone kunna användas till
bedöma städers relativa storlek. Vi ska dessutom göra ett försök att utgående från
städernas motsvarande mantalslängder räkna fram en egen koefficient för ÄL1.
Skottelängder slutligen förefaller för mälarstäderna endast finnas bevarade för
Stockholm. De medeltida skottelängderna är avgjort mera utförliga än de senare till
borgerskapet begränsade öretalslängderna. Även ett antal personer som tjänat på
slottet finns med liksom inneboende och fattiga som tidigare tillhört borgerskapet. En
mycket stor andel har inte beskattats alls. Antalet gårdar går grovt att räkna fram
genom att icke-gårdsinnehavare försetts med beteckningen ”ibidem”, även om denna
beteckning inte använts helt konsekvent20. Eftersom skatten som nämnts baserats på
hushållets skatteförmåga har det inte varit intressant att redovisa någon annan än
hushållsföreståndaren. Gifta par går därmed ej att skilja från ensamstående.
Under 1500-talet begränsas sedan skottelängderna till borgerskapet, sannolikt endast
de med gård, vilket vi senare ska se. Detta innebär i så fall vad gäller borgerskapet en
anpassning till principerna för mantalslängderna.
Vi lämnar därmed de på personer baserade skattelängderna och kan konstatera att för
alla städer utom Stockholm kommer vi inte mycket längre tillbaka än mitten av 1500talet. Det borde dock vara möjligt att få en uppfattning om antalet invånare även
tidigare genom att utgå från årsskatt och hjälpskatter för det tidiga 1500-talet som i
någon mån borde avspegla borgerskapets storlek.
Uppgift om städernas årsskatt till kronan och storleken på olika hjälpskatter har här
hämtats direkt från Forsell21.
Efter denna genomgång av källmaterialet ska vi nu dels försöka förklara de påvisade
skillnaderna mellan olika längder, dels gå in på vad som behöver göras för att få
20

Pursche 1979, s 476f, som också visar att från andra källor kända gårdsinnehavare i enstaka fall fått
beteckningen ibidem
21
Forsell 1875, s 87
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jämförbarhet i detta mycket disparata källmaterial. Först därefter kan vi gå över till
koefficientberäkningarna och befolkningsuppskattningarna.

2.3 1770-TALETS MANTALSLÄNGDER
Vi ska nu först granska 1770-talets skattelängder något djupare för att försöka finna
en förklaring till den mycket stora spridningen i MHS. Först ger vi oss i kast med de
redovisningsmässiga skillnader mellan olika städer, därefter ska vi försöka finna
eventuella demografiska skillnader. Om dessa skillnader inte varit stabila över
åtminstone några årtionden är det osannolikt att samma demografiska eller
redovisningsmässiga avvikelse från genomsnittet på 1770-talet för en viss stad även
funnits på 1610-talet eller 1570-talet.
Sammantaget ska vi påvisa att en stads avvikelse från MHS för en viss typ av längd
inte bör tillämpas på andra typer av längder eftersom avvikelsen i huvudsak avspeglar
tillfälliga redovisningsmässiga skillnader. Skillnaderna i urvalsprinciper mellan olika
typer av längder och därmed olika MHS återkommer vi till i kapitel 2.4 medan de
demografiska förändringarna från 1770-talet till 1500-talet behandlas i kapitel 2.6.
Utgående från mälarstädernas längder plus Luleå kan vi teckna en schematisk bild av
hur olika redovisningsprinciper inverkat på MHS och andelen kvinnor rent
matematiskt, se tabell 2.3.

Vi kan här också studera hur variationskoefficienten, ett mått på spridningen av en
parameters värden, minskar när vi rensar ut de grupper i befolkningen som uppvisar
högst spridning mellan olika längder. I synnerhet andelen kvinnor i en skattelängd
tycks förklara de skillnader i MHS som finns i 1770-talets längder. Korrelationen är
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hela –0,8522. Resterande skillnader består tydligen i huvudsak av om t ex gesäller
redovisas som hushåll eller ej.
Om man utvidgade undersökningen till att omfatta hela Sverige skulle man sannolikt
kunna identifiera ytterligare redovisningsprinciper och dessutom finna att alla inte
vore lika vanligt förekommande. Observera att jag inte har viktat de fyra olika typerna
av redovisning. Variationskoefficienterna som redovisas ovan ska därför inte
uppfattas som exakta. Det är minskningen av variationskoefficienten vid
tillämpningen av olika metoder som är det väsentliga. Man bör också observera att i
de fall en grupps andel av befolkningen är beroende av stadsstorleken har en
omskalning till typtal för en stad med 1000 invånare gjort för att erhålla full
jämförbarhet.
De fyra typer som här redovisas är först Strängnäs och Mariefred som vimlar av
ensamstående ”hushåll” såsom gesäller, gamla pigor, madammer, jungfrur och
hushållerskor. Dessa städer hör enligt Liljas undersökning till de svenska städer som
har den absolut lägsta MHS över huvud taget. Därefter följer en grupp städer, t ex
Västerås och Södertälje, där de redovisade kvinnorna i huvudsak begränsats till änkor,
medan gesäller fortfarande finns med. I den tredje gruppen städer har även gesäller
och bodbetjänter sorterats in under respektive hushållsföreståndare. Slutligen har vi
Luleå, där hushåll som inte legat i mantal helt utelämnats, främst äldre och fattiga,
samtidigt som ännu snävare kriterier satts upp för kvinnor. Luleå förefaller väl
representera städerna runt Bottenviken som i Liljas undersökning är de som har högst
MHS i Sverige på 1770-talet.
Som vi redan tidigare konstaterat är det kvinnorna som är den mest ojämnt redovisade
gruppen, ett förhållande som förefaller gälla även vid jämförelser mellan olika typer
av längder. Sållar vi därför bort kvinnorna och tittar på skattemän i stället för
skattehushåll minskar den redovisningsmässiga standardavvikelsen dramatiskt till en
tredjedel och ännu mer om vi plockar bort ogifta män och bara studerar gifta par. Den
återstående standardavvikelsen består i den här schematiska återgivningen av dels 10
gifta par som ramlar bort p g a att endast personer i mantal redovisats för Luleå, dels
en demografisk komponent om ca 10 gifta par23.
Vi har därmed identifierat två nya metoder som ger avsevärt bättre träffsäkerhet än
hushållsmetoden, vi ska i fortsättningen referera till dem som skattemansmetoden och
hjonelagsmetoden. Metodernas motsvarighet till hushållsmetodens MHS kommer vi
något oegentligt att referera till som medelskattemansstorlek (MMS) och
medelhjonelagsstorlek (MHJS). Dessa koefficienter har även sin motsvarighet i
gårdsmetodens koefficient kallad medelgårdsstorlek (MGS).
Den observante läsaren har säkert redan anat att dessa två metoder hänger nära
samman med hushållsmetoden. Formellt kan man säga att hushållsmetoden och
skattemansmetoden är utvidgningar av hjonelagsmetoden. Som vi sett är just gifta par
den i skattelängder mest komplett redovisade enheten och även demografiskt är den
22

-1,0 vid fullständig negativ korrelation dvs. ökande värde på parameter 1 ger exakt proportionellt
minskande värde på parameter 2
23
Även ett antal andra norrlandstäder uppvisar åtminstone 1825 en låg andel gifta par. Att denna
demografiska avvikelse bör ha funnits även på 1770-talet stöds även av Torneås mycket låga andel
gifta par 1773.
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mycket stabil. Ser vi på Tabellverkets redovisning 1825 av gifta par ligger ¾ mindre
än 5 % från medelvärdet 6,3 för städer med mindre än 2000 invånare. För 1770-talet
ligger visserligen medelvärdet närmare 6,0 p g a demografiska förändringar men
principen är densamma. En viss MHS för en skattelängd som omfattar alla
befolkningskategorier mäter alltså egentligen bara andelen ogifta män och kvinnor
som i den aktuella längden redovisats som egna hushåll. Den matematiska formeln för
detta lyder:
Andelen ogifta män + ogifta kvinnor = 1 – (MHS/MHJS)
Om MHS är ca 3 innebär det alltså att andelen hushållsbildande kvinnor och ogifta
män är 1-(3/6) = 0,5 = 50%. Omvänt kan vi lätt beräkna vad MHS bör vara för de i
tabell 2.1 omnämna längderna. Som en ytterligare ledtråd kan vi nämna att andelen
ogifta män där den går att finna ut precis som på 1770-talet sällan överstiger andelen
kvinnor. För längderna kring 1610 får vi då vanligen under 15 % kvinnor och ogifta
män tillsammans. Formeln blir:
MHS = MHJS*(1 - andelen kvinnor – andelen ogifta män)
När vi sätter in siffror får vi MHS = 5,9*(1-0,15) = 5,0 för den del av befolkningen
som längderna täcker, vanligen bara borgerskapet, således klart över de 3,9 som
gällde för 1770-talet och som motsvarar ca 35 % kvinnor och ogifta män och
dessutom avser hela befolkningen24.
På motsvarande sätt utgår skattemansmetoden från hjonelagsmetoden enligt följande
formel:
MMS = MHJS*(1-andelen kvinnor-andelen ogifta män)/(1-andelen kvinnor)
eftersom
MHS = MMS*(1-andelen kvinnor)
Vi ska nu övergå till att undersöka demografiska variationer mellan olika typer av
städer och dessa variationers eventuella stabilitet över tiden.

I tabell 2.4 redovisas överst MHS för mälarstäderna utom Stockholm uppdelat på
storleksklasser. Först redovisas Liljas beräkningar för 1770-talets mantalslängder,
24

MHJS 5,88 i ÄL2 enligt tabell 2.17
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därefter Tabellverkets beräkningar för 1825. På tredje raden redovisas en
demografiskt konstant MHS sådan den blir om samma hushållsdefinition tillämpas på
alla städer och på fjärde raden MHS för 1747 års mantalslängd.
Nedanför dessa fyra rader har jag vidgat urvalet städer till att gälla samtliga städer i
Svealand för att få ett större statistiskt urval.
1747 års mantalslängd som är den närmast föregående som Lilja redovisar pekar på
betydligt högre MHS, vilket även är fallet med Tabellverkets MHS inte bara för 1770talet, som Lilja själv påpekar, utan även 1825. Även här ser vi alltså att begreppet
hushåll varierat även mellan olika typer av längder på ett tämligen markant sätt.
1747 och 1825 års siffror indikerar att MHS åtminstone i Svealand har ett positivt
samband med stadsstorleken, vilket bland annat bör bero på det större antalet gesäller
per hantverkare i de större städerna. Ett sådant samband visar sig också om man
konstruerar en demografiskt entydigt hushållsdefinition, i tabellen kallad
demografiskt hushåll, med de mest frekventa hushållsbildande grupperna, nämligen
gifta par, änkor och änklingar25. Antalet invånare per hushåll är ca 7 % större för de
större städerna än för de mindre vare sig man utgår från tabellverkets egen
hushållsdefinition eller min demografiska konstant. Något tydligt samband mellan
MHS och stadsstorlek finns dock inte i 1770-talets mantalslängder vare sig i Svealand
eller resten av riket, vilket Lilja också påpekar. En förklaringen kan vara att
redovisningsmässiga skillnader råkat jämna ut de demografiska skillnaderna i just
1770-talets mantalslängder. Förhållandet torde vara detsamma för 1747 års
mantalslängd, men här har de redovisningsmässiga skillnaderna råkat förstärka
skillnaden mellan större och mindre städer. En annan förklaring torde vara att MHS
sjunker snabbare för stora än för små städer när hushållsdefinitionen vidgas till att
innefatta även gesäller, gamla pigor etc. p g a dessas större andel av befolkningen i
större städer.
Återstår att påvisa i vilken utsträckning skillnader i andelen kvinnor mellan olika
städer går igen årtionde efter årtionde. Skillnader i andelen kvinnor är ju
huvudförklaringen till den stora spridningen i MHS. Helst hade vi här naturligtvis
velat mäta på MHS direkt men eftersom antalet invånare ej är känt före 1747 kan
denna parameter endast uppskattas indirekt genom att mäta andelen kvinnor.
Egentligen skulle det krävas en genomgång av ett större representativt urval
mantalslängder för ett antal olika årtionden. Tiden har inte räckt till för detta så jag
har istället valt ett förenklat förfarande. Korrelationen mellan 1770-talets andel
kvinnor för sju olika mälarstäder och tre olika uppsättningar data har sökts:
1) Den demografiska hushållsdefinitionen med änkor för 1825 som redovisats
ovan.
2) Älvsborgs lösen 1613-16 (sex städer)
3) Hjonelagslängder för 1609-12 (sex städer)
25

Som hushållsbildande har här satts samtliga gifta par, 2/3 av alla änkor, alla änklingar och dessutom
ett antal ogifta män motsvarande 2 % av befolkningen. Andelen kvinnor blir i genomsnitt ca 25% för
alla de tre kategorierna städer.

27

Dessutom undersöktes korrelationen mellan andel kvinnor i ÄL2 och
hjonelagslängderna för åtta städer.
Vad vi ska mäta är alltså i klartext om en stad med t ex en hög andel kvinnor i 1770talets mantalslängd även uppvisar en högre andel kvinnor än snittet i det tidiga 1600talets längder, vilket skulle påvisa stabilitet i redovisningsmässiga skillnader, och en
högre andel änkor, den viktigaste hushållsbildande kvinnogruppen, i tabellverkets
statistik för 1825, vilket skulle påvisa att denna demografisk faktor är stabil över
tiden. Jämförelsen mellan ÄL2 och hjonelagslängderna ska visa om en stad med hög
andel kvinnor i den ena längden uppvisar detta även i den andra längden vilket skulle
kunna visa på någon form av stabilitet åtminstone i det mycket korta perspektivet om
stabilitet i det långa perspektivet inte kan påvisas.

Resultatet, redovisat i tabell 2.5, visar på avsaknad av varje form av stabil
demografisk förklaring till olika andel kvinnor i längderna och dessutom att
redovisningsmässiga skillnader varit helt temporära, förmodligen har de ändrats redan
när man bytt skrivare. Tydlig positiv korrelation, dvs. att en ovanligt hög andel
kvinnor i 1770-talets längd motsvaras av en hög andel kvinnor för samma stad även i
en annan längd kunde över huvud taget inte påvisas. För ÄL2 och för den
demografiska definitionen utgående från tabellverket 1825 var korrelationen negativ, 0,33 resp. –0,35, vilket ska tolkas som att det råkat slumpa sig så att en hög andel
kvinnor i 1770-talets längd för en viss stad motsvaras av ovanligt låg andel kvinnor i
de två andra fallet. Mellan 1770-talets längder och hjonelagslängderna var
korrelationen i princip noll (0,06). Endast obetydlig korrelation, 0,19, gällde vid
jämförelse mellan de tidsmässigt mycket närliggande ÄL2 och hjonelagslängderna
vilket är klart anmärkningsvärt. Om jag för Sigtuna hade valt 1609 års hjonelagslängd
i stället för 1610 hade korrelation t o m varit negativ eftersom 1609 års längd endast
innehåller 3% kvinnor mot 13% 1610.
Vi tvingas alltså konstatera att en viss stads avvikelse från MHS i en viss längd inte
går att överföra på andra längder för samma stad ens om tidavståndet är mycket kort. I
stället för bättre noggrannhet i uppskattningen löper man stor risk att öka avvikelsen
från det verkliga värdet eftersom redovisningen av kvinnorna är så extremt ojämn.
Som vi redan tidigare konstaterat minskar därför spridningen mellan olika städer om
man istället för hushåll utgår från gårdar, hjonelag eller män.
Vi kan därmed konstatera att ingen av Liljas grundförutsättningar, varken att MHS är
stabil över tiden eller att en stads avvikelse från MHS-snittet för en viss typ av längd
går igen i alla andra typer av längder för samma stad, tycks uppfyllt eftersom
redovisningen av kvinnor varit så instabil.
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2.4 HJONELAG, MÄN OCH GÅRDAR
Efter att ha påvisat hushållsmetodens svagheter ska vi nu beräkna värdet på de
koefficienter som multiplicerat med parametrarna gårdar, antalet gifta par och
hushållsbildande män exklusive gesäller, ger antalet invånare. Vi ska även i någon
mån återupprätta hushållsmetoden genom att visa på hur den med justering för känd
andel kvinnor och ogifta män enligt tidigare formel fortfarande kan vara användbar.
Vi ska dessutom beräkna koefficienternas standardavvikelse för att få ett
kvalitetsmått. Denna kvarstående spridning kring medelvärdet sedan de största
redovisningsmässiga skillnaderna eliminerats består av dels kvarstående
redovisningsmässiga skillnader, dels demografiska skillnader beroende på olika
befolkningssammansättning. Med ytterligare arbete går det sannolikt att få ner
standardavvikelsen ytterligare, men till priset av ökad komplexitet.
Vi börjar med 1770-talet där ju antalet invånare är känt och går därefter över till att
finna de olika metodernas koefficienter för de äldre skattelängderna. Vi ska dessutom
diskutera det andra problemet från kapitel 2.1, nämligen hur avsaknaden av ickeborgerliga grupper i skattelängder ska hanteras.
Först alltså 1770-talets mantalslängder som ska ge oss en utgångspunkt för att finna
äldre tiders koefficienter. Precis som för MHS visar det sig finnas en korrelation med
stadsstorleken varför resultatet, redovisat i tabell 2.6, är uppdelat per stadsstorlek.

Eftersom antalet städer per grupp blir ganska litet bör siffrorna tas med en nypa salt.
Det är fenomenet med stadsstorleksberoende koefficienter och den sammantaget
betydligt lägre variationskoefficienten för alla andra metoder än hushållsmetoden som
är det viktigaste. För gifta par har även tabellverkets siffror för hela Svealand 1825
använts vilket ger ett tillräckt urval.
Som konstaterades redan i tabell 2.3 minskar standardavvikelsen avsevärt när vi först
gallrar bort alla kvinnor och därmed får skattemansmetoden och därefter ytterligare
när vi även sållar bort den ojämna redovisningen av ogifta män och får
hjonelagsmetoden.
Även gårdsmetoden ger lägre standardavvikelse än hushållsmetoden. Den till synes
stora standardavvikelsen för gruppen 750-1500 invånare beror delvis på metodens
starka stadsstorleksberoende. Den stad som redovisar lägst antal invånare per gård
inom gruppen är också den som har det lägsta antalet invånare och motsvarande gäller
även den största staden inom gruppen.
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Ett alternativ till att helt skala bort ojämnt definierade grupper är att i stället justera
alla längder till en gemensam standard eller redovisningsnorm. Här har jag som ett
enkelt exempel för att åskådliggöra effekterna valt Sigtuna/Enköpings-gruppen i
tabell 2.3 eftersom den med den lägre andelen kvinnor och ogifta män kommer
närmare äldre längder än Strängnäs/Mariefred- och Västerås/Södertälje-grupperna. En
omskalning till Sigtuna/Enköpingsgruppen innebär att MHS räknas upp 1,0 (till 3,77
från 2,78) och MMS 0,8 (5,00 från 4,17) för Strängnäs/Mariefredsgruppen och 0,3
respektive 0,6 för Västerås/Södertälje-gruppen. Resultatet redovisas som ”MHS –
justerat” och ”MMS – justerat” i tabell 2.6. Som synes sjunker
variationskoefficienten kraftigt. Anledningen till att variationskoefficienten blir lägre
än för skattemans- och hjonelagsmetoderna är att variationer i andelen kvinnor och
ogifta män i viss mån motverkar variationerna i andel gifta par.
Ett exaktare alternativ är att utgå från hjonelag och därefter skala om efter den exakta
andelen ogifta kvinnor och ogifta män längd för längd enligt tidigare given formel.
Det ska vi använda oss av vid befolkningsberäkningarna i kapitel 2.6 varvid
skattemansmetoden då mera fungerar som rimlighetskontroll där uppdelningen mellan
gifta och ogifta män inte klart framgår.
För äldre längder ska vi närma oss problemet med urvalsprinciperna, och därmed
koefficienterna, på två sätt. Först genom att specialstudera en stad, Västerås, för att se
hur koefficienterna förändras från en typ av längd till en annan, därefter genom en
generaliserad modell av samma typ som tabell 2.3. Västerås har valts dels för att
källsituationen är god, dels för att stadens skattelängder på ett bra sätt visar på
problemen med att använda en och samma hushållskoefficient för alla typer av
förindustriella skattelängder. Dessutom kan man här utgå från Ruth Hedlunds mycket
noggranna analys av Västerås befolkningen 1697 baserad på kyrkligt material, främst
husförhörslängder, och därmed få relativt exakta koefficienter för 1697.

Vi tar vår utgångspunkt i 1697 för att jämföra olika koefficienter. En jämförelse
framåt med 1773 visar på en oväntat låg gårdskoefficient (MGS). Antalet angivna
gårdar gäller dock 1688. Från 1688 till 1697 minskade antalet öretalsborgare med 15
% och antalet skattehushåll med 4 %. Antalet bebodda gårdar 1697 kan således ha
varit lägre vilket skulle innebära en gårdskoefficienten en bit över 6.
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För de demografiska koefficienterna är däremot överensstämmelsen god när det gäller
gifta par. Den nedgång som syns 1697 torde bero på de demografiska förändringar
som vi återkommer till i kapitel 2.6. Däremot behöver högre koefficienter användas
både på mans- och hushållsnivå beroende på lägre andel kvinnor och ogifta män.
Förklaringen är som tidigare beskrivits främst den vidare hushållsdefinitionen 1773.
Inte bara gesäller utan tydligen även en del andra ogifta inneboende män har
exkluderats 1697, vilket syns genom att andelen ogifta män är 10 % mot 24 % 1773.
Andelen kvinnor ligger också lägre 1697, 20 % mot 23 % 1773. Skillnaden är
egentligen ännu större eftersom den lägre andelen ogifta män matematiskt leder till
högre andel kvinnor. Ser vi istället på andel kvinnor i förhållande till gifta par så
sjunker den från 45 % till 29 %.
Här kan man således påvisa fördelen med hjonelagsmetoden. Dess svaghet visar sig
dock redan när vi går tillbaka till 1688. En hög andel skattebefriade, 16 %, och mindre
tydligt angivande av hjonelag där mannen i egenskap av KMT är befriad gör att jag
uppenbarligen inte lyckats identifiera alla hjonelag. Detta indikeras också av den
påfallande höga andelen ogifta män 1688 jämfört med 1697, 25 %. Här fungerar det
uppenbarligen bättre att mäta på skattemän eller skattehushåll i stället för
skattehjonelag.
En jämförelse mellan tillväxten från ca 1610 till ca 1690 för antalet hjonelag, gårdar
och män visar på god överensstämmelse och är det som här fått ligga till grund för
uppskattningen av Västerås befolkning 1610 till ca 1800. Den låga andelen
gårdsägande kvinnor, endast 3 % mot 10-20 % både i 1770-talet och 1500-talets
mantalslängder kan dock indikera att det verkliga antalet gårdar närmat sig 300, vilket
skulle ge en gårdskoefficient på 6 vid 1800 invånare.
Vi ska nu ta oss an ÄL1 som faller något utanför övriga längder som tidigare nämnts.
Ett angreppssätt kan vara att ställa ÄL1 i relation till tidigare och senare längder och
anta en jämn befolkningstillväxt mellan dessa punkter.

Tabell 2.8 visar en jämförelse mellan totala antalet redovisade hushåll för 1540 års
utförliga jordeböcker, ÄL1 och ÄL2. Därefter anges medelvärdet för 1540 års längder
och ÄL2 dividerat med ÄL1, vilket visar hur mycket ÄL1 skulle behöva uppjusteras
för att nå jämförbarhet med dessa längder. Sist visas hur många gånger fler hushåll
ÄL2 innehåller jämfört med ÄL1, vilket är ett sämre mått än föregående eftersom en
generell urbantillväxt kan ha skett mellan 1571 och 1610-talet. För att i någon mån
dämpa effekten av detta har två snabbväxare plockats bort vilket visas på sista raden.
Skattelängder för både 1540 och ÄL2 återges i Lilja endast för fyra städer, däribland
Linköping och Vadstena. Som tidigare nämnts täcker ÄL2 för åtminstone Linköping
och Vadstena samtliga befolkningsgrupper. Detta skulle indikera att nivåerna i ÄL1
skulle behöva fördubblas för att nå jämförbarhet. Mot detta kan invändas att 1567 års
krigshandlingar i Götaland då östgötastäderna brändes fortfarande 1571 kan ha
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inverkat negativt. En uppjustering med en faktor 2 kan därför leda till en
överskattning.
Begränsas jämförelsen till ÄL2 ökar antalet städer till tio. Vi kan då se att antalet
hushåll här ökat med ca 70 % från ÄL1 till ÄL2. Minsta ökning är 20 %, därefter
kommer en klunga kring 50-70 %, och slutligen ett antal kring 100 % och högre.
Precis som ÄL2 är ÄL1 en blandning av längder med enbart borgare eller enbart
skattande och mer utförliga med både KMT och obeskattade. En del av den stora
spridningen i antal personer i ÄL1 kontra ÄL2 torde bero på att en smalare
hushållsdefinition använts i ena fallet men inte i det andra för en viss stad. Generellt
förfaller dock ÄL1 behöva uppjusteras med bortåt 50% för att uppnå jämförbarhet
med ÄL2.
Antar vi att folkmängden i Västerås 1571 sjunkit med 50 personer jämfört med 1560talets toppnotering får vi en MHS på 7,1 och medelskattemansstorlek (MMS) på 8,0,
vilket är ca 40 % högre än för hjonelagslängden 1611, som är ett bättre
jämförelseobjekt än ÄL2 för just Västerås, och ett fullt rimligt värde som framgått av
det tidigare resonemanget.
Vi ser också att gårdskoefficienterna stödjer antagandet att antalet namn i
mantalslängden 1568 och 1580 verkligen motsvarar gårdar snarare än hushåll. Om
mantalslängderna istället motsvarat hushåll i ÄL2:s tappning med MHS kring 5 skulle
MHS för ÄL1 blir allför låg26.
Som vi ser kvarstår dock skillnaden mellan hjonelagslängden 1611 och ÄL2 1616,
liksom mantalslängderna för 1580 och 1587 som svårbegripliga. För att utreda detta
problem får vi ge oss ner på borgarnivå!

Mycket riktigt visar det sig att skillnaden beror på att icke-borgerliga grupper finns
redovisade i hjonelagslängden men inte i ÄL2 när det gäller Västerås. Skiljer vi ur
hjonelagslängden ut den grupp som anges betala skatt till staden, alltså borgerliga

26

MHS 5 tillämpat på 1568 och 1580 skulle nämligen ge en befolkning på ca 1200 och därmed en
MHS för 1571 på 6, endast 20 % högre än 1611.
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grupper i vidare bemärkelse, och för ÄL2 även lägger till gruppen skattebefriade
fattiga hamnar vi på samma nivå i båda längderna.
En unik egenhet i Västerås ÄL2 är att 2/3 av hushållen anges som ogifta män. Ingen
annan längd kommer ens i närheten av denna nivå. Då dessutom öretalen för dessa
män ligger kring den öretalsnivå, ½ öre, som fattigare hjonelag med gård har i andra
längder kan man möjligen misstänka att dessa hushåll oegentligt har satts upp som
ogifta män för att motivera en lägre skatt som inneburit skattebefrielse för hustrun. I
just detta fall är således gifta par inte en bra enhet att utgå från.
När det gäller den mystiskt låga hushållssiffran i mantalslängden för 1587 förefaller
det som om borgargrupper som ej ansetts kunna hålla gästning enligt 1580 års
klassificering rensats bort. Dessutom ingår ej icke-borgerliga grupper. På detta sätt
kan således även denna längd som gav den höga mantals-MHS 21 förklaras och bli
jämförbar med övriga längder.
Som tidigare nämnts ger 1566/68 års mantalsregister en oproportionerligt låg andel
borgare vilket här tydligt framgår av den skyhöga implicita koefficienten 13 som
intressant nog ligger nära talen för förmögnare borgare i 1580 och 1587 års längder.
Detta styrker vårt antagande om att borgare 1566/68 avser förmögnare borgare medan
övriga försetts med KM fribrev och därmed klumpats ihop med kronotjänare under
den gemensamma beteckningen KMT.

I tabell 2.10 har jag försökt generalisera utgående från ett större urval skattelängder.
Som vi ser hamnar MHS typiskt på 5-6 för 1610-talets längder och MHJS på ca 6.
Observera att detta gäller för den del av befolkningen som längden täcker. Saknas
KMT måste en separat uppjustering göras vilket vi återkommer till i slutet av kapitlet.
Siffran 6 är också användbar för 1500-talets mantalslängder utgående från gårdar,
även om man här måste göra en justering för stadsstorleken enligt tidigare
resonemang.
Avslutningsvis ska vi ge oss i kast med Stockholm som stod för hälften av
mälarstädernas befolkning vid denna tid och därför förtjänar en extra noggrann
behandling.
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Utgångspunkten är Stockholms skotteböcker. För medeltiden finns sviter bevarade för
1460-68, 1501-09 och 1516-1521. För tiden kring 1565 finns skotteböcker från 1560
och 1582 och därefter en komplett svit för resten av 1500-talet. 1460 och 1509 är de
år som ligger närmast våra datapunkter 1460 och 1510. För 1565 är 1560 den som
ligger närmast i tiden. Jag har dessutom valt ut 1582 och 1595 vilket ger oss en
möjlighet att granska utvecklingen 1565-1611 närmare.
Uppgifter om den icke-borgerliga befolkningen kommer från Birgitta LagerKromnows studier av Stockholms befolkning på 1560-talet och 158227.
Skottelängderna för medeltiden uppvisar en hög andel kvinnor, i nivå med 1690-talets
mantalslängder, och en stor mängd timmermän, fiskare och andra låginkomsttagare,
det jag kallar halvborgare. Dessa grupper gallras därefter gradvis ut ur
skottelängderna under 1500-talet och är 1582 helt borta allt eftersom allt färre med låg
skatteförmåga tas med28. Av samma anledning sjunker andelen kvinnor som ju också
hörde till låginkomsttagarna.
Även om skottelängderna tycks ha blivit komplettare kring 1590, vilket syns i form av
kraftiga stegvisa ökningar av antalet skattande från ett år till ett annat stadsdel för
stadsdel, är de ännu 1613 ej jämförbara med ÄL2, bl a tycks ju halvborgare saknas.
Tabell 2.11 visar att antalet hushåll i ÄL2 är ca 10% högre för Staden mellan broarna
men 50-80 % högre för malmarna. Det är precis vad man kan förvänta sig eftersom
halvborgarna hela tiden varit överrepresenterade på malmarna. Åkarna var redan
under medeltiden t o m beordrade att bo på Södermalm29.

Vi kan således räkna oss fram till lämpliga koefficienter för 1500-talet via två vägar,
dels genom att gå framåt i tiden och räkna upp koefficienterna för de medeltida
skottelängderna, dels genom att starta från ÄL2 och gå bakåt i tiden.
Börjar vi med de medeltida längderna kan vi konstatera att redan dessa kan tänkas ha
en gräns nedåt som utesluter de lägsta inkomstgrupperna. 1460 anges endast tre
dragare, tre arbetskarlar och en åkare, alla lågt skattade, vilken torde vara en bråkdel
av det verkliga antalet. Det är tänkbart att dessa sju hörde till höginkomsttagarna inom
sina respektive grupper medan övriga föll utanför skotteboken, men eftersom det inte
är omöjligt att de återfinns bland de män som inte har något titel i skotteboken har jag
valt att inte göra någon uppräkning för dessa grupper av halvborgare. En
hushållskoefficient kring 4, ungefär i nivå med 1690-talet eller 1770-talet torde vara
en rimlig nivå för de medeltida skottelängderna.
27

Lager 1982 (1966), Lager-Kromnow 1992
Lager 1992, s 72f, där benämnda marginalgrupper
29
Dahlbäck 1988, s 94
28

34

Går vi sedan framåt i tiden kan vi konstatera att det i 1560 års skottelängd just är de
fattigaste yrkesgrupperna som fallit mest i antal jämfört med 1460 års skottelängd.
Åkare, dragare och arbetskarlar saknas helt.

Tabell 2.12 indikerar dock ett oförändrat antal mästare bland de mera förmögna
yrkena, i synnerhet om man bara studerar de som i 1460 års skottelängd skattade för
tre öre eller mer, vilket intressant nog innebär bra precis lika många personer som i
1560 års skottelängd. Man kan alltså fråga sig om den borgerliga befolkning alls
minskat 1560 jämfört med 1460 trots en halvering av antalet personer i skottelängden,
vilket i så fall skulle innebära en hushållskoefficient på höga 8. Bland timmermän,
fiskare och murmästare ligger dock antalet lägre 1560 även om den nedre halvan i
1460 års längd plockas bort. En ökad pauperisering är en möjlig förklaring vilket
skulle stödja en hushållskoefficient på 8. Man skulle också kunna tänka sig att den
stora kadern timmermän, murmästare och fiskare bland KMT minskat marknaden för
de borgerliga. Lager-Kromnow anger dock tvärtom att runt 20 stadstimmermän
sysselsatts kontinuerlig för kronan senare under 1560-talet. Till detta kommer de
timmermän som liksom 1460 arbetat för stadsborna.
Jag har försiktigtvis stannat för en hushållskoefficient på 7,1 men ser en högre siffra
som fullt möjlig. En ännu lägre siffra skulle dock vara svårt att motivera. Jag har här
utgått från vad som förefaller ha varit praxis i mantalslängderna på 1560-talet, dvs. att
endast gårdsinnehavare anges. En MGS på 7,1 skulle då ge en MHS på 7,130.
1582 hade antalet borgare i Staden sjunkit från 507 1560 till 310 i skottelängden. Det
ligger även här nära till hands att jämföra med förändringen i mantalslängderna
mellan 1570-talet och 1580-talet i åtminstone Västerås och Köping. Från att ha
omfattat alla borgare med gård sållas betalningssvaga gårdsägare bort, vilket för vår
del leder till högre koefficienter. Oförändrat antal borgare skulle indikera en
koefficient över 10, men det förefaller snarare som om antalet borgare minskade både
absolut för hela Stockholm och relativt sett mer för Staden genom utflyttning till
malmarna. En betydligt lägre koefficient indikeras också av att man ur Lager 1982
(1966) bakvägen kan räkna sig fram till ca 320-330 borgerliga husinnehavare31. Det
indikerar en MHS på 7,4-7,5 om man antar en MGS på 7,1. Uppenbarligen har
utgallringen i Staden varit mycket begränsad. En minskande borgerlig befolkning
under 1570-talet över huvud taget i mälarstäderna stöds också av en hög andel
ödetomter i Västerås 1580. För malmarna med genomgående dominans för
halvborgare ligger naturligtvis koefficienterna betydligt högre liksom 1613.
30

Observera att MGS för hela Staden 1560 ligger en bra bit över 8 när den stora andelen inneboende
KMT inkluderas.
31
s 202 anger 396 borgare. Avgår 46 på malmarna enligt skottelängd varvid 350 kvarstår för Staden.
Andelen inneboende i huslängden är 14 %, men KMT förfaller vara kraftigt överrepresenterade. 320330 kan då vara en rimlig nivå på antalet borgerliga gårdsinnehavare i Staden.
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Från mitten av 1580-talet ser vi som nämnts genom stegvisa ökningar från ett år till
ett annat stadsdel för stadsdel att fler och fler borgare fångas in i längderna. 1586 t ex
mer än fördubblades antalet redovisade borgare på Södermalm medan antalet
norrmalmsborgare nästan femdubblades. På motsvarande sätt tycks en större
upprevidering ha skett i Staden och på Norrmalm 1594. Det förefaller därefter som
om en viss stabilitet inträtt vilket gör det troligt att vi 1595 nått ner till 1613 års
skottekoefficienter eller t o m ännu lägre. En övergång från gårdsinnehavare till
hushåll i skottelängden under denna tid stöds dessutom av tilläggen från
skottelängden i Torshällas hjälpskattelängd för 1596.
För den stora icke-borgerliga befolkningen, från mitten av 1500-talet förmodligen i
majoritet i Stockholm, ser källsituationen helt annorlunda ut. På 1460-talet tycks ännu
åtminstone en del av KMT finns med i skotteböckerna, dock utan att skatta och med
anteckning om att de tjänstgör på slottet. Under äldre vasatid måste man helt förlita
sig till andra källor. För 1560-talet har jag liksom Lilja förlitat mig på LagerKromnows omfattande arbete, som grovt uppskattar antalet hushållsbildande till drygt
hälften av i snitt 1900 KMT. Jag har utgående från Lager-Kromnows angivande på
detaljnivå av titlar försökt separera ut tjänstfolk och ensamstående arbetsfolk från
hushållsbildande element per kategori för att därigenom få en bättre
befolkningsuppskattning per stadsdel enligt tabell 2.13.

KMT domineras stort av män och av kvinnorna tycks flertalet närmast kunna
betecknas som pigor, alltså ej hushållsbildande, vilket skulle peka mot att
skattemansmetoden med en MMS på drygt 5 borde användas32. Här ska man dock
minnas att KMT-hushåll rent allmänt varit mindre än genomsnittshushållet. Som
utgångspunkt kan vi ta Hedlunds västeråsstudie i tabell 2.14.

För KMT ligger mans- och hushållskoefficienten kring 3,5. Då har dock KMT:s änkor
i allmänhet tydligen redovisats i gruppen arbetare. Antalet änkor efter KMT bör
demografiskt ha varit 30-35 + barn och ett fåtal tjänstefolk. Totalt bör då gruppen
32

Jmf 4,7 för Västerås på 1770-talet + stadsstorleksjustering och 5,4 i Hedlunds studie, se tabell 2.14
samt 5,6 i mantalslängden för Västerås 1697.
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KMT omfatta ca 400 personer vilket ger en manskoefficient på 4,4. Det får anses
osäkert om denna koefficient bör stadsstorleksjusteras. Effekten av fler gesäller per
mästare som ger större borgerliga hushåll i större städer är inte tillämplig på KMT.
Jag har därför stannat för en KMT-koefficient på 4,4 för Stockholm.
Effekten av olika urvals- och redovisningsprinciper har sammanfattats i tabell 2.15.

Vi ska nu övergå till befolkningsberäkningarna och börjar med gårdsmetoden för att
därefter behandla de nära sammanhängande demografiska metoderna i ett
sammanhang.

2.5 BERÄKNINGAR ENLIGT GÅRDSMETODEN
Ett problem som gäller även vid uppskattning av antalet tomter är underredovisning.
Ett sätt att försöka fånga in underredovisningen är att se på andelen kvinnor även
bland gårdsägarna. På 1770-talet var de 15-20 % i Västerås, Köping och Arboga, se
appendix A.3. I 1500-talets mantalslängder ligger andelen kvinnor typiskt på 7-15 %
vilket torde vara ett minimum för 1610-talet. Jag har därför konsekvent räknat upp
borgargårdarna till 7 % kvinnor för 1610-talet. Sannolikt ska detta ses som ett absolut
minimum.
När det gäller underredovisning av frigårdar har jag utgått från att andelen bör ligga
på minst 10 % men högst 20 % kring 1610. Uppsala och Västerås med slott ligger
kring 1610 på 25 % respektive 21 % vilket bör ses som tak. Andelen gårdar ägda av
adel och kyrka är 5-10% i de längder där de finns angivna. Det gäller både slutet av
1500-talet och hjonelagslängderna. Jag har därför räknat upp antalet frigårdar till ca
15 %, något beroende på stadens karaktär. För 1500-talet är mina uppräkningar helt
obetydliga. Antalet redovisade gårdar och mina uppräkningar finns redovisade i
appendix, tabellerna A.4-8
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Sammantaget kan antalet beräknade gårdar ligga något i underkant men troligen inte
särskilt mycket. För Köping t ex har endast uppräkning gjorts för en prästgård vilket
leder till 140 gårdar 1611. 1635 var antalet 173 och staden stadd i tillväxt33.
Vi ska nu bestämma medelgårdsstorleken (MGS). Från tabell 2.6 minns vi att MGS
på 1770-talet var starkt beroende av stadsstorleken. De minsta städerna uppvisade
MGS kring 5 medan städer med ett par tusen invånare låg på över 7. I mellangruppen
750-1500 invånare fanns en stor spridning kring 6,2. Var kan man nu tänka sig att
dessa värden låg 200 år tidigare? Antalet invånare per gård bör generellt vara en
funktion av tomtstorleken och byggnadshöjden. Den generella trenden har här varit att
båda ökat över tiden, i synnerhet i Stockholm. De rätvinkliga tomter som drogs upp
från mitten av 1600-talet var i allmänhet större än medeltidens oregelbundna och
likaså har ett mera allmän stenhusbyggande inneburit högre hus som kunnat
härbärgera fler personer.
För alla mälarstäder utom Stockholm har dock dessa trender haft mycket begränsad
betydelse. Den svaga befolkningsutvecklingen gjorde att få städer tomtreglerades eller
fick ett betydande tillskott av nya rätvinkliga tomter. Inte heller högre stenhus fanns i
någon meningsfull omfattning. T o m Uppsala var ännu på 1770-talet en stad helt
dominerad av låga hus. Ett register från 1763 visar att endast 2 % av de 482
stadstomterna var bebyggda med hus på tre våningar eller mer34. Nära 60 % var
bebyggda med envåningshus. Däremot måste vi ta hänsyn till den demografiska
förändringen vilket innebär något lägre MGS än på 1770-talet.
När det gäller Stockholm ser det något annorlunda ut. De höga tal på uppåt 12 som
kan påvisas redan under 1600-talet har knappast sin motsvarighet på 1500-talet av
ovan nämnda skäl35. Så sent som 1582 var andelen trä- och korsvirkeshus i Staden 3040 % och enfamiljshus dominerade helt men framför allt var tomterna betydligt
mindre36. 1600-talet innebar en massiv ökning av byggnadshöjden genom påbyggnad
och nybyggnad av stenhus samtidigt som större tomter lades ut på västra delen av
Stadsholmen efter branden 1625 liksom på malmarna ca 1640. Dock bör man kunna
anta minst samma MGS för Stockholm 1582 som för 1770-talets större mälarstäder,
dvs. 7,2. Sannolikt var nivån ännu högre 1565 p g a den snabba tillväxten av KMT i
mitten av 1500-talet med temporär överbefolkning.
Ovanstående resonemang leder fram till att MGS satts till 4,8 för de minsta städerna,
5,7 för 1000 invånare och 6,2 för 2000 invånare. Dessutom har justeringar uppåt
gjorts för städer i snabb tillväxt vilket leder till som mest 6,4 för Västerås 1610 och
Uppsala 1565.
Därmed har vi alla pusselbitar för att kunna beräkna folkmängderna enligt
gårdsmetoden. Resultatet återfinns i tabell 2.16 för alla städer utom Stockholm, som
redovisas separat i tabell 2.18.

33

Björnänger 1989, s 58
Anund 2001, s 643
35
Pursche 1979, s 226f anger för 1676 4433 hus och gårdar och 50.000-55.000 invånare.
36
Lager 1982 (1966), s 204f
34
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2.6 BERÄKNINGAR ENLIGT DE DEMOGRAFISKA
METODERNA
Till skillnad från gårdsberäkningarna har jag inte tillämpat någon stadsspecifik
uppräkning till en viss nivå för saknade hushåll inom en viss kategori av
befolkningen. Däremot kan en uppräkning behövas för saknade kategorier, t ex KMT.
Dessutom måste frågan om demografiska förändringar mellan 1500-talet och 1770talet diskuteras.
Att anta att alla gifta par generellt finns med i hjonelagslängderna och ÄL2 för
borgerskapet och i några fall även hela befolkningen och att MHJS
redovisningsmässigt därför är jämförbar med 1770-talets MHJS är en sanning med
viss modifikation. Redan i 1770-talets längder återfinns ca 5 % av de gifta paren
utanför mantalet. En jämförelse mellan 1697 år mantalslängd och Hedlunds beräkning
av gifta par 1697 i tabell 2.17 visar att 7 % av paren saknas i mantalslängden,
alternativt inte har gått att identifiera av mig. En närmare kontroll av tabell 2.17 visar
dock att denna underredovisning balanseras av att andelen hjonelag sannolikt var
högre under 1600-talet än på 1770-talet p g a demografiska förändringar.
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För samtliga städer i Svealand var MHJS 1825 i genomsnitt 6,33. Som vi minns från
tabell 2.6 låg MHJS däremot några tiondelar lägre i 1770-talets mantalslängder. Detta
gäller även Västerås även om steget här är ovanligt stort mellan 1825 och 1773.
Det vi kan observera här är den demografiska utvecklingen från ett östeuropeiskt till
ett västeuropeiskt demografiskt mönster från 1500-talet till 1800-talet. Detta skifte
innebar att giftermålsåldern ökade vilket resulterade i färre barn per gift vuxen och
fler ogifta vuxna37. Skiftet kan tydligt observeras från ÄL2 och framåt som en kraftig
ökning av andelen drängar och pigor.
En kontroll med Hedlunds beräkningar för Västerås 1697 visar mycket riktigt på ännu
större andel hjonelag och därmed lägre MHJS än på 1770-talet38. Det intressanta är
dock att denna högre andel hjonelag nästan exakt kompenseras av en liten
underredovisning av hjonelag i mantalslängden och vi hamnar därför både för 1697
och 1773 års mantalslängder på en MHJS på ca 6,5-6,6 för Västerås. Hur situationen
såg ut hundra år tidigare kan vi inte veta. Jag har dock antagit en något högre andel
hjonelag och sedan antagit liknande underredovisning som 1697, dvs. att ca 10
hjonelag per 1000 invånare saknas.
Detta innebär att jag har stannat vid en MHJS från 5,4 för de allra minsta städerna och
upp till 6,1 för Västerås39. Det måste liksom för MGS karaktäriseras som försiktigt
valda nivåer eftersom både hjonelagslängderna och ÄL2 för både kvinnor och ogifta
män är betydligt mer gallrade än 1690-talets mantalslängder vilket skulle tala för en
större utgallring även av hjonelag och därmed högre MHJS resulterande i högre
befolkningsuppskattningar.
För Uppsala och Köping har det funnits anledning att misstänka att gifta par
underredovisats i form av att vissa redovisats som ogifta på samma sätt som för den
uppenbara ÄL2 för Västerås. Här har utgångspunkten då blivit att sätta en rimlig
MMS. Från tabell 2.7 minns vi att en rimlig MMS för 1600-talets skattelängder ligger
på 5,5-6,0 för större städer som Västerås och några tiondelar lägre för mindre städer,
vilket motsvarar en andel ogifta män på 5-10 %. Observera att detta gäller exklusive
köpsvenner. Jag har genomgående plockat bort köpsvennerna i de fall de redovisats
eftersom de dels med få undantag var ogifta och inneboende, dels är mycket ojämnt
redovisade. De är istället implicit inbakade i de koefficienter vi använder på samma
sätt som gesäller.
Ytterligare en komplikation med ÄL2 är att även ogifta män ofta bakats in i
summeringarna av hjonelag, men som halva hjonelag. I synnerhet gäller detta första
terminen, dvs. 1613. Detta upptäcker man oftast vid genomgången av längden genom
att dessa ogifta står uppsatta som halva hjonelag.
Som information anges också MHS som räknats fram från antagna MHJS och i vissa
fall MMS i tabell 2.18 och 2.19 enligt tidigare formel.
37

Myrdal 1999, s 166ff; uppgifter direkt från Sven Lilja utgående från Lennart Andersson Palm
Denna trend finns även belagd i den officiella befolkningsstatistiken 1750-1830, dvs. från dess start,
se Historisk statistik för Sverige 1969, s 78, tabell 19
39
5,3 för Mariefred p g a stor andel KMT, se resonemanget kring Stockholms KMT
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Vi kommer nu slutligen till det knepiga problemet med icke redovisade grupper,
främst KMT. Som tidigare nämnts är det bara hjonelagslängderna för Västerås,
Mariefred och troligen också Uppsala som även anger KMT någorlunda komplett. För
övriga städer måste vi göra antaganden om denna grupps storlek och i flera fall även
övriga grupper som ej tillhört borgerskapet, t ex utfattiga. I tabell 2.18 har även
Strängnäs och Södertäljes längder med en stor andel icke-borgerlig befolkning tagits
med, men det rör sig här snarare om fattigt f d borgerskap och f d KMT än KMT i
tjänst. Befolkningsuppskattningarna för dessa städer baserade på de demografiska
metoderna torde därför vara i underkant.

Ett förenklat förfarande kan vara att se på andelen icke-borgare i de städer där de
finns redovisade. Eftersom de städerna är så få vid Mälaren har jag vidgat
perspektivet till Östergötland, enligt tabell A.2 i appendix. För både dessa städer och
våra tre mälarstäder ligger andelen icke-borgerliga hjonelag mellan 24 och 57 %.
Högst ligger borgstäderna Mariefred och Vadstena, lägst inlandsstaden Skänninge och
Norrköping. Västerås med ett mindre slott ligger på 26 % och kan kanske vara ett tak.
Alla andra mälarstäder utom Stockholm, Mariefred och Uppsala torde ligga lägre,
sannolikt kring 20-25 %, vilket är den procentsats som använts i tabell 2.18.
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2.7 STOCKHOLM
Vi ska nu gå över till att beräkna Stockholms befolkning utgående från både
gårdsmetoden och hushållsmetoden. Att hushållsmetoden valts här beror närmast på
att jag av tidsbesparingsskäl fått använda några tryckta uppgifter om antalet hushåll
för ett par längder och därför valt att avstå från skattemansmetoden eftersom den inte
kunnat användas genomgående. I övrigt följer tillämpningen av gårds- och
hushållsmetoderna det som tidigare sagts. Observera att andelen hjonelag torde vara
något lägre och MHJS därmed något högre än i övriga städer för den borgerliga
befolkningen p g a Stockholms storlek.
Bra beräkningar på KMT för perioden efter 1560-talet saknas eftersom källsituationen
är mycket svagare, främst när det gäller beräkningen av tjänstefolk där LagerKromnow för 1560-talet använts sig av bespisningslängder. Relativa förändringar från
1560-talet går däremot att lista ut bakvägen. Ur Lager 1982 (1966) beräknade vi
tidigare 350 borgerliga hushåll i Staden för 1582 vilket ger 519 övriga hushåll och
strax under 100 hushåll på slottet40.
När det gäller skottelängderna har en mindre skillnad gjorts mellan MHS för 1460 och
1509. 1460 års längd ger avgjort intryck av att innehålla en högre andel ogifta män än
1509. För detta talar den högre andelen obeskattade, lägre andelen kvinnor och
rikligare förekomsten av fattiga halvborgare. Så t ex redovisades ju 43 timmermän
1460 men endast 24 1509. Jag har därför antagit 30 ogifta män (förutom änklingar)
per 1000 invånare för 1460 mot 15 1509 vilket ger nedanstående MHS. Resultaten av
beräkningarna har summerats i tabell 2.20.

40

869 hushåll i Staden enligt husskattelängden (s 199). Totalt beräknas 1260 hushåll (s 202), varav
Lager-Kromnow uppskattar antalet hushåll på malmarna till ca 300 (s 199), vilket ger knappt 100
hushåll på slottet.
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2.8 SKATTEBELOPPSMETODEN
Slutligen ska vi försöka uppskatta antalet invånare 1510 även för övriga mälarstäder
utgående från uppgifter om skattebelopp. För att se om metoden alls fungerar har vi
behövt vänta tills nu eftersom vi måste ha uppgifter om städernas borgerliga
befolkning för att se hur pass väl dessa korrelerar med skatternas storlek. I tabell 2.21
återges uppskattad borgerlig befolkning för 1610 och taxeringen 1611-12

Taxeringen avspeglar som vi ser rikedom snarare än folkmängd, dvs. större
exportstäder får en lägre koefficient än små städer p g a högre beskattning per
borgare. Situationen är likartad för ÄL1 som ju också var en förmögenhetsskatt.
Arboga, Uppsala och Västerås ligger kring 40-50 medan de hälften så stora städerna
ligger kring 60-70, alltså en ca 40-50 % högre koefficient för hälften så stor
befolkning. Södertäljes låga taxering avspeglar troligen en generell eftersläpning,
känd från medeltiden.
Vi tillämpar nu ovanstående resonemang på skattebeloppen från det tidiga 1500-talet
och tar hänsyn till följande:
-

Stockholm var generellt skattebefriat eftersom man underhöll sina
befästningar, vilket bör innebära att även hjälpgärden 1526 är nedsatt,
förslagsvis till hälften
Hälften så stor stad innebär 40 % högre koefficient
Antar en ej dramatiskt avvikande befolkning 1510 jämfört med 1570 för
flertalet städer
Även tar hänsyn till de indikationer på befolkningsförändringar från 1510 till
1570 som kommer att presenteras senare i uppsatsen, däribland en ca 10procentig nedgång i antal borgare i Arboga och bebyggelseexpansion i
Uppsala. Dessutom tillkom bebyggelse öster om ån i Köping för första gången
på 1550-talet41.

Vi får då de indikationer som redovisas i tabell 2.22

41

Sex tomter enligt Björnänger 1989, s 44
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2.9 ÖVRIGA METODER
Innan vi presenterar det slutliga resultatet ska emellertid en annan pusselbit baserad på
ett med skatter mycket närbesläktat material tillfogas för Arboga, nämligen
utvecklingen av antalet av staden tillsatta ämbetsmän. Dessa kan sägas indelas i två
kategorier nämligen de som är nära sammankopplade med befolkningsutvecklingen
och de som ändrats mera stegvis. Till de nära sammankopplade anser jag hör de
arbeten som är direkt kopplade till stadens försörjning såsom bagare, köttmånglare,
åkare, gästgivare och fodermarsk. Till de mera statiska hör väl kontrollörer och
rådhusets administration, till stor del förtroendeuppdrag på deltid.
I tabell 2.23 redovisas de ovannämnda direkt kopplade yrkena och även två av de
mera statiska, fjärdingsman och brandvakt eftersom just dessa uppvisar en kraftig
tillväxt. Övriga förtroendeuppdrag låg på en konstant nivå, en eller två personer utom
rådmännen som var fyra.

Som tabellen visar ökade antalet personer med till folkmängden direkt kopplade yrken
med 19 % från de första två årtiondena till de sista två. Inkluderas även de mera
statiska uppdragen ökar tillväxten till 31 %. Eftersom denna siffra dock starkt
påverkas av den kraftiga ökningen av fjärdingsmän har jag stannat för en ökning på
20 % av Arbogas befolkning från 1460 till 1510.
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Som komplettering har jag även lagt in siffrorna för stadens försörjare för 1560 och
1561 som är det närmaste man kan komma 1565. När det gäller kontrollörer och
administration förändrades systemet så genomgripande under Gustav Vasa att en
jämförelse blir meningslös. Vi ser att nivån ligger 10 % under snittet för det tidiga
1500-talet, vilket vi utnyttjade oss av vid beräkningen av mälarstädernas befolkning
1510.

2.10 SAMMANFATTANDE DISKUSSION
Vi är nu redo att knyta ihop hela säcken och sammanjämka våra beräkningar för olika
tidpunkter och metoder. Resultatet redovisas i tabell 2.24.

Vi kommer att diskutera resultatet utförligt i kapitel 5 tillsammans med beräkningarna
för medeltidens utveckling och ska därför här bara nöja oss med några korta
konstateranden:
-

-

-

Upplandsstäderna uppvisar som grupp stagnation genom hela 1500-talet
De städer som fungerar som exporthamnar åt Bergslagens malm uppvisar alla
god tillväxt men först i slutet av 1500-talet
Södertälje uppvisar den mest spektakulära tillväxten av alla städer efter att
staden främjats som exporthamn från 1584.
Som en slående kontrast står Stockholms stagnation efter 1595 när staden
kraftigt börjar förlora marknadsandel till Södertälje. Ur tabell 2.20 kan vi
räkna ut att borgerskapet ökat med 50 % från 1582 till 1595 för att därefter
helt stagnera fram till 1613.
För stiftsstäderna indikeras en befolkningsnedgång efter reformationen endast
för Strängnäs. Både för Västerås och i synnerhet Uppsala förefaller
utbyggnaden av kronans funktioner ha kompenserat nedgången i den religiösa
verksamheten.
Norra Förstaden torde redan vid självständigheten 1602 ha varit Mälardalens
andra stad efter Stockholm.

Tilläggas kan också att den anmärkningsvärt starka tillväxten av borgerskapet i
Stockholm 1582-1595 stöds av en drygt 40-procentig tillväxt i antalet importerande
borgare och medlemmar i tyska församlingen 1582-9242. Tillväxten av antalet borgare
i tullboken är ännu större, över 80 %, och antalet personer i skottelängden ökade med
90 % fram till 1595.
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Lager 1982 (1966), s 216

45

Sist ska resultatet jämföras med tidigare forskning i tabell 2.25.

Exkluderas Stockholm ligger Liljas uppskattningar 22-28 % under mina beräkningar.
Förklaringen ligger som tidigare nämnts i att Lilja inte tagit hänsyn till att den ickeborgerliga befolkningen saknats i flertalet städers ÄL2-längder och att andelen
kvinnor och ogifta män är betydligt lägre än i 1770-talets mantalslängder vilket leder
till att högre MHS måste användas. Här ska dessutom några enstaka större avvikelser
kommenteras:
-

Enköping 1565: Lilja har använt ovanligt låg MHS på den gallrade ÄL1
Torshälla 1565: Tidsavståndet till 1596 som är Liljas datapunkt och att denna
längd är extremt utförlig jämfört med 1599 års längd som jag använt
Strängnäs 1565: Ovanligt låg MHS på längd som bara upptar borgargårdar
Västerås 1610: Ovanligt gallrad ÄL2 har använts
Mariefred 1610: Ovanligt låg MHS

Jag har även gjort en jämförelse med Sigurd Sundquists siffror från 1920- och 30talen som refereras av Lilja. Sundquist använder en metod där olika underredovisade
eller oredovisade grupper justeras upp till ett värde som Sundquist finner rimligt. Det
går ur siffrorna att komma fram till att Sundquist implicit hamnar på en MHJS på 5,72
alltså i stort sett i nivå med de siffror jag använt. Föga förvånande blir avvikelsen
mellan mina och Sundquists siffror i genomsnitt ganska små. Förbryllande är dock
Sundquist höga siffra för Strängnäs som förefaller sakna täckning i källmaterialet.
De olika stadsmonografisiffrorna finns inte mycket att säga om. Ingen avviker på
något spektakulärt sätt.
Slutligen några ord om Stockholm. Liljas och mina siffror skiljer sig här inte mycket
åt för medeltiden. Förklaringen är att skotteböckerna i stort sett är jämförbara med
1700-talets mantalslängder. För 1565 ligger Lilja dock 24 % högre baserat på LagerKromnows stora antal KMT som Lilja ger en högre MHS än jag. Lilja har emellertid
en 19 % lägre befolkningsuppskattning än jag, 6300, för 1582. Lager-Kromnows
46

betydligt lägre antal KMT för 1582 utgår dock från ett magrare källmaterial än 1560talet. Mina beräkningar sammanfattade i tabell 2.19 indikerar att
befolkningsutvecklingen mellan 1565 och 1582 kan ha varit betydligt lugnare, med en
15-20 % nedgång, jämfört med den närmast halvering som Lilja föreslår.
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3 BEBYGGD AREAL
3.1 INLEDNING
Arkeologiskt och i någon mån skriftligt material för att påvisa stadsbebyggelse
kommer i det här kapitlet att användas på fyra olika sätt:
-

Datering av den första stadsbebyggelsen i Arboga, Västerås och Enköping
Befolkningsuppskattningar för Stockholm och Uppsala utgående från den
bebyggda ytans utveckling
Beskrivning av den senmedeltida urbankrisen, agrarkrisens motsvarighet i
städerna
Förslag på en hypotes om korta konjunktursvängningar

Befolkningsuppskattningar utgående från bebyggd areal är en på kontinenten ganska
ofta använd metod för uppskattning av befolkningsstorlek. Däremot har den sällan
tillämpats på medeltida svenska städer.
Bebyggelsens utvidgning kan man studera via utbredningen av arkeologiskt daterbara
föremål, i viss mån via avfallslagrens tjocklek och slutligen genom kyrkliga
institutioners lokalisering i staden. Med få undantag anlades nämligen kloster, kyrkor,
helgeandshus etc. omedelbart utanför den då aktuella bebyggelsegränsen. Dessutom
kan skriftliga dokuments angivelser av tomters belägenhet ge ytterligare hjälp.
Datering av den första stadsbebyggelsen har däremot fått stor uppmärksamhet i
rapporter om mälarstäderna baserade på arkeologiskt material och dateringar på ett
stort antal utgrävningsplatser finns. Ett problem är dock att dateringar gjorda av olika
rapportförfattare och vid olika tidpunkter inte alltid hänger ihop. Dessutom finns
många gånger oklarheter kring de daterade lämningarnas karaktär, urbana eller
förurbana.
Vi ska i det här kapitlet försöka skapa dateringsmässig jämförbarhet mellan
arkeologiska lämningar genom att dels införa enhetliga kvantifierade definition på
preurban bebyggelse, gles urban bebyggelse och tät urban bebyggelse, dels ge
likartade fördelningar mellan olika keramiktyper i ett visst tidsskikt en enhetlig
datering.

3.2 KÄLLMATERIAL
Utgångspunkten för min undersökning har varit Riksantikvarieämbetets och
Stockholms Stadsmuseums utgrävningsrapporter som omnämndes redan i kapitel 1.4.
Samtliga drygt 200 som publicerats för Svealands städer sedan den fullständiga
rapporteringen startade 1993, varav ca hälften berör mälarstäderna, har översiktligt
gåtts igenom och lagts in i ett register som omfattar vissa administrativa uppgifter. I
de fall resultaten varit användbara har typ av fynd med eventuell datering och övriga
observationer lagts in.
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Dessvärre omfattar huvuddelen av dessa rapporter olika schaktgrävningar eller andra
mindre utgrävningar där lagerbilden från början varit störd eller där antalet
keramikskärvor varit alltför litet för att någon närmare datering ska gå att göra med
hjälp av fördelningen mellan olika keramiktyper. Antalet dendrodateringar har också
varit ganska litet.
Utgrävningsrapporterna har sedan kompletterats med några äldre mera omfattande
utgrävningsrapporter. Dessutom har Broberg/Hasselmos klassiska fyndstudie över
keramik, kammar och skor givit utförliga uppgifter för ett antal utgrävningar.
Därigenom har det varit möjligt att upprätta ett keramikfördelningsregister som
omfattar 40 olika fyndplatser varav 5 i Stockholm, 13 i Uppsala och 6 i övriga
mälarstäder. För varje fyndplats finns ett antal kulturlager registrerade med
keramikfördelning, totalt ca 180 kulturlager. 33 av dessa kulturlager är daterade med
hjälp av dendrodateringar. Även för intilliggande lager är därigenom
en sista eller första datering ibland möjlig.
Dessa lager, återgivna i tabell A.13-17 i appendix, har varit utgångspunkt för den
keramikdateringstabell, tabell 3.2, som beskrivs i kapitel 3.4. Med hjälp av denna
tabell har sedan övriga, odaterade kulturlager daterats, varigenom dessa fyndplatser
kunnat dateras på ett sätt som inte var möjligt i utgrävningsrapporterna.

3.3 METOD
En genomgång av olika källmaterial för att beräkna den bebyggda arealen vid olika
tidpunkter presenteras utförligt i Sidén 1998. Jag ska därför här begränsa mig till att
kortfattat presentera de typer av källmaterial som använts i denna undersökning:
- skriftliga källor
- tidigaste kända kartor
- daterade arkeologiska fynd
- kända stadsmurar/stadsvallar
- olika institutioners placering
De skriftliga källorna har en stor fördel - de är daterade! En gata eller stadsdel som
omnämns, grundandet av ett kloster eller helgeandshus, skapandet av en ny stadsvall,
är små men viktiga pusselbitar som, tillsammans med andra metoder, får ett värde
tack vare att de dokument som uppgifterna dyker upp i är daterade.
Tidigaste kända kartor, normalt från 1600-talet, ger ofta en god utgångspunkt för
resonemangen kring en stads medeltida utbredning. Det medeltida gatunätet, inklusive
tillväxt under 1500-talet, känns igen på sin oregelbundenhet. I de fall man kan
misstänka att en viss stad har vuxit betydligt från medeltidens slut till den första
kartans tillkomst är kartor dock av begränsat värde. Det gäller för vår del främst
Södermalm och Norrmalm.
Daterade arkeologiska fynd är av avgörande betydelse för att bestämma bebyggelsens
utbredning. De arkeologiska fynd som i dagsläget ger bäst dateringar är trä, mynt och
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keramik. Keramik kommer att behandlas i kapitel 3.4. Vi ska därför här koncentrera
oss på trä.
Dendrokronologi innebär att man jämför årsringarna för timmerfynd med ett
referensmönster. Här kan man pricka in exakt rätt årtal för trädets fällning om de
yttersta ringarna finns bevarade (fällningsår), i annat fall kan man åtminstone
konstatera efter vilket år trädet fällts (efterdatering). Ett träds fällningsår är dock inte
alltid en säkert datering av den träkonstruktion det ingår i. Gammalt byggnadsvirke
har mycket ofta återanvänts. Ibland syns det direkt som när stockar med spår av
konstruktionsdetaljer har återanvänts som kavelbro, alltså gatubeläggning av stockar,
vilket innebär att konstruktioner är yngre än den daterade stocken. Ofta syns det dock
inte direkt utan framgår istället av att dateringen är betydligt äldre än övriga fynd i
kulturlagret och även i omgivande lager. Fall där konstruktionen är äldre än den
daterade stocken kan misstänkas när ett prov från en konstruktion är yngre än övriga
prov. Det rör sig då om senare reparationer där man bytt ut en skadad stock. Man
måste således alltid göra en rimlighetsbedömning genom att relatera en
dendrodatering till andra fynd och stratigrafin (lagerföljden).
Nära kopplat till fynden är stratigrafi. Fynden ligger normalt i tydliga lager där varje
lager utgör en fas. Olika lager skiljs åt antingen genom t ex brandlager, sand, flislager
eller en tydlig förändring av lagrets karaktär och sammansättning. Under
högmedeltiden omfattar en fas oftast 20-40 år. Om en fas därför kan dateras till t ex ca
1220-1240 innebär det att underliggande faser kan dateras bakåt i steg om i
genomsnitt ca 20-40 år.
I många fall finns dock orörda lager endast i botten eller inte alls. Övriga lager är
antingen omrörda under senare tid eller påförda från något närliggande område. De är
då av naturliga skäl av mycket begränsat värde.

3.4 KERAMIKDATERINGAR

Medeltida keramik delas upp i ett antal typer enligt tabell 3.1. Som synes är
dateringsramarna mycket vida. För stengods går det dock att göra en finmaskigare
uppdelning baserad på form och mönster vilket är av stort intresse när det gäller de
ofta diffusa senmedeltida kulturlagren som annars är ganska svåra att närmare datera.
Dessvärre ger dock mycket få av de utgrävningsrapporter jag använt tillräckligt
detaljerad information om vilka varianter av stengods som ingår i materialet för att
möjliggöra en närmare datering.
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Det förefaller dock som om det finns en annan väg att gå som vad jag kan se inte
prövats systematiskt tidigare. Skiftena mellan olika typer har i flera fall skett under en
begränsad period. I dessa fall borde man kunna datera ett kulturlagers tillkomstperiod
närmare genom att utgå från den procentuella fördelningen av olika keramiktyper
enligt tabell 3.2.

För att nå fram till ovanstående dateringar har jag utgått dels från fördelningen i de 33
kulturlager som kunnat tidsbestämmas med hjälp av främst dendrokronologi, dels
använt lagerföljder där ett väldaterat lager även sätter vissa gränser för närmast
intilliggande lager.
Metoden ger ett entydigt resultat när det gäller övergången från A-gods till B-gods
under 1200-talets första tredjedel, vilket är viktigt för vår datering av den första
bebyggelsen i städerna. CI-keramiken förefaller uppträda ca 1220 vilket är efter Bkeramikens genomslag. Detta ger ytterligare en hållpunkt för det tidiga 1200-talet. På
motsvarande sätt utgör 1280-talet en skarp gräns när det gäller introduktionen av CIIkeramik och rent allmänt en kraftig ökning av andelen stengods. Detta har betydelse
för att sålla fram de kulturlager som tillkommit före det expansiva 1280-talet.
Det kvalitetsmässigt bättre CII-godsets användning tycks i någon mån vara socialt
bundet. Introduktionen sker först på högstatusgårdar där det snabbt får en
dominerande andel och tränger ut CI-godset. På lågstatusgårdar behåller däremot CIgodset sin dominerande roll.
Till skillnad från de tidigare keramikskiftena tycks övergången till BII:4 ske mera
gradvis och inte samtidigt på alla platser. På vissa håll som t ex kvarteret Norrtull i
Söderköping når BII:4 över 10% redan kort efter digerdöden, medan genomslaget i t
ex trakterna kring Stortorget i Stockholm sker först en bit in på 1400-talet. Efter
unionstiden tycks stengodsets andel dock sjunka snabbt och BII:4 blir helt
dominerande.

3.5 BEBYGGELSETÄTHET OCH BEBYGGD AREAL
Omvandlingen från bebyggd areal till invånarantal kräver en koefficient "invånare per
ytenhet". En lämplig ytenhet i detta sammanhang är hektar, alltså 100*100 meter, som
ger lätthanterliga siffror. Koefficientens storlek beror inte bara på bebyggelsens täthet
utan som tidigare nämnts också på kriterierna för bebyggd areal.
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Rent allmänt har man nämnt 200-300 inv/ha som riktvärde för tätbefolkade
medeltidsstäder43. Generellt kan man räkna med att våra nordiska trästäder var glesare
bebyggda än de kompakta stenstäderna på kontinenten, hälften så täta har det
föreslagits, vilket skulle innebära 100-150 inv/ha.
Ett försök att uppskatta den typiska befolkningstätheten i svenska 1600-talsstäder har
gjort av Sven Lilja, se tabell 3.3. Lilja utgår från Hans Anderssons uppskattningar
som i sin tur utgår från det första kartmaterialet.

För de 17 städer som Lilja totalt undersökt blir resultatet dessvärre mycket
nedslående, se vänstra delen av tabellen. Kring ett medelvärde på 42 invånare per
hektar är variationskoefficienten hela 69 %. Mellan högsta värde, 122, och lägsta, 12,
skiljer en faktor 10! Man kan fråga sig om det alls är meningsfullt att försöka skatta
befolkningsstorleken utgående från arealmetoden.
En närmare kontroll av Anderssons arealuppskattningar visar dock på en klar
förbättringspotential. Till höger har jag först gjort några smärre justeringar av Liljas
befolkningsuppskattningar baserat på koefficientberäkningarna i kapitel 2 och
mantalslängder. Därefter har jag plockat bort obebodda berg inom stadsområdet,
vilket främst får effekt på Sigtuna.
Även efter dessa justeringar kvarstår en avsevärd och oacceptabel spridning mellan
värstingarna Skara och Uddevalla. Uppenbarligen ingår i Skaras område stora
obebodda områden vilket framgår av de enormt stora kvartersbildningarna.
Lösningen blir att tillämpa strikta kriterier som sållar bort större åker- och
trädgårdsområden etc från gårdstomter av normal storlek, vilket jag har gjort i
kolumnen längst till höger. Jag har tillämpat samma kriterier som i Sidén 1998 vilket
innebär att följande områden innanför stadsgränsen regelmässigt räknas bort:
43

Lilja 1983, s 99; Lunden 1984, s 97
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-

vattendrag
troliga kålgårdar dvs. större trädgårdstäppor
åkrar
kyrkogårdar
områden tillhöriga konvent (deras befolkning har jag räknat för sig)

Vidare har jag för de större kvarteren endast räknat med ytor som ligger högst 25
meter från närmaste gatas mittlinje. Detta tycks nämligen vara ett ungefärligt
bebyggelsedjup i äldre städer. Områden längre in i kvarteren kan man räkna med var
obebyggda. Gator är däremot medräknade i den bebyggda arealen, dels av praktiska
skäl, dels för att ett tätt gatunät indikerar mindre tomter och därmed något högre
bebyggelsetäthet vilket man alltså kompenserar för genom att ta med även gatumark.
Spridningen kring medelvärdet minskar nu betydligt och framför allt klarar man att
hantera värstingar som Skara. Vi ser också att dessa striktare kriterier innebär en
befolkningstäthet på strax under 100 invånare per hektar.
Det är troligt att spridningen skulle ha minskat ännu mer om det från kartan gått att
separera bort obebyggda tomter helt och hållet, alltså även den del som legat vid
gatan. Särskilt i Strängnäs fall känns det som om vissa gator inom stadsområdet till
större delen varit obebyggda. I de städer där jag kunnat kolla upp saken förefaller 1020 % av tomterna ha varit trädgårdar, kålgårdar eller öde. Dessa går inte att upptäcka
på 1600-talets schematiska kartor utan följer med som bebyggda eftersom jag räknar
in hela gatulinjen för samtliga gator. Det är därför sannolikt att man når en högre
täthet om man utgår från arkeologiskt materials indikationer på bebyggda tomter.
Strax över 100 invånare per hektar verkar rimligt.
Nästa problem är att det förefaller finnas en kronologisk komponent. Tomterna har
gradvis blivit bredare och i viss mån även större. Under högmedeltiden förefaller ca
250-300 kvm ha varit ett normalt tomtmått. Detta kan jämföras med standardmåtten
på nya tomter i Stockholm som var 450 kvm på malmarna efter regleringarna kring
1640 (men 200 kvm kring den centrala Stora Nygatan efter branden 1625)44. Större
tomter som standard tycks dock ha förekommit redan under senmedeltiden. Efter
stadsbranden 1423 i Vadstena genomfördes en tomtreglering varvid 430 kvm
bestämdes som standardmått 45.
Ett exempel på en stad där fenomenet med en gradvis ökande tomtbredd har
dokumenterats är Oslo46. På 1000-talet var tomterna 11-15 meter breda för att fram
mot mitten av 1200-talet i några fall öka till 16-19 meter, medan genomsnittet på de få
tomter från 1500-tal och tidigt 1600-tal som uppmätts var 20 meter. I någon mån har
dock sannolikt den ökade bredden uppvägts av minskat djup.
Det finns alltså skäl att anta en något högre befolkningstäthet för de äldsta städernas
centrala, hamnnära delar, i synnerhet som vi inte räknar in den del av tomten som
ligger längre in från gatan än ca 25 meter, vilket även framgår av exemplet Sigtuna.
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Molaug 2001, s 777f
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I Sigtuna har tomtbredder på typiskt 7-8 meter uppmätts47. Antalet tomter kommer
från en nyligen publicerad skattning av Sten Tesch utgående från de senaste åren
utgrävningar i Sigtuna. Som vi ser i tabell 3.4 hamnar vi på en befolkningstäthet på ca
150 invånare per hektar för tidigmedeltid och högmedeltid. Lika smala tomter har
uppmätts i kvarteret Bryggaren i Uppsala.
Den betydligt lägre tätheten under senmedeltiden i Sigtuna är dock inte indikativ för
övriga städer. Här är det snarare den permanenta ödeläggelsen till följd av konkurrens
från andra städer som resulterat i tomtsammanslagningar och därmed låg
befolkningstäthet.

Mönstret med ökande tomtstorlek under senmedeltiden och den moderna tiden
stämmer dock inte om geografiska begränsningar tvingat fram tomtklyvningar.
Stockholm är ett sådant exempel. Redan med den första strandbebyggelsen tycks
befolkningstätheten ha ökat. Längs långgatorna fanns ännu på 1620-talet 71 gränder
mot vattnet och då hade redan några försvunnit48. Eftersom långgatorna har en längd
av ca 900 meter och man kan anta en grändbredd på ca 3 meter innebär det en
kvartersbredd på i genomsnitt 9 meter. Många kvarter har dock redan från början eller
senare delats vid de attraktiva långgatorna vilket innebär att tomtbredden på 1400talet tycks ha varit i genomsnitt endast runt 6-7 meter här.
Ursprungligen har vi därigenom fått samma långsmala tomter som möter oss i äldre
svenska hamnstäder, men något smalare. Med tiden har dock tomterna kapats upp i
kortare bitar vilket ju var möjligt utanför långgatorna eftersom gränderna löpte även
längsmed tomterna på åtminstone en sida. När vi därför möter tomterna i slutet av
1400-talet är en tomtstorlek på 60 kvm ingen ovanlighet samtidigt som snittet inte
förfaller ligga långt över 100 kvm49. Det ska alltså ställas mot 250-300 kvm i
tidigmedeltida och högmedeltida städer och ännu större tomter under senmedeltiden.
Som ett resultat av denna tomtklyvning når vi därför över 300 invånare per ha i
Stockholm under senmedeltiden.
När dessa tomtklyvningar ägt rum går inte att säkert spåra i materialet, men processen
tycks i huvudsak ha varit avslutad på 1470-talet att döma av bevarade
tomtbeskrivningar. Processen har delvis varit kopplad till övergången till tegel som
byggnadsmaterial varigenom man kunnat bygga på höjden50. Tord O:son Nordberg
menar att ett stort antal av de bevarade medeltidshusen uppfördes vid slutet av 1300talet eller under 1400-talets förra del, dock utan angivande av vad denna datering
grundar sig på51. Eftersom de två sista riktigt omfattande bränderna på Stadsholmen
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Tesch 1990, s 29
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Beräkningarna gjorda utgående från Hansson 1976 (1956), s 354ff
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71 % av stenhusen hade minst tre våningar vid 1500-talets slut enligt Hasselmo 1981, s 194
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ägde rum 1407 och 1419 är det väl rimligt att tro att trähusen dominerade fram till
dessa tidpunkter men därefter ersattes av högre tegelhus52. Det rimligaste antagandet
är därför att tomtklyvningarna huvudsakligen skett under den kraftiga
expansionsperioden under förra delen av 1400-talet. Mer om detta i kapitel 5.
Samtidigt har också ett antal kvartersklyvningar ägt rum innanför murarna för att öka
antalet tomter. Kindstugatan drogs fram genom det största kvarteret under senare
delen av 1300-talet och Trädgårdsgatan klöv kvarteren mellan slottet och
Köpmangatan under 1400-talets första hälft53.

3.6 TIDIGASTE PÅVISBARA STADSBEBYGGELSE
Dateringar av den tidigaste bebyggelsen vid en viss utgrävning förekommer
regelmässigt i utgrävningsrapporter och artiklar. Det finns dock tre goda skäl att ge
dessa dateringar en förnyad granskning.
Med Broberg/Hasselmos systematiska rapport från 1981 kunde många av de
preliminära och löst grundade dateringarna i tidigare utgrävningsrapporter korrigeras.
Intressant nog verkar detta särskilt vara fallet med Uppsala54. Även senare
utgrävningar i Uppsala har ofta givits en äldsta datering som förefaller alldeles för
tidig. Ett sådant exempel är kvarteret Disa som daterats till andra hälften av 1100talet55. Lösfynd och virke tyder på att preurbana aktiviteter har funnits på platsen
tidigare under 1200-talet, men den urbana bebyggelsen kan mot bakgrund av andelen
CI och CII i det äldsta lagret snarast dateras till tidigast 1280-talet.
Exempel på motsatsen finns också. I Västerås har keramikdateringarna i Broberg/
Hasselmo 1981 använts så sent som 1996 trots att introduktionen av äldre rödgods
tidigarelades från ca 1250 till början av 1200-talet av Hasselmo redan 1987.
Avvikelsen är här dock bara ett par decennier.
Slutligen borde lagerdateringarna kunna preciseras något mer med hjälp av den
statistiska analys som förslogs i kapitel 3.3.
Till att börja med bör dock närmare anges vad som menas med tidigaste påvisbara
stadsbebyggelse. Det är nämligen inte helt kristallklart. Jag tänker mig här bebyggelse
som avsatt tydliga kulturlager, minst 0,25-0,50 keramikskärvor per kvadratmeter och
århundrade för glesare bebyggelse och minst 1,0 för tät urbanbebyggelse för
tidigmedeltid och högmedeltid. Det är en relativt generös tolkning som tar hänsyn till
den allmänt lägre keramikförekomsten i inlandsstäder som mälarstäderna i viss
utsträckning är. Riktigt kraftiga högmedeltida kulturlager i kuststäder som
Söderköping ligger på 3-8. Nivån 0,25-0,50 är också den nivå de senmedeltida
kulturlagren ofta ligger på.
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De högmedeltida urbana kulturlagren utmärks inte bara av den höga
keramikfrekvensen utan också av tjocka kulturlager, upp till en meter per århundrade i
de tätast befolkade centrala delarna av staden.
Före dessa kraftiga kulturlager finns emellertid för ett flertal mälarstäder även en så
kallad preurban bebyggelse. Funktionsmässigt har denna stora likheter med urbana
kulturlager genom att spår av hantverksverksamhet kan påvisas, ofta
metallbearbetning och kammakeri. Skillnaden visar sig emellertid genom de tunna
kulturlagren och den låga keramikfrekvensen, typiskt 0,05-0,25 skärvor per
kvadratmeter och århundrade, vilket är bara några procent av nivån i samtida
kulturlager i staden Sigtuna. Detta kan t ex tyda på temporär bosättning i samband
med marknader.
Övergången från preurban till urban fas syns oftast tydligt i form av en dramatisk
ökning av keramikfrekvensen. Ofta sker detta i två steg från preurbant till glesare
urban och därefter till tät urban bebyggelse. På motsvarande sätt ökar också
kulturlagertjockleken.
Preurban bebyggelse eller aktivitet från som tidigast slutet av 900-talet till en bit in på
1200-talet har konstaterats i Uppsala, Västerås, Strängnäs och Södertälje. Vi kommer
att diskutera denna typ av bebyggelse vidare i kapitel 5.
Vi ska nu övergå till att diskutera tidigaste påvisbara urbana bebyggelse för Uppsala,
Enköping, Västerås, Arboga och Stockholm. Även Strängnäs kommer kort att beröras.
För mikrostäderna Köping, Torshälla och Södertälje saknas arkeologiskt material för
en motsvarande undersökning. Resultaten finns sammanfattade i tabell 3.5.

För Uppsala brukar bebyggelsen i kvarteret Domen alldeles söder om domkyrkan
pekas ut som den äldsta bebyggelsen med dateringen mitten av 1100-talet för den
preurbana fasen56. Början av den urbana fasen har daterats till 1200-talets första hälft.
Det första urbana lagret ligger omedelbart under ett lager som börjar ca 1260
(dendrodaterat). Eftersom andelen A-keramik endast är 2-5 % förefaller början av
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Syse 1987, s 319. Syse anger tydligt skillnaden mellan de preurbana och urbana faserna. I flera nyare
rapporter om Uppsala görs dock inte denna distinktion, varvid man kan få ett felaktigt intryck av
Uppsalas ålder som stad
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lagret ligga efter 1230, men samtidigt inte så långt fram som 1240-talet med tanke på
den genomsnittliga livslängden av ett lager och andelen A-keramik.
På andra sidan Fyrisån ligger kvarteret Rådhuset där ett flertal utgrävningar skett.
Dessvärre har den mest strandnära platsen inte grävts ner till steril botten, så äldre
lämningar finns förmodligen. Det som dokumenterats kan dock knappast ges en äldre
datering än 1240 på grund av den låga andelen A-keramik. Tät urbanbebyggelse
förefaller av keramikfrekvensen att ligga något senare, sannolikt ungefär samtidigt
med kvarteret Domen.
Även i kvarteret Bryggaren längre söderut längs ån har tidig gles urbanbebyggelse
dokumenterats som kan dendrodateras till 1238. Andel A-keramik skulle dock kunna
stödja en datering nedåt 1220-talet, men det låga antalet skärvor gör att detta endast
kan ses som en indikation. Kvarteret ligger alldeles intill den plats som brukar utpekas
som den medeltida kungsgården. Bebyggelsen kan därför ha varit kopplad till denna
och behöver därför inte vara indikativ för stadsbebyggelsen.
I Enköping är antalet daterbara utgrävningar mycket få. Ingen av de rapporter jag
undersökt indikerar någon stadsbebyggelse jämnårig med konventet 1250 och det
ungefär samtidiga omnämnandet av borgare. Möjligen kan den första glesa
bebyggelsen i kvarteret Traktören föras ner till 1260-talet, medan tätare
urbanbebyggelse snarare etablerats framåt 1290-talet.
I Västerås går den äldsta urbana bebyggelsen i kvarteret Linnea tillbaka till åren kring
1200, eller möjligen något tidigare. A-keramiken dominerar som i de underliggande
preurbana lagren men keramiktätheten är betydligt högre och inslaget av B-keramik
visar att åtminstone delar av det första urbana skiktet hör hemma strax efter år 1200.
Detta äldsta urbana skikt saknar CI-keramik, som förefaller introduceras kring 1220,
och skiljs av två andra skikt från ett skikt som av dendrodateringar att döma startar
kring 1240.
Arbogas äldsta tecken på urbanisering är en kavelbro, dvs. gatubeläggning,
dendrodaterad till 1280-talet. Dess läge en bra bit upp från Arbogaån antyder dock att
äldre bebyggelse närmare ån skulle kunna finnas.
En byggnad under Storkyrkobrinken dendrodaterad till 1284 är vårt äldsta spår av
urban bebyggelse i Stockholm. Inte heller myntfynd eller keramik från området kring
Stortorget indikerar någon tidigare datering57.
Utgrävningsrapporterna från Strängnäs innehåller inte några distinkta lagerbilder som
skulle möjliggöra någon närmare datering av starten på den urbana fasen. I kvarteret
Rådstugan förefaller 1200-talslagren vara omrörda med hög andel både A och Ckeramik, en kombination som inte förekommer i distinkta kulturlager. Andelen Bkeramik är dock som högst 20 % vilket indikerar att tätare bebyggelse knappast
etablerats före 1290-talet på just denna plats.
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Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att de första indikationerna på
stadsbebyggelse är från ca 1200 i Västerås och 1230-talet i Uppsala, men att tät
stadsbebyggelse inte kan konstateras före ca 1260. I Enköping är den tidigaste
konstaterade bebyggelsen från 1260-talet med förtätning kring 1290.
I nätverksstäderna Arboga och Stockholm är de första indikationerna från 1280-talet.

3.7 URBANKRISEN
Kulturlagrens mäktighet minskar kraftigt i mitten av 1300-talet. Inte bara det
organiska materialet minskar utan även antalet keramikskärvor per kvadratmeter.
Tänkbara orsaker är förbättrad renhållning, minskad djurhållning till följd av ökad
specialisering i samhället och när det gäller keramik ökade relativpriser vilket också
kan vara orsaken till att den inhemska keramikproduktionen tar fart. Till detta kan
läggas problemet med återanvänt virke vilket försvårar tolkningen av
dendrodateringar. De senmedeltida kulturlagren är således svårfångade.
Under den moderna stadsarkeologins första tid låg fokus helt på den äldsta tiden.
Yngre kulturlager schaktades därför bort innan man började gräva. Man kan tänka sig
att det faktum att både senmedeltida och yngre kulturlager domineras av yngre
rödgods gjorde att även de senmedeltida kulturlagren schaktades bort. Vid min
genomgång av de 18 utgrävningar från sju städer under 1970-talet som redovisas i
Broberg/Hasselmo 1981 är det tydligt att det dokumenterade materialet sällan sträcker
sig längre fram än till början av 1400-talet.
Detta gör att för 13 av de 28 utgrävningar med högmedeltida material i Svealand och
delvis Östergötland där keramikmaterialet räcker till för statistiska
keramikberäkningar per skikt går det inte att avgöra om ödeläggelse eller
bortschaktning är orsaken till att kulturlager saknas efter senare delen av 1300-talet.
I Mälardalen är Uppsala och Stockholm de städer som har klart flest väldaterade
arkeologiska utgrävningar dokumenterade. I Stockholm är dock som vi senare ska se
urbankrisen inte särskilt märkbar till följd av den starka underliggande tillväxten. Det
är därför vi kan följa urbankrisen bättre i Uppsala än i någon annan mälarstad, se
tabell 3.7
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En antal ödelagda platser finns dokumenterade i litteraturen. I det centralt belägna
Domen handlar det om en utglesning av bebyggelsen där hantverkarbebyggelse i
närheten av domkyrkan ödelagts kring år 1350. Därefter har bebyggelsen i kvarteret
någon gång under senmedeltiden ersatts av högreståndsbebyggelse med betydligt
större tomter troligen tillhöriga högre kyrkliga ämbetsmän.
Nordöstra Kransen och Sandbacken är däremot ren ödeläggelse av bebyggelse i
stadens utkant som etablerats först efter år 1300. Båda platserna återbefolkas under
1400-talet, åtminstone Sandbacken först mot slutet av århundradet att döma av
keramikfördelningen med 86 % BII:4.
Kvarteret Trädgården bebyggdes kring år 1300. Här är två steg i ödeläggelsen
dokumenterade i mitten av kvarteret. Först ödeläggs en av två tomter troligen kring
1360. Några årtionden senare, troligen strax efter år 1400 att döma av dateringen av
stengodsmaterialet, ödeläggs resterande bebyggelse och hela området läggs ut till
åker. Kring år 1500 bebyggs den nordligaste delen av kvarteret igen medan resten
fortsätter att vara åker tills en kunglig trädgård anläggs ca 154958.
I kvarteret Disa strax norr om domkyrkan sker möjligen en partiell ödeläggelse i slutet
av 1300-talet. Utgrävningsområdet förefaller nämligen ligga öppet en längre tid under
en fas som sträcker sig en bit in på 1400-talet59
Möjligen kan också västra Kransen ha varit övergivet under förra hälften av 1400talet att döma av det stora steget i BII:4-keramik från ett lager till nästa.
Agrarkrisens kronologiska förlopp kan studeras i diagram 3.2 i kapitel 3.11 och
kommer att diskuteras närmare i kapitel 5. Vi nöjer oss därför här med det viktiga
konstaterandet att nedgången inte alls enbart berodde på digerdöden 1350. Ännu
under 1350- och i viss mån 1360-talet fortsatte man att bygga innan pesterna 1360 och
1369 medförde ett hundraårigt uppehåll i byggnationen. Ett sådant utdraget
nedåtgående förlopp under minst 50 år är också vad vi kan konstatera i Uppsala i
kvarteret Trädgården.
Vi har redan berört när de tidigare ödelagda platserna befolkades. Dessa uppgifter och
uppgifter om expansion över nya områden återfinns i tabell 3.8.
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Sammanställningen indikerar att utvecklingen vände i mitten av 1400-talet, möjligen
strax före 1450. Först återuppbyggs ödelagda tomter, därefter expanderar bebyggelsen
över nya områden. Man kan dock observera att all ny bebyggelse utom möjligen
Norra Trädgården, sker på östra åstranden. På domkyrkosidan förblir vissa områden
ödelagda medan andra omdisponeras för domkyrkans bruk. Mycket av den
senmedeltida expansionen på östra åstranden förfaller således bara balansera en i
motsvarande mån mindre omfattande hantverkarbebyggelse på domkyrkosidan
jämfört med före digerdöden.
Den bebyggelse som etableras i mitten av 1500-talet ligger i den sydligaste delen av
stadsområdet. Närheten till slottet kan vara en anledning till att bebyggelsen
expanderar här. En annan anledning kan vara att den medeltida kungsgården längst i
söder förstördes av samma brand 1543 som även förstörde de två kyrkorna och
konventet. Dessa områden har därefter lagts ut som tomter och snabbt bebyggts p g a
det goda läget.
Sammanfattningsvis förefaller bebyggelseexpansionen under senmedeltiden ha varit
begränsad. En kvantifiering av urbankrisens effekter på antalet invånare följer i
kapitel 3.8.

3.8 BEFOLKNING OCH BEBYGGD AREAL I UPPSALA
I tabell 3.9 återges dateringarna för de 19 utgrävningsplatser i Uppsala som kunnat
dateras med någon säkerhet.
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Flertalet har redan diskuterats tidigare i detta kapitel så vi ska istället gå direkt över på
bebyggelseberäkningen, redovisad i tabell 3.10. Utgångspunkten har varit den
rekonstruktion av Uppsalas utbredning år 1500 som återges i Uppsala stads historia
VII kompletterad med senare utgrävningar60. Från denna har sedan senmedeltida
områden dragits bort och högmedeltida lagts till för att nå 1349 osv. tillbaka till 1250.
Urbankrisen kräver speciell behandling. Den ödelagda bebyggelsen som en andel av
all bebyggelse kan beräknas om än med viss osäkerhet. Den partiella ödeläggelsen i
bebyggda områden visar dock att vi inte kan tillämpa samma bebyggelsetäthet under
urbankrisen som före. Jag har i tabell 3.10 föreslagit en minskning från 110 till 95
invånare per hektar vilket får ses som ett räkneexempel. Totalt skulle vi då få en
befolkningsminskning från 1349 till 1410 på 38 %.

Tätheten 1510-1611 följer av befolkningsuppskattningarna i kapitel 2. Den höga
tätheten 1565 kan ses som ett resultat av dels en tillfällig befolkningstopp i samband
med slottsbygget, dels ett resultat av Gustav Vasas hopträngning av bebyggelsen inom
försvarsgraven av försvarsskäl.
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3.9 BEFOLKNING OCH BEBYGGD AREAL I STOCKHOLM
Det arkeologiska materialet från Stadsholmen är inte så omfattande som man kanske
skulle kunna tro. Antalet rapporter är mycket stort, men med mycket få undantag
gäller det smala schakt, i normalfallet med alltför få keramikskärvor och inget
välbevarat trä vilket gör det svårt att tidsbestämma Stockholms utbyggnad enbart med
hjälp av arkeologiskt material, men med kompletteringar av skriftligt material kan en
grov bild ändå skissas. Vid beskrivningen har jag också låtit mig styras av den bild av
befolkningstillväxten som kapitel 4 ger.

Som vi såg tidigare i kapitlet kan ingen bebyggelse i Stockholm säkert dateras till
tiden före 1280-talet. Vissa indikationer på att sådan bebyggelse bör ha funnits finns
dock. Man kan sedan diskutera om den bör kallas urban eller preurban.
För det första kan grundandet av franciskanerkonventet 1270 ses som ett tecken på att
någon form av permanent bebyggelse fanns på plats. Det är dock möjligt att det goda
läget med en stark genomströmning av båtar genom Strömmen var tillräckligt skäl att
grunda ett konvent på denna plats. För det andra finns vissa spår uppe på
Stadsholmens höjdplatå efter avröjning och möjligen jordbruk före
urbanbebyggelsens etablering61. Det skulle kunna tyda på permanent bebyggelse i
närheten.
Jag anser att den troligaste platsen för sådan bebyggelse inte är inom den första
stadsmuren innanför långgatorna utan istället på udden väster om nordligaste delen av
Västerlånggatan. Här fanns den mest skyddade hamnplatsen, skyddad av nuvarande
Riddarholmen och vid alla andra städer längs svenska östersjökusten ligger den första
bebyggelsen vid vattnet. Området ligger dessutom centralt mittemellan de enda kända
1200-talsbyggnaderna franciskanerkonventet, slottet och kyrkan62.
Det är rimligt att tänka sig att Stockholms tillväxt tog fart just vid 128063. Före 1280
förefaller mindre troligt. De daterbara utgrävningar kring Stadsholmens hjärta
Stortorget de senaste åren visar på högst ett bebyggelselager före 1330 års brand
vilket med de sedvanliga 20-40 åren per skikt ger en datering till slutet av 1200-talet.
Det äldsta mynt som hittats på samma ställe är från Magnus Ladulås tid (127561

Hedlund 2000, s 15
Hansson 1976 (1956), s 66 anger också detta område som tidigt tillkommet, dock ej tidigare än
området innanför stadsmuren. Beskow 1974, s 154f placerar dock den första preurbana bebyggelsen
just här och ser bebyggelsen innanför stadsmuren som tillkommen först under 1200-talets slut
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1290)64. Området nordväst om Västerlånggatan som också kan räknas till de äldsta
uppvisar högst två lager före 133065.
Inget skriftligt material binder själva staden till en tidigare tidpunkt än 1279 då
Storkyrkan omnämns i ett testamente66. Samtidigt förefaller utbyggnaden ha gått
rasande snabbt från ca 1280. 1288 omnämns den första bebyggelsen på Södermalm
och samtidigt tillförsäkras de som vill bo på Norrmalm samma rättigheter som
borgarna inom murarna67. Redan 1289 omnämns i en inlaga från dominikanerna att
staden på några få år blivit folkrikare än flertalet andra städer i vårt land68. Flertalet
skulle kunna tolkas som 2/3 vilket för Svealand skulle kunna innebära att staden var
mindre än Uppsala, Västerås och Sigtuna men större än Enköping, Arboga, Strängnäs,
Örebro och Nyköping. Vid den här tiden skulle det kunna innebära ca 700 invånare,
se vidare tabell 4.4 och 4.6.
1310 bör området i norr väster om Västerlånggatan ha varit fullt utbyggt om inte
tidigare. 1317 omgavs det nämligen med en trämur69 Jag har också antagit att området
innanför gamla stadsmuren varit fullt utbyggt längs existerande gator även om
arkeologiska bevis saknas.
Strandbebyggelsen utanför murarna på andra håll på Stadsholmen har etablerats under
första hälften av 1300-talet. Jag har antagit att bostadsbebyggelsen redan 1310 delvis
funnits utanför långgatorna. Till en början var det dock förbjudet att bygga mot
stadsmuren av försvarsskäl. Senast vid tillkomsten av ovannämnda trämur bör dock
även sträckan mellan Västerlånggatan och gamla stadsmuren ha börjat bebyggas.
Sådan bebyggelse finns omnämnd 1323.
Utfyllnaderna runt Stadsholmen anses ha varit som intensivast under första halvan av
1300-talet. Jag har dock antagit att utfyllnaden behövt vila något årtionde innan den
lämpat sig för bostadsbebyggelse och därför antagit att bebyggelsen fortsatt att
utvidga sig även efter 1349.
Från första hälften av 1400-talet har nya stadsmuren begränsat bebyggelsens
utbredning. Utanför muren har endast sjöbodar funnits och det är också den bild som
möter på Vintersolstavlan från 1535. Senast mot mitten av 1500-talet har dock
bebyggelsen spritt sig utanför muren på mälarsidan70. Det är även här rimligt att sätta
detta i samband med det kraftiga folkökningen i mitten av 1500-talet.
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3.10 BEBYGGELSEUTVECKLINGEN I ÖVRIGA STÄDER
Sigtuna har redan behandlats tidigare i kapitlet. För övriga mälarstäder kan
bebyggelseutvecklingen endast skisseras schematiskt. För Enköping är
dateringsunderlaget mycket svagt utom för kvarteret Traktören. Övriga
undersökningar pekar mot senmedeltida eller senare dateringar och att bebyggelsen
expanderat över torrlagda områden i takt med landhöjningen. Resultatet indikerar
svagt att bebyggelsen kan ha expanderat även efter högmedeltiden, men detta kan ju
ha balanserats av att områden i norr övergivits. Det skulle kunna förklara varför de två
medeltida stadskyrkorna ligger isolerade norr om bebyggelsen.
För Västerås finns förutom den tidigare omnämnda undersökningen i kvarteret Linnea
och en daterad i det intilliggande kvarteret Klaudia även en rad mindre
undersökningar med endast vaga dateringar71. Situationen är särskild svag i de
medeltida utkantsområdena vilket gör det svårt att säga något säkert om
bebyggelseutvecklingen.
Situationen är ännu sämre i Köping. En bebyggelseexpansionen i slutet av 1500-talet
kan dock konstateras.
I Arboga är det högmedeltida arkeologiska materialet svagt. Bebyggelsen förefaller
dock ha expanderat under 1400-talet72 Expansionen i slutet av 1500-talet syns som
bebyggelseexpansion både i söder och norr73.
Expansionen från Arbogaån går att belägga i stadens centrala delar. Däremot finns
inga hållpunkter för expansionen i sidled längs ån. Det gör varje kvantifiering av
bebyggelseutvecklingen vansklig. Bebyggelsen tycks dock ha sträckt sig ca 150 meter
upp från ån på centralaste punkten. Söder om ån är motsvarande siffra snarare 50
meter. Konventet ger en naturlig gräns österut norr om ån vilket gör att en utbredning
längs ån på ca 250, högst 350 m framstår som rimlig. Det skulle ge ett bebyggt
område 1349 på ca 4-6 ha, vilket borde motsvara 450-650 invånare med 550 som ett
medelvärde.
Den senmedeltida expansionen är ännu svårare att fånga, men en fördubbling av den
bebyggda arealen framstår som fullt möjlig.
I Torshälla finns rapporter på endast två större undersökningar, en centralt i kvarteret
Borgaren 1 och en längst i söder i kvarteret Gjutaren74. Undersökningen i Borgaren 1
kan med hjälp av keramik dateras till bebyggelseexpansionen i slutet av 1500-talet.
Undersökningen i Gjutaren har av rapportförfattaren daterats till 1600-talets första
hälft. Att inga spår av det medeltida Torshälla påträffades i Borgaren skulle möjligen
kunna tyda på att det medeltida Torshälla låg något förskjutet mot dagens centrum.
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Det medeltida stadsområdets expansion kan dessvärre inte alls följas i Strängnäs
heller och situationen är inte bättre i Södertälje.

3.11 KORTA KONJUNKTURSVÄNGNINGAR
Den mycket dåliga tillgången på skriftligt källmaterial som berör svenska ekonomiska
förhållanden under högmedeltiden har tidigare gjort det mycket svårt att spåra mindre
konjunktursvängningar under ett århundrade. Endast de sekellånga allmäneuropeiska
konjunktursvängningarna har varit kända.
I vissa europeiska länder har tillgången på källmaterial dock varit betydligt bättre och
det har t ex gått att sammanställa långa prisserier för basvaror och där observera korta
men dramatiska svängningar i framför allt spannmålspriserna. På grund av höga
transportkostnader och låga korntal fick nämligen missväxt och mycket goda skördeår
stort genomslag på spannmålspriserna. Så t ex kan man för 1200-talet observera
bottnar i de engelska vetepriserna kring 1210, 1240-43, 1249-52 (mindre nedgång),
1261-66, 1284-90, 1299-1305 vilket torde svara mot goda skördar och därmed också
goda tider75
Under 1990-talet har emellertid tillgången på dendrokronologiskt väldaterat material
ökat betydligt i Östersjöområdet. Bara i Greifswald har 4000 dendrokronologiskt
daterade träprover tagits tillvara76. Hittills tycks detta material främst ha använts till
att bestämma tidigaste bebyggelse, men det borde vara möjligt att sammanställa
materialet för att kunna peka på korta byggkonjunkturcykler vilkas toppar och bottnar
då skulle visa sig i antalet fällda bevarade stockar per år.
Som ett prov på vad en sådan fullständig undersökning skulle kunna ge har jag
sammanställt samtliga dendrodateringar 1240-1320 från nordtyska och nordpolska
städer som finns omnämnda i konferensrapporten ”Lübecker Kolloquium zur
Stadtarchäologie im Hanseraum III. Der Hausbau”77. Till detta har sedan fogats
motsvarande dateringar från Mälardalens städer, vilka är betydligt färre, se diagram
3.1.
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Det intressanta är att dendrodateringarna inte är jämnt fördelade över tiden utan
uppvisar toppar och bottnar vilket skulle indikera ett konjunkturmönster för
byggandet och sannolikt även befolkningstillväxten. Dessa konjunkturer bör ha varit
kopplade till de allmänna konjunkturerna i samhället som bör ha styrts av tillgången
på mat, främst spannmål. Byggkonjunkturerna har förmodligen varit svagt förskjutna
framåt i tiden jämfört med spannmål- och urbanbefolkningskonjunkturerna, dvs. först
sker inflyttningen till städerna p g a låga spannmålspriser och goda tider, därefter
stimuleras byggandet.
Skördarna har varit klimatstyrda. Därför borde konjunkturerna ha varit ungefär lika
regionala som vädret. Det intressanta är dock att Mälardalens byggkonjunkturer
förefaller ansluta väl till konjunkturen vid södra Östersjön. Det kan antingen innebära
att varma lagom fuktiga somrar parkerat över ett större område som även inkluderat
Mälardalen. Det skulle dock också kunna indikera att en marknad för spannmål
fungerat varvid goda skördar inom ett större område även kunnat stimulera handel och
städer i ett annat område till följd av lägre priser.
Intressant nog stämmer även de tidigare omnämnda engelska vetepriserna in i
mönstret om man bortser från det tidiga 1240-talet som verkar ha varit en lokal
engelsk konjunkturtopp.
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I diagram 3.2 görs en jämförelse med landsbygden i Mälardalens vidare omland,
främst Dalarna. Här är det dock svårare att urskilja ett konjunkturmönster vilket bör
bero på att befolkningen inte varierat lika mycket p g a några goda skördeår.
I tabell 3.12 har jag försökt ringa in de goda konjunkturåren och även lagt till de år de
svenska konventen anses ha grundats vilket också förefaller sammanfalla med goda
konjunkturår.

Sammanfattningsvis förefaller det som om 1260- och 1280-talen utgjort goda
konjunkturår i Mälardalen och även längre söderut i Östersjöområdet. Övriga
indikationer får anses svaga. Med ytterligare sammanställningar av dendrodateringar
bör dock en säkrare bild kunna erhållas och ytterligare perioder av goda år kunna
identifieras både före och efter perioden 1240-1320.
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4 INSTITUTIONER
4.1 TIDIGARE FORSKNING
Att använda olika typer av religiösa institutioners storlek eller antal för att rangordna
städer är en välkänd gammal metod. En mera sammanhängande rangordning för hela
Sverige har gjorts av Anders Andrén och Hans Andersson78. Resultatet redogjordes
för i kapitel 1. Vi ska här i stället fokusera på hur Andrén och Andersson gått till
väga.
Andrén utgår för den äldsta tiden, 1000-1150, från antalet kyrkor för att rangordna
städer. Efter 1200 i Danmark och efter 1250 i Sverige började en helt ny kyrklig
organisation införas, varigenom församlingarna i städerna minskas ner till ett fåtal
som samtidigt är klart avskilda från landsbygden. Andrén sätter denna process i
samband med städernas frigörelse även juridiskt från landsbygden, en process som
han menar blev mera generell i Sverige först efter 1300. Från denna tid är således
stadskyrkans inre bruttoyta ett bättre rangordningsverktyg, som Andrén dock endast
använt på de danska städerna för perioden 1350-1550.
För perioden 1150-1350 använder Andrén i stället antalet kloster för att rangordna
städer. Huvuddelen av de svenska klostren tillkom under en kort period 1230-1290.
Under senmedeltiden tillkom ytterst få kloster, varigenom även en relativt stor
senmedeltida stad som Gävle saknar kloster.
Andersson slutligen använder hela batteriet av kyrkliga institutioner: förekomst av
flera kyrkor, kloster, hospital/helgeandshus. Städerna rangordnas efter förekomsten av
tre, två eller färre än två av dessa kriterier. Vid en uppdelning av städerna mellan
städer tillkomna före 1300 och efter 1300 visar det sig att ingen av städerna tillkomna
efter 1300 kan uppvisa samtliga tre kriterier vilket ju är logiskt med tanke på
övergången till en enda församlingskyrka efter 1250/1300 och att mycket få kloster
grundas under senmedeltiden. Andersson använder också förekomsten av kungliga
borgar före 1300 men konstaterar att dessa i Öst- och Mellansverige med undantag av
Nyköping lokaliserats till nygrundade städer och inte ansluter till äldre
stadsstrukturer.
Slutligen kan också nämnas att kloster i hela projektet Medeltidsstaden ofta är det
första urbaniseringskriteriet överhuvudtaget. För perioden 1230-1275 finns för
svenska städer helt enkelt mycket få andra skriftliga urbaniseringskriterier.
Beteckningarna borgare, stad, råd, rådman, köpman liksom förekomsten av stadssigill,
privilegier, helgeandshus, hospital etc kan med få undantag påvisas först från 1280talet, till stor del beroende på det rent allmänt dåliga skriftliga källäget. Förutom det
arkeologiska materialet blir därmed grundandet av ett kloster ett tecken på att en stad
uppfattats av samtiden som just stad för perioden 1230-1275.
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Gemensamt för användandet av institutionell styrka för svenska städer är att man
stannat vid relativa mått och avstått från att sätta några absoluta nivåer, t ex minsta
stadsstorlek för förekomst av ett respektive två kloster eller hur många invånare ett
visst antal kyrkor eller kvadratmeter inre bruttoyta motsvarar. Vi ska i det här kapitlet
försöka grovt kvantifiera dessa mått och även använda förekomsten av några andra
institutioner för att uppskatta mälarstädernas medeltida befolkningsmängd.

4.2 KÄLLMATERIAL OCH METOD
Rent övergripande går min metod ut på att rangordna medeltidsstäderna för ett par
olika tidpunkter, 1250, 1280, 1310 och 1349 och därefter dels hänga upp
rangordningen på befolkningsuppskattningarna för Sigtuna, Uppsala och i viss mån
Stockholm från kapitel 3, dels utnyttja beräknade koefficienter för invånare per
kvadratmeter inre kyrkoyta etc.
Vi ska börja med att beräkna koefficienterna, därefter se på några nya faktorer som
skulle kunna användas och sist diskutera vilka faktorer som inte bör användas varken
som urbaniseringskriterium eller för att uppskatta befolkningen.
Vi börjar med antalet invånare per kyrka för tiden fram till senare delen av 1200-talet.
Sigtuna hade ca 900 invånare i början av 1200-talet och 6 kyrkor vilket ger en första
utgångspunkt på 150 invånare. De tidigmedeltida städernas församlingar
karaktäriserades dock av öppenhet mot omgivande landsbygd varvid både by- och
stadsbefolkning ingick, det Andrén refererar till som öppen pluralitet. Kanske ska
man därför räkna med 200-250 personer och dra bort en uppskattning för
landsbygdsbefolkningen.
Uppåt kan gränsen ha legat klart högre för större städer. Som exempel kan tas London
som kring år 1200 hade närmare 100 kyrkor och sannolikt över 30.000 invånare vilket
motsvarar över 300 invånare per kyrka79. För våra små mälarstäder bör dock gränsen
inte sättas högre än 200-250 och dessutom ska man då dra bort den omgivande
landsbygdens befolkning.
1300-talets stadskyrkors inre bruttoyta är ett mera komplext problem som vi får närma
oss från flera håll. En dansk undersökning av sambandet mellan stadskyrkans yta
under sengotisk tid och antalet mönstrade borgare 1558 har gjorts80. Undersökningen
omfattar åtta städer på Fyn och Langeland. Med kapell och korsarmar, får man 0,2
borgare per kvadratmeter med en spridning på mindre än 20 %. De danska
mönstringslängderna, som omfattar det beväpnade borgerskapet, är svåra att jämföra
med svenskt skattematerial. Friskrivningsprinciperna och andelen icke-borgerlig
befolkning kan ha skiljt sig från de svenska förhållandena. Bortser vi från eventuella
skillnader skulle dock 0,2 borgare per kvadratmeter motsvara ca 1,5 invånare per
kvadratmeter81.
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På motsvarande sätt kan vi jämföra kyrkostorleken med antalet invånare för några
mälarstäder där vi redan beräknat antalet invånare, tabell 4.1.

Generellt ligger värdena betydligt över 1,5 vilket kräver en förklaring. Till att börja
med bör man skilja mellan den täthet en kyrka planerats för och den täthet där
trängseln upplevs som så stor att en större utbyggnad behöver göras. Båda nivåerna är
ganska töjbara.
Mycket tyder på att kyrkorna redan under medeltiden planerades för runt 1,5
invånare/kvm. Jag har tidigare använt mig av värdet 1,3 för Östergötland vilket gav
god passning för Skänninge och Söderköping kring år 1300 och Vadstena på 1400talet82. Som vi ser ovan stämmer det också relativt väl överens med den befolkning
kyrkorna på Norrmalm, Södermalm och Södertälje planerades för i slutet av Johan
III:s tid. Vid Johan III:s död 1592 avbröts dock byggandet av både Maria och Jakobs
kyrka. Uppenbarligen ansåg man då att församlingarna kunde acceptera nästan tre
gånger så hög täthet. På motsvarande sätt innebar Gustav Vasas styre en tid av
församlingssammanslagningar med resulterande högre täthet i t ex Uppsala, Enköping
och Arboga. Vi stannar dock för 1-1,5 invånare/kvm för medeltiden med ett öga på att
högre värden kan förekomma.
Vid vilken täthet uppfattades då kyrkorna som alltför trånga? Återigen säkert en
bedömningsfråga. Den intresserade kan pröva hur många personer som bekvämt kan
befinna sig i upprätt läge i t ex ett 10 kvm stort sovrum ett par timmar. Redan vid 30
torde det vara ganska trångt. Mycket tyder på att 3-4 invånare/kvm var den nivå när
en större utvidgning blev aktuellt. Vid Storkyrkans större utvidgning och höjning
under Sturetiden låg tätheten på drygt 3. Närmare 4 låg Stockholm på kring 1575 när
trängseln i Storkyrkan togs upp till behandling och Södermalm låg ännu högre innan
arbetena på Maria kyrka avslutades 1625. Vid Storkyrkans största utvidgning kring
1410 ökade den inre bruttoytan med en faktor 2,6, vilket skulle peka på täthet som
bringats ner från ca 4 till 1,5.
Kyrkans inre bruttoarea bör således kunna ge oss viss vägledning om stadsstorleken
när kyrkan planerades och när större utvidgningar gjorts. Däremellan får vi nöja oss
med ett ganska brett intervall.
Rent praktiskt har följande principer tillämpats för stadsförsamlingskyrkor: den inre
bruttoyta som beräknats består av långhus, kor, korarmar, absid och kapell i direkt
anslutning till långhus. Vapenhus, sakristia och torn har exkluderats. För
församlingskyrkor med både stads- och landsbygdsbefolkning har ytan motsvarande
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en ordinär landsbygdskyrka, ca 90-150 kvm, dragits bort. Klosterkyrkor och separata
begravningskapell som Maria kyrka på Södermalm, liksom resandekapell av typen
Gertrudskapell har inte beaktats utan setts som helt separata företeelser.
Domkyrkor utgör ett särskilt problem. Uppenbarligen har de kunnat suga upp en del
av stadsbefolkningen. Mindre domkyrkostäder som Strängnäs och Linköping saknar
helt separata stadsförsamlingar under medeltiden. Jag har här trots allt valt att bortse
från domkyrkorna och i stället ange att beräkningarna för tillgänglig kyrkoyta är
minimibelopp för domkyrkostäderna. Ett alternativ hade varit att lägga till t ex 250
kvm per domkyrka till stadens tillgängliga kyrkoarea.
Kloster förtjänar också en metoddiskussion. Man bör här skilja mellan urbana och
rurala klosterordnar. Cistercienserna t ex sökte sig medvetet till utmarker. De två klart
urbana ordnarna var dominikanerna och franciskanerna, båda två tiggarordnar som
var beroende av ett stort folkflöde för sin existens. Strikt formellt var deras hus inte
kloster utan konvent, vilket också är den beteckning som kommer att användas i detta
kapitel. Konventen förlades under högmedeltiden till städer. De få skärgårds- och
landsbygdsexempel som finns, Kökar före 1472 och Krokek 1473, hör visserligen till
1400-talet, men sannolikt borde en arkeologisk studie göras i varje enskilt fall för att
bekräfta förekomsten av tät, permanent stadsbebyggelse. Platser med rik
genomströmning av människor men utan stadsbebyggelse skulle i vissa fall kunna ha
varit tillräckligt attraktiva för att motivera ett konvent. Stockholm med dess läge vid
passagen in till Mälaren skulle kunna vara ett sådan exempel.
Två frågor kring konventen återstår att beröra. Vilken minsta befolkningsstorlek
krävdes för att motivera grundandet av ett konvent och hur ska vi tolka den ordning
konventen tillkom i under högmedeltiden?
Efter den första grundningstiden som avslutades på 1240-talet tycks den ordning i
vilken konventen grundas ge en god bild av när de överstigit en viss minsta
folkmängd. Strängnäs och Nyköping där konvent grundas 1268 respektive 1280 var
300 år senare fortfarande mindre än Enköping, vars konvent grundades 125083. För
båda städerna kan dock bosättningar spåras före 1200-talet. För Stockholm och
Arboga med konvent grundade 1270 respektive 1285 kan stadsbebyggelse inte
påvisas arkeologiskt före 1280-talet, även om spår finns av äldre mänsklig aktivitet
även i Stockholm.
Man bör observera att ribban förefaller gradvis ha höjts. I Örebro kan stadsliknande
bebyggelse av begränsad karaktär påvisas från 1260-talet, men inget konvent grundas.
Inte heller 1300-talets nya städer lyckades attrahera konvent med undantag av Viborg.
Förslagsvis skulle man kunna anta att 200-300 invånare generellt utgjort en undre
gräns för grundande av konvent med den undre gränsen i början och den övre gränsen
i slutet av 1200-talet. Undantag kan ha gjorts för platser med mycket god
genomströmning av resande.
Antalet omnämnda gillen bör kunna användas för att påvisa en viss rangordning och
grov uppskattning om åtminstone minsta antal invånare. Problemet är den sannolikt
slumpmässiga kännedom vi har om respektive stads gillen. Många finns bara
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omnämnda en gång, andra har därför säkert helt lyckats undkomma källornas
grovmaskiga nät. Man bör därför se mina sammanfattningar av antal gillen i tabell 4.9
och 4.11 som minimital. När det gäller antal invånare per gille har rimligtvis gillena i
de större städerna varit större än i de mindre. För Stockholm, med en god
källsituation, finns uppgifter om 21 gillen under medeltiden vilket skulle ge ca 250300 invånare per gille kring 1510 vilket får ses som ett absolut tak. Samtidigt krävdes
ett minsta antal medlemmar för att ett gille skulle kunna upprätthålla en meningsfull
aktivitetsnivå, kanske 10-20 vilket skulle motsvara åtminstone 100 invånare med
tanke på att inte alla män hade råd eller förmåga att deltaga. En försiktig uppskattning
skulle då bli att varje gille motsvarar 100-150 invånare. Man kan observera den
ungefärliga överensstämmelsen med antal invånare per kyrka. Kanske säger det något
om kyrkornas funktion före 1250.
Förekomsten av myntprägling borde med vissa begränsningar kunna användas för att
indikera lokal förstarangsposition under medeltiden. Under den första
myntningsperioden från slutet av 1100-talet kan dock bristen på andra städer än
Sigtuna innebära att myntning även förekommit på landsbygden. 1285 finns Sveriges
”mynthus” dokumenterade. Det har diskuterats om detta är präglingsorter eller
växlingskontor, men för vårt syfte är det inte så viktigt. Viktigare är att dessa orter
torde vara de regionalt viktigaste ur ett kommersiellt perspektiv.
Under de kommande årtiondena centraliserades myntpräglingen till ett fåtal viktigare
städer. Även här torde valet av regional myntningsort säga något om rangordningen i
ett regionalt perspektiv.
Det kan i det här sammanhanget finnas skäl att också gå igenom de företeelser som
inte utgör säkra urbaniseringskriterier. Jag anser att man bör undvika att använda
följande faktorer som kriterier för förekomsten av en stad:
-

Kyrkor av högre rang: domkyrka och prostkyrka
Kungliga borgar
Omnämnande av platsen

När den kyrkliga organisationen byggdes upp på 1100-talet fanns betydligt färre
städer i Sverige än de platser som behövdes för att få en god täckning av åtminstone
de mera folkrika områdena. Både prostkyrkor och domkyrkor fick då anläggas på
platser där människor samlades åtminstone temporärt för marknader, ting etc.
Förekomsten av domkyrka eller prostkyrka torde därmed kunna indikera att en plats
haft centralortfunktioner, men däremot inte att en permanent bosättning av
stadskaraktär funnits på platsen.
Domkyrkornas permanenta stab av människor var sannolikt mycket begränsad
åtminstone fram till senare delen av 1200-talet, i många fall ännu senare. Högre
funktionärer bodde kvar på sina gårdar. Domkyrkorna hade därmed initialt sannolikt
inte heller någon urbaniserande funktion i vårt land, i motsats till många
kontinentaleuropeiska länder. Det bästa exemplet är väl ärkestiftets säte i Gamla
Uppsala som aldrig förmådde skapa någon stadsbildning.
Förekomsten av borgar torde ha ännu mindre koppling till centralortfunktioner än
kyrkor av högre rang. Här har snarare strategiska hänsyn styrt i form av bevakning av
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någon viktig farled eller gränstrakt. Åtminstone fram till äldre vasatid tycks också
borgarnas urbaniserande funktion i Sverige, i motsats till många andra europeiska
länder, ha varit mycket begränsad eftersom hälften av de 12 större och strategiskt
viktiga borgarna i början av 1300-talet låg på platser som varken var eller skulle bli
städer under medeltiden84. För de övriga sex kan kronologin och
orsakssammanhangen stad-borg diskuteras. Ett strategiskt läge kan fungera som
förutsättning både för en borg och en stad utan att kopplingen dem emellan är särkilt
stark. Som vi såg i inledningen tycks dessutom borgar i Öst- och Mellansverige
generellt inte ansluta till äldre stadsstrukturer.
Sist men inte minst kan naturligtvis omnämnande av en plats i medeltida dokument
generellt inte tas som intäkt för att det varit en stad. Biskopsorterna omnämns redan
på 1100-talet utan att någon stadsliknande bebyggelse kan spåras och många kungliga
dokument utfärdades från borgar och kungsgårdar på landsbygden.
Eftersom Stockholm i år firar 750-årsjubileum kan det således finnas skäl att påminna
om att det faktum att ett brev daterats i Stockholm 1252 och att en borg kan ha funnits
på platsen då inte på något sätt kan tas som intäkt för att även en stad funnits där
samtidigt.
De olika metoderna inklusive tidsmässig begränsning och kvantifieringar har
sammanfattats i tabell 4.2.

Vi ska nu övergå till rangordningar och ett försök till kvantifiering av befolkningen.
Eftersom endast en stad säkert kan påvisas år 1200, Sigtuna, går vi direkt på 1250.
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4.3 RANGORDNING OCH INDIKERAD FOLKMÄNGD

Förutom Sigtuna, vars konvent diskuterades redan långt före 1237, tillkommer
mälarstädernas konvent inte särskilt tidigt. 1240 fanns konvent redan i fyra städer i
Götaland: Skara, Skänninge, Söderköping och Visby (2). De närmaste tre åren tillkom
sedan ytterligare ett i Skara och dessutom varsitt i Kalmar och Lödöse. Därmed var
den första vågen över i Götaland och alla städer som arkeologiskt kan påvisas för
första hälften av 1200-talet hade fått sina konvent. Nya konvent skulle tillkomma först
40 år senare med uppkomsten av nya städer.
Det ligger nära till hands att se Västerås, Uppsala och Enköping som de sista
utlöparna av den första konventgrundningsperioden. Dessa städer kommer således
sist, efter de gamla götalandsstäderna, vilket åtminstone för Enköping och kanske
Uppsala bör tolkas som att de var de minst självklara platserna att välja, yngst
och/eller minst. Västerås ligger tidsmässigt snubblande nära 1243 då Lödöses konvent
grundades. Lödöse var en hamnstad redan på 1100-talet, varför även Västerås kan ha
uppfattats som stad redan innan 1240-talet, inte minst med tanke på den
hantverkarbebyggelse som arkeologiskt kan dateras till ca 1200.
För Uppsala och Enköping ligger kanske steget upp till stad kring 1240, inte minst
med tanke på bristen på övertygande arkeologiska bevis på stadsbebyggelse före
denna tidpunkt. Sigtunas dominans skulle kunna förklara en senare uppkomst av
urbanbebyggelse än i Västerås.
Även i fråga om antalet kyrkor uppstår samma hierarki som för konventsgrundandet.
På grund av bristen på skriftliga källor är den exakta tillkomsten av många kyrkor
svår att fastställa, men Uppsala har troligen haft en eller två kyrkor förutom
prostkyrkan och Västerås två eller möjligen tre förutom domkyrkan.
Antalet invånare för Västerås, Uppsala och Enköping kan knappast ha uppgått till mer
än några hundra med tanke på det begränsade antalet kyrkor och den begränsade
arkeologiska vittnesbörden om stadsbebyggelse. Antar man maximala tre kyrkor för
Västerås men samtidigt drar av för några hundra landsbygdsinnevånare torde det vara
svårt att hamna högre än 350-400 invånare. Samtidigt torde förekomsten av konvent
sätta en undre gräns på ca 200 invånare.
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Sannolikt på 1260-talet torde Strängnäs och troligen Stockholm ha tillkommit som
städer. I båda fallen saknas visserligen arkeologiska bevis på stadsbebyggelse från
mitten av 1200-talet. För Stockholm finns de första entydiga bevisen från 1280-talet
men någon form av odlingsverksamhet tycks möjligen ha förekommit tidigare.
Dessutom har stadssigillet tillkommit före 1281 och kyrkan omnämns 1279. För
Strängnäs finns äldre bebyggelse från 1000/1100-tal dokumenterad men dess
kontinuitet med det sena 1200-talets bebyggelse går inte att fastställa.
För Västerås, Uppsala och Enköping kan bebyggelseexpansion påvisas men grovt
kvantifieras endast för Uppsala. Jag har därför räknat upp Enköping och Västerås med
samma tillväxt som Uppsala. Sigtunas befolkning har räknats ned utgående från
kapitel 3.
Den stora kyrkobyggarperioden i mälarstäderna förefaller ha infallit 1280-1310. Detta
gäller tillkomsten av flera stadsförsamlingskyrkor, men även konventskyrkorna i
Uppsala, Arboga och Stockholm som f ö är byggda efter en närmast identisk plan,
samt utvidgningen av flera landsförsamlingskyrkor.

I tabell 4.6 har den tillgängliga kyrkoytan beräknats enligt tidigare angivna principer
och motsvarande invånarantal angivits för några olika koefficienter. Ett problem är att
städerna under perioden 1280-1310 befann sig i kraftig tillväxt. En kyrka kan således
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ha planerats för en avsevärt mindre befolkning än den som funnits när kyrkan väl
invigts. Detta är troligen förklaringen till det mycket snabbväxande Stockholms
förhållandevis blygsamma första stadskyrka på endast 430 kvm, ca hälften så stor som
Skänninges för att ta ett exempel. Sannolikt har kyrkan planerats för 500-600
invånare, en nivå staden sannolikt uppnådde redan på 1280-talet, men när den väl
invigdes 1306 torde folkmängden redan ha passerat 1000.
Arboga har inte inkluderats i tabell 4.6 p g a avsaknaden av några som helst spår av
både den första kyrkan, S:t Olof omnämnd endast 1297, och S:t Nicolai invigd efter
1314. Dessutom är landsförsamlingens kyrkas byggnadshistoria ofullständigt känd.
Ett flertal större utbyggnader har skett under medeltiden men huvuddelen förefaller
ligga under senmedeltiden. En större korutbyggnad förefaller ha invigts 1358,
inkluderad i tabell 4.8, men även någon av långhusutbyggnaderna kan tillhöra
högmedeltiden.
Torshällas kyrka invigdes egentligen på 1320-talet och utvidgningen av Södertäljes
landskyrka kan ha skett senare under 1300-talet. Båda har dock av praktiska skäl
inkluderats i tabell 4.6.

I tabell 4.5 och 4.7 har städerna rangordnats efter funktioner, med hänsyn tagen till
kyrkoytan. Stockholm har placerats före Västerås trots den mindre kyrkoytan p g a
förekomsten av helgeandshus. Arboga har placerats en bit under Enköping p g a
endast en (mindre?) stadskyrka men har samtidigt just p g a separationen från
landsförsamlingen satts en bra bit över den minsta tänkbara stadsstorleken kring 150200 invånare. För Strängnäs finns inte mycket att gå på. Staden bör ha följt med andra
städer upp under tillväxtperioden 1280-1310.
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I tabell 4.8 och 4.9 har större förändringar mot 1310 markerats med fet stil. Man
lägger särskilt märke till Stockholms frammarsch till förstarangspositionen stödd av
förekomsten av två konvent, utvidgning av stadskyrkan och övertagandet av rollen
som myntningsort i östra Mälardalen.
Även Arboga uppvisar tecken på stark tillväxt i form av ny stadsförsamling och
kyrkoutvidgning. Västerås nya helgeandshus bekräftar stadens tredjeposition bland
mälarstäderna, medan Strängnäs skola kanske snarare ska kopplas till domkyrkan.
Till perioden 1310-1349 ska förmodligen tillkomsten av tre mindre städer förläggas,
Torshälla, Köping och Södertälje. För Torshälla torde tidpunkten kunna bestämmas
till senast 1317 då privilegier utfärdades. Torshällas stora kyrka och förekomsten av
tre gillen gör dock att staden knappast bör ha haft färre än 300 invånare, klart mer än
1500-talets stad. Köping kan ha haft en egen stadsförsamling, i så fall sammanslagen
med landsförsamlingen i mitten av 1400-talet, men uppgiften har betvivlats85. Har en
stadsförsamling funnits skulle det snarare indikera en befolkning uppåt 300 invånare.
Södertälje förefaller ha varit den minsta staden att döma av den minimala kyrkan som
delades med landsförsamlingen. Tidpunkten 1345 avser utfärdandet av Tälje stadga
”in villa teghianensi”86. Villa borde rätteligen vara villa forensis för att avse
marknadsstad. Tidigaste tidpunkt när råd och borgare omnämns är 1386. Staden kan
således vara senmedeltida.

Vi ska nu försöka länka samman befolkningsuppskattningarna för 1349 med de i
kapitel 2 gjorda uppskattningarna för 1510. Om större befolkningsförändringar skett
mellan dessa tidpunkter enligt våra beräkningar borde det avspeglas i institutionernas
utveckling. I tabell 4.10 och 4.11 har en sammanställning av förändrade funktioner
gjorts. Dessa har sedan sammanvägts till kolumnen ”total tillväxt” där tillväxtens eller
tillbakagångens styrka indikeras av ett eller flera plus- respektive minustecken. Detta
kan därefter jämföras med den beräknade tillväxten i kolumnen tillväxt 1349-1510
enligt tidigare gjorda beräkningar
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Björnänger 1989, s 33; Folin 1979, s 10 anser att uppgiften bygger på ett falskt 1400-talsbrev
Broberg 1979, s 11
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En jämförelse mellan beräknad befolkningstillväxt och av institutionstillväxten
indikerad tillväxt visar på god överensstämmelse när det gäller snabbväxarna
Stockholm och Arboga och i någon mån även Uppsala, sedan blir bilden mera
splittrad. Tillkomsten av en borg och ett hospital tycks inte ha haft någon större effekt
på Västerås. Det är svårt att förklara varför staden skulle uppvisa klart svagare tillväxt
än Enköping eller Strängnäs.

Bland de mindre städerna är åtminstone tecknen rätt. Städerna är så små att 100
invånare fler eller färre ger stort procentuellt utslag.
Vad som nu återstår är att försöka bryta ner Stockholms tillväxt 1349-1460 i mindre
beståndsdelar. Storkyrkans byggnadshistoria förefaller vara tillräckligt
väldokumenterad för att tillåta en sådan nedbrytning. Den största utbyggnaden
påbörjades 1401 genom att kapital började samlas in. 1408-9 var arbetet i gång och
tycks ha varit avslutat kring 1420 då tornet byggdes87. Antar vi en befolkning på 2000
invånare när arbetet började planeras innebär det att kyrkan samlade drygt 3,5
invånare per kvadratmeter och planerades för en täthet på 1,4 invånare. Sannolikt var
staden redan nu stadd i snabb tillväxt vilket gör ca 2400 invånare 1410 rimligt sett till
tillväxten fram till 1460.
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Curman/Roosval 1928, s 301f
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4.4 SAMMANFATTNING
Vi ska nu sammanfatta våra uppskattningar från kapitel 2-4. Till att börja med ska vi
försöka precisera tidpunkten när en hamnplats tagit steget över till stad alternativt
grundats. Resultatet redovisas i tabell 4.13 där också en jämförelse görs med tidigare
forskning enligt Sven Liljas sammanställning. Man bör observera att Lilja klokt nog
ofta använder ”senast” vid dateringarna. Nya utgrävningsresultat kan mycket väl
komma att flytta tillbaka tillkomsttiden för några av mälarstäderna vilket naturligtvis
även gäller mina dateringar.

Min utgångspunkt har varit tidigaste dokumenterade glesa urbanbebyggelse. Tät
urbanbebyggelse förefaller inte uppkomma förrän kring 1260 utanför Sigtuna som vi
minns från kapitel 3. Som komplettering har etablering av konvent använts och
tidigaste omnämnande av urbanfunktioner eller liknande. Som synes är skillnaden
mot tidigare forskning inte särskilt stor. Jag ska därför endast beröra dateringen av de
tre största städerna.
Något som kan liknas vid stadsbebyggelse har inte kunnat dokumenteras inom
Uppsalas stadsområdet före 1230-talet. Kung Knut långes donation av en stor tomt till
Vårfrukyrkan 1231 har i tidigare forskning tagits som ett tecken på att Uppsala
utvecklats till stadssamhälle88. Donationen gäller dock en tomt som är så stor att den
omger hela kyrkan, således betydligt större än vanliga stadstomter. En tomtindelning
bör dessutom ha funnits även under den preurbana fasen. Redan de tidigaste spåren i
kvarteret Domen från 1100-talet visar på flätverksstaket och diken89. Det är fullt
möjligt att framtida utgrävningar kan flytta tillbaka uppkomsten av en permanent
urban bebyggelse i Uppsala, men idag måste nog 1230-talet sättas som gräns.
I Västerås kan uppkomsten av hantverkarbebyggelse, av allt att döma permanent,
dateras till ca år 1200 baserat på keramikfördelningen.
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89

Ferm 1986a, s 72
Syse 1987, s 318

79

Stockholm slutligen saknar tydliga bevis på urban bebyggelse före ca 1280.
Tolkningen av franciskanerkonventet har tidigare diskuterats. Jag har valt att stanna
vid tolkningen att någon form av stadsbebyggelse etablerats under årtiondet före
grundandet 1270. Erikskrönikans berömda rader att Birger Jarl lät bygga Stockholms
stad skulle peka på en datering före 1266, även om källkritiska invändningar kan
göras, inte minst eftersom texten anses vara författad i början av 1330-talet, alltså 70,
kanske 80 år senare90. Däremot förefaller en datering till senast 1252 mindre
välgrundad. Inget konvent grundas i vågen under 1240-talet och blotta omnämnandet
av en plats är inte på något sätt ett urbaniseringskriterium. Här är det snarare
traditionen som spökar.
Alla befolkningsuppskattningar från kapitel 2-4 är sammanfattade i en gemensam
tabell, 4.13. För 1410 och 1460, där explicita beräkningar saknas för de flesta städer,
har jag antagit att storleken i nedgången 1349-1410 avspeglas i totala tillväxten 13491510. Utgångspunkten har varit uppskattningen i kapitel 3 av nedgången i Uppsala till
ca 35-40 %.

Avslutningsvis kan denna bild jämföras med Liljas beräkningar. Som vi ser är
överensstämmelsen förbluffande god 1200-1349, men det är en ren slump. Liljas
betydligt högre befolkningsskattningar för högmedeltidens Stockholm, 3000 invånare
redan 1330 vilket är dubbelt så högt som mina antaganden, balanseras av hans
betydligt lägre skattningar för övriga städer vilket i stor utsträckning går tillbaka på en
extrapolering bakåt av de låga skattningarna för 1570.
Ser vi till 1410 blir gapet mellan mina och Liljas siffror betydligt större vilket beror
på att Lilja inte räknar med någon befolkningsminskning 1349-1410, sannolikt
snarare en effekt av den valda metoden att hålla antalet invånare konstant efter de
första decenniernas tillväxt snarare än ett medvetet ställningstagande mot en
senmedeltida urbankris med befolkningsminskning under senare delen av 1300-talet.
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Dahlbäck 2002, s 17
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Totalt sett bekräftas dock Liljas övergripande bild av en snabb expansion under
högmedeltiden följd av stagnation under senmedeltid och äldre vasatid. Vi ska i nästa
kapitel bryta ner utvecklingen i mindre beståndsdelar och diskutera tänkbara orsaker
bakom olika städers utveckling under medeltiden och i det sammanhanget även
jämföra med utvecklingen i Östergötland. Vi nöjer oss här med några enkla
konstateranden:
-

Förstarangspositionen bland mälarstäderna förefaller förändras två gånger
under högmedeltiden: först Sigtuna, sedan Uppsala och sist Stockholm.
Stockholms tillväxt står i en klass för sig. Inte ens för den annars katastrofala
andra halvan av 1300-talet kan en befolkningsminskning konstateras.
Jämfört med det turbulenta Östergötland finns en påfallande rangstabilitet från
mitten av 1300-talet till 1580-talet bland mälarstäderna
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5 DISKUSSION
5.1 INLEDNING
En lämplig utgångspunkt för en diskussion kring resultaten kan vara att undersöka
vilka oregelbundenheter som funnits i utvecklingen 1200-1611. När har städerna vuxit
som snabbast och vilka städer har vuxit snabbare än andra? Finns det tecken på
tillbakagång? Går det att gruppera städerna tillväxtmässigt efter någon minsta
gemensam nämnare?
Diagram 5.1 visar tydligt tudelningen mellan det kontinuerligt snabbväxande
Stockholm och de övriga städernas högmedeltida tillväxtfas följd av senmedeltidens
svacka och den svaga utvecklingen fram till 1580.

I diagram 5.2 kan vi se att det finns en geografisk komponent också. Från Uppland
sprids urbanutvecklingen till övriga mälarområdet. Vi observerar också att den
tidigare utvecklingen mot en ökad dominans för Stockholm temporärt bryts 1580 och
förbyts i en frammarsch för Södermanland.
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Diagram 5.3 visar hur utvecklingen kan tydliggöras genom en indelning av städerna i
centralorter och nätverksstäder, som förfaller vara den tydligaste vattendelaren. Här
har dessutom KMT i Stockholm separerats ut som en egen faktor eftersom dess
tillväxt följer ett helt annat mönster än övriga orsaker bakom nätverksstädernas
utveckling.
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Utvecklingen har tydliggjorts ytterligare i diagram 5.4 i form av årlig tillväxt.

Baserat på ovanstående observationer kan vi göra en grov fasindelning för att förklara
mälarstädernas urbanutveckling under medeltid och äldre vasatid, med tillägg för
konsekvenserna av 1600-talets stadspolitik:
För centralortsstäderna:
- 1200-1350 Från hamnplats och centralbygd till stad
- 1350-1430 Urbankrisen
- 1430-1510 Återhämtning
- 1510-1611 Stagnation
För nätverksstäderna:
- 1280-1510 Nätverksstädernas tillväxt
- 1580-1611 Förnyad nätverkstillväxt
Politiskt styrd centralisering/decentralisering
- 1540-1565 Kronan som tillväxtmotor (främst Stockholm och Uppsala)
- 1595-1611 Hertigdömet Södermanland utmanar Stockholm
- 1611-1770t Stadspolitikens konsekvenser (koncentration till Stockholm)
För medeltiden har vi således två parallella stadsutvecklingar 1200-1510, en för
centralorterna indelad i tre faser och en för nätverksstäderna. Under äldre vasatid
följer utvecklingen delvis andra principer genom att den politiska komponenten blir
betydligt viktigare.
Eftersom indelningen i nätverksstäder och centralorter är en så pass stor
förklaringsfaktor ska vi ägna begreppet några extra rader.
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5.2 CENTRALORTSSTÄDER OCH NÄTVERKSSTÄDER
Centralortsteorin utvecklades under 1930-talet av Walter Christaller. Förenklat kan
man säga att centralorter på lägsta nivå betjänar sitt närmaste omland upp till några
mil från staden med handel, hantverk samt administrativa och religiösa tjänster.
Funktioner som kräver ett större omland koncentreras till ett fåtal städer högre upp i
hierarkin, en hierarki som avslutas med huvudstaden. Centralortssystemet är till sin
karaktär nationellt och dess bas i ett lokalt omland gör det också förhållandevis stabilt
över tiden.
För att komplettera centralortsteorin har de amerikanska urbanhistorikerna Paul M.
Hohenberg och Lynn Hollen Lees introducerat ett parallellt system,
nätverkssystemet91. Nätverkssystemet är istället internationellt till sin karaktär med
inriktning på fjärrhandel. Nodernas lokalisering är mer beroende av goda
kommunikationer än ett lokalt omland. I senare utvecklingsskeden ingår även
gruvstäder och industristäder som för sin existens är mer beroende av närhet till
råvaror än en lokal marknad. Man kan således också säga att produktion och
distribution står mer i fokus än konsumtion, medan förhållandet i åtminstone de
tidigmedeltida centralorterna var det motsatta enligt anhängare av den s k
konsumtionsteorin.
Nätverkssystemet har vid kolonisering av nya områden även en politisk dimension
genom att det fungerar som ett brohuvud för att etablera politisk kontroll över nya
områden. Ren kolonisering som urbaniseringen på Irland med hjälp av inflyttade
engelsmän, eller den tyska koloniseringen av Baltikum är kanske de yttersta
extrempunkterna. I detta fall sker urbaniseringen helt utifrån men kräver fortfarande
uppbackning av en ockupationsmakt eller försvagad lokal makt. Man skulle dock
även kunna tänka sig en kolonisering utan en politisk dimension anser jag.
Söderköping skulle möjligen kunna vara ett sådant svenskt exempel med gotlänningar
som drivande kraft utan politiska ambitioner92
Nätverkssystemets karaktär av internationellt fjärrhandelsnät gör enskilda nodstäder
beroende av faktorer utanför stadens och dess närmaste omlands kontroll.
Handelsvägar och efterfrågan på olika typer av varor förändras liksom relativpriser.
Det innebär en högre volatilitet i befolkningsutvecklingen för de ingående städerna
eftersom det lokala omlandet i betydligt mindre utsträckning än för städerna i
centralortsystemet utgör en begränsning eller stöd. Nätverksstäder kan över tiden
kraftigt öka sin andel av befolkningen i en region men också kraftigt tappa andelar.
Hohenberg och Lees modell är inte bara mycket användbar för att analysera
mälarstädernas utveckling under medeltiden utan verkar också i viss mån kunna
jämka samman de olika skolor angående urbaniseringens ursprung som florerat under
1900-talet. Starkt förenklat kan man säga att forskare både i Sverige och i övriga
Europa tenderar att antingen lägga större vikt vid handelns och i synnerhet
fjärrhandelns utveckling i Henri Pirennes anda eller vid den statliga och kyrkliga
91
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Hohenberg och Lees 1996, s 55ff. För en systematisk jämförelse av de två systemen se s 65.
Sidén 1998, s 77
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överbyggnaden i form av borgar, administration, kloster och domkyrkor som
dominerande urbaniserande faktor. Kungamakten ges i allmänhet en roll av båda
skolorna, i det ena fallet som garant för handelsfred, i det andra mera aktivt som
skapare av staden och ofta även dess ekonomiska grundval.
Som synes svarar dessa olika inriktningar väl mot nätverkssystemet respektive
centralortssystemet. Dessa system lever i symbios med varandra även om det ena
systemet kan tänkas dominera över det andra under en viss tid i ett visst område.
Nätverkssystemets handelsvaror når förr eller senare avsättning på centralorternas
marknader och kan dessutom många gånger ha sitt ursprung i centralorter på lägre
nivå. På högre nivå får nätverksstäder ofta även vissa centralortsfunktioner.
Stockholm är ett bra exempel på det. Städer innehåller således ofta båda
komponenterna om än i mycket olika proportioner.
I Sverige förefaller nätverksanhängarna företrädas av traditionen i Svealand, medan
centralortsanhängarna de senaste decennierna haft sitt starkaste fäste bland
medeltidsarkeologerna i Lund, man skulle här kunna tala om en Lundaskola. Som ett
intressant exempel på hur de olika perspektiven leder till helt olika syn på
urbanutvecklingen i Mälardalen kan synen på det tidiga Sigtuna tas. För Lundaskolans
Sten Tesch blir det tidiga Sigtuna en samlingsplats för kungen och hans män. Gåvor
bytes mot lojalitet och handel spelar en helt underordnad roll93. För traditionalisten
Björn Ambrosiani blir däremot Sigtuna en direkt efterföljare till handels- och
hantverksstaden Birka94. Det ska dock sägas att Lundaskolan tilldelar fjärrhandeln en
mera betydelsefull roll under högmedeltiden än under 1000-tal och 1100-tal.
Hohenberg och Lee ger ingen vägledning om hur man kvantitativt ska kunna avgöra
vilken kategori en stad tillhör. Mitt förslag är att man försöker kvantifiera storleken på
det lokala omlandet och sätter det i relation till folkmängden. Under medeltiden har
ingen tydlig hierarki ännu hunnit utvecklas i Sverige och alla centralorter kan därför
sägas vara i första hand beroende av sitt lokala omland, åtminstone om man bortser
från borgbesättning och domkyrkornas befolkning och ser till städernas borgerliga
befolkning.
I tabell 5.1 har jag räknat antalet sockenkyrkor i städernas närmaste omland med en
radie på 16 km. Avståndet är valt del med tanke på att avståndet mellan mälarstäderna
i genomsnitt är 30-35 km, dels att jag för Vadstenas 1500-talstänkebok kunnat
konstatera att intensiteten i socknarnas kontakt med Vadstena mätt som antalet
omnämnanden i tänkeboken avtar kraftigt efter 15-18 km, vilket motsvarar ca tre-fyra
timmar till fots95.
Som en indikation på äldre centralbygd har jag även räknat antalet storhögar med
minst 20 meters diameter belägna högst 8 km från staden. För Enköping anges inom
parentes även två högar belägna precis bortom gränsen 8 km.
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Se t ex Tesch 2001, s 723 ”Primarily, Sigtuna was not a trading town but a stronghold created by
King Segersäll in his quest for power in the Lake Mälar region”
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Ambrosiani 1996, s 63 och 71 ”[De tidiga städernas i Nordeuropa] funktion var också i huvudsak
ekonomisk” och ”... Birkas kommunikationsläge [blev] sämre. Man har därför av allt att döma flyttat
verksamheten till Sigtuna.
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Multipliceras nu antalet kyrkor med en lämplig koefficient får vi stadens potentiella
borgerliga folkmängd. Koefficienten, 20 för städer med ca 10 eller färre kyrkor och
30 för städer med ca 20 kyrkor, den högre tätheten antas avspegla rikare bygd, är vald
så att den ska ge ungefärlig passning mot antalet borgare i slutet av medeltiden för
centralorterna.

Det visar sig då att nätverksstäderna Arboga och Stockholm sticker ut fullständigt
med 10 respektive 34 gånger större befolkning än vad det lokala omlandet skulle
motivera. Ingen annan stad kommer ens i närheten. Domkyrkostäderna Uppsala,
Västerås och Strängnäs ligger alla högre än övriga centralorter vilket torde bero på
domkyrkostadens positiva effekt på stadens borgerskap. Observera dock att
domkyrkorna i fråga om handel i större kvantiteter handlade direkt med köpare i t ex
Stockholm96.
Man observerar också att avsaknaden av storhögar visar att varken Arboga eller
Stockholm ansluter till någon större och rikare centralbygd i motsats till främst de
större centralorterna. Däremot faller de tre sist tillkomna medeltida mälarstäderna,
Köping, Torshälla och Södertälje, väl in i centralortsmönstret.
I tabellen finns även Folklandstingsstad med, här identifierad med handelsplatsen vid
Lunda kyrka några kilometer öster om Arlanda flygplats97. Folklandstingsstad var en
högmedeltida centralort med tingsplats för Attundaland och uppvisar arkeologiskt
material i form av keramik, mynt och bebyggelse. Hantverket var av varierat slag med
skräddare, skomakare, garvare och gelbgjutare. Omlandets styrka i form av kyrkor
överträffas endast av Uppsala, Enköping och Västerås men trots detta övergavs orten i
samband med digerdöden 1350 och tinget flyttades till Sigtuna. Vi återkommer till
orsakerna bakom detta senare.
Några städer har jag klassificerat som nätverksstäder för endast en del av den
undersökta perioden. Det gäller Sigtuna under högmedeltiden och Köping, Torshälla
och Södertälje 1595 och 1610. För de sistnämnda har jag i diagram 5.3 fört deras
invånarantal 1580 till centralortsfunktionen och resten ser jag som en
nätverksfunktion. För Sigtuna har centralortsavdraget gradvis ökats från 150 år 1200
till 350 år 1349 i takt med att staden förlorat sin nätverksfunktion och
centralortsfunktionernas betydelse vuxit generellt.
För mälarstäderna kan vi således konstatera en avsevärd skillnad i tillväxttakt mellan
centralortsstäder och nätverksstäder. Centralortsstäderna når efter några årtionden upp
till det lokala omlandets potential. Stadens fortsatta utveckling blir därefter beroende
av det lokala omlandets utveckling och eventuella tillkomna eller förlorade funktioner
samt dessa funktioners utveckling. Etablerandet av ett permanent baserat domkapitel
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eller ett slott är exempel på sådana tillkomna funktioner som förmår lyfta staden ett
eller ett par snäpp. Det är också naturligt att en kris i det lokala omlandet, såsom
senmedeltidens agrarkris, påverkar staden i motsvarande mån.
Nätverksstaden lever däremot sitt eget liv, beroende av utvecklingen för de råvaror
eller produkter för fjärrhandel som stadens existens vilar på och eventuella tillkomna
eller förlorade produkter.

5.3 FRÅN CENTRALBYGD OCH HAMNPLATS TILL STAD
Efter denna inledning ska vi nu diskutera centralortsstädernas utveckling under
undersökningsperioden och börja med den exceptionella utvecklingen under
högmedeltiden då centralortsstäderna uppstår.
Förklaringarna till denna utveckling brukar mynna ut i en kombination av
samhällsomvandling och handelstillväxt, där blandningen mellan de två
komponenterna skiljer sig mellan traditionalisterna och Lundaskolan, samt tillväxt
inom agrarekonomin till följd av tekniska framsteg och befolkningsexpansion. För
Mälardalen brukar särskilt delkomponenterna järnhanteringens utveckling, de stående
skatternas uppkomst och kyrkans och i synnerhet domkyrkans utveckling framhållas.
Klart är som bekant att utvecklingen inte är isolerad utan har sin motsvarighet i övriga
Nordeuropa. Processen som sådan är väl beskriven i ett antal översiktsverk och det
förfaller knappast motiverat att här i detalj redogöra för det som redan skrivits på
området. Jag ska istället fokusera på ett par mindre omskrivna aspekter som jag anser
förtjänar att lyftas fram och som sannolikt kan öka förståelsen för den östsvenska
urbaniseringsprocessen i stort.
För det första förefaller det som om en nödvändig förutsättning i Mälardalen för att ta
steget upp till högmedeltida stad av centralortstyp har varit kombinationen av
centralbygd och hamnplats. Folklandstingsstad uppvisar alla karaktärsdrag för en
centralort, tingsplats för ett av Upplands tre folkland och med ett omland tätare och
rikare än de flesta i Mälardalen. Mycket riktigt uppstår också en viss icke-agrar,
specialiserad bebyggelse men steget upp till stad tas inte. Det förefaller inte orimligt
att just bristen på förbindelse med havet, som gått förlorad redan under vikingatid, till
slut fällde avgörandet. Platsen kunde fungera som koncentration för visst hantverk
och dessutom handel i mindre partier till sämre pris på grund av transportkostnaden
över land men utan kontakt med nätverkssystemet förblev Folklandstingsstad en by.
Detta, snarare än klagomål från borgare i Sigtuna och Stockholm eller ingrepp från
centralmakten som angivits som skäl till ortens dystra öde, torde har varit
avgörande98. Med ett läge två mil åt sydost, vid Össeby-Garn och havet, hade kanske
en stad kunnat uppstå. Vi kan dessutom konstatera att Uppsala som stad uppstod vid
hamnplatsen Östra Aros och inte den gamla centralorten Gamla Uppsala. Övriga
städer har motsvarande paralleller: Västra Aros (Västerås) – Badelunda, Torshälla –
Tuna, Köping – Jämmertuna.

98

Sörenson 1999, s 112 och Andersson 1990, s 79 ger uttryck för dessa konspiratoriska tankar

88

Däremot uppvisar t ex den tidigmedeltida urbaniseringen i Skåne ett helt annat
mönster med centralortsstäder medvetet anlagda ett par mil från kusten såsom Lund
och Tommarp. Här har uppenbarligen kopplingen till ett nätverkssystem inte alls varit
en viktig faktor. För urbaniseringen i Skåne kring år 1000 har troligen kunglig och
kyrklig maktutövning varit en viktigare faktor än fjärrhandel, som istället hanterats av
ett parallellt system med köpingar några kilometer från kusten men utan omedelbar
havskontakt99.
Vidare förfaller kombinationen centralbygd och hamnplats inte i sig vara tillräckligt
för att en stad ska uppstå spontant. Här förefaller grundandet av städer i Norrland på
1580- och 1620-talen vara väldigt klargörande. Före 1580 fanns endast en stad i
Norrland, Gävle, men handel och hantverk frodades. I en ekonomi som baserades på
mångsyssleri och där gården med jordbruket fortfarande var den naturliga basen även
för hantverkare, köpmän och präster fanns det ingen rationell anledning att sälja den
egna gården och flytta till en betydligt mindre tomt vid hamnplatsen. Försäljning
skedde vid marknader och hamnplatsen besöktes förhållandevis sällan av fartyg. En
centralbygd med stora gårdar och tillhörande hamnplats var en rationell företeelse
även på platser med betydande stadspotential. Endast statligt tvång kunde tvinga fram
städer. Med tanke på att dessa därefter på bara ett par årtionden nådde en befolkning
på 300-800 invånare ligger en jämförelse med Mälardalen under högmedeltiden nära
till hands. Också i Norrland grundades de städer som hade störst befolkningspotential
utgående från omlandet i den första vågen på 1580-talet varefter övriga följde på
1620-talet. I ingetdera fallen bestämdes tidpunkten av en momentan ökning av
efterfrågan på dessa handelsbygders produkter eller en plötsligt social omvandling
exakt samtidigt på flera platser som därmed knuffade en existerande stor ort över
gränsen för vad som objektivt kunde betecknas som stad p g a befolkningsstorleken. I
stället stakades platserna ut med tomter och alla som önskade fortsätta bedriva ickeagrara näringar tvingades in.
I Mälardalen 1230-1350 har utvecklingen dock kanske i större utsträckning än i
Norrland kring 1582-1624 kompletterats med invandring av hantverkare och köpmän
utifrån som skulle haft svårare att etablera sig i en bondebygd. I dessa fall har tvång
inte behövts och man kan göra jämförelser med den tyska invandringen till
nygrundade polska städer vid samma tid. Även här har etableringarna initierats av den
lokala kungamakten. Tidpunkten när inflyttningen till mälarstäderna tar fart kan
därför kanske säga oss något om den politiska utvecklingen i Mälardalen, inte minst i
ett jämförande perspektiv.
För Mälardalen tycks det som om utvecklingen med tät urban bebyggelse inleds på
1260-talet med en acceleration under perioden 1280-1310 att döma av det
arkeologiska materialet. Endast på en plats i Mälardalen utanför Sigtuna kan
urbanbebyggelse före 1230 idag säkert beläggas, kvarteret Linnea i Västerås, där
skomakeri och garveri uppstått ca 1200. Tät urbanbebyggelse som i Söderköping kan
dock inte ens här beläggas före 1260. Tidigaste urbanbebyggelse i Uppsala kan av
lagerföljd och keramikfördelning dateras till 1230-talet men även här uppträder den
tätare urbanbebyggelsen först kring 1260. Detta är anmärkningsvärt eftersom den
högmedeltida staden uppstår under perioden 1200-1230 i Götaland100.
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Grundandet av konvent 1244-1250 i Västerås, Uppsala och Enköping skulle dock
kunna tolkas som att städerna senast under 1240-talet nått upp till åtminstone minimal
stadsnivå. Ett första lamt försök från kungamakten att tvinga in handel och hantverk
till åtminstone dessa tre centralorter skulle kunna vara förklaringen. Man kan
misstänka att dessa försök väckte stark missnöje bland handlande storbönder. En
intressant tanke skulle kunna vara att koppla detta missnöje till folkungaupproren i
Uppland på 1230- och 1240-talet. Upproren kan ha stimulerats av försök från en
avlägsen kungamakt baserad i Götaland att reglera handeln. Alternativt kan
regleringen komma som ett resultat av att den legitima kungamakten återtog makten i
Svealand efter folkungen Knut Holmgersson ”Långes” död 1234. Av myntningen att
döma regerade Knut Långe aldrig utanför Svealand.
Det är dock även möjligt att anlägga ett ekonomiskt perspektiv och se de första
permanenta bosättningarna som ett tecken på ökad ekonomisk aktivitet i samhället
baserat dels på framsteg inom den agrara sektorn, dels på uppsvinget i den
internationella handeln 1200-1250. De första invånarna kan ha varit hantverkare som
saknat band till en egen gård och därför sett hamnplatsen som ett fullvärdigt
alternativ. Den mycket svaga urbaniseringen i ett jämförande perspektiv skulle då
snarast peka på den i Götaland baserade kungamaktens svaga position i Svealand.
En inledning av en mer aggressiv stadspolitik med förbud mot landsköp och krav på
bosättning i städerna på 1260-talet går kanske också bättre ihop med bilden av Birger
Jarl. Under denna period anses också de stående skatterna införas vilket skapar ett
ökat överskott för marknaderna. Att därefter sätta det slutgiltiga genomförandet till
perioden 1280-1310 innebär att Magnus Ladulås, den förste svenske kung som
begravs i en stad och den förste kung på länge som begravs i Svealand, ges en
framträdande roll. Perioden 1280-1310 kännetecknas också av att hela det
institutionella ramverket kring städerna börjar omnämnas frekvent i de skriftliga
källorna.
Genombrottet för en mera omfattande monetarisering av ekonomin har förlagts till
1290-1363 för Mälardalens del och kan väl ses som den avslutande fasen i den
högmedeltida urbanisering av centralorterna i Mälardalen101.
Att döma av den fortsatta befolkningsökningen skulle man kunna säga att
urbaniseringsgraden därmed nått sitt förindustriella tak när det gäller funktionerna
handel och hantverk. I fortsättningen skulle urbaniseringsgraden bestämmas av
omlandets utveckling tillsammans med utbyggnad och urbanisering av funktioner som
ännu var landsbygdsbaserade. Exempel på sådana ännu ej urbaniserade funktioner var
den ambulerande kungamakten, kronans administration och sannolikt också
domkyrkornas befattningshavare. Exempel på nya funktioner som skulle tillkomma är
universitet, flottan och armén102
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5.4 URBANKRISEN OCH EFTERFÖLJANDE ÅTERHÄMTNING
Den senmedeltida agrarkrisen är ju en välkänd företeelse bland historiker medan
däremot den senmedeltida urbankrisen förefaller vara betydligt mera okänd. Projektet
Medeltidsstadens slutrapport nämner vad jag kan se inte ett ord om en eventuell
befolkningsminskning och Lilja anger i sina befolkningsskattningar inget hack i
kurvan efter 1350. I båda fallen förefaller orsaken vara att fokus legat på städernas
tillkomst och inte på deras tillväxt efter tillkomsten, snarare än ett ställningstagande
för eller emot en befolkningsminskning efter 1350. Janken Myrdal menar i ”Det
svenska jordbrukets historia” att städernas befolkningen inledningsvis sjönk men att
återhämtningen kom snabbare än på landsbygden103. Eftersom uppgifter om städernas
befolkningsutveckling saknas bygger Myrdal detta rimliga antagande på antalet nya
städer och ett expanderande bergsbruk. Städer började under 1400-talet grundas innan
utvecklingen vänt på landsbygden, vilket Myrdal tolkar som att handel och hantverk
utvecklades mera dynamiskt.
När det gäller enskilda städers utveckling baserat på empiriskt material snarare än
antaganden får vi gå till Uppsala Stads historia där Lars Ersgård ser det sena 1300talet som en nedgångsperiod med tecken på ödeläggelse medan Olle Ferm
karaktäriserar perioden mitten av 1300-talet till mitten av 1400-talet som en period av
”stagnation och återhämtning”104
Som vi tidigare nämnt förefaller det svårt att rycka loss centralortsstäderna från deras
närmaste omland. En kris i detta omland måste ha fått omfattande följdverkningar
också för dess stad.
I Sverige har mycket av vår kunskap om agrarkrisen kommit från forskningsprojektet
Ödegårdsprojektet vars resultat publicerades under 1970-och 1980-talen.
Delstudiernas resultat att ödeläggelsen i Sverige bara var 15-20%, vilket ska jämföras
med en minskning av bebyggelsen i Norge på 50-65%, har emellertid ifrågasatts på
senare år. Nyare forskning som inkluderar ett bredare källmaterial pekar istället mot
en ödeläggelse på ca en tredjedel i Syd- och Mellansverige, med en mindre
ödeläggelse i slättbygderna och högre i skogsbygderna. Janken Myrdal menar att
befolkningsminskningen sannolikt har varit något mindre än ödeläggelsen p g a att det
främst var mindre gårdar som övergavs. Befolkningsminskningen skulle därmed vara
mindre än snittet i Europa på ca en tredjedel105.
Jag är själv inte alls övertygad om att befolkningsminskningen bör vara mindre än
gårdsödeläggelsen. Tvärtom förefaller antalet gårdar vara en trögrörligare faktor än
antalet människor. När gårdar lämnas öde uppstår möjligheter för betalningssvagare
grupper att få tillgång till en egen gård. Sannolikt är det det fenomenet vi kan betrakta
under agrarkrisens första två årtionden. Det svårt att tro att befolkningen inte skulle ha
minskat mycket påtagligt efter digerdöden 1350 och det nya utbrottet 1360. Som vi
såg i kapitel 3 fortsatte man trots detta att bygga hus på landsbygden. Först efter
pesten 1369 upphör byggandet. Vi såg även i kapitel 3 att den ödeläggelse i städerna
som kan konstateras i flera fall hör hemma efter 1369. Även här kommer
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ödeläggelsen först sedan det inte längre finns några potentiella hushållsbildare kvar.
Jag menar således att man till gårdsödeläggelsen måste addera
befolkningsutglesningen per gård när andelen drängar och inneboende minskar som
en följd av förbättrade möjligheter att överta en egen gård 1350-1369.
Janken Myrdal anger för Sveriges del att bottennivån på landsbygden nåddes kring
1450 följt av stagnation fram till ca år 1500 innan en ny expansion tog fart106.
Möjligen är det något senare än på andra håll i Europa. Pounds anger att antalet
hushåll i Bourgogne bottnade ur under perioden 1420-40 och att spannmålspriserna i
huvuddelen av Europa började stiga igen 1465-75 p g a ökande befolkning107.
Att resonemangsmässigt komma fram till agrarkrisens slutgiltiga effekt på
centralortsstäderna i slättbygderna är inte helt enkelt men jag ska här göra ett
hypotetiskt försök. Sjunkande spannmålspriser måste ha underlättat en specialisering i
städerna bort från jordbruk och mot hantverk och handel. På efterfrågesidan har
sjunkande jordränta 1350-1450 i en gradvis avtagande process gröpt ur de högre
ståndens köpkraft. För bönderna har lättnaderna motverkats av plundringar och höjda
skatter. Först från 1430-talet fick bönderna definitivt behålla mer av överskottet108
Det förefaller därför resonemangsmässigt rimligt att en vändning i centralortsstäderna
i slättbygderna kommit redan ett par årtionden in på 1400-talet och därefter fortsatt
genom hela senmedeltiden, i linje med Myrdals antaganden. För skogsbygderna med
inriktning mot boskapskötsel och smörproduktion har vändningen troligen knappast
kommit senare. En gynnsam relativprisutveckling förefaller tidigt ha stimulerat en
specialisering mot animalieproduktion vilket inneburit ökad export109
Hur mycket lägre kan centralortstädernas befolkning ha varit jämfört med toppen före
1350? Jag har tidigare räknat med måttliga 15 %, i nivå med omlandets utveckling110.
15 % är en förhållandevis liten nedgång jämfört med de stora städerna i Västeuropa
där nedgången under tiden 1345-1400 snarast har varit 30-60 % även om städer med
tecken på tillväxt, i synnerhet mindre, inte saknas111.
Utvecklingen i Uppsala indikerar dock att nedgången har varit större än 15 %, vilket
visades i kapitel 3. Ytterligare undersökningar måste naturligtvis till för man ska
kunna uttala sig säkrare, men kombinationen av ödeläggelse på ett flertal håll och
tomtsammanslagningar även centralt talar onekligen för en mycket högre siffra än 15
%, kanske snarare runt 35-40 % som i räkneexemplet i kapitel 3. Det skulle i så fall
ligga mera i linje med utvecklingen i övriga Västeuropa.
Vi konstaterade sist i kapitel 5.3 att utvecklingen efter högmedeltiden inte bara berott
på omlandets utveckling utan också urbanisering av tidigare landsbygdsbaserade
funktioner liksom tillkomsten av helt nya funktioner. Ett exempel på en sådan
funktion som expanderade och urbaniserades under senmedeltiden skulle domkyrkans
högre funktionärer kunna vara.
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I våra beräkningar av domkyrkostädernas befolkning 1510 uppskattade vi i appendix
tabell A.10 domkyrkornas befolkning till 1100, vilket motsvarar ca 25 % av dessa tre
städers befolkning. Till detta kommer den indirekta inverkan på stadens ekonomi.
Domkyrkan har således varit en avsevärd tillväxtfaktor vars kronologiska utveckling
måste studeras närmare.
Herman Schück menar att innehavare av högre kyrkliga ämbeten bodde kvar på sina
gårdar på landsbygden under högmedeltiden112. Ett sådant antagande stämmer väl
med befolkningsutvecklingen i Linköping som förefaller öka kontinuerligt under
senmedeltiden, även om delaktighet i den ökande smörexporten kan ha varit en annan
tillväxtfaktor113. Jag har antagit en liknande utveckling för Mälardalens
domkyrkostäder. I kvarteret Domen vid domkyrkan i Uppsala finns dessutom spår av
att tidigare hantverkarbebyggelse försvinner kring 1350 och senare ersätts av större
gårdar med stenhus som tolkats som bostäder för kyrkliga ämbetsmän vilket skulle
stödja vårt resonemang114.
Till detta kommer även en ökning under senmedeltiden av antalet befattningshavare.
Uppsala domkyrkas 13 kanonikat och 8 prebendor i början av 1300-talet hade vid
medeltidens slut vuxit till 19 kanonikat och 30 prebendor vilka ägde minst 22
fastigheter115. Det framgår dock inte hur många av dessa som var gårdar och inte hur
många av dessa som verkligen beboddes permanent av kaniken eller prebendaten. Av
dem som inte hade tjänstebostad återfinns dock många som självständiga gårdsägare.
Gissningsvis kan dock runt 10 permanent boende kyrkliga högre ämbetsmän före
1350 ha vuxit till 40-50 under senmedeltiden. Till detta kommer vikarier, korgossar
och utbyggnad av den praktiska administrationen. Om domkyrkostaden i Uppsala
uppskattas till 500 personer i slutet av medeltiden bör tillväxten under senmedeltiden
ha varit 300, kanske 400, vilket motsvarar mer än hela den antagna
befolkningsökningen för Uppsala under senmedeltiden.
Översätts resonemanget till Västerås och Strängnäs skulle man då kunna räkna med
en ökning av domkyrkobefolkningen på 150-200 per stad, med en dragning åt den
lägre siffran för det gamla Västerås och åt den högre siffran för Strängnäs vars
domkapitel byggdes ut förhållandevis sent116. Befolkningsökningen i respektive stad
har vi tidigare uppskattat till 110 respektive 260. Med de felmarginaler vi arbetar med
får det anser innebära ett liknande resultat som för Uppsala, eller åtminstone att den
borgerliga befolkningen inte skulle ha ökat utan stimulans från en ökande
domkyrkobefolkning.
En oförändrad eller något lägre borgerlig befolkning under senmedeltiden är dock
inget dåligt resultat. Med befolkningsminskning i omlandet 1350-1450 och därefter
stagnation fram till ca år 1500 skulle det innebära en ökad urbaniseringsgrad som i så
fall bör ha skett från mitten av 1400-talet. Ökad efterfrågan på handelsvaror och
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hantverk har i så fall mer än väl kompenserat för en antagen förlust av utrikeshandel
till Stockholm. Eget fiske och handel med kustbefolkningen i Finland och Norrland
finns dokumenterat som en mycket viktig näringsgren i Strängnäs under 1500-talet
och sannolikt också för en del andra mälarstäder117. Som vi senare ska se förefaller
denna utveckling att vara senmedeltida. Dessutom anser vissa forskare att förbudet
mot landsköp genomdrevs hårdare under 1400-talet än tidigare vilket också skulle
innebära en högre urbaniseringsgrad. Jag är dock själv inte övertygad om att 1400talets unionsstrider och förpantning av län innebar en starkare centralmakt än det
tidiga 1300-talet.
Under 1500-talet skedde en mycket kraftig jordbruksexpansion i Uppland. Skördarna
beräknas ha fördubblats från slutet av 1400-talet fram till mitten av 1500-talet. Under
senare delen av 1500-talet sjönk sedan skördarna med i storleksordningen 10-20 %.
Orsaken till den kraftiga ökningen anses vara fördubblad avkastning per ytenhet till
följd av förbättrad jordbearbetning118. Det är troligt att även detta är en viktig faktor
bakom centralortsstädernas återhämtning under slutet av 1400-talet och en bit in på
1500-talet.
Märkligt nog tycks dock varken Enköping eller Sigtuna uppvisa någon expansion
under Gustav Vasas tid. Uppsala uppvisar visserligen troligen den förväntade
befolkningsutvecklingen, men har definitivt fått dragkraft av etableringen av Uppsala
slott.
Det är naturligtvis möjligt att stagnationen i våra beräkningar avspeglar ett faktiskt
förhållande. Rent allmänt innebar de ökande spannmålspriserna under 1500-talet
svårare tider för låginkomsttagare som timmermän och arbetskarlar. Tydliga
indikationer på detta finns från Stockholm. En allmänt exportfientlig politik och
satsning på bergsbruket kan ha inneburit att spannmål som tidigare slussades via
städerna i ökad utsträckning gick direkt från bonde till bergsman. Detta är dock
spekulationer.
En kanske troligare förklaring är att vi har att göra med metodmässiga problem som
gör att vi inte fångat in en befolkningstillväxt 1510-1550 för Enköping och Sigtuna.
För det första finns det en tidsmässig förskjutning. De klumpskatter vi utgick från vid
befolkningsberäkningarna härrör ju från senare delen av perioden 1500-1550. 1510
kan befolkningen ha varit lägre än vad våra beräkningar anger. För det andra använde
vi Arboga för att få fram en lämplig koefficient för att omvandla klumpskatterna till
befolkningsuppskattningar. För Arboga fanns dels en uppskattning av
befolkningsutvecklingen 1510-1560 baserad på utvecklingen av stadens ämbetsmän,
dels uppvisade Arboga en jämnhet i beskattningen över alla klumpskatter. Siffrorna är
emellertid grovt tillyxade och medger absolut en justering av uppskattningarna uppåt
eller nedåt på 10 %.

117

Hanssen 1959, s 397 anger fiske, i synnerhet strömming, som “en av huvudbetingelserna för
Strängnäs existens” kring år 1600.
118
Myrdal 1999, s 234ff

94

5.5 NÄTVERKSSTÄDERNAS TILLVÄXT
Vi ska nu försöka förklara nätverksstädernas tillväxt under medeltiden. Dessa städer
inkluderar som vi minns Stockholm, Arboga och för högmedeltiden även Sigtuna.
Vi ska först diskutera Sigtunas nedgång och hur den är kopplad till Stockholms
uppgång. Sten Tesch anger redan för perioden 1220-1290 nuvarande stadsdelen
Malmen i Sigtuna som övergiven, även om Sigtunas nedgång huvudsakligen sker
efter 1290119. Att tidfästa Sigtunas nedgång är knepigt. Rent allmän är spåren av
1200-talskeramik svaga jämfört med 1100-talskeramik i Sigtuna, vilket skulle tala för
en nedgång redan i början av 1200-talet, alltså långt innan Stockholm framträder.
Samtidigt har sannolikt mycket av Sigtunas yngre kulturlager försvunnit när stora
delar av staden mera definitivt blev åkermark under senmedeltiden.
Om man ändå skulle spekulera i en tidig nedgång för Sigtuna skulle detta kunna bero
på att Visby under sin snabba tillväxt i början av 1200-talet utökat sina
handelsdomäner till områden utanför Mälaren som tidigare varit Sigtunas fjärromland.
För det tidiga 1200-talet dominerar nämligen gotländska mynt helt i sydvästra Finland
inklusive Åland, på samma sätt som i Östergötland och Småland120. Man skulle kunna
tänka sig att dessa områden tidigare hört till Sigtunas fjärromland.
En troligare orsak till en tidig nedgång skulle kunna vara att de blivande
centralortsstäderna kortslutit Sigtuna och tagit emot fjärrhandel direkt. I en tid när
centralmakten i Svealand var svag behöver detta inte ha resulterat i mer än den glesa
urbanbebyggelse som etableras under 1200-talets första hälft. Centralmakten var dock
svag i Svealand även under 1100-talet utan att detta tycks ha inneburit någon erosion
av Sigtunas position till förmån för lokala hamnplatser.
I våra beräkningar i början av kapitlet antog vi förenklat att centralortsstäderna var
rena centralorter. Man får då emellertid en period ända fram till 1280-talet som
karaktäriseras av befolkningsmässig total stagnation för nätverksstädernas befolkning
under en period när centralortsstäderna uppvisar mycket god tillväxt. Det verkar
onekligen mycket märkligt och skulle starkt tala för att centralortsstäderna under
åtminstone 1200-talet och en bit in på 1300-talet verkligen bedrivit en mycket
aktivare fjärrhandel än både före och efter denna period. Den tyska
befolkningsgruppens starka ställning i t ex Uppsala och Västerås skulle också tala för
detta.
Detta skulle innebära att kontinuiteten Stockholm – Sigtuna blir betydligt mera diffus
än vad tidigare forskning antagit121. Förloppet förefaller snarare vara att Sigtuna under
1200-talet gradvis förlorar sin position till en rad städer av blandad centralorts- och
nätverkskaraktär, varav en, Uppsala, blir Mälardalens befolkningsmässigt största stad
mot slutet av 1200-talet. I ett senare förlopp under första halvan av 1300-talet
koncentreras fjärrhandeln åter hårdare till en ledande nätverksstad, denna gång
Stockholm som en bit in på 1300-talet går om Uppsala befolkningsmässigt. Detta
119

Tesch 2001
Klackenberg 1992, s 191f
121
T ex Hall 1999, s 16 ”Det är frestande att se Birka, Sigtuna och Stockholm som en
sammanhängande stadssekvens”
120

95

senare förlopp torde ha både naturliga orsaker såsom nödvändigheten för större fartyg
att lasta om i Stockholm och politiska orsaker genom att Stockholm som centralpunkt
gjorde det lättare att kontrollera exporthandeln.
Vi ska nu se på de ekonomiska förutsättningarna för nätverksstädernas kraftiga
tillväxt under senmedeltiden. Omkring 1560 uppgick järn och koppar till drygt hälften
av Stockholms export och torde att döma av Lübecks pundtullslängder för senare
delen av 1300-talet under normalår ha varit den klart viktigaste exportvaran även
under senmedeltiden122.

Diagram 5.5 anger metallexportens volymtillväxt. För senmedeltiden saknas uppgifter
om exportvolymer till andra hamnar än Lübeck. För koppar saknar detta i stort sett
betydelse, men för osmundjärn är det desto viktigare eftersom Danzig tog hand om
över hälften av exportvolymen under senare delen av 1500-talet. Kumlien anger
utgående från Danzigs räkenskaper från 1470-talet och andra källor att osmundjärn
var den viktigaste importvaran från Stockholm till Danzig under en större delen av
1400-talet och pekar på stadens uppblomstring som hansestad under denna tid123.
Utgående från detta har jag i diagram 5.5 försökt återskapa exporten av osmundjärn
till andra hamnar än Lübeck och antagit en sjunkande andel för Lübeck under 1400talet.
Diagram 5.5 ger emellertid en oriktig bild av de olika metallernas betydelse. För
senare delen av 1300-talet tycks kopparpriset ha varit ca 3,4-4,0 gånger
osmundjärnpriset för att mot slutet av 1400-talet ha nått upp till 6 gånger124.
Prisutvecklingen har enligt Ahnlund varit sjunkande under senare delen av 1300-talet.
Detta var dock en depressionsperiod med sjunkande efterfrågan på de flesta varor. För
122

Dahlbäck 1988, s 74
Kumlien 1953, s 315
124
Ahnlund 1953, s 223f; Friberg 1969, s 51
123

96

1400-talet bör osmundjärnpriset ha varit åtminstone oförändrat, inte minst med tanke
på att järn är en av de få produkter där konsumtionen i Europa ökar under
senmedeltiden jämfört med högmedeltiden125. Under 1400-talet ökade också
användningen av järnredskap inom det svenska jordbruket126. I diagram 5.6 har jag
därför som ett rent räkneexempel försiktigtvis antagit oförändrade priser på järn från
år 1400. För större delen av 1500-talet är oförändrade priser på osmundjärn
dokumenterade127.

Ur räkneexemplet i diagram 5.6 ser vi således att den stora metallexportboomen
inträffade under 1400-talet, vilket stämmer väl med våra befolkningstillväxtsiffror
som ju angav den kraftigaste befolkningstillväxten för nätverksstäderna till just 14101460.
Kring 1560 utgjorde smör och andra boskapsprodukter nästan en fjärdedel av
Stockholms export. Att döma av notiser om skatte- och avradsuppbörd från
medeltiden var smör verkligen en av de stora kommersiella varorna även under
senmedeltiden men exportuppgifterna är motsägelsefulla med en export på sen 1500talsnivå 1368-9 men betydligt lägre nivåer under 1400-talet. Prisutvecklingen på smör
var uppåtgående under senmedeltiden i förhållande till spannmål128. Även denna
utveckling bör således ha gynnat Stockholm.
Totalt sett säger oss exportuppgifterna att senare delen av 1300-talet bör ha varit en
tid av stagnation följt av en mångdubbling under 1400-talet. Befolkningsutvecklingen
tycks alltså väl följa exportutvecklingen.
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Förutom metallexportutvecklingen som den viktigaste motorn bakom Stockholms och
Arbogas befolkningsutveckling tillkommer för Stockholms del ytterligare ett par
faktorer som kan förklara den kraftiga tillväxten 1280-1460:
-

Utökning av fjärromlandet med Finland
Handeln med Bottenhavet och Bottenviken och importsubstitution av fisk

Att Finland till skillnad från Norrland förefaller ha varit en del Gotlands fjärromland
under början av 1200-talet har redan berörts. Gradvis kom dock Finland och i
synnerhet Åland att inlemmas i Stockholms fjärrhandelsområde vilken innebar
ytterligare tillväxt. Att döma av myntfynd bör detta ha skett redan kring år 1300 då
svenska mynttyper blir helt dominerande. En alternativ tolkning skulle dock kunna
vara att myntfynden snarare visar på när Sverige fick politisk kontroll över Finland
och därmed kunde tränga ut främmande mynt. De intensiva kontakter mellan
Stockholm och sydvästra Finland, helt i nivå med kontakterna med mälarlandskapen,
som kan beläggas för senare delen av 1400-talet skulle då snarare ha vuxit fram
gradvis under 1300-talet.
Under senmedeltiden tillkommer en ny produkt, lokalt producerad fisk. En större
undersökning av fiskben i samband med utgrävningarna i kvarteret Kransen i Uppsala
har visat att under högmedeltiden var importen av nordvästnorsk torsk mångdubbelt
mer betydelsefull än under senare skeden. Minskningen har delvis kompenserats av
torsk från norra Östersjön eller Bottenhaven men framför allt av torkad gädda som
ökar mer än 10 gånger från början av 1300-talet till början av 1600-talet129. Jag menar
att huvudorsaken kan vara den kraftiga prisökningen på torkad norsk fisk, ca 7-8
gånger under 1300-talet enligt vissa indikationer, kombinerat med en drastisk
produktionsminskning130. Detta har gynnat framväxten av en lokal fiskeindustri kring
norra Östersjön, vilket vi ser i form av ett uppsving för en rad fiskelägen som blir
städer, Norrköping, Trosa, Östhammar/Öregrund för att nämna några. Vi ser det också
tydligt för Stockholms del genom dels en betydande egen fiskarbefolkning,
tillsammans med timmermännen den största yrkesgruppen 1460, men ännu viktigare i
form av fisk från Bottenviken som en av de viktigaste handelsvarorna efter järn.
Under större delen av 1500-talet tycks metallexporten att döma av diagram 5.5 och
5.6 ha utvecklats i mycket maklig takt samtidigt som centralortsstäderna inne i
Mälaren tycks ha hanterat mycket av utbytet spannmål-fisk mellan Mälaren och
kustbygderna norr om Stockholm. När det gäller Stockholms eget fiske pekar tabell
2.12 snarast på en nedgång, även om det kan finnas redovisningsmässiga orsaker.
Totalt sett motsvarar därför nätverksstädernas stagnation 1510-65 och nedgång fram
till 1580 förhållandevis väl den svaga utvecklingen för städernas handel.
Kring 1580 tar emellertid utvecklingen fart igen. Jämfört med mitten av 1570-talet
ökar metallexporten värdemässigt med närmare 50 % fram till en bit in på 1590-talet
när den starka uppgången för Stockholms del övergår i sjunkande volymer men
stagnation i värde räknat tack vare ökande priser, se diagram 5.7. Denna utveckling
svarar väl mot utvecklingen av den borgerliga befolkningen som vi såg i tabell 2.20.
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Den svaga befolkningsutvecklingen för den borgerliga befolkningen i Stockholm
under den äldre vasatidens sista 10-20 år beror dock inte på en allmän stagnation i
metallexporten från Mälardalen. I stället beror det på ett svart moln som seglat upp på
stockholmshimlen i form av konkurrens från hertigdömet Södermanland. För första
gången under Stockholm existens föreföll nu dess ställning som Mälardalens ledande
exporthamn hotad.

5.6 HERTIGDÖMET SÖDERMANLAND UTMANAR
STOCKHOLM
Hertigdömet Södermanland skapades ursprungligen som ett arv efter Gustav Vasa till
sonen Karl. Redan från början gavs hertigen relativt fritt spelrum, men en stat i staten
förefaller hertigdömet ha blivit först 1569 när de inskränkningar som Erik XIV infört
föll bort131. I mitten av 1500-talet hade Stockholm handeln mellan Mälaren och
omvärlden i ett fast grepp, dels genom den aktiva handel som borgarna bedrev, dels
genom de avgifter som upptogs av skutor som passerade in och ut ur Mälaren, de s k
strömpenningarna. Mindre än en procent av den förtullade metallexporten från
Mälardalen gick över Södertälje. Till detta kom de volymer som Nyköpings borgare
hade rätt att tullfritt föra ut över Södertälje.
För hertig Karl fanns således två möjligheter att locka till sig mälarhandel till
Södertälje. Dels kunde han erbjuda frihet från strömpenningar dels tullfrihet. Ur Johan
III:s perspektiv var detta ett brott mot rikets och dess städers beskattningsrätt men
eftersom förhållandet mellan riket och hertigdömet var oklart definierat på de flesta
punkter fanns det manöverutrymme från båda sidor.
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Konflikten mellan hertigdömet och riket kom att pågå under flera årtionden med ett
otal förvecklingar som vi hoppar över. Det viktiga i detta sammanhang är att
Södertälje i mitten av 1500-talet inte ens existerade som ett hot mot Stockholms
förkrossande dominans. 50 år senare var Södertälje på väg att gå om Stockholm som
inte bara Mälarens utan även Sveriges ledande exporthamn, se diagram 5.8.

Kortfattat kan utvecklingen beskrivas som två faser. Först gällde det att styra över
hertigdömets städers handel till Södertälje, alltså Örebros, Torshällas och Strängnäs
handel. Först i nästa fas försökte hertig Karl även locka över rikets mälarstäders
handel.
Fas ett kan kanske sägas börja med att Strängnäs borgare 1572 fick rätt att under sex
år tullfritt utföra sina varor över Södertälje och därefter ta fart med Södertäljes nya
stadsprivilegier 1584. Fas två tycks av diagram 5.8 att döma ta fart först på 1590-talet.
Vid denna tid var dock exporten tullbelagd även i Södertälje. Fram till Johan III:s död
1592 hade kungen genom förbud försökt hindra metallexporten över Södertälje. Efter
1592, med kung Sigismund som föredrog att vistas i Polen, tycks förbuden ha
nonchalerats i ökande grad. 1591 var Örebros och Södertäljes borgare ännu ledande i
exporten över Södertälje, med Torshälla, Strängnäs och Västerås på delad andraplats.
Redan 1604 dominerade Arboga och Västerås exporten över Södertälje.
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Utvecklingen tycks ha fått betydelse inte enbart för Södertälje. Som vi ser i diagram
5.9 växte även Torshälla kraftigt. Sannolikt finns här en koppling inte bara till
Örebros kraftiga tillväxt under slutet av 1500-talet utan också till att hertig Karl i ett
tidigt skede försökt styra Örebros handel över hertigdömets Torshälla i stället för
rikets Arboga. Efter 1592 tycks det ha spelat mindre roll för hertig Karl vilken väg
örebroexporten gick, via Torshälla eller Arboga, och Torshällas befolkningstillväxt
avtog därför kraftigt, se diagram 5.10.
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Köpings kraftiga befolkningstillväxt kan däremot knappast kopplas till Södertäljes
framväxt. I början av 1600-talet intar stadens borgare nämligen en ganska blygsam
roll i exporten över Södertälje. Snarare är det stadens nya hamn som anlades mot
slutet av 1500-talet som ger ett uppsving. Redan 1605 låg Köpings export till
Stockholm på hälften av Arbogas nivå och med liknande fördelning mellan de olika
varorna132. Ökad betydelse för götaländska slaktdjur vars huvudmarknad i Mälardalen
var i Köping har sannolikt också gett draghjälp.
Utvecklingen i Södertälje var beroende av Karls aktiva stöd. Omedelbart efter hans
död 1611 gick stockholmarna till motattack. De första förbuden mot rikets städer att
exportera via Södertälje kom redan 1613.

5.7 KRONAN SOM TILLVÄXTMOTOR
Redan i kapitel två konstaterade vi att kronan utgjorde tillväxtmotorn i Stockholm
under mitten av 1500-talet. Förhållandet tycks ha varit likartat i en rad andra borgoch slottsstäder som Uppsala och Kalmar. Utveckling led dock av en grundläggande
brist, kronan levde över sina tillgångar. I början av 1570-talet ledde detta till
hyperinflation och ekonomisk baksmälla som vi förefaller kunna se i ett minskande
antal KMT i åtminstone Stockholm och Kalmar. Kronan som tillväxtmotor blev
således en ganska kort parentes under 1500-talet, från 1540-talet och till en bit in på
1560-talet.

5.8 UTVECKLINGEN FRAM TILL 1770-TALET
Det system med uppstäder och stapelstäder som infördes på 1610-talet kan
förmodligen inte fullt förstås utan att man har Södertäljes medvetna och kraftiga
exporttillväxt på Stockholms bekostnad på näthinnan. I början av 1610-talet måste
situationen ha sett ganska bekymmersam ut för Stockholms borgare med kontinuerligt
tappade exportmarknadsandelar under 20 års tid och ett marknadsandelsgap mot
Södertälje som raskt var på väg mot noll. Det är fullt möjligt att den del av
borgerskapet i Stockholm som direkt och indirekt var engagerad i utrikeshandel
faktiskt minskade från 1595 till 1611. Nedgången i antalet borgare i skottelängderna
för det handelsorienterade Södermalm indikerar detta. Förmodligen var de
stockholmska påtryckningarna för att få igen stapelstadssystemet därför hårda och en
viktig orsak till det snabba genomförandet efter Karl IX:s död 1611.
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Effekten av stapelstadssystemet där Stockholms export- och importmonopol för
Mälardalen stadfästes framgår av diagram 5.11. Mot Stockholms exempellösa tillväxt
som tog ny fart just i mitten av 1610-talet står de övriga städernas stagnation med
undantag för Köping och Uppsala. Stockholmsborgarna hade visserligen redan
tidigare en dominerade roll i utrikeshandeln på uppstadsborgarnas bekostnad, men ett
formaliserat monopol förstärkte stadens ställning på övriga städers bekostnad.
Södertälje och Torshälla nådde inte ens på 1770-talet upp till 1611 års befolkningstal.
I Södertäljes fall återfinns orsaken direkt i Stockholms även formella
utrikeshandelsmonopol. Befolkningsnedgången under förra delen av 1600-talet följer
som ett resultat av att exporten försvinner, därefter stagnerar staden fram till mitten av
1700-talet. I Torshällas fall torde konkurrensen från Eskilstuna vara orsaken till
befolkningsminskningen.
När Stockholms monopolställning luckrades upp genom avskaffandet av bottniska
handelstvånget på 1760-talet ledde detta mycket riktigt till en sextioårig stagnation.
Man ska dock samtidigt komma ihåg att Stockholms tillväxt under 1600-talet
gynnades även av krigsmaktens och administrationens utbyggnad samt Stockholms
ställning som huvudstad. Andra huvudstäder i Europa uppvisar också stark tillväxt
under 1600- och 1700-talen.

5.9 JÄMFÖRELSE MED ÖSTERGÖTLAND
I projektet Medeltidsstadens slutrapport ses 1200-talets första tredjedel som den
tidpunkt när det högmedeltida stadsväsendet utvecklas med tyngdpunkt i
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Mälarområdet och Östergötland133. Det är dock tveksamt menar jag om man ska
sortera in Östergötland och Mälardalen i samma fack. Skillnaderna är stora som vi
redan har nämnt. Jämfört med Östergötland uppvisar Mälardalen:
-

Endast svag effekt av den kraftiga urbaniseringsvågen kring år 1200
Urbanisering ca 50 år senare (bortsett från Sigtuna)
Monetarisering troligen ca 50 år senare
Mycket kraftigare tillväxt bland nätverksstäderna

Trots en långsam start på 1200-talet förskjuts visserligen balansen under 1300-talet
till Mälardalen, men under 1200-talet är situationen en annan.
Från ca år 1200 sker en mycket snabb befolkningstillväxt i Visby134. En direkt
motsvarighet finns i Riga som 1201-1230 byggs ut till hela sina medeltida yta (20
ha)135. Även i Söderköping utgör åren strax efter 1200 startskottet för en snabb
bebyggelsetillväxt under några årtionden136. I samtliga tre städer utgick det tidiga
1200-talets expansion från existerande, mindre bosättningar.
Kortfattat skulle denna samtidighet kunna bero på en uppgång i rysslandshandeln där
Visby fungerade som nätverksnod med förgreningar till Riga och andra städer.
Söderköpings roll i detta system kan då ha varit att slussa spannmål från
Östgötaslätten till det kraftigt expanderade Visby för lokal konsumtion och eventuellt
även export till andra städer i nätverkssystemet137.
Det förefaller dock som om hela denna utveckling berör Mälardalen i ganska
begränsad omfattning. Situationen fram till 1230 avspeglas förmodligen bäst i bevarat
keramikmaterial och mynt, främst gotländska. A-gods andel av keramikfynden
minskar snabbt från år 1200 till ca 1230 som vi minns, men även efter 1230
förekommer enstaka skärvor.
I Uppsala ligger antalet A-godsskärvor på 22 stycken totalt för de 11 utgrävningar där
statistik går att göra på antalet skärvor plus 8 skärvor från ett annat fynd. A-gods utgör
därmed endast två promille av alla skärvor. Maximalt antal skärvor i ett
utgrävningsskikt är fem. I Västerås är siffran 57 skärvor för två utgrävningar, vilket är
8 procent. I Söderköping uppgår däremot antalet till över 800 för de 6 utgrävningar
som undersökts, vilket är närmare 20 % av alla skärvor. Antalet A-godsskärvor per
skikt uppgår i Söderköping till som mest 287.
Bilden blir liknande om antalet gotländska mynt från perioden 1150-1250 jämförs.
Mot 60 i kyrkfynd från Östergötland och Småland och 67 på Åland och i sydvästra
Finland ska ställas 7 i hela Svealand, varav 5 från området kring Hjälmaren med
tidiga kontakter mot söder. Uppenbarligen har Visbys armar inte sträckt sig in i
Mälaren och vårt området har därför sannolikt inte berörts i samma utsträckning av
den handels- och urbaniseringsvåg som drog över sydöstra Götaland under 1200-talets
tre första decennier.
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Ser vi till uppkomsten av tät urbanbebyggelse blir bilden ännu tydligare. Det
förefaller som nämnts vara kring 1260 och i synnerhet 1280-talet som
bebyggelsetillväxten tar fart i Mälardalens städer. I Söderköping återfinns tät men
begränsad urbanbebyggelse så som jag tidigare definierat den redan under mitten av
1100-talet med en kraftig expansion under tidigt 1200-tal. Ännu i slutet av 1200-talet
är dock skillnaderna i rikedom påtaglig mellan Östergötlands och Mälardalens städer.
Skänninges stadskyrka på 800 kvm och S:t Lars i Söderköping på 630 kvm saknar
helt motstycke bland mälarstädernas stadskyrkor. Vi denna tidpunkt kan Söderköping
ha haft ca 1700 invånare och Skänninge uppåt 1000138.
På motsvarande sätt sker monetariseringen sannolikt ca 50 år senare i Mälardalen. I
Östergötland sker en kraftig ökning av inhemska mynt tidigt i perioden 1250-1300,
medan motsvarande process snarare tycks ske 1300-1350 i Mälardalen, åtminstone
norr om Mälaren139.
Orsaken till att tyngdpunkten slutligen förskjuts till Mälardalen ligger sannolikt i det
större antalet städer och det större totala omlandet. Bergshanteringen torde initialt haft
mindre betydelse för utvecklingen. Det medför att mälarstädernas samlade
stadsbefolkningen går om Östergötlands på 1280-talet när urbaniseringen accelererar i
Mälardalen140. Redan 1349 är den samlade folkmängden i mälarstäderna dubbelt så
stor som i östgötastäderna. Söderköping förblir dock den största staden fram till
mitten av 1300-talet när Stockholm tar över.
Den vidare utvecklingen kom sedan att styras av Mälardalens nätverksstäders
exempellösa tillväxt. Östgötastäderna hade inga motsvarande succéprodukter som järn
och koppar. Dessutom drabbades man av Visbys nedgång under senare delen av
1300-talet.
Det finns således ekonomiska orsaker bakom skillnaderna mellan Östergötland och
Mälardalen. Kungamakten torde dock ha spelat en aktiv roll under senare delen av
1200-talet, åtminstone i Mälardalen. Kungamaktens oförmåga att få kontroll över
myntcirkulationen i östra Götaland före 1250 tyder visserligen inte på kungamakten
som en särskilt stark drivkraft före denna tidpunkt. 1250-1265 ökar dock
utmyntningen i Götaland kraftigt och de gotländska mynten drivs gradvis ut. Detta har
satts i samband med övergången till stående skatter och borglän. Den svealändska
utmyntningen är dock under samma tid betydligt mindre omfattande.
Det är rimligt att från denna tidpunkt räkna med en aktivare stadspolitik från
kungamaktens sida för att tvinga in handel och hantverk till städerna från landsbygden
och attrahera utländsk kunskapsinvandring. Detta skulle stämma med den uppkomst
av tät urbanbebyggelse under 1260-talet som kan konstateras i åtminstone Uppsala,
Västerås och Örebro.
Den kraftigt accelererade urbana bebyggelseutvecklingen under 1280-talet stämmer
sedan väl överens med både kungamaktens drivande roll i den allmänna
samhällsprocessen under 1280-talet och den aktivare stadspolitiken som den först
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kommer till uttryck 1284 angående krav på bosättning i staden för de köpmän på
bygden som önskar bedriva handel141. Kopplat till detta är även kungamaktens
aktivare monetära politik med ett nät av kungliga myntväxlingskontor som kröns med
myntreformen ca 1290 när Svealand och Götaland förenas i ett gemensamt
myntsystem. Att denna tidpunkt också sammanfaller med att centralbygderna även i
Svealand fått ett nät med fullt utvecklade städer förefaller inte vara en slump.
Både under 1260- och 1280-talet tycks dock urbaniseringen ha fått stark draghjälp av
goda konjunkturår som vi såg i kapitel 3. Även vid södra östersjökusten är 1260- och
1280-talen tider med kraftig bebyggelsetillväxt i städerna.

5.10 JÄMFÖRELSE MED ÖVRIGA SVERIGE OCH EUROPA
Vi ska nu sätta in mälarstädernas utveckling i ett svenskt perspektiv och föreslå en
kronologisk indelning av urbanutvecklingen under medeltiden och den äldre
vasatiden, se tabell 5.2

Den första fasen med snabb bebyggelsetillväxt förefaller uppträda årtiondena före
1150 i Götaland med Lödöse, Visby och i någon mån Söderköping. Visby som stad
torde dock gå tillbaka till 1000-talet. Under 1200-talets första tre årtionden sker en
acceleration i östra Götaland. Denna utveckling i Götaland berör som nämnts endast i
obetydlig utsträckning Svealand.
Utvecklingen i Svealand tar så sakteliga fart kring 1240 som nämnts. Till denna första
fas i Svealand hör förutom mälarstäderna även Örebro. Nyköping intar en
mellanställning mellan utvecklingen i Svealand och Götaland. Tecken finns på en
permanent mindre etablering samtidigt som i Söderköping i mitten av 1100-talet, men
konvent etableras så sent som 1280 vilket gjort att jag med viss tvekan fört stadens
uppkomst till perioden 1235-1275
Antalet städer som tillkommer ger dock en falsk bild av urbaniseringen. Den snabba
befolkningsutvecklingen kommer först i fasen 1280-1310 trots att färre städer grundas
då. Under högmedeltidens sista fas tillkommer en rad mindre städer som komplement
till den existerande strukturen.
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Befolkningsminskningen i de etablerade städerna under senmedeltidens urbankris sker
samtidigt som en rad nya, i allmänhet mindre, städer tillkommer i skogsbygderna och
vid kusten. Dessa städer kan troligen ses som ett uttryck för en förändring i ekonomin
mot ökad betydelse för fiske och boskapsprodukter och kanske också en ökad
betydelse för den lokala handeln. Vid Mälaren ryms denna utveckling inom det
existerande systemet av städer. Den generella befolkningsåterhämtning som sker
under senmedeltidens sista ca 50 år sker på bred front och ryms därmed också inom
det existerande stadssystemet. Den tidiga vasatidens expansion av kronan ekonomi
ger inte heller upphov till nya städer men rymmer trots detta en tillväxt av
stadsbefolkningen. Det är först med en aktivare stadspolitik som nya städer börjar
grundas på 1580-talet.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att:
-

Mälarstädernas urbanisering kommer sent i ett svenskt perspektiv
Man bör vara försiktig med att skatta befolkningstillväxten utgående från
antalet nya städer. Städernas mest intensiva tillväxtfas kan ofta ligga en bra bit
senare än stadens tillkomst.
Uppkomsten av nya städer speglar förändringar i samhället och ekonomin
snarare än ekonomisk tillväxt. Generell ekonomisk tillväxt ryms bra inom det
existerande stadssystemet och syns först när man gör en noggrann
befolkningsuppskattning

Hur passar då denna periodisering in ett mera allmänt västeuropeiskt perspektiv?

I tabell 5.3 kan vi se att den medeltida och tidigmoderna utvecklingen i Sverige faller
ganska väl in i ett europeiskt mönstret när det gäller de långa konjunkturcyklerna. Bra
uppskattningar av befolkningsutvecklingen under senmedeltiden i Europa saknas dock
vilket gör det svårt att sätta fingret på vad nedgång innebär i detta sammanhang. Att
döma av spridda uppskattningar av de stora städerna i Italien och Västeuropa
förefaller det dock som om flertalet större städer kring år 1500 ännu inte nått upp till
det tidiga 1300-talets nivå. Samtidigt tillkommer dock precis som i Sverige en rad nya
mindre städer. Om tillskottet av dessa städer är tillräckligt för att kompensera
nedgången i de etablerade städer och dessutom räcker till att ge en mindre
befolkningstillväxt är dock oklart. Att utvecklingen dessutom skiljer sig åt från region
till region har redan nämnts.
Mot denna bakgrund framstår mälarstädernas befolkningstillväxt på drygt 60 % 13491510 som mycket stark. Den är dock helt driven av nätverksstäderna Stockholm och
Arboga vilka växer med exceptionella 165 %, medan centralortsstäderna uppvisar en
tillväxt på 14% driven av domkyrkornas urbanisering och expansion. Räknas denna
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bort är centralortsstäderna 1510 tillbaka på samma nivå som 1349 vilket liknar
utvecklingen i Östergötland och förmodligen många andra centralbygder i Europa.
Den tidigmoderna tillväxten förefaller av Liljas periodisering baserad på tillkomsten
av nya städer komma ca 70 år senare i Sverige än i övriga Europa. Detta är märkligt
med tanke på att både landsbygdsbefolkningen och skördarna växte totalt sett under
perioden 1510-1580.
Skillnaden för hela 1500-talet är dock troligen inte särskilt dramatisk. De Vries anger
en befolkningstillväxt för europeiska städer med mer än 10000 invånare på 72 %
1500-1600 medan mina siffror pekar på en 60-procentig tillväxt för mälarstäderna
1510-1611142. För mälarstäderna förefaller dessutom tillväxten ske jämnt över 1500talet om man bortser från 1570-talets nedgång. Utvecklingen i Mälardalen under
1500-talet behöver dock inte vara typisk för Sverige. Bortser man från
koncentrationen av kronans resurser till Stockholm ser utvecklingen bland övriga
mälarstäder svag ut 1510-1580.
För Östergötland kan tillväxten 1510-1611 skattas till ca 30 %, maximalt 40 % men
hela tillväxten beror på en enda stad, Norrköping, där både kronan och järn från den
östgötska bergslagen spelat en viktig roll.
Rent hypotetiskt skulle man kunna anta att ett antal olika faktorer påverkat städerna
negativt under 1500-talets första halva och inneburit att tillväxten tagit fart senare i
Sverige än i övriga Europa:
-

Gustav Vasas exportfientliga politik
Förskjutningen av tyngdpunkten i Nordeuropas handel från Lübeck till
Amsterdam och Holland.
Ökad inhemsk konsumtion av kronoskatt och tidigare kyrklig avrad i form av
en kraftig utökning av kronans personal
En för Sverige ogynnsam prisutveckling på export- och importvaror
Inga nya städer grundas förrän på 1580-talet

Sammanfattningsvis skiljer sig mälarstädernas utveckling i ett svensk och europeiskt
perspektiv genom den förhållandevis sena urbaniseringen under 1200-talet och
Stockholms och Arbogas i relativa termer exceptionellt kraftiga tillväxt under
senmedeltid.
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6 SAMMANFATTNING OCH FRAMTIDA FORSKNING
6.1 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE RESULTATEN
De viktigaste resultaten och hypoteserna både vad avser metodutveckling, ett mera
övergripande urbanutvecklingsperspektiv och de enskilda städerna finns
sammanfattade i tabell 6.1 med hänvisning till respektive kapitel. Jag ska nu
sammanfatta vad som är nytt med de olika resultaten och på vilket sätt de skiljer sig
från tidigare forskning.

Det kanske viktigaste resultatet av uppsatsen är utarbetandet av kraftfullare metoder
för folkmängdsuppskattningar anpassade efter svenska förhållanden. Redan
användandet av ett brett spektrum av källmaterial och metoder förefaller vara ett nytt
tillvägagångssätt. Tidigare har endast skattelängder använts för
folkmängdsuppskattningar medan övriga typer av källmaterial på sin höjd använts för
att ange relativa storlekar.
Påvisandet och kvantifieringen av de stora skillnaderna inte bara mellan olika typer av
skattelängder utan också mellan olika längder av samma typ och år utgör ett av de
viktigaste uppsatsresultaten med långtgående konsekvenser för
befolkningsuppskattningar baserade på skattematerial.
När det gäller skattelängder har tidigare hushållsmetoden helt dominerat och man har
tenderat att tillämpa en enhetlig medelhushållsstorlek på alla typer av längder även för
olika århundraden. Bristen på enhetlig redovisningspraxis gör dock skattelängderna
sinsemellan så olika att varje form av generell hushållskoefficient måste undvikas.
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I stället har jag försökt hitta stabilare enheter att bygga upp folkmängdsberäkningarna
från, främst antalet gårdar och antalet gifta par, för vilka redovisningen är komplettare
än för ensamstående kvinnor och män. Användandet av dels gårdar och dels
demografiska enheter som gifta par ger dessutom möjligheten att kombinera resultatet
av två olika metoder och därigenom få säkrare beräkningar än om bara en metod
använts.
Vid koefficientberäkningarna har inte bara skillnaderna mellan olika typer av längder
beaktats utan också de demografiska skillnaderna mellan 1500-talet, 1600-talet och
senare århundraden. Dessutom har förslag givits till hur man skulle kunna
kompensera för icke-borgerliga grupper.
När det gäller det arkeologiska materialet är den främsta innovationen att en
tidsmässigt exaktare periodisering gjorts utgående från den procentuella fördelningen
av olika keramiktyper. Att olika keramiktyper är olika vanliga under olika
århundraden har naturligtvis varit välkänt, men att en sammanställning av olika
väldaterade kulturlagers keramikfördelning visar på ett så pass tydligt och enhetligt
mönster och att detta kan användas för att precisera dateringen av i övrigt odaterade
kulturlager är nytt. Förhoppningsvis kan därmed fokus flyttas från förekomsten av
enstaka skärvor av en viss keramiktyp till den procentuella fördelningen av olika typer
för datering av kulturlager.
Ett problem har också varit att en distinktion mellan bebyggelse av olika karaktär inte
alltid upprätthållits i litteraturen. För att förstå de olika utvecklingsstegen från
hamnplats utan permanent befolkning till högmedeltida fullt utvecklad stad är det
nödvändigt att de olika stegen identifieras arkeologiskt och att bebyggelse av olika
karaktär inte jämnställs vid jämförelsen mellan olika orter. Detta gäller för övrigt även
vid arealberäkningar. Därför har jag föreslagit en metod utgående från keramiktäthet
som ett sätt att identifiera bebyggelse av olika grad av täthet och varaktigt boende.
När det gäller kyrkor och olika institutioner som bas för folkmängdsberäkningar har
koefficientberäkningarna och tröskelvärdena givits en förnyad granskning jämfört
med Sidén 1998. Dessa typer av tröskelvärden och ytberäkningar förefaller i övrigt
inte ha tillämpats tidigare på svenska städer.
Slutligen har en metod utgående från det närmaste omlandets kyrkotäthet föreslagits
för att enkelt identifiera en stads karaktär av centralortsstad eller nätverksstad. Detta
behövs för att kunna använda Hohenberg och Lees modell för uppdelning av städer i
centralortsstäder och nätverksstäder vilket torde vara ett kraftfullt hjälpmedel för att
förklara skillnader mellan olika städers tillväxt inte bara i Mälardalen.
När det gäller resultatet av beräkningarna är redan en befolkningsdatabas utgående
från samtida källmaterial nytt. Tidigare beräkningar har utgått från 1500-talet eller
bara gällt enstaka tidpunkter för en enstaka stad.
En precisering av när mälarstäderna blir städer har gjorts som dock på något
decennium när i allmänhet stämmer överens med tidigare forskning. Helt nytt är
emellertid användningen av dendrodateringar för att identifiera högkonjunkturer,
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vilket gjort det möjligt att sätta in den lokala utvecklingen i ett större perspektiv.
1260-talet och 1280-talet framstår därmed som mycket viktiga för mälarstäderna.
Att urbaniseringen kring Mälaren förefaller ske ungefär ett halvsekel senare jämfört
med östra Götaland har inte tidigare framhållits. Den gradvisa förskjutningen av
tyngdpunkten i urbansystemet från Götaland till Mälardalen har inte tidigare
preciserats kronologiskt.
Likaså är försöket till kvantifiering av urbankrisens effekter på folkmängden baserat
på arkeologiskt material helt nytt. Den temporärt lägre befolkningstätheten till följd av
tomtsammanslagningar och ökade möjligheter för gifta par att förvärva en egen gård
har tidigare hamnat i skymundan för den minskade bebyggelsearealen.
Att nätverksstädernas tillväxt sker senare än centralortstädernas tillväxt i Mälardalen
har väl inte varit helt okänt men har tidigare inte kunnat kvantifieras. Skillnaden kan
bland annat innebära att järnets roll som tillväxtmotor var begränsad under
urbaniseringens allra första fas fram till 1280-talet men också att centralortstäderna
bedrev en aktivare utrikeshandel under 1200-talet än 300 år senare och gradvis
konkurrerades ut av mer specialiserade nätverksstäder som Arboga och Stockholm.
Indikationerna på att Västerås uppvisade en svag befolkningsutveckling under
senmedeltiden pekar också i den riktningen.
Kronans roll som urban tillväxtfaktor i mitten av 1500-talet har visserligen påvisats av
Lilja och Lager för Kalmar och Stockholm, men kronans dominerande roll även i ett
regionalt perspektiv har inte framhållits klart tidigare.
Uppsala som Mälardalens största stad kring år 1300 förefaller inte tidigare ha
identifierats. Staden är dock i början av 1300-talet ytmässigt dubbelt så stor som både
Sigtuna och Stockholm. Även kyrkoytan pekar mot Uppsala som en större stad än
Stockholm.
Tidigare forskning har framhållit domkyrkans roll som tillväxtmotor under
högmedeltiden, kanske främst för Uppsala i slutet av 1200-talet. En granskning av den
bofasta domkyrkobefolkningens storlek under denna tid jämfört med senmedeltiden
och jämfört med den totala befolkningen pekar dock på att Uppsalas högmedeltida
tillväxt främst är ett resultat av en allmän urbaniseringsvåg i slutet av 1200-talet och
att domkyrkan spelade en underordnad roll.
De arkeologiska indikationerna på viss stadsliknande bebyggelse i Västerås redan
kring år 1200 samtidigt som motsvarande bebyggelse ej påträffats i Uppsala pekar
mot att Uppsala inte nödvändigtvis var det viktigare av de två Aros vid Mälaren under
denna tid. Det kan t ex ha betydelse för bestämningen av präglingsort för åtminstone
vissa av det tidiga 1200-talets mynt som bär inskriptionen ”Aros” i olika former, i
synnerhet som även Sigtuna var myntningsort vid denna tid. Nya arkeologiska fynd
kan visserligen komma att påvisa viss permanent stadsliknande bebyggelse även i
Uppsala kring år 1200, men tills vidare gör man nog klokt i att inte tillmäta Uppsala
alltför stor betydelse i början av 1200-talet, i synnerhet med tanke på konkurrensen
från de betydelsefullare platserna Sigtuna och Gamla Uppsala.
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Framhållandet av den första halvan av 1400-talet som den kraftiga boom då
Stockholm lämnar övriga svenska städer bakom sig är i någon mån nytt, åtminstone
när det gäller en kvantifiering143.
Slutligen har den negativa effekten på Stockholms befolkningstillväxt 1595-1611 av
den kraftigt ökande konkurrensen från Södertälje inte framhållits och kvantifierats
tidigare även om den kan tyckas självklar med tanke på omfattningen av de förlorade
marknadsandelarna.

6.2 FRAMTIDA FORSKNING
I serien Historisk Tätortsstatistik har tillförlitliga befolkningsdatabaser för svenska
städer publicerats som täcker 1800-1970 (Nilsson) och 1600- och 1700-tal (Lilja)144.
Det förfaller vara en mycket angelägen uppgift att upprätta en befolkningsdatabas
som täcker även tidigare perioder i svensk urbanhistoria. En sådan databas skulle
därmed kunna utgöra den tredje och avslutande delen i serien Historisk
Tätortsstatistik, som inleddes med Nilssons studie 1992.
Befolkningsdatabaserna utgör grunden för Nilssons och Liljas inträngande analyser av
urbaniseringsprocessens ojämna förlopp och dess drivkrafter under de respektive
perioderna145. På motsvarande sätt måste en befolkningsdatabas för medeltiden
åtföljas av en liknande studie som analyserar utvecklingen och sätter in den i ett större
sammanhang. Det är först med en befolkningsdatabas i botten som den svenska
urbaniseringens historia under medeltid och äldre vasatid kan analyseras kvantitativt i
termer av geografiska och kronologiska skillnader. En analys av dessa skillnader kan
även fördjupa vår bild av medeltidens samhällsprocesser och ekonomiska utveckling i
Sverige.
Möjligheterna att erhålla bättre befolkningsuppskattningar för de medeltida städerna
har avsevärt förbättrats under de senaste 10 åren. Främsta förklaringarna är förbättrad
datering av keramik, ett större dendrokronologiskt material och en allmänt sett högre
kvalitet på utgrävningarna inklusive bättre och lättillgängligare dokumentation. För
äldre vasatid förefaller det också möjligt att gräva fram vissa ej uppmärksammade
skattelängder. Dessutom verkar det skriftliga materialet från senmedeltiden vara
ofullständigt genomgånget146. Tillsammans med metodförbättringar inklusive
förslagen i denna uppsats bör det vara möjligt att inte bara bättre skatta en stads
genomsnittliga befolkning under medeltiden och äldre vasatid utan även peka på
uppgångs- och nedgångsfaser. I synnerhet den outforskade senmedeltida urbankrisen
bör analyseras med avseende på kronologi, djup och geografiska skillnader.
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Ett helt nytt område är kortsiktiga konjunktursvängningar. Brist på källmaterial har
tidigare omöjliggjort studier av detta fenomen för i synnerhet högmedeltiden. Idag har
omfattande dendrokronologiska databaser byggts upp för enskilda städer runt
Östersjön. Detta borde vara möjligt att göra även för olika delar av Sverige. Materialet
har hittills inte använts för att spåra hög- respektive lågkonjunkturer i
byggnadsverksamheten och därmed urbanbefolkningen.
Under medeltiden var hav snarare än land en förbindelselänk. Som påpekats tidigare
har utvecklingen på båda sidor om Östersjön i många fall större likheter än
utvecklingen i olika delar av Sverige. Efter att den medeltida urbanforskningen under
ett par årtionden fokuserat på kungamaktens roll i Sveriges urbanisering kan en ökad
inriktning på paralleller i urbaniseringen på andra sidan Östersjön ge nya
infallsvinklar.
För det första förefaller en systematisk jämförelse med urbaniseringen i Polen
relevant. I både Sverige och Polen bjöd en lokal kungamakt in tyska köpmän och
hantverkare för att stimulera urbaniseringsprocessen. Likheter och skillnader i denna
process kan ge fördjupad förståelse för mekanismerna bakom Sveriges urbanisering.
För det andra kan en systematisk jämförelse med urbaniseringen i norra Baltikum
sannolikt öka vår förståelse för drivkrafterna bakom urbaniseringen längs svenska
Östersjökusten söder om Mälardalen. Den kraftiga dominansen för gotländska mynt i
östra Götaland 1150-1250 kan tyda på att kungamakten inte haft full kontroll över
utvecklingen. I båda fallen förefaller gotländska handelsmän ha en aktiv roll i
urbaniseringen som för svensk del inte uppmärksammats.
Sist men inte minst förefaller den äldre vasatidens förhållandevis sena expansion värd
en studie. En första fråga att besvara måste vara om det verkligen föreligger en
kronologisk skillnad mellan Sverige och övriga Europa. En närmare granskning av t
ex exportutvecklingen i fasta priser, utvecklingen av relativpriser på de viktigaste
handelsprodukterna, effekten av exporthinder samt hur de kraftigt ökade
kronoinkomsterna till följd av reformationen konsumerades skulle kunna ge en
förklaring till en sådan hypotetiskt senare start i Sverige på den europeiska
uppgångsfasen ca 1510-1650.
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FÖRKORTNINGAR

MGS
MHJS
MHS
MMS
RAÄ
SSM
UV

”Medelgårdsstorlek” = folkmängden/antalet gårdar
”Medelhjonelagsstorlek” = folkmängden/antalet hjonelag (gifta par)
Medelhushållsstorlek = folkmängden/antalet personer i en skattelängd
”Medel(skatte)mansstorlek”=folkmängden/antalet män i en skattelängd
Riksantikvarieämbetet
Stockholms stadsmuseum
Undersökningsverksamheten
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