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Förord 

Jag tillhör de generationer som har minnen från den tid då nästan hela Euro-
pa var i krig. B-skola med vedeldning i klassrummet; i min klass var två, 
min klasskamrat var lärarens son. 
 Mindre än var tionde i årskullarna från 30-talet fick högre utbildning än 
folkskola. För min del forsatte jag i verkstadsskola, militära flygskolor, 
Hermods, Komvux och vid 35 års ålder vid universitet. Eftersom jag försörjt 
mig på heltid skedde alla studier utanför militärtjänsten på fritid. Livslångt 
lärande är åtminstone ingen nyhet för många i min generation. 
 När jag för över trettio år sedan upptäckte ämnet ekonomisk historia vid 
Stockholms universitet blev jag mycket intresserad. Vi hade också stimule-
rande lärare och seminarieledare som fil. dr. Rolf Henriksson och docent 
Sture Martinius. Det var mitt fjärde universitetsämne men efter studier i flera 
andra ämnen kvarstod intresset.  
 Efter att jag tenterat den sista kursen dröjde det 20 år innan jag upptog 
ämnet igen men nu vid Umeå universitet efter kontakt med professor Olle 
Krantz som blev min handledare. Att det blev Umeå beror på att båda mina 
söner studerade där och att jag där först läste historia på distans under ett 
läsår. 
 I slutet av D-kursen i ekonomisk historia hade jag i en tid studerat mate-
matik vid Linköpings universitet, men min handledare Olle Krantz stimule-
rade mig att så att jag i stället påbörjade forskarutbildningen. Det gäller även 
valet av avhandlingsämne. 
 Under denna senare del av min utbildning har jag som pensionär haft för-
månen att fritt disponera min tid. Nackdelen är att det i hög grad varit fråga 
om ensamarbete. Det har inte funnits realistiska möjligheter att träffa andra i 
samma situation, eftersom det inte finns ett universitet med ekonomisk hi-
storia i närheten. Kontakten med Umeå har dock underlättats väsentligt ge-
nom tillgång till Internet. 
 Det jag saknat mest är närheten till ett universitetsbibliotek. Men jag har i 
Norrköping tillgång till ett mycket bra kommunbibliotek som åtskilliga 
gånger bistått mig med fjärrlån och övrig service. 
 Jag vill tacka alla dem som gjort det möjligt för mig att slutföra mitt sista 
större projekt. I slutet av avhandlingsarbetet fick jag konstruktiva förslag 
från seminariet på Institutionen för ekonomisk historia för vilket jag är tack-
sam. Men jag tänker främst på min handledare professor emeritus Olle 
Krantz och särskilt hans tålamod med mig i slutet av avhandlingsarbetet och 
min biträdande handledare docent Magnus Lindmark. Syskonen och barnen 
Lisa, Magnus och Johan med familjer har visat stort intresse. Det är dock 



mina närmaste Lena och cairnterriern Tutsi, som dagligen har fått stå ut med 
mig, som jag är tack skyldig.  
 Avhandlingen vill jag tillägna minnet av mina avhållna och begåvade för-
äldrar och mina fem glada och pigga barnbarn. 

  Hageby och Fredlund den 24 april 2006 
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I. Inledning och utgångspunkter 
Idén med den föreliggande avhandlingen är att tillföra ny kunskap om priser och 
prisförändringar i Östergötland under Sveriges stormaktstid. Jämförelser skall 
också göras med priser från andra delar av Sverige och i någon utsträckning från 
andra länder. Inriktningen är empirisk utan att därför sakna teoretisk och analy-
tisk grund. 
 Avhandlingen är indelad i två volymer, den andra består en tabell- och di-
grambilaga. I den första volymens inledande del (I. Inledning och utgångspunk-
ter) redogörs för varför prishistorien behövs, Sverige roll som stormakt i Europa 
samt forskningsläget inom internationell prishistoria och svensk prishistoria un-
der främst 1600- och 1700-talet. Därefter kommer avhandlingens disposition, 
avgränsningar, syfte och övergripande frågeställningar samt hypoteser och teser 
i teorier och modeller. I slutet av inledningen presenteras undersökningsområdet 
Östergötland. 

Varför behövs prishistorien? 
Redan i Bibeln nämns priset som en värdemätare.1 Thomas av Aquino (1225-74) 
försökte att sammanföra kyrkans lära med Aristoteles filosofi; bl.a. behandlades 
vilket pris som var rättvist, justum pretium.2 Priserna har också en dominerande 
roll i det ekonomiska livet. En klassisk fråga är vad prisförändringar beror på. 
Enligt pristeorin, som är en hel nationalekonomisk forskningsinriktning, be-
stämmer utbud och efterfrågan priserna på kort sikt medan de relativa produk-
tionskostnaderna bestämmer priserna på lång sikt (naturliga priser). 
 En av de stora klassikerna inom den nationalekonomiska doktrinhistorien är  
D. Ricardo.3 Hans analys leder fram till att arbetslönen och det relativa arbetsin-
nehållet bestämmer de relativa priserna, men förutsätter att kapitalet i stort sett 
är proportionellt mot arbetsinsatsen (arbetsvärdeläran). Vidare kommer han i 
enlighet med R. Malthus befolkningsteori fram till att om lönerna är höga växer 
befolkningen, men genom avtagande avkastning sjunker dessa mot existensmi-
nimum. Inom den internationella handeln gäller dock inte teorin om arbetsvärde-
läran utan det avgörande är i stället de komparativa fördelarna, vilket är ett ar-
gument mot merkantilismen. Men om de komparativa fördelarna sätts ur spel 
genom handelshinder skulle alltså arbetsvärdeläran gälla. På lång sikt antar 
emellertid Ricardo att Says lag (Say 1767-1832) gäller, att utbud skapar sin egen 
efterfråga, vilket strider mot Malthus lära. 
 Några nedslag i den nationalekonomiska doktrinhistorien visar att priser di-
rekt eller indirekt används inom många olika teoribildningar. Sveriges mest er-
kände nationalekonom K. Wicksell publicerade tre viktiga verk under 1890-talet 

                                                            
1 De trettio silverpenningarna, Matt 27:9. Heckscher 1936d s. 31 anger att penningens roll är 
att vara bytesmedel, betalningsmedel, värdemätare och värdebevaringsmedel 
2 Pretium (lat.) betyder bl.a. värde men också pris. Se även 3.1 Prisbildningen i kap. 3 
3 En översiktlig doktrinhistoria återfinns i Siven 2002 
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där priser på ett eller annat sätt är viktiga inslag.4 Den inom Stockholmsskolan 
verksamme B. Ohlins avhandling (1934) behandlade bl.a. de komparativa kost-
nadernas teori inom den internationella handeln.5

 Priser och pengar men också politik är starkt förbundna med varandra. En 
ständigt aktuell fråga är att stabilisera penningvärdet. 
 Kunskap om priser på olika varor i skilda regioner ger möjlighet till att stude-
ra ekonomiska och sociala processer och hur olika marknader, handel och varu-
strömmar utvecklas. Vidare ger fördjupade kunskaper om priser och löner un-
derlag för att belysa förändringar i reallöner och levnadsstandard. Genom att be-
räkna relativa priser kan värdeförskjutningar mellan olika varor studeras.   

Sverige som stormakt i Europa6

Sveriges stormaktstid brukar definieras som tiden från början av Gustav II 
Adolfs regeringstid (1611) t.o.m. Karl XII:s sista regeringår (1718).7 M. Ro-
berts, som betecknats som den främste kännaren av stormaktstiden, hävdar att 
Sverige med början från Erik XIV:s tillträde redan under de sista fyrtio åren un-
der 1500-talet skapade ett stormaktsvälde kring Östersjön och i Tyskland.8 Även 
de spanska, franska, engelska, portugisiska och holländska stormakterna bygg-
des upp under 1500- och 1600-talen; de två senare länderna var liksom Sverige 
små länder.9 Det ryska imperiet började byggas upp i Centralasien under 1400-
talet och dess ambitioner att nå Östersjön kom att inskränka på svenska stor-
maktsintressen. Till skillnad från de övriga stormakterna i Europa upplöstes den 
svenska stormakten lika fort som den skapades. Under samma period etablera-
des även andra absoluta monarkier i Europa (Preussen och Österrike).  
 Det ottomanska riket i utkanten av Europa dominerade Östeuropa och Mel-
lanöstern åtminstone till i slutet av 1600-talet. Flera andra stora imperier fanns i 
Asien under denna tid. Under den tidigmoderna tiden (1500-1800) knöts kontak-
ter över stora delar av världen, där upptakten var de stora europeiska geografiska 
upptäckterna.  
 Under 1400- och 1500-talet började några kungar i Europa att etablera starka 
institutioner och central kontroll över skatter och tullar genom att utrusta militä-
ra styrkor med eldvapen både som handvapen men också med land- och sjöbase-
rade befästningskanoner. Frankrike är ett exempel på en feodal stat som utveck-

                                                            
4 Wicksell 1893, 1896 och 1898. Se även i Internationell prishistoria
5 Ohlin 1949, Appendix I 
6 Avsnittet bygger på McKay m.fl. 1992, s. 654 ff. om inte annat anges 
7 Se t.ex. Behre, Larsson och Österberg 1994 
8 Roberts 1979, s. 1 
9 Geografiskt omfattade Sverige den västra riksdelen respektive östra riksdelen, den senare 
bestod grovt sett av den sydvästra delen av nuvarande Finland. Med termen Finland avsågs 
dock ursprungligen Åbo slottslän. Österbotten var en pendang till Västerbotten och östra riks-
delen var under stormaktstiden lika svenskt som västra riksdelen. Rikets nordliga gräns (till 
Norge) reglerades först 1751. Jfr Larsson 2005, s. 12 
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lades till en monarki, där kungen enligt doktrinen fått sin rätt av gud. Efter 100-
årskriget under 1400-talet regerade denne över ett avsevärt territorium. 
 De uppstående staterna i Europa under medeltiden och särskilt under den ti-
digmoderna tiden betecknas av H. Gustafsson som konglomeratstater.10 Det ka-
raktäristiska är att en sådan stat var löst sammanfogad av flera heterogena områ-
den, vilka hölls samman av en kungamakt eller furstemakt. Ofta var regentens 
ställning starkast i ett kärnland men skatteunderlag och rekryteringsunderlag för 
militära styrkor hämtades också från mer perifera områden eller provinser. Varje 
social elit inom de olika delarna hade distinkta relationer till regenten och fick 
behålla egna privilegier, rättssystem och administrativa system. Till skillnad mot 
den feodala staten var regenten som regel furste över alla delar, han var sin egen 
vasall. I 1600-talets Sverige var kungen hertig av Estland och Pommern, furste 
av Wismar etc.  
 Vasasönernas hertigdömen gav Sverige ett drag av konglomeratstat, vilket 
fullbordades när delar av nuvarande Estland införlivades 1561. Under de följan-
de drygt ett hundra åren intogs nya provinser i Baltikum, i nordtyskland och på 
den skandinaviska halvön. Provinserna, med undantag för skandinaviska halvön, 
kom aldrig att helt integreras i Sverige; där tillsattes generalguvernörer till skill-
nad mot landshövdingar i kärnlandet.11

 H. Gustafsson betecknar konglomeratstaten som den felande länken mellan 
feodalstaten och den enhetliga och integrerade nationalstaten; den senare växte 
fram först under den andra hälften av 1800-talet.   
 Inte ens inom konglomeratstatens kärnland fanns det ännu en nationell mark-
nad utan snarare mer eller mindre självförsörjande regioner. Ett exempel från 
Sverige på en inte självförsörjande region är Bergslagen med dess produktion 
och export av järn. För livsmedelsförsörjningen gick dit oxdrifter och spann-
målsforor från ett stort upptagningsområde.12 Det var början till en marknadsin-
tegration av livsmedelsprodukter. Men totalt var handeln liten. 
 Det var främst kungliga envälden som utvecklade centrala regeringar i länder 
och imperier. Den nederländska republiken däremot uppstod omkring sekelskif-
tet 1600 efter en långvarig revolt mot det spanska styret. Spanien genomgick en 
stadig nedgång och dess handel med kolonierna sjönk med 60 % mellan 1610 
och 1640.13 Genom att judarna och morerna drevs ut kring sekelskiftet 1500 
kom Spanien att sakna en stark medelklass, vilket på sikt fick betydelse för eko-
nomin. Man brydde sig inte om merkantila idéer och vetenskapliga metoder ef-
tersom dessa kom från de kätterska länderna England och Nederländerna. Det 
senare landet däremot kom att utveckla en avsevärd kommersiell styrka som 
stöddes av liberala villkor för tillverkning och handel. I England ledde en revo-
lution till att konstitutionell monarki infördes i slutet av 1600-talet. 
                                                            
10 Avsnittet om konglomeratstaten bygger på Gustafsson 1998, s. 194 ff.
11 Som exempel på icke-integration fanns i hela riket nio olika språkgrupper 
12 Se även Undersökningsområdet: Östergötland
13 McKay m.fl. 1992, s. 621 
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 De globala kontakterna resulterade i att handelsutbytet i världen ökade starkt 
under 1500- och 1600-talet. Utvecklingen av transoceana kolonier försåg nya 
marknader med nya produkter. Inflödet av guld och silver från den västra hemi-
sfären ökade monetarismen i Europa.14 Enligt mångas åsikter medförde det att 
efterfrågan på olika produkter expanderade, vilket skulle ha medfört prisinfla-
tion.15 Utvecklingen av kommersiella metoder och uppkomsten av nya institu-
tioner gick hand i hand med en starkt expanderad handel. I slutet av 1700-talet 
kontrollerades från Europa ett handelsnät, som omspände nästan all delar av 
världen. Introduktionen av majs och potatis i Europa och i Kina från den västra 
hemisfären ledde till starka befolkningsökningar. 
 Reformationen i Europa minskade den kristna kyrkans makt under 1400- och 
1500-talet; under tidigt 1600-tal började en naturvetenskaplig syn på världen att 
ta form i Europa.  
 1600-talet började i Europa med ”kriser” inom jordbruk och handel. Kallare 
och våtare väder förkortade odlingssäsongen med mindre skördar som följd, 
brist på livsmedel och vitt spridd svält. Förutom befolkningsminskning föran-
ledde det trettioåriga kriget befolkningsomflyttning. Skördar förstördes och den 
baltiska handeln med säd ödelades. Kriget, som till viss del involverade de flesta 
stater i Europa, medförde den största ekonomiska misären före 1900-talet. Större 
arméer än tidigare med mer destruktiva vapen ökade kostnaderna för krigen. 
Ökat skattetryck, för att finansiera alltmer dyra arméer, föranledde frekventa 
uppror bland både bönder och stadsarbetare mellan 1550 och 1650. Under 1600-
talet uppstod även flera revolutioner i Europa (i England, fronden, i Nederlän-
derna). 
 Före 1730 ökade befolkningen i Europa mycket långsamt eller inte alls. Sär-
skilt spädbarnsdödligheten var hög men också födelsetalen. Bland vuxna hade 
männen mycket högre dödstal än kvinnor trots en hög dödlighet under graviditet 
och förlossning. Giftermålsåldern var hög och familjerna små. Den stora fattig-
domen bidrog till att de gamla inte togs om hand. Fattigdomen försvårades av att 
flera vågor av farsoter spreds längs handelsvägarna och av arméerna. Efter 1730 
minskade dessa problem och befolkningen började växa. I slutet av 1600-talet 
förbättrades metoder inom jordbruket och dess produktivitet förbättrades, vilket 
också minskade mortaliteten och ökade fertiliteten. Arbetskraft från jordbruket 
frigjordes vilket bidrog till den begynnande utvecklingen av protoindustrialis-
men, vilken också stimulerade befolkningstillväxten. 
 Under 1600-talets kris flyttades den ekonomiska tyngdpunkten från medel-
havsområdet till nordvästra Europa, först till Nederländerna och sedan till Eng-
land. Det berodde delvis på nya handelsvägar men också på förändringar av in-
vesteringar och förmåga frigöra riskkapital för nya företag. Vidare försåg Östeu-
                                                            
14 Spufford 2003 (titelsidan) visar att sinnebilden för den rike mannen förändrades under 
1400-talet från en godsägare som blickar ut över sina egendomar till en köpman som räknar 
sina pengar  
15 Se nedan diskussionen om kvantitetsteorin i Internationell prishistoria
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ropas spannmålshandel Västeuropa med billig säd för befolkningstillväxt och 
urbanisering.  

Forskningsläget
Framställningen om forskningsläget bygger delvis på min licentiatuppsats 
2000.16 Forskningsläget i Sverige har tidigare beskrivits i en uppsats av              
S. Högberg och i en mera utförlig skrift om prishistorisk forskning i Sverige av 
O. Krantz. En diskussion om metodik och problem i prishistorien återfinns hos 
L. Jörberg.17 Först kommer något om internationell prishistoria att behandlas. 

Internationell prishistoria 
International Scientific Committee on Price History
Under hösten 1928 träffades två framstående ekonomer, W. Beveridge och       
E. F. Gay, vilket ledde till att ett prishistoriskt möte arrangerades i början av 
1929 i Paris.18 Förutom Beveridge och Gay deltog M. Elsas från Frankfurt, H. 
Hauser och A. Aftalion från Paris samt F. Hertz från Wien. Forskarna var över-
ens om att genomföra en omfattande studie av priser och löner från originalma-
terial i de representerade länderna samt, om möjligt, i Belgien, Holland, Skandi-
navien och Italien.  
 I början av 1930 inbjöd Beveridge potentiella medarbetare till projektet, där 
Elsas skulle representera Tyskland, Hauser Frankrike, A. F. Pribram Österrike 
och Beveridge själv U.K.  Earl J. Hamilton företrädde Spanien på ett antal kon-
ferenser och 1931 blev den framstående ekonomhistorikern N. W. Posthumus 
Nederländerna medlem. Vidare inbjöds senare F. Bujak från Lwów i Polen, som 
kunde närvara vid en session. Tidigt sökte E. Wagemann vid Berlin Konjunktur 
Institut ekonomiskt bistånd och fick ett mindre sådant. 
 Prishistoriska kommitténs arbete började bra men snart uppstod svårigheter. 
Det deklarerade syftet för gruppen var att utarbeta pris- och löneserier som skul-
le kunna användas av andra forskare. Men medlemmar och medarbetare var inte 
alltid nöjda med varandras arbeten. Pribram hade en särskilt uttalad uppfattning 
att alla varuprisserier skulle relateras till förändrad levnadsstandard i det särskil-
da landet eller regionen. Posthumus tycks under en tid ha delat denna syn men 
huvuddelen av kommittémedlemmarna höll sig till det officiella målet. Hamil-
ton, A. Bezanson och T. S. Berry, båda senare från USA, valde Pribrams linje.19

 Ett annat problem var övermåttet på data och den bristande erfarenheten hos 
kommittémedlemmarna från storskaliga undersökningar. Beveridge och Gay 

                                                            
16 Hansson 2000 
17 Högberg 1963, Krantz 1988 och Jörberg 1988 
18 Avsnittet bygger på: Cole-Crandall 1964. Beveridge var då Director of the London School 
of Economics; Gay var Professor of Economic History at Harvard University 
19 Cole-Crandall 1964, s. 383. A. Bezanson hade gjort en studie över förändrade priser och 
löner i Philadelphiaregionen. T. S. Berry hade undersökt priser i Cincinnatiområdet i sin dok-
torsavhandling vid Harvard 
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kunde knappast ha insett vidden av att så många regioner var bestämda av sär-
skilda monetära villkor och marknadsvillkor. Alla deltagare tycks ha varit 
omedvetna om överflödet av tillgängliga data i arkiv för så många områden i 
Tyskland, Österrike och Nederländerna liksom för de täckta tidsperioderna. Pro-
blemen med mått, vikt och monetära förhållanden inklusive dessas förändringar 
över tiden tog också mer tid än beräknat.  
 Elsas publicerade data för sex tyska samhällen, Pribram för fem samhällen i 
Österrike och Posthumus för tre i Nederländerna inklusive regionen för det an-
gränsande Rhenområdet. Men inga undersökningar gjordes över förändrade lö-
ner. Vidare uteblev stöd för individuella studier, särskilt i Tyskland, Nederlän-
derna och England. Studier av amerikanska priser gynnades av att adekvata 
forskare kunde engageras.20

 Depressionen och Adolf Hitler åstadkom större problem. Beveridge togs med 
anledning av arbetslösheten i anspråk som konsult av den brittiska regeringen 
under tidigt 30-tal. Hitlers maktövertagande 1933 ledde till att Elsas flyttade till 
London och Pribram och hans medhjälpare K. F. Helleiner till Kanada; vidare 
försenades Posthumus första volym. Andra världskriget medförde minskat in-
tresset för prishistoria både från unga forskare och också finansfonder. Prishisto-
riska kommitténs konferenser upphörde 1933 liksom dess fondstöd men indivi-
duella arbeten fortsatte långt senare och många slutfördes.21

 Det mest fullödiga forskningsarbetet över förändrade varupriser i enlighet 
med prishistoriska kommitténs mål var Hamiltons volymer om Spanien. Prishi-
storiska kommitténs arbete har på ett sätt fortsatt. A. Friis har tagit intryck av 
och gett erkänsla till kommittén i samband med sin och K. Glamanns studie över 
varupriser i Danmark, som bygger på flera räkenskapsserier.22

Prishistoria och ekonomisk historia 
Prishistorikerna i Europa har, för att förklara förändringar och utveckling av pri-
ser, under det senaste seklet använt sig av åtminstone sex olika teoretiska model-
ler, eller element i modeller. Dessa är malthusiansk, marxistisk, agrar, ekologisk, 
monetär och neoklassisk modell. Därutöver förekommer historicism, som är en 
slags filosofi utan teoriinslag och inriktad på att varje historisk händelse är unik; 
varje händelse kan förklaras men inte generaliseras. 

                                                            
20 Bezanson lyckades få medel. G. R. Taylor hade skrivit en doktorsavhandling om varupriser 
i New Orleans före 1812; Taylor hade också gjort en studie över varuprisförändringar i Charl-
stone från tidigaste tid till 1860. G. F. Warren och F. A. Pearson hade samlat data om varupri-
ser i New York City för kolonialtiden och tidigare. R. Crandall hade ägnat sig åt varupriser i 
Boston under kolonialtiden i förbindelse med en undersökning om den koloniala beskattning-
en av Massachusetts ledd av H. H. Burbank, Harvard 
21 Publicerade resultat framgår av Cole-Crandall 1964, Appendix A. De som rör 1600-talet är 
följande: Tyskland: Elsas 1936, 1949; Frankrike: Hauser 1936; Nederländerna: Posthumus 
1946; Polen: Bujak 1934; Spanien: Hamilton 1934 och 1947; England: Beveridge 1939  
22 Friis och Glamann 1958 
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 Den malthusianska modellen23 i prissammanhang inriktar sig på korrelationen 
mellan prisrörelser och befolkningsrörelser. Malthus ansåg att folkmängden 
skulle växa snabbare än näringsmedlen och att tekniska framsteg endast tempo-
rärt kunde höja levnadsstandarden. Höjda priser gör att reallönerna sjunker ned 
till ett existensminimum.24 Den marxistiska modellen förutser att förändringar i 
produktionssystem har stor inverkan på förändringar i priserna. Marx hade större 
intresse av hur prisbildningen borde fungera än hur den faktiskt fungerade. Den 
agrara modellen passar naturligtvis bäst in på den förindustriella tiden, där vari-
ationer i skördarna medförde variation i sädespriserna. Prisförändringarna på 
säden, vilken utgjorde den större delen av hushållsbudgeten, spreds till andra 
priser.25 Ett exempel på en tillämpning av den ekologiska modellen i vid mening 
är solaktivitet och dess inverkan på väder och klimat, vilka i sin tur bl.a. påver-
kar jordbruk och byggnadsverksamhet. Det finns exempel på kraftiga översväm-
ningar, genom regn eller storm, både s.k. 100-årskriser och 1000-årskriser, vilka 
på kort sikt har haft stor ekonomisk påverkan. Men det finns också långsiktiga 
klimatförändringar, som medfört stora ekonomiska förändringar.  
 Den monetära modellen kan i huvudsak representeras av den s.k. kvantitets-
teorin. Den innehåller också inslag från den neoklassiska modellen, som är an-
vändbar genom studium av utbud och efterfrågan på varor vid prisförändringar.  
 Ett av de mest utforskade prisfenomenen är den s.k. prisrevolutionen. Sedan 
G. Wiebes arbete 1895 har prisrevolutionen avseende 1500- och 1600-talet varit 
ett accepterat begrepp i historiska läroböcker.26 Enligt Wiebe skulle inflödet av 
silver från de spanska besittningarna i Amerika ha varit den primära orsaken, 
dvs. kvantitetsteorin.27 Hans förklaring blev också accepterad. På 1930-talet var 
hans tabeller fortfarande basen för slutsatser och generaliseringar. Å andra sidan 
var det tydligt omkring 1930 att man kan resa grava metodologiska invändning-
ar mot Wiebes sätt att samla data.28

 Gemensamt för resultaten från studierna om 1500-talet är att det var en tid av 
stigande priser och att prisstegringen synes ha varit mera uttalad under andra 
hälften av 1500-talet. Men det var knappast fråga om någon prisrevolution efter 

                                                            
23 Abel 1980, s. 3. Jämför Gårdlund 1990, s. 171 f. ang. K. Wicksells syn på Malthus teori  
24 Se även nedan i avsnittet Teorier över allmänna kriser
25 Ett exempel är C. E. Labrousse som menar att den franska ekonomins prisfluktuationer be-
ror på skördarnas variationer, Se Fischer 1996, s. 244   
26 Wiebe 1895 
27 Kvantitetsteorin kan sägas förstås som en enkel ekvation som består av fyra faktorer, 
P*T=M*V; förändringar i P orsakas i regel av och är proportionellt till förändringar i M. P är 
genomsnittligt pris på alla betalade varor och tjänster under en given period; T är total kvanti-
tet av transaktioner på all handel; M är totala kvantiteten penningar inkluderande krediter; V 
är genomsnittlig omloppshastighet (omsättningshastighet) eftersom varje mynt används mer 
än en gång 
28 International Scientific Committee on Price History satte upp regler för bl.a. insamling av 
data, vilka ofta ignorerats av tidiga historiker. 
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nuvarande mått; priserna steg i genomsnitt med mellan 0,5 och 1,5 % per år, va-
rierande mellan länder och perioder.  
 Redan under 1500-talet gjordes försök att förbinda långsiktiga prisökningar 
med en ökning i penningmängden; först senare kom den att kallas kvantitetsteo-
rin.29 Teorin som åtminstone en delvis förklaring tycks ha slagit igenom i Sveri-
ge. Frågan har dock i hög grad diskuterats genom åren; ett ofta citerat svenskt 
diskussionsinlägg står I. Hammarström för. Hon har systematiskt diskuterat frå-
gan om orsaker till den s.k. prisrevolutionen under 1500-talet.30 Hammarström 
påpekar att kvantitetsteorin inte är generellt applicerbar under perioder av reella 
ekonomiska förändringar. Det är bättre, från både teknisk och teoretisk utgångs-
punkt, att studera de relativa förändringarna vid en analys av 1500-talets priser.31    
 I samband med en teori om ädelmetallens från Nya världen inflytande på 
Västeuropas tillväxt har prisrevolutionen enligt D. North getts en central plats i 
litteraturen om Västerlandets tillväxt.32 En enkel hypotes anger ett samband mel-
lan tillväxt och inflation och depression och deflation. Enligt Hamilton ledde 
inflation till en fördelning från löner till vinster, så att reallönerna minskade och 
vinsterna accelererade kapitalbildningen med åtföljande ekonomisk tillväxt. 
Men hypotesen saknar enligt North empiriskt stöd och även teoretiskt berät-
tigande.  
 F. P. Braudel och F. Spooner, som är inriktade på långsiktig ekonomisk ut-
veckling, visar exempel på en moderniserad syn på priser och ekonomisk histo-
ria i Prices in Europe from 1450 to 1750.33 De ser som en svårighet i prishistori-
en att den ekonomi som betraktas är gammal och med strukturer mycket avlägs-
na det industrialiserade Europa under 1800- och 1900-talen. Vidare har prishis-
torikerna ännu inte lyckats skapa egna analysverktyg. I stället måste de förlita 
sig på nationalekonomer och statistiker. Efter pionjärarbeten, som en del stora 
historiker gjorde, har mycket få väsentliga framsteg gjorts åt de grundläggande 
problemen; prishistorien skulle knappt ha existerat dem förutan.  
 Braudel och Spooner frågar sig om det finns endast en korrekt metod. De 
vände sig var för sig till en brittisk respektive en fransk matematiker intresserade 
av ekonomi. De båda likalydande svaren var att det inte finns någon enda metod. 
Varje god (eller nästan god) prisserie har till ändamål att analyseras. Det var 

                                                            
29 Kvantitetsteorin kan spåras till Jean Bodin, vilken under 1560-talet såg den ökade penning-
kvantiteten som förklaring till den allmänna prisökning som hans generation upplevde, Ham-
marström 1957, s. 121. L. Walras utvecklade kvantitetsteorin bl.a. hur priserna bestäms då 
penningmängden baseras på bimetallism, t.ex. guld och silver. I. Fischer omformulerade 
kvantitetsteorin till en bytesekvation som han tolkade som en definitionsekvation (identitets-
ekvation)   
30 Hammarström 1957 
31 Hammarström 1957, s. 118. K. Wicksell behandlade utförligt kvantitetsteorin teoretiskt i 
sina föreläsningar i nationalekonomi för ca ett sekel sedan, se Wicksell 1966, s. 158-189. Se 
även Jonung och Jonung 1972, s. 50 
32 North 1970, s. 29  
33 Avsnittet bygger på Braudel och Spooner 1967                                                                                                
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också det som Braudel och Spooner gjorde med början i en lång serie prisdata 
från marknaden i Udine, vilken de jämförde med prisrörelser i Europa. Dessa 
försök komplicerades genast av att studieområdet var stort och att den europeis-
ka kontinenten under den studerade tiden var uppdelad i ekonomiska zoner. By-
teshandel fanns fortfarande kvar under 1600-talet. Det var endast de välbeställda 
som hade guld- och silvermynt medan de ”svarta” mynten fanns hos folket men 
i små mängder. Dessa förhållanden var uttryck för små lokala ekonomiska cent-
ra. 
 Alla svårigheter och problem var inte öppna för lösningar. Braudel och Spoo-
ner försökte på flera sätt kasta ljus över problem som: 1) pengar, både som valu-
ta och ädla metaller; 2) långsamt fortgående prisrörelser med mer betoning på 
strukturer än på särskilda fluktuationer; 3) kortsiktiga prisrörelser. 

Författarna presenterar ca 50 kurvor över vetepriser i 10-årsmedeltal i Europa 
1400-1760. Maximi-, minimi- och genomsnittliga priser är angivna på drygt 35 
orter. Dessa priser konvergerar under hela perioden och tydligast under 1700-
talet. I ett annat sammanhang ser Braudel vetepriserna som indikatorer på den 
långvariga ekonomiska uppgången som började omkring 1470 och slutade mel-
lan ca 1610 och 1650, kanske tidigare i Medelhavsområdet än i Nordeuropa.34

Priserna är räknade i gram silver per hektoliter, i silver därför att det var ett in-
ternationellt betalningsmedel. 
 Ett problem med priser i silver är att de själva spelade en dynamisk roll i de 
ekonomiska aktiviteterna i växelverkan med guldpriset.35 Under en period ansåg 
teoretikerna att det fanns ett naturligt prisförhållande mellan guld och silver om 
1:12, vilket dock genom att guldet apprecierades överskreds i början av 1600-
talet. Efter mitten av 1600-talet blev guld mindre vanligt i cirkulation än silver. 
En ökning av värdet på guldvalutan dämpade en begynnande prisökning. Varje 
sänkning av guldvärdet och som kompensation varje ökning av värdet på silver 
tenderade att accelerera en prisstegring. 
 D. H. Fischer har i en sammanställning porträtterat europeisk och nordameri-
kansk ekonomisk historia från högmedeltiden till nuvarande tid.36 Enligt förfat-
taren har den europeiska ekonomien under de senaste åtta hundra åren genom-
gått i huvudsak fyra prisrevolutioner, vilkas konsekvenser var för sig blev eko-
nomiskt och socialt nedbrytande. Dessa fyra prisrevolutioner var: 1) den medel-
tida prisrevolutionen (1180 – 1350), 2) 1500-talets prisrevolution (ca 1470 – ca 
1650), 3) 1700-talets prisrevolution (den industriella revolutionens inflation ca 
1730 - 1815) och 4) 1900-talets prisrevolution. Detta är de långa vågornas seku-
lära pristrender. En våg varade mer än 180 år och en annan mindre än 90 år; 
och det är inte fråga om cykler.37 Redan på 1930-talet upptäcktes vågorna bl.a. 

                                                            
34 Braudel 1997, s. 762-763
35 Braudel och Spooner 1967, s. 383  
36  Fischer 1996 
37 Fischer utvecklar skillnaden mellan vågor och cykler, vilket jag återkommer till, Fischer 
1996, s. 9 
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av Abel.38 Denne fann ett mönster av vågor, som inträffade samtidigt med att 
vågor påvisades av Phelps-Brown och Hopkins, men med en skillnad i trend.39, 

40 Det kan tilläggas att det enligt G. D. Snooks41 finns fundamentala begrepps-
problem i att använda Brown-Hopkins reallöneindex för byggnadsarbetare kring 
Oxford som representanter för levnadsstandarden i England.42 Även om de skul-
le vara representativa för hela byggnadsverksamheten är dessa index inte nöd-
vändigtvis representativa för löner i alla yrken; även om det vore så skulle de 
inte vara bra representanter för en genomsnittlig levnadsstandard för jordbrukar-
na och arbetarklassen för att inte tala om hela befolkningen. 
 Även J. H. Munro är kritisk till Brown-Hopkins reallöneindex, till skillnad mot 
det bättre H. Van der Wees index för Brabant, genom att delarna i förra indexet 
är fasta för långa tider oberoende av förändringar i de relativa priserna; indexet 
speglar därför inte konsumentens val av kostnadsbesparande komplementära 
varor.43 Vidare är lönerna baserade på daglöner, som inte alls utvisar årsinkoms-
ten. En tredje invändning är att den stora majoriteten av lönetagare inte hade 
daglöner utan fick betalt efter vad de tillverkade; uppgifter härom är extremt 
sällsynta. Många, särskilt av jordbruksbefolkningen, hade också biinkomster. 
Ännu viktigare är att majoriteten av den europeiska befolkningen före 1700-talet 
inte levde på löneinkomster.  
 I princip innehåller Fischers modell ett antal delar i en kedja för var och en av 
dessa fyra ”långa vågors” inflation. Varje del i kedjan består av orsak-verkan 
faktorer, vilka inducerar nya orsaker för nästa del i kedjan. Varje inflatorisk lång 
våg börjar med välstånd skapat av den föregående eran av prisjämvikt, vilken 
gynnade en befolkningstillväxt. Denna ledde till en expansion i den totala efter-
frågan vilken översteg det totala utbudet och enligt modellen förorsakade att alla 
priser steg. Efter att folket blivit övertygade om att de ökade priserna var en all-
män trend krävde det att penningmängden skulle ökas för att anpassas till de 
högre priserna. Den kontinuerliga ökningen av penningmängden tjänade som 
bränsle för inflationen. Den accelererande inflationen förorsakade en stadig ök-
ning av folkets fattigdom med undernäring, allmänt försämrade levnadsförhål-
landen och nedbrytning av social ordning med ökad kriminalitet. Konsumentpri-
serna ökade mer än lönerna i varje era och tillgångar transfererades från de fatti-
ga till de rika. 

                                                            
38 Abel 1935 
39 Phelps-Brown och Hopkins 1955, 1956 och 1981. En stor skillnad var dock att Abel endast 
studerade sädespriser medan Brown-Hopkins forskning var inriktad på nominella priser och 
löner 
40 F. Braudel gjorde också en upptäckt, de tidigmoderna vågorna i historien om kapitalismen, 
Braudel 1984, s. 76-80, 82. Fischer gör gällande att de flesta historiker i USA endast känner 
till 1500-talets prisrevolution. Deras reaktion på Braudels vågor väckte förvåning och misstro, 
Fischer 1996, s. 5 
41 Snooks 1993, s. 239 ff. 
42 Phelps-Brown och Hopkins 1955, 1956 och 1981 
43 Munro 2005 
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 Dessa negativa krafter skapade ekonomiska och sociala kriser som slutligen 
avbröt inflationen och orsakade en nedgång i befolkningstalen. Enligt modellen 
inleddes sålunda en ny era i prisjämvikt med åtföljande återföring av välstånd 
och inkomst från de rika till de fattiga i samhället. Efter en period av ekonomiskt 
välstånd och social harmoni återstartar denna onda cirkel, dvs. när gynnsamma 
förhållanden fortsatte att skapa en ny omgång av oupphörlig befolkningstillväxt, 
vilken oundvikligt startade ytterligare en ny prisrevolution.44

 Många ekonomisk-historiker, som använde mer strukturerade Malthusianska-
Ricardo modeller, har också tecknat liknande mörka bilder av demografiskt rela-
terade upp- och nedgångar i den europeiska ekonomin. De flesta har anfört att 
dessa cykler bröts med de ekonomiska krafter som följde med den industriella 
revolutionen. Boken är kanske inte ett föregångsexempel på hur priser kan an-
vändas för att studera ekonomisk historia men inbjuder i alla fall till diskussion. 
 G. D. Snooks anser sig ha dragit upp de stora linjerna över ekonomisk tillväxt 
under det senaste årtusendet med plausibla förklaringar för de stora vågorna av 
tillväxt.45 Långa tillväxtepisoder följdes av korta perioder av stagnation och möj-
ligen negativ tillväxt beroende på överbefolkning och demografiska återanpass-
ningar med massiva, externa chocker, t.ex. pester och krig.46 Några vändpunkter 
tyder på malthusianska typer av kriser t.ex. i England vid ca 1620, men de vara-
de inte länge.47 I England åttafaldigades vetepriserna 1510-1650 under en stor 
våg av ekonomisk tillväxt.48

 När relativa prisrörelser studeras från efterfrågesidan är trender för befolk-
ningsutveckling och förändringar i inkomstfördelningen viktiga faktorer att räk-
na med. Befolkningsförändringar har kanske fortfarande inte getts sin rätta plats 
som en dynamisk faktor i den ekonomiska historien. Den huvudsakliga svårig-
heten är naturligtvis avsaknad av relevanta källor för seklerna före 1800-talet. 
En annan faktor är i vilken grad klimatförändringarna kan vara en möjlig för-
klaring till den ökning av befolkningen i västra Europa som började under den 
senare delen av 1400-talet.49

Teorier över allmänna kriser 
Några forskare har ägnat sig åt vad de betecknar som allmänna kriser och eko-
nomisk depression i Europa sedan den s.k. prisrevolutionen på 1500-talet hade 
upphört och före prishöjningarna, som börjar vid ca 1730. Främst har W. Abel 
och B. H. Slicher van Bath har behandlat de agrara förhållandena. Redan 1935 
gav Abel ut Agrarkrisen und Agrarkonjunktur, vars syfte var att undersöka ett 
forskningsfält som med Abels ord historiker nästan helt har underlåtit att beak-
                                                            
44 En framträdande kritiker av Fischers förklaringar är J. H. Munro, vilken bl.a. framhäver att 
befolkningstillväxt inte ensamt kan orsaka en ökning i alla priser, Munro 2005  
45 Snooks 1993 
46 Snooks 1993, s. 268 
47 Snooks 1993, fig. 7.3, s. 257 
48 Snooks 1993, s. 245 
49 Se t.ex. Utterström 1955
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ta.50 I förordet av J. Thirsk 1980 betecknas Abels verk som en vägvisare när det 
gäller den agrara utvecklingen, agrara priser, löner, ränta, befolkning och agrar 
produktion från 1200-talet till 1900-talet.51

 För bestämning av de långsiktiga prisrörelserna med början från 1200- och 
1300-talen fram till 1950 utgår Abel från vetepriserna i England, Frankrike och 
norra Italien samt rågpriserna i Tyskland och Österrike.52, 53 Gemensamt för de 
fem ländernas priser är att de stiger kraftigt under 1500-talet för att stanna upp 
eller retardera under 1600-talet. Under andra hälften av 1700-talet steg inte alla 
priser eller inkomster, som härrörde från priser, likartat. Medan priser på 
spannmål, land och jordräntor hade ökat många gånger om var priserna på vissa 
industriprodukter knappt högre än femtio år tidigare.54 Dessa omkastningar i re-
lativa priser och inkomster riktade uppmärksamheten hos samtida debattörer till 
nya frågor som t.ex. den s.k. befolkningslagen, som innebär att befolkningen har 
en tendens till att växa utöver gränsen för försörjningsmöjligheterna.55 Den 
ökande efterfrågan på mat måste öka kostnaderna och betalas genom stigande 
priser. Det leder oundvikligt till att arbetarnas löner släpar efter de ökande lev-
nadskostnaderna medan godsägarnas förhållanden förbättras. 
 Femtio år senare visade det sig att de nämnda teorierna inte höll. Befolkning-
en ökade, de breda massornas levnadsstandard förbättrades och reallönerna öka-
de. Då utbudet av föda steg snabbare än efterfrågan sjönk spannmålspriserna och 
jordräntan föll. Det var den tekniska utvecklingen som tryckte upp tröskeln för 
när agrar produktion började minska; Malthus skulle inte ha förutsett den indu-
striella revolutionen och jordbruksteknologins utveckling.56 Malthus var emel-
lertid väl insatt i jordbruksvetenskapen och räknade med nya framsteg och ge-
nombrott.57, 58  

Abel ställer frågan vad den verkliga betydelsen av den långsiktiga variationen 
av spannmålspriserna är? Är den helt enkelt en konsekvens av en variation av 
penningmängden i Central- och Västeuropa, eller är den en indikation på föränd-
rade relationer mellan befolkning och utbud av föda? En annan fråga är om de 
relativa lönerna varierade med samma hastighet?59

                                                            
50 Se förordet till den andra upplagan: Abel 1966. En tredje tyskspråkig upplaga 1978 följdes 
av en engelsk översättning 1980 och en ny engelskspråkig upplaga 1986 
51 Abel 1980, förordet 
52 Priserna är omräknade till gram silver per 100 kg och avser tre decenniers oviktade löpande 
medeltal 
53 Abel 1980, s. 1, s. 2  fig. 1 
54 Abel 1980, s. 3 
55 Malthus 1798 
56 Abel 1980, s. 3 
57 Borgström 1969, s. 210 ff. 
58 Den nationalekonomiske svenske banbrytaren K. Wicksell väckte stor uppmärksamhet när 
han 1880 gjorde sig till talesman för den nymalthusianismen. Han accepterade folkökningsla-
gen men hade en annan uppfattning om medlen än Malthus, nämligen att använda födelsekon-
troll, se Gårdlund 1990 
59 Abel 1980, s. 4 
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 För att diskutera Labrousses depressionsteori60 har Abel använt G. Kings be-
räkningar över hur mycket priserna steg respektive sjönk efter graden av under-
skott respektive överskott av normal spannmålsskörd.61 King beräknade att med 
en skörd 10 % lägre än det normala steg priserna med 30 %. Om underskottet 
var 20 % steg priserna med 80 %; var det 50 % steg de med 450 %. Hur priserna 
påverkade lantbrukarnas finanser är en annan fråga, som Abel illustrerar med tre 
gårdsstorlekar. Den minsta gården A kan endast sälja 20 % av en normal skörd, 
huvuddelen går åt för skatt, egenkonsumtion och utsäde. Gårdsstorlek B kan säl-
ja 40 % och gårdsstorlek C 60 %. Vinsten blir för A 1 000, för B 4 000 och för C 
12 000. Om skördeutfallet blir 20 % lägre än normalt har gård A ingenting att 
sälja, gård B kan sälja 25 % av skörden och gård C   50 %. Priset skulle då öka 
med 80 %.62 Abel anför att om priset på spannmål var högt tvingades konsumen-
ten att spara på industriprodukter med mer elastisk efterfrågan, såsom textilier, 
byggnadsvaror, hushållsartiklar m.m. Omvänt, när spannmålspriserna var låga, 
fanns det en ökad efterfrågan på dessa varor och därmed på arbete och kapital.63

 J. de Vries diskuterar främst tre orsaker till krisen under den första hälften av 
1600-talet: 1) Malthus befolkningskris, 2) krigens och enväldenas följder, samt 
3) monetära förhållanden.64 Inga av dessa synes enligt de Vries tillfredsställande 
kunna förklara krisen. En malthusiansk befolkningskris dominerade knappast 
1600-talets Europa. Det var bl.a. för stora skillnader i befolkningsutvecklingen 
mellan Europas olika regioner. Den andra orsaken integrerar både ekonomiskt 
historiska och politiskt historiska förhållanden. Tre krigsförhållanden utspelades 
under 1600-talet: det trettioåriga kriget, inbördeskrig och oroligheter i mitten av 
1600-talet i England, Frankrike och Spanien samt allmänt europeiska krig 1683-
1721.65 Oupphörliga krig stimulerade vissa sektorer i den europeiska ekonomin, 
medan andra sektorer utsattes för ödeläggelse. Den tredje tänkbara orsaken krä-
ver att tre förutsättningar är uppfyllda, vilket knappast var fallet. Dessa är: 1) att 
det spanska silvret snabbt kom att ingå i myntcirkulationen i Europa, 2) att kre-
ditinstrument såsom växlar inte kom att sprida sig så att de minskade behovet av 
ädelmetaller i den internationella handeln och 3) att dräneringen av guld och sil-
ver från cirkulationen genom tesaurering eller export till Orienten inte kompen-
serade för silverimporten. Monetär instabilitet spelade dock en roll under kortare 

                                                            
60 Labrousses depressionsteori sammanfattas: 1) dåliga spannmålsskördar drev upp priserna; 
2) majoriteten av bönderna förlorade inkomst vid dåliga skördar; 3) stadsbefolkningen fick 
spendera mera pengar på livsmedel vid dåliga skördar; 4) innebörden av 2) och 3) är att han-
deln och efterfrågan på arbetskraft minskade; 5) omvänt vid goda skördar minskade spann-
målspriserna, böndernas inkomst ökade, stadsbefolkningen kunde spendera mindre pengar på 
livsmedel, handeln ökade och efterfrågan på arbetskraft ökade, Abel 1980, s. 9 
61 G. King var en engelsk statistiker, som bl.a. gav ut ett verk år 1699. Se t.ex. de Vries 1976, 
s. 157 och Lext 1984, s. 317 ff. 
62 Abel 1980, s. 9 ff. 
63 Abel 1980, s. 176 
64 de Vries 1976, s. 4 ff. 
65 Då inträffade bl.a. det spanska tronföljdskriget och det stora nordiska kriget 
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kriser, t.ex. 1619-1622, som de Vries betecknar som en handelskris. En annan 
infallsvinkel är att institutionella och sociala förhållanden i Europa reste hinder 
för en fortsatt ekonomisk tillväxt, vilket inte är minst viktigt som tekniska be-
gränsningar i produktionen. 

Synsätt och källtyper 
Det finns två olika typer av källor inom prishistorien. Den ena metodiska inrikt-
ningen bygger på räkenskaper från olika institutioner, dvs. primärkällor, den 
andra bygger på priskuranter och olika slags taxor. Eftersom det är uppenbart att 
båda källtyperna har svagheter har strävan i senare arbeten ofta varit att de skall 
komplettera varandra. I min licentiatuppsats har jag mera utförligt pekat för- och 
nackdelar med de bägge metoderna, men här skall ändå några principiella frågor 
tas upp.66

 Beveridge menade att ett isolerat monetärt pris praktiskt tagit inte betydde 
något.67 Han pekade också på att hans arbete baserades på serier av priser på 
samma plats med liknande transaktioner för samma ändamål, till skillnad från 
Thorold Rogers, som använde och kombinerade isolerade data för transaktioner 
på många olika platser.68 Beveridge påpekade att huvuddelen av hans historia 
vilade på nytt material, vilket berodde på att han endast ville använda långa, en-
hetliga prisserier. Endast i ett par fall använde han Thorold Rogers tryckta mate-
rial. Vidare exkluderade Beveridge användningen av personliga räkenskaper och 
kommersiella dokument.  
 Det geografiska området för Beveridges studie är södra och östra delen av 
England. För norra och västra England saknades dokumentation över priser och 
löner från samma institution, för samma ändamål och under längre perioder. I de 
flesta fall sattes priserna vid en transaktion; vid köp eller försäljning. Priserna 
representerar fritt köpslående mellan köpare och säljare. I den först utgivna de-
len för perioden 1550-1830 (Mercantile Era) består priserna nästan uteslutande 
av köparens priser tagna från räkenskaper vid institutioner (skolor, sjukhus, re-
geringsdepartement). Distinktionen mellan köp- och säljpriser är enligt Beverid-
ge inte viktig. Däremot är det viktigt att, när prisjämförelser görs, förhållandena 
i övrigt är likartade mellan de olika tidpunkterna för prissättningen. Beveridge 
föredrog att studera priserna på de enskilda varorna var för sig framför att föra 
dem samman i varugrupper.69

 Posthumus prisdata från priskuranter i Amsterdam70 fick en viss kritik.71 Be-
roende på ofullständiga uppgifter för särskilt tiden före 1625 tvingades han att 
                                                            
66 Hansson 2000, s. 4 ff. 
67 Beveridge 1939, s. xxvii ff. 
68 Rogers 1866-1902 
69 Beveridge har även lämnat andra intressanta aspekter på priser. En rör väder och skörde-
cyklar (Beveridge, 1921), en annan vetepriser och regnmängder i västra Europa (Beveridge 
1922) 
70 Posthumus 1946 
71 Cole-Crandall 1964, s. 385 
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interpolera data. Även Posthumus ansåg att prisdata skulle vara ömsesidigt jäm-
förbara.72 I den första volymen presenterades serier av partipriser, i den andra 
främst institutionella priser. De senare visade en annan ekonomisk värld genom 
att transaktionerna i motsats till partipriserna inte ledde till ytterligare handel. 
Det var endast fråga om ett fåtal varupriser och köpare. Trots att institutionerna 
hade fördelar vid transaktionerna, eftersom man delvis gjorde inköp av stora 
mängder till ett lägre pris eller med rabatt, ansåg Posthumus att det var fråga om 
återförsäljningspriser.  
 Posthumus andra volym gäller varupriser i Utrecht, Leyden och Amsterdam. 
Motiven för Posthumus val var att Utrecht var ett ekonomiskt och kyrkligt cent-
rum för landet. De äldsta priserna var från mitten av 1200-talet. Leyden var lan-
dets textilcentrum under medeltiden med en livlig handel specialiserad på klä-
den. I Amsterdam har inte prisserier kunnat nyttjas förrän för 1500-talet efter-
som mycket har förstörts genom bränder.  
 G. Clark har i en uppsats73 konstruerat en årlig engelsk prisserie för 1200-
1914, som innehåller 26 olika varor (12 vegetabilier, 9 animalier samt ylle, ved, 
timmer, cider och honung). Underlaget består av redan publicerade priser men 
även för uppsatsen inhämtade data ur arkiv. Nyheten är att alla dessa data har 
aggregerats, bl.a. priser från J. E. T. Rogers och Beveridge,74 och ett viktat lev-
nadskostnadsindex har konstruerats. Beveridge´s och Rogers´ kalkyler grundade 
sig på skördeår som började med Michaelmas (29 september),75 men Clark an-
vänder sig av kalenderår i de fall datum för priserna inte anges i källorna.76

 O. H. Grytten har konstruerat ett konsumentprisindex (consumer price index 
[CPI]) för Norge 1516-2003.77 Det innehåller ett nytt CPI för tiden före 1871 
och bygger på månatliga och kvartalsvisa priser på 47 varor i norska städer från 
år 1830 och årspriser på 29 varor i större norska städer 1819-1830. Större delen 
av prisdata har hämtats från arkiv i Bergen.78 Författaren anger att för perioden 
före 1819 har det inte varit möjligt att konstruera ett CPI med samma höga vali-
ditet och reliabilitet som för tiden från 1819 och framåt. CPI för Norge 1516-
1819 har fogats samman med index för 1819-1871.79

                                                            
72 Posthumus 1946, s. xv ff. 
73 Clark 2005 
74 T.ex. Rogers 1866, 1882, 1888 och Beveridge 1939 
75 Skälet är att skördeutfallet hade en avgörande betydelse för jordbrukspriserna. Skördeåret 
för år 1620 sträcker sig sålunda från 29 september 1620 till 28 september 1621 
76 Clark 2005, s. 4 
77 Grytten 2005 
78 Professor Ingvar Wedervang’s Historical Archive on Prices and Wages at the Norwegian 
School of Economics and Business Administration in Bergen. Primärdata som används i hans 
uppsats har hämtats från arkiv av tre forskarassistenter vid the Norwegian School of Econo-
mics and Business Administration, Bergen 
79 Grytten 2005, s. 1 
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 Eftersom avhandlingen ägnas åt västra riksdelen i Sverige kommer endast un-
dantagsvis internationella jämförelser att göras med inriktning på kontinenten; 
Abels prisuppgifter är tillräckliga. 

Den svenska prishistorien under främst 1600- och 1700-talet80

Markegångstaxor
För tiden före 1800 har främst markegångstaxorna studerats i Sverige. De klas-
siska arbetena är avhandlingen 1915 "Spannmålshandel och spannmålspolitik i 
Sverige 1719-1830" och uppsatsen 1921 "En svensk prishistorisk studie", båda 
av K. Åmark.81 Enligt Åmark har taxorna ett enastående värde, prisserierna har 
tillkommit på i huvudsak ett likartat sätt och de är kontinuerliga.82 Han föreslog 
att varje läns taxor skulle bearbetas och publiceras men han diskuterade inte des-
sas källvärde. Åmark skapade ett generalprisindex bestående av ovägda medeltal 
baserade på drygt 20 varuslag.83

 Efter Åmark har en fortlöpande forskningsdebatt förts om markegångstaxorna 
som prishistorisk källa. En sådan diskussion kan följa två huvudlinjer. Den ena 
är att jämföra taxorna med annat prisunderlag och därefter dra slutsatser om tax-
orna återspeglade prisrörelser på kort respektive lång sikt. Den andra är att göra 
en institutionell analys av markegångssättningen, dels av bestämmelserna och 
deras förändringar, dels hur de följdes och därefter dra slutsatser, m.a.o. dess 
tillkomsthistoria. En annan diskussion gäller om räkenskaper eller taxor är de 
mest tillförlitliga källorna.
 Heckscher studerade livsmedelsprisernas utveckling i förhållande till den all-
männa prisutvecklingen grundad på Åmarks prisindex.84 Studien försvårades 
dock av att detta index dominerades av jordbrukspriserna. Heckscher ansåg ändå 
att markegångstaxorna var det mest kontinuerliga prismaterialet för 1700-talet.85

 Det finns få separata arbeten om priser i östra riksdelen (Finland). En studie 
avser prisutvecklingen 1732-1870.86 V. F. Johansson påpekar att markegångs-
taxorna har karaktären av kompromisstaxor som eliminerar större prisföränd-
ringar mellan åren. I varje fall gäller det under de dåliga skördeåren då taxorna 
sattes lägre av humanitära skäl, men taxorna belyser ändå enligt författaren de 

                                                            
80 Avsnittet bygger huvudsakligen på Hansson 2000. Från s. 7 ff. finns en redogörelse för de 
första prishistoriska diskussionerna i början på 1900-talet främst mellan E. F. Hecksher,  
H. Rosman och E. Sommarin som inte återges här 
81Åmark 1915 och Åmark 1921
82 Det kan tilläggas att markegångstaxorna i många avseenden är unika internationellt sett när 
det gäller den regionala spridningen. Fr.o.m. 1732 finns det något så när fullständiga prisserier 
över ett stort antal persedlar 
83Åmark 1921  
84 Heckscher 1949, s. 236 ff.   
85 Heckscher 1949, s. 743 ff. Heckschers prishistoria för 1600-talet har behandlats utförligt i 
ett särskilt kapitel i Hansson 2000 
86 Johansson 1924 
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långsiktiga prisförändringarna.87 J. Sarkamo har undersökt hur markegångssätt-
ningen i praktiken gick till under frihetstiden i de finska länen och kommit fram 
till att de inlämnade torgpriserna var lägre än marknadspriserna.88 Flera forskare 
har också funnit att länsmarkegången i Sverige inte överensstämmer med det 
ovägda medeltalet av torgpriserna vid en bestämd tidpunkt i länets städer.89 O. 
Bjurling, som granskat markegångssättningens tillkomst, ger bevarade torgpriser 
från städernas magistrater större källvärde än länsmarkegångstaxorna, som till 
skillnader från städernas priser är värderingar.90

 För att pröva taxorna värde som prishistorisk källa studerade G. Olander hur 
markegångssättningen i Västergötland gick till. Han konstaterade att under åren 
1725-1756 var markegångstaxorna på råg avsevärt högre än priserna i städerna i 
Skaraborgs län.91 Vidare tillbakavisade Olander Åmarks ståndpunkt att de tryck-
ta markegångstaxorna 1757-1772 skulle var ett högst värdefullt prisstatistiskt 
material.92 G. Utterström har gett Olander rätt i den nämnda kritiken mot Åmark 
men kritiserade Olanders slutsatser på flera punkter. Den viktigaste var att tax-
orna skulle vara ett resultat av att landshövdingen otillbörligt ingripit till förmån 
för räntetagarna.93 Olander kom trots sin kritik mot taxornas källvärde fram till 
att markegångstaxorna kunde visa tendenserna i prisutvecklingen. H. Lindgren 
anser att Olanders undersökning gett betydelsefulla resultat men att hans slutsat-
ser ter sig något förhastade.94

 P. E. Brolin har undersökt hur markegångssättningen gick till i Stockholms 
län 1731-1774.95 Han slutsats är att markegången är ovägda medeltal av de pris-
er som faktiskt betalades i länets städer.96

 G. Utterström använde markegångstaxorna i sin avhandling "Jordbrukets ar-
betare". Han studerade daglönerna men gjorde "åtskilliga reservationer" vad 
gällde lönetrender. Till daglöner återkommer jag under kap. 3. Utterström fast-
slog att markegångstaxan inte är "oanvändbar" för en undersökning, som gäller 
trenden för priser och dagsverken. 97 Några fallstudier av komparativa prisunder-
sökningar visar det.98

                                                            
87 Johansson 1924, s. 246 ff. 
88 Sarkamo 1970 
89 Markegången (länsmarkegång) var ett fastställt pris inom ett län efter vilket en persedel 
skulle betalas till kronan eller indelningshavare som årlig beskattning. Den skulle fastställas 
av landshövdingen; fr.o.m. 1675 skulle den grundas på attester från köpstäderna. Efter 1675 
ändrades reglerna för markegången åtskilliga gånger, Linde 1887, s. 240 och 257   
90 Bjurling 1946, s. 341 
91 Olander 1951, s. 109 ff. 
92  Åmark 1915, s. 49 ff. 
93  Utterström 1957, not 219 till s. 876 
94  Lindgren 1971, s. 23 
95 Brolin 1953 
96 Brolin 1953, s. 115 ff. 
97 Utterström 1957, I, s. 876 -877 
98 Fridlizius 1957, Mårtensson 1961 och Lindgren 1971 
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 1972 gav L. Jörberg ut ett standardverk inom den svenska prishistoriska 
forskningen där markegångsmaterialet presenteras och principerna för den statis-
tiska bearbetningen beskrivs.99 Verket innehåller tabeller över markegången för 
ett sextiotal skattepersedlar. Enligt Jörberg går det inte att ta ställning till om 
priskuranter och markegångstaxor100 skulle vara att föredra framför prisuppgifter 
från handelstransaktioner.101 I båda fallen är det nämligen nödvändigt att göra en 
kritisk analys av källorna. Till skillnad mot de flesta både nationella och interna-
tionella prisstudier innehåller Jörbergs prishistoria en ekonomisk-historisk ana-
lys. Enligt Lindgren ställs dock i analysen fler frågor än den ger svar på men in-
dikerar var fördjupad analys skall göras.102

 L. Herlitz har undersökt grundskatten efter länsmarkegång 1730-1775 i Ska-
raborgs län.103 Han drog slutsatsen att prisutvecklingen jämfört med Jörbergs 
ovägda medeltal för samtliga län visar en något mer accentuerad utveckling i 
Skaraborgs län. Herlitz tvivlar på Jörbergs slutsats att de relativa priserna 
spannmål/animaliska (och andra produkter) skulle ha en sjunkande trend. Herlitz 
konstaterade i en uppsats 1977 att underlaget under 1700-talet för andra skatte-
persedlar än spannmål ”ofta sviktade, att intresse för deras prisförändringar till 
en början var mindre och att motståndet mot att registrera deras förändringar var 
större”.104

 Den viktigaste slutsats man enligt min uppfattning kan dra är att man inte kan 
ge ett generellt omdöme om markegångstaxornas källvärde utan man måste klar-
lägga förhållandena i det studerade länet eller staden vid den aktuella tiden. 
 Det finns ytterligare några arbeten som rör markegångens källvärde men de 
gäller 1800-talet. Då principerna för markegångssättningen under detta sekel var 
helt annorlunda än under 1600- och 1700-talen har de mindre intresse i detta 
sammanhang.105

Användning av räkenskaper
I en avhandling om spannmålshandel och spannmålspriser gör A. Hegardt en 
regional prisjämförelse mellan priserna i Stockholm, Falun och Bergslagen ur 

                                                            
99 Jörberg 1972 
100 Markegångspriser avser priserna på städernas torgplatser; markegångstaxor och markegång 
är synonymer med markegångspriser, Bjurling 1946, s. 340. Jämför not 74 
101 Jörberg 1972, I, s. 5 
102 Lindgren 1973, s. 597 
103 Herlitz 1974, s. 249 ff. 
104 Herlitz 1977, s. 41 
105 A. Johansson har skrivit en uppsats om regionala lönedifferenser samt lönernas föränd-
ringar i förhållande till levnadskostnadernas fluktuationer på kort sikt kring industrialismens 
genombrott i Sverige, Johansson 1944, s. 60-72. Bl.a. jämförde Johansson dagsverkspriserna 
för markegången mellan olika län på 1830-talet resp. 1890-talet. Liksom Bagge m.fl. använde 
Johansson dagsverkspriserna som ett mått på ordinärt, "fritt" lönearbete, Bagge, Lundberg, 
Svennilson 1935, s. 125. Se även Wohlin 1905, Fridlizius 1957, Martinius 1967 och Rumar 
1970
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Uppsala universitets prismaterial från sin omfattande spannmålshandel.106         
Hegardt studerade också samvariationen mellan svenska och europeiska spann-
målspriser. 
 En tidig gren av prishistorien i Sverige, som Hecksher arbetade med på 1930-
talet, har utvecklats vidare på 1980- och 1990-talen inom projektet ”Agrar pro-
duktion, priser och löner i 1500-talets Sverige”. J. Söderberg ställde frågan om 
Heckscher hade rätt med utgångspunkt från dennes studie över levnadsstandard, 
priser och prisutveckling i Sverige under 1500-talet.107 Söderberg konstaterade 
att det saknas svenska reallönebestämningar - viktiga för tolkning av levnads-
standardförändringar - motsvarande vad som finns i Europa.108 I uppsatsen rela-
terar författaren de nominella daglönerna till ett nytt levnadskostnadsindex med 
bredare prismässigt underlag och, enligt författaren, med mera realistiska vikter 
än Heckschers generalprisindex. Söderberg gjorde ett vägt levnadskostnadsindex 
där han hämtade inspiration från den internationella forskningen.109 Källor är 
olika räkenskaper i Stockholm. Söderberg har gått vidare på den linjen i en upp-
sats 1988 tillsammans med A. Jansson.110 Vidare har Söderberg tillsammans 
med U. Jonsson och C. Persson behandlat reallöner i Stockholm 1750-1850 i 
jämförelse med 3-7 andra städer i Europa.111 I det senare arbetet deflaterades de 
nominella daglönerna för outbildade arbetare med rågpriset för att få fram ett 
reallöneindex. Brist på data tillät inte att relatera penninglönen till en representa-
tiv konsumtionsbudget. I ingetdera av fallen har markegångstaxorna på dagsver-
ken använts eller har använts enbart undantagsvis. Skälet till det är dels att mar-
kegångstaxorna inte alls eller inte helt täcker de aktuella perioderna, dels att de 
enligt författarna troligen inte representerar marknadspriser.112

 I föreliggande avhandling kommer inte någon typ av konsumentprisindex el-
ler levnadskostnadsindex att konstrueras beroende på brist på data. 
 Ett 1991 utkommet verk ”Dagligt bröd och onda tider i Stockholm och Väst-
sverige 1500-1770” behandlar dittills mindre kända prisrörelser under 1600-

                                                            
106 Hegardt 1975 
107 Söderberg 1987. Författaren avser det generalprisindex som Heckscher utarbetade för åren 
1540-1620 utifrån Stockholms handlingsräkenskaper och publicerade i Heckscher 1935-36.  
I: 1 s. 84-100, 202-227, Bil. 7 och I: 2, s. 402-426, 642-656 
108 I England har utarbetats reallöner för perioden 1264-1916 i såväl årssiffror som 21 års gli-
dande medeltal. Se Brown och Hopkins 1956 och 1981 
109 G. Myrdal använde vägda levnadskostnadsindex, Myrdal 1933, s. 115 ff. Vikterna bestäm-
des efter den andel varje vara antogs ha av en generell konsumtionskorg. För att bestämma 
reallönernas utveckling i Bagge, Lundberg och Svennilson 1935 användes Myrdals levnads-
kostnadsindex som deflator 
110 Söderberg och Jansson 1988 
111 Söderberg, Jonsson och Persson 1991 
112 Söderberg 1988, s. 47 
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talet.113 Till skillnad mot Söderberg och Jansson använder Andersson Palm även 
avlösningspriser och markegångstaxor.  

Användning av priskuranter och statistik 
S. Högberg har i en avhandling över utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet valt 
att använda priskuranter som källa för att följa prisutvecklingen på järnpriser i 
Stockholm.114 När sådana började ges ut i Stockholm är okänt, men det finns 
några bevarade redan från tidigt 1700-tal.115 Det finns tryckta priskuranter 1740-
1776 och priskuranter var införda i Daglig allehanda 1786-1787. Högberg visar 
prisnoteringar på järn i Stockholm 1728-1776 i dkm och i Stockholm 1740-1776 
i riksdaler holländsk courant. 
 Först för 1800- och 1900-talen är det möjligt att i studier av priser och lev-
nadsvillkor använda offentlig och privat statistik som källa. Som exempel kan 
nämnas att J. Björklund och H. Stenlund har använt löner och levnadskostnader 
för sågverksarbetare i Sundsvall, Värmland och Södermanland/Östergötland un-
der 1910-1939.116 Författarna använder Laspeyre index för vilket en årlig famil-
jebudget med kvantiteter och priser erfordras.117 Vägningen utgår familjens kon-
sumtion och måttet kallas ”levnadsstandard” och konstrueras som ett mått på 
vad som återstår av lönen när alla förnödenheter är betalda (Share Left). Prisin-
dex avspeglar inte endast priserna utan också vägningen.118

Avlösningspriser och markegång jämfört med annat prisunderlag  
E. Orrman har skrivit en uppsats om priserna på råg, smör, tjära och salt i Egent-
liga Finland under den första delen av den Nya Tiden.119 Orrman jämförde priser 
från handelstransaktioner med avlösningspriser och fann att de senare fram till 
år 1560 följde varuprisernas utveckling.120 Prisutvecklingen i Egentliga Finland 
överensstämde i stort med den i Sverige utom när det gäller rågpriserna som på-
verkats av missväxter. 
 S. Mårtensson jämför markegångstaxorna i Göteborg och Bohus län med 
marknadspriser på smör och malt för Göteborgs hospital och Göteborgs fattig-

                                                            
113Jansson, Andersson Palm och Söderberg 1991. Boken består av Priser och löner i Stock-
holm 1600-1719 (Jansson och Söderberg) och av Priser i Västsverige 1500-1700 (Andersson 
Palm) 
114 Högberg 1969 
115 Högberg 1969, s. 86 
116 Björklund och Stenlund 1990 
117 Index enligt Laspeyre använder basårets vikter under hela undersökningsperioden 
118 Ljungberg 1990 har haft anledning att använda andra vikter i en analys av främst de lång-
siktiga förändringarna av svensk varuproduktion 1885-1969. Författaren konstruerar prisserier 
och prisindex och analysen syftar till att ringa in problem men inte till att dra definitiva slut-
satser. Det är alltför många variabler i orsakssammanhangen för att materialet skall möjlighet 
till annat än en tentativ diskussion, Ljungberg 1990, s. 11 
119 Orrman 1982. Egentliga Finland avser förutvarande Åbo slottslän 
120 Vid den s.k. förbytningen utbyttes skattepersedlar till pengar, Orrman 1990, s. 365 
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hus 1731-1810.121 Samstämmigheten i prisutvecklingen mellan de båda prisseri-
erna är ”utomordentligt god” även om de procentuella avvikelserna för skilda år 
var stor.122 Medelavvikelsen låg inom ca ±10 %. Mårtensson klargjorde att pris-
noteringars representativitet måste klarläggas innan markegångstaxorna kan an-
vändas i jämförande prisundersökningar.  

Hur priserna uttrycks 
Som redan framgått uttryckte Braudel och Spooner priserna i silver för att det 
var ett internationellt betalningsmedel.123 Enlig Jörberg ansåg Adam Smith att 
korn genom århundradena är ett bättre mått på prisutvecklingen än silver.124 Det 
ligger närmare till att samma kvantitet korn kräver samma kvantitet arbete än 
samma kvantitet silver. Jörbergs intryck var att Smith hade mer rätt än den in-
ternationella priskommittén. Slutsatsen är att vi endast borde analysera nominel-
la priser eller marknadspriser. För att förstå de strukturella skiftena i ekonomin 
måste vi analysera de relativa priserna. Skälet till att räkna om priserna till sil-
verekvivalenter var att eliminera prisförändringar p.g.a. myntförsämringar. 
Nackdelen var dock att även silver var en vara som åsattes ett pris. Därigenom 
deflaterades priserna alltför starkt enligt flera prishistorikers uppfattning. Jör-
berg t.ex. anför att Hamiltons priser i silver sjönk starkt 1543-1551 i England 
medan priserna uttryckta i gällande monetära termer steg snabbare än både tidi-
gare och senare.125 Prishistoriska kommitténs rekommendation att räkna om pri-
serna till silverekvivalenter följdes vare sig av Beveridge eller av Elsas. 

Klassificering av prishistorien 
G. Gunnarsson har klassificerat prishistorikerna efter deras benägenhet att göra 
ekonomisk-historiska analyser av prisdata.126 Den första generationen, som ver-
kade före första världskriget, drog långt gående slutsatser liksom den tredje ge-
nerationen gjorde efter det andra världskriget. Under mellankrigsperioden, när 
prishistoriska kommittén bildades, begränsade prishistorikern sin roll till att fast-
ställa prisutvecklingen medan ekonomhistorikerna skulle analysera den.127 S. 
Högberg anser att en sådan gränsdragning visat sig vara ohållbar. Prishistori-
kerns val av material och uppläggning av arbetet bestämmer vilka möjligheterna 
är för en senare analys. Klassificeringen haltar eftersom Hamiltons gick längre 
än vad prishistoriska kommittén syftade till genom att han analyserade prisut-
                                                            
121 Mårtensson 1961 
122 Mårtensson 1961, s. 272 ff. I studien ingår även maltpriser 1677-1810 och smörpriser 
1689-1810 
123 Se ovan Prishistoria och ekonomisk historia
124 Jörberg 1988, s. 5 ff.
125 Jörberg 1988, s. 4 och Gould 1964, s. 257. Hamilton ansåg dock senare att priser och löner 
i de vanliga betalningsmedlen är mer signifikanta än fasta vikter i guld eller silver. Guld eller 
silver skulle användas för internationella jämförelser, Hamilton 1944, s. 48
126 Gunnarsson 1976 
127 Högberg 1963, s. 203
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vecklingen. Under de senaste åren finns webbaserade kompilationer på prisseri-
er, en del utan analys av prisutvecklingen.128

 En annan mer påtaglig skillnad mellan äldre och yngre prishistoriker är hur 
priserna uttrycks. Äldre prishistoriker, med undantag bl.a. för Beveridge och El-
sas, räknade om priserna till silverekvivalenter med de fördelar och nackdelar 
som framförts ovan.  
 Svenska prishistoriker tycks inte i någon större utsträckning ha tagit intryck 
av den prishistoriska kommittén. Det är endast några av dessa som har ägnat sig 
åt mer utvecklade ekonomisk historiska analyser av prismaterial. Det enda ren-
odlade stora verket av detta slag står L. Jörberg (1972) för.129

Disposition 
Avhandlingen är indelad i två volymer. Den första volymen består av tre delar:    
I. Inledning och utgångspunkter, II. Prisförändringar och prisrelationer och III. 
Faktorer som påverkar priserna. Den andra volymen innehåller en tabellbilaga 
och en diagrambilaga. Den första delen i Volym 1, I Inledning och utgångspunk-
ter, innehåller bl.a. internationell prishistoria och den svenska prishistorien un-
der främst 1600- och 1700-talet. Därefter kommer II Prisförändringar och pris-
relationer, som består av fyra kapitel. Det första kapitlet innehåller en genom-
gång av kyrkans organisation och kyrkoarkivalierna i Östergötland, kap. 1. I ka-
pitel 2 redovisas pris- och lönematerialet i Östergötland. Kapitel 3 innehåller 
bl.a. konstruktion av tabeller samt beräkning av priserna i Östergötland; vidare 
presenteras prisutvecklingen och dagsverkslöner. I ett avslutande avsnitt be-
handlas förtäringen vid Vadstena hospital och eventuella samband med prisför-
ändringarna. De i studien nådda resultaten jämförs i kapitel 4 med andra priser 
och löner främst från andra studier. Vidare jämförs förtäringen vid Vadstena 
hospital med andra studier.
 I del III Faktorer som påverkar priserna söks tänkbara orsaker till prisföränd-
ringarna. I kapitel 5 tecknas den bakgrund som klimat och väder, militärstaten 
samt befolkningsutveckling utgör. I ett delavsnitt130 behandlas ett eventuellt 
samband mellan prisförändringarna och befolkningsutvecklingen i en del av Ös-
tergötland. Kapitel 6 innehåller en diskussion över orsaker till prisförändringar-
na. Avhandlingen avslutas med Sammanfattning och slutsatser (kap. 7), Summa-
ry och appendix.  
 Tabell- och diagrambilagan finns som nämnts i en särskild volym, som även 
innehåller en förteckning över hospital och kyrkor.  

                                                            
128 T.ex. Clark 2005 och Grytten 2005 
129 En utförligare klassificering av internationell och svensk prishistoria finns i Hansson 2000, 
s. 17 ff. 
130 5.3.3 En fallstudie om prisförändringar kontra befolkningsutveckling 
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Avgränsningar 
Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att tillföra ny kunskap om 
priser och prisförändringar under stormaktstiden. Det finns stora luckor när det 
gäller kunskaperna om priser under både 1600- och 1700-talet särskild under 
den tidigare delen. Prismaterialet under tiden före 1650 är mer begränsat och 
mer svårtillgängligt än efter 1650. Källmaterialet är ofta mycket tidskrävande att 
excerpera. Främst har priser från räkenskaper från kyrkor och hospital i Öster-
götland undersökts men även i någon utsträckning markegångspriser.  
 För att bredda jämförelsematerialet har även priser excerperats från källor 
som kommer från flera landskap131 samt från Göteborg och Stockholm, men en-
dast en del har kunnat användas. En svårighet har varit att få fram tillräckligt 
långa sammanhängande prisserier för att kunna göra en meningsfull studie, en 
annan att vissa transaktioner i början av 1600-talet ofta omfattar direkta byten 
mellan olika varor utan angivande av priser.132 I andra fall har excerperat pris-
material inte kunnat användas, då där förekommit mycket stor prisstelhet över 
åren vid både köp och försäljning, vilket kan tolkas som överenskommelser om 
fleråriga fasta priser.133

 Källäget har emellertid gjort det möjligt att i föreliggande studie använda rä-
kenskaper från fyra hospital och ca femtio kyrkliga församlingar i Östergötland. 
Priser från andra studier kommer att jämföras med för avhandlingen excerperat 
underlag och analyseras. För att försöka förstå vad prisernas utveckling kan ha 
betytt för allmogen har dagsverkslöner undersökts i Östergötland och Kalmar. 
Det visade sig dock att det finns mycket få uppgifter om löner i de undersökta 
räkenskaper varför få slutsatser kan dras. 
 En viktig frågeställning är hur prisförhållandena mellan olika varugrupper 
utvecklades såväl kortsiktigt som långsiktigt liksom mellan varorna, dvs. föränd-
ringarna av de relativa priserna. Ett slags relativa priser är arbetslöner i relation 
till priser. Ett sätt är att jämföra levnadskostnader utifrån det aktuella konsum-
tionsmönstret inom en befolkningsgrupp.134 Man kan utgå från konsumtionen 
vid den studerade periodens början, i slutet av den studerade perioden eller från 
ett genomsnitt av konsumtionen under hela perioden (fastbasmetoden). Man kan 
välja kedjemetoden, dvs. flera tidpunkter för vilka konsumtionen bestäms och 
där man jämför den första tidpunkten med den andra, den andra med den tredje 
osv. Principiellt stöter det på hinder eftersom det måste säkerställas att jämförel-
ser gäller samma nivå på levnadsstandarden. Den nämnda diskussionen om pro-

                                                            
131 Dalarna, Småland, Södermanland och Västergötland  
132 T.ex. Skara hospital. - Källa: RA, Kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper Skara stift. – 
Fenomenet förekommer även periodvis i kyrkornas räkenskaper i Östergötland 
133 Ett exempel i räkenskaperna från Växjö hospital utvisar samma pris på försåld spannmål 
1691-99, VLA, Växjö Domkapitels arkiv. Samma problem förekommer i Mönsterås 1700-
1713 (Småland) och i Hällestad 1680-1724 (Östergötland) 
134 Se t.ex. SOU 1943: 8, Betänkande angående levnadskostnadsindex, s. 14   
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blem i att använda Brown-Hopkins reallöneindex kan också ses som ett princi-
piellt hinder.   
 Beroende på det mycket begränsade källmaterialet väljs att inte använda nå-
gon form av levnadskostnadsindex. I stället används en enkel indikation på för-
ändringar i levnadskostnader genom att beräkna antalet arbetsdagar för att för-
tjäna en så stor inkomst som erfordras för att kunna köpa en miniminivå av års-
konsumtionen av råg. 
 En annan uppgift är att förklara variationer av cyklisk karaktär i priserna, och 
särskilt varför priserna på spannmål varierade på ett annat sätt än övriga priser 
inklusive övriga livsmedel. Hypotetiskt har skördarnas storlek ett starkt negativt 
samband med priserna på de vegetabiliska livsmedlen, främst spannmålspriser-
na. Samma typ av korrelation torde gälla mellan höskörden och priser på vissa 
animaliska livsmedel. Uppgifter om höskördar förekommer dock knappast alls. 
En undersökning har visat att det var en påfallande samvariation mellan väx-
lingarna i boskapsstocken och spannmålsskördarna under åren 1617-1641.135

Det finns därför anledning att pröva om det finns ett positivt samband mellan 
priser på de olika sädesslagen och priset på kött. 
 Under det trettioåriga kriget konstaterades att under år med låga spannmåls-
priser i Tyskland låg rågpriset väl under vetepriset, medan rågpriset under år 
med höga priser i stort sett nådde samma nivå som vetet.136 Finns det ett liknan-
de mönster i föreliggande prismaterial? Veteproduktionens andel var emellertid 
bara omkring 5 % i Östergötland i början av 1600-talet137 och nyttjades främst 
för export, varför prisrelationen mellan korn och råg kommer att studeras.

Hypoteser och teser i teorier och modeller 
Källmaterialet medger endast mycket begränsade möjligheter till att pröva ens 
enstaka element i de olika teorier och modeller som redovisats. T.ex. har mycket 
noga undersökts vilka möjligheter det finns att söka bestämma en eventuell kor-
relation mellan prisrörelser och befolkningsrörelser (den malthusianska model-
len). För endast en socken i Östergötland finns uppgifter för en sådan undersök-
ning avseende stormaktstiden.138 Däremot kommer att diskuteras element i den 
agrara modellen, nämligen att variationer i skördarna medförde variation i sä-
despriserna och att prisförändringarna på säden, vilken utgjorde den större delen 
av hushållsbudgeten, spreds till andra priser.139 Vidare kommer att övervägas i 
vilken mån väder och klimat påverkat skördarna i jordbruket och därmed priser-
na på främst säd (den ekologiska modellen) samt i viss mån att värdet på betal-
ningsmedlen fluktuerade och därmed påverkade de nominella priserna (den mo-
netära modellen). Något underlag för att kunna studera utbud och efterfrågan på 

                                                            
135 Se s. 28 
136 Abel 1980, s. 153 ff. 
137 Myrdal 1999, s. 241 
138 Se nedan 5.3.3 En fallstudie om prisförändringar kontra befolkningsutveckling 
139 Se nedan III. Faktorer som påverkar priserna 
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varor och dess påverkan på priserna (den neoklassiska modellen) har inte påträf-
fats i arkiven.  

Undersökningsområdet: Östergötland 
Under en kort tid sedan hertigdömet efter hertig Johans död 1618 drogs in till 
kronan förvaltade Vadstena ståthållardöme Västra Östergötland (Västanstång), 
medan den andra hälften av Östergötland (Östanstång) förvaltades av ståthålla-
ren på Stegeborg vid ostkusten.140 1621 slogs de båda hälfterna samman under 
en ståthållare, vilken efter 1634 års regeringsreform avlöstes av en landshövding 
med Linköping som residensstad. Landshövdingens inflytande över städerna 
kom efterhand att få allt större vikt.141 Länsindelningen reglerades genom en 
landshövdingeinstruktion från år 1635.  
 När drottning Kristina abdikerade 1654 fick hon Norrköping som s.k. under-
hållsländer, men redan 1668 återgår jurisdiktionen över Norrköping till lands-
hövdingen.142 Vadstena län, som även under 1700-talet ingick i Östergötlands 
län, låg under en särskild förvaltning fr.o.m. 1679 som underhåll av änkedrott-
ning Hedvig Eleonora fram till år 1719.143 I Östergötland fanns under 1700-talet 
fem köpstäder: Norrköping, Linköping, Söderköping, Skänninge och Vadstena. 
De två minsta städerna, Söderköping och Skänninge, hade ca 800 invånare år 
1800. Norrköping hade vid samma tidpunkt ca 9000,144 Linköping ca 2500 och 
Vadstena ca 1300 invånare.145

 Den förlorade utrikeshandeln för städerna i Västanstång kring 1620, vilken 
bekräftades genom 1636 års handelsordning, var helt avgörande för framtiden 
för Linköping, Skänninge och Vadstena.146 Norrköping och Söderköping förbe-
hölls stapelstadsrättigheterna. Söderköping föll dock tillbaka, vilket dels tillskri-
vits att Pfalzgreven Johan Casimir dominerade området genom sin förläning, 
dels att Norrköping tillväxte.147 Vidare ökade konkurrensen för Vadstena genom 
att Askersund fick stadsprivilegier år 1643.148 I Vadstena hade ca 30 % av       
befolkningen anknytning till de tre statliga anläggningarna (slottet, hospitalet 
och krigsmanhuset).149

                                                            
140 Westling 2002, s. 32 
141 Lindberg 1976, s. 162 
142 Hassler 1935, s. 340 
143 Ridderstad 1914, s. 335 
144 Enligt Heckscher 1936a, s. 390 hade Norrköping ca 5 000 invånare på 1640-talet.  
F. Hertzman har beräknat befolkningen till ungefär samma storlek, Hertzman 1886, s. 223 
145 År 1650 hade Vadstena 1208 och Skänninge 549 invånare, Westling 2002, s. 175, 178 
146 Lindberg 1976, s. 51  
147 Helmfrid 2001, s. 220 
148 Westling 2002, s. 28, 62-63 
149 Westling 2002, s. 89, 159 
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Karta över Östergötland 

Karta: Lisa Hammar 

 Naturgeografiskt kan Östergötland indelas i fyra huvuddelar: Norra skogs-
bygden, Slätten, Södra skogsbygden och Skärgården.150 Norra skogsbygden be-
gränsas i söder av ett stort förkastningssystem från Bråviken via Glan, Roxen 
och Boren till Vättern. Förekomsten av små sjöar är rik; urkalksten och malmer 
förekommer och den vanligaste jordarten är morän. Området domineras av barr-
skog. I det område där de aktuella sockenkyrkorna finns når inte bygden upp till 
200 m. över havet. I Norra skogsbygden ligger Östergötlands bergslag. Slätten
sträcker sig som ett ganska jämnbrett bälte tvärs över landskapet i ost-västlig 
riktning direkt söder om Norra skogsbygden. I söder övergår Slätten diffust i 
Södra skogsbygden. I väster skiljer sig den svagt böljande kambrosilurslätten 
påtagligt från de uppstigande bergen och moränhöjderna på Vikbolandet. De få 
sjöarna är stora. På kambrosilurslätten finns kalkängar och stäppängar. Jordmäk-
tigheten är i allmänhet stor och lerjordar förekommer vanligen. Slätten består till 

                                                            
150 Natur Kultur 1983, s. 15 ff. Grovt sett överensstämmer länet med landskapet 
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större delen av åker och annan jordbruksmark. Större skogsområden finns söder 
om Boren och Norrköping samt på Vikbolandets östra del.  

Södra skogsbygden omfattar stort sett hela den södra halvan av landskapet 
och karaktäriseras av sprickdalar i olika riktningar; dessa är antingen jordfyllda 
dalgångar eller består av sjöar. Endast de sydligaste delarna når upp över 200 m. 
över havet. Den vanligaste jordarten är morän. Kalksten har brutits på flera stäl-
len vid Ombergs norra ände. Skärgården karaktäriseras av sprickdalar och präg-
las starkt av berggrundens former. Där finns långt inskurna vikar och en skär-
gård. Innerskärgården har ett omväxlande odlingslandskap med stort inslag av 
ädla lövträd men även med inslag av barrskog.  
 Större delen av Östergötland tillhör tvåsädesområdet i Östra Mellansverige.    
I den södra delen förekom ett tresädessystem.151 Åkern användes i stort sett för 
odling av brödsäd. I Sverige tog rågodlingen fart först under 1500-talet och blev 
från mitten av 1700-talet det viktigaste brödsädesslaget fram till 1930-talet. Det 
hade tidigt trängt ut vetet, som hade odlats sedan stenåldern. Råg odlas huvud-
sakligen som höstråg. Vårråg, som skördas samma år som den sås, ger låg av-
kastning.152 Kornet var det dominerande sädesslaget till i mitten av 1700-talet. 
Det var således den viktigaste bröd- och grötsäden under flera sekler.153

 Ca 80 % av all sädestionde bestod av korn och råg.154  På slättbygderna domi-
nerade generellt korn samt i mindre omfattning på Vikbolandet. I Norra skogs-
bygden utgjorde råg 75 % av den sammanlagda odlingen av råg och korn; på 
Linköpingsslätten odlades råg och korn i ungefär samma omfattning. På Vadste-
naslätten och Skänningeslätten bestod ca 75 % av allt tionde av korn; odlingen 
av ärtor var stor. I Kustbygden hade rågen en liten övervikt (ca 55 %), medan 
övervikten var betydande i Åsundenområdet (2/3), inom vilket Hägerstad var 
centrum för landskapets förnämsta vetebygd. Svenskt centrum för ärtodlingen 
var främst dels Vadstenaslätten, dels norr om Mälaren. 
 De enskilda bönderna i Sverige levde i huvudsak i självhushållning, men det 
förekom såväl regionala som lokala skillnader. På slättbygderna dominerade 
spannmålsodlingen, i bergslagerna gruvor och bruk och i skogsområdena hade 
binäringar stor betydelse. Det ekonomiska resultatet berodde i mycket hög grad 
på hur skördarna slog ut. Flera års missväxt ledde till hungersnöd. En stor del av 
överskottet måste lämnas som ”ränta” till kronan eller adeln beroende på jordens 
natur, krono- frälse- eller skattejord.155 Det finns indikationer på att denna ränta 
ökade under 1500- och 1600-talet. Under stormaktstiden stagnerade åkerbru-
ket,156 men befolkningsutvecklingen fortsatte om än i långsammare takt än under 
                                                            
151 Sporrong 1997, s. 29 ff. 
152 Fogelfors 1997, s. 60, 68 ff. 
153 Fogelfors 1997, s. 74 ff. 
154 Indelningen grundar sig på boskaps-, utsädes- och tiondelängderna i länsräkenskaperna 
1640, Bergsten 1946, s. 50-56 
155 Rättsinnehavet av hemmanen fördelades enligt följande: 1654: krono 20 %, frälse 40 % 
och skatte 40 %; 1700 hade krono, frälse och skatte vardera 33 %, Ågren 1997, s. 275 
156 Myrdal 1997, s. 310 
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1500-talet. I Östergötland har från början av 1600-talet både åkerarealer och 
skördar stagnerat eller endast ökat något.157 Spannmålsproduktionen motsvarade 
inte längre befolkningens behov, och underskottet täcktes av import från de nya 
provinserna i Baltikum. Fr.o.m. nödåren 1649-50 upphörde Sveriges spannmåls-
export och skulle inte återuppstå förrän efter 150 år. Brytpunkten låg dock tidi-
gare, vid 1630-talet.158

 Under 1600-talet stagnerade i huvudsak den tekniska utvecklingen. Ibland 
gick den i viss mån tillbaka; ett exempel är bruket av plog i norra Östergöt-
land.159 Ända in på 1800-talet användes i Sverige årder ensamt eller tillsammans 
med plog för att bearbeta jorden.160 Först i mitten av 1700-talet började träred-
skap och verktyg bytas ut mot järn.161 På en genomsnittlig gård mer än trefaldi-
gades järninnehavet i vikt räknat från 1750 till 1870. Men mindre förändringar 
skedde. Under 1600-talet började lien ersätta skäran i skörden, vilket var arbets-
besparande men ökade axspillet.162 Mer än en dubbelt så stor areal kan skördas 
med lie under en arbetsdag jämfört med skära.163 Inköp av liar är vanligt före-
kommande i hospitalens räkenskaper i Östergötland från 1650-talet.164 Skäror 
förekommer dock fortfarande i räkenskaperna. 
 Efterhand som bergsbruket och utrikeshandeln utvecklades bröts självförsörj-
ningen. Det gick oxdrifter och spannmålsforor till Bergslagen, även till Öster-
götlands bergslag, för arbetarnas försörjning.165 Handeln ökade gradvis, men ox- 
och spannmålshandeln språngvis i början 1600-talet. Under 1600-talet fick ox-
drifterna längs en ostlig väg till Stockholm över Östergötland och Nyköping en 
allt större betydelse.166

 Under 1600-och 1700-talen skall det i flera omgångar ha förekommit bo-
skapspest i stora delar av Sverige.167 Något belägg för pest i Östergötland är inte 
känt. Dåliga foderskördar för boskapsstocken och dåliga spannmålsskördar be-
höver inte sammanfalla.168 Men en jämförelse mellan växlingarna i boskaps-
stocken och spannmålsskördarna för åren 1617-1641 visar en påfallande samva-
riation. 

                                                            
157 Myrdal 1999, s. 234 
158 Myrdal 1999, s. 244 
159 Myrdal 1999, s. 298 
160 Gadd 2000, s. 146. Som jämförelse kan nämnas att i fyra härad på östra Falbygden före-
kom årder till 97 % och plog till 6 % i bouppteckningar från 1748-1757, Gadd 1983, s. 170 
161 Hallén 2003, s. 164 
162 Myrdal 1997, s. 310 
163 Pedersen och Widgren 1999, s. 360 
164 Se Hansson 2000, tab. 36 
165 Adamsson 1998, s. 244. K. Bodell har visat att Bergslagen var ett viktigt avsättningsområ-
de för östgötastädernas borgare, Bodell 1970, s. 194 ff. 
166 Myrdal 1999, s. 256 ff. 
167 Norrman 1998, s. 29 ff. 
168 Undersökning utifrån tiondelängder i Grangärde i Västerbergslagen 1627-1641, Friberg 
1956, s. 61-62. Jfr Enequist 1937, s. 60 
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 Genom reduktionen under 1600-talets två sista decennier låstes de fasta skat-
terna, vilket minskade skattetrycket efterhand med inflationen och den ökande 
produktionen.169 Böndernas ökande överskott kunde återinvesteras i jordbruket. 
Från 1720 ökade odlingsarealen lika snabbt som befolkningen beroende på att 
krigsekonomins hämningar hade undanröjts.

                                                            
169 Myrdal anför även indelningsverket som en bidragande orsak till förändringen, Myrdal 
1997, s. 311 
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II. Prisförändringar och prisrelationer 
Kap. 1. Kyrkan och kyrkoarkivalierna  
1.1 Bakgrunden till kyrkans organisation 
Sockenbildningen i Europa gick hand i hand med kristendomens utbredning på 
landsbygden. När kristendomen kom till Sverige hade kyrkan sedan länge utbil-
dat sockensystemet i Europa. I Sverige spreds det utefter de naturliga bebyggel-
seområdena. Vid 1100-talets slut hade riket fått en ny indelning uppbyggd un-
derifrån men sammanfogad i ett system.1

 De första stadgarna om sockenkyrkorna och deras egendom samt sockenmän-
nens skyldigheter och rättigheter gentemot sockenkyrkan är intagna i land-
skapslagarna. Kyrkan hade under Konstantin den store blivit erkänd som juri-
disk person och så småningom blev lokalkyrkan ett eget rättssubjekt. Biskopens 
makt beskars därmed, även om denne fortfarande hade uppsikt över präster-
skapet och den kyrkliga förmögenheten. I landskapslagarna dras en skarp gräns 
mellan sockenkyrkans egendom och prästbordets. Förvaltningen av kyrkans 
egendom utövade sockenmännen genom kyrkvärdarna (nästan alltid två), som 
utsågs av präst och församlingsbor. Kyrkvärdarna var redovisningsskyldiga av-
seende kyrkans ekonomi inför socknen. Kyrkvärdarna är med säkerhet de äldsta 
förtroendemännen i socknen.2

 Det dröjde inte länge innan kyrksocknen inlemmades i landets borgerliga och 
judiciella indelning. Inför de vid kyrkan samlade sockenmännen, sockenstäm-
man, krävde enligt alla våra landskapslagar bortåt ett hundratal handlingar 
(ärenden) offentlighet för att ha laglig verkan, t.ex. pantsättning, köp, skifte och 
gåva.3 Men sockenstämma blev även benämningen på de sammankomster, där 
socknens kyrkliga ärenden avgjordes. De borgerliga ärendena förlades alltmer 
till tinget, och sockenstämman kom framför allt att avgöra kyrkliga ekonomiska 
angelägenheter med prästen som självskriven ordförande. 
 Reformationsriksdagen 1527 raserade den katolska kyrkans politiska infly-
tande och kungen blev den nya, svenska evangeliska kyrkans högste ledare. 
Kyrkans rörliga egendom och andel i tionden konfiskerades år 1539 mot ett s.k. 
vederlag, som blev allt obetydligare och kom att kallas vin- och byggningssäd;
det räckte dock varken till det ena eller andra ändamålet. Tiondet fördes fortfa-
rande in till kyrkohärberget eller kyrkoboden under prästens och kyrkvärdarnas 
uppsikt; dessa hade blivit kronans uppbördsmän för en viktig del av krono-
skatten och socknen hade blivit ett uppbördsdistrikt. Det största slaget mot sock-
enkyrkornas ekonomi var konfiskeringen av kyrkornas och prästernas hemman 
med början från 1545. Nästan häften av alla kyrkans konfiskerade hemman be-
stod av sockenkyrko- och prästhemman. Det var en utfattig kyrka som omkring 
1550 fick arbeta vidare i den nya kyrkliga läran. 

                                                            
1 Avsnitt 1.1 bygger på Gullstrand 1923 (s. 6, 16-20, 22-26) om inte annat anges 
2 Johansson 1937, s. 254 
3 Andra uttryck för sockenstämman är sockenting, kyrkoting och kyrkostämma  
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1.2 Sockenkyrkan under 1600-talet och första hälften av 1700-talet 
I en av hertig Karl (sedermera Karl IX) utfärdad instruktion 1603 om tionde 
stadgas om sexmännens kyrkliga uppgifter. Dessa skulle vidmakthålla kyrkornas 
byggnader inklusive kyrkogård, präst- och klockaregårdens samt kyrkohärber-
gets. Instruktionen utvisar också att en bok skulle anskaffas för varje kyrka; i 
denna skulle antecknas kyrkans inventarium, uppbörden på vinsäden och annan 
inkomst, utgift och vad som under året förbättrats på byggnaderna. Boken skulle 
förvaras i kyrkans kista inom tre lås. Sexmännen skulle ha hand om en av de tre 
nycklarna till kyrkans kista, de andra två hade prästen respektive kyrkovärdar-
na.4 Under Gustav II Adolfs tid fick sexmännen uppgifter av kronan vid man-
talsskrivningsförrättningar.5 Deras uppgift var i övrigt att representera socken-
männen, när det gällde att ta tillvara socknens och kyrkans intressen. Vare sig 
kyrklig eller borgerlig lagstiftning är anledning till uppkomst av sockenfullmäk-
tige; i stället torde det vara spontana behov som ligger bakom i takt med att 
sockenmännen behövde samlas allt oftare.6

 Enligt 1571 års kyrkoordning skulle domkapitlet bestå av biskopen och sex 
bisittare.7 Genom Uppsala möte 1593 i hertig Karls närvaro blev den svenska 
kyrkan officiellt lutherskt och främmande gudstjänster förbjöds. Gustav II 
Adolfs kungaförsäkran 1611 innebar att biskoparnas maktställning och kyrkans 
självständighet konsoliderades. Den kyrkliga förmögenheten, som så gott som 
sopats bort under 1500-talet, växte sakta till. En skärpt kyrkotukt kom under 
1600-talet att kräva sockenmännens aktiva deltagande. Denna kyrkotukt för-
världsligades genom att böter började påläggas som straff genom sockenstäm-
mans försorg.8 Detta blev officiellt godkänt vid riksdagen i Örebro 1617. Rote-
mästare skulle tillsättas ’över varje 10’, och rotemästaren skulle ha inseende 
över de nio andra i hans rote, där syftet var att förmera kronans tionde. 
 Kyrkoherden var socknens mäktigaste man i sin egenskap av församlingens 
förman och sockenstämmans självskrivne ordförande. Han hade ansvaret för 
kyrkans ekonomi och förde räkenskaperna och till honom meddelade kyrk-
värdarna vilka inkomster och utgifter de hade haft. Kyrkvärdarna utsågs liksom 
andra socknens ämbetsmän på stämman. De nyvalda kyrkvärdarna fick lova ef-
ter att ha avlagt ed att de efter bästa förstånd skulle söka kyrkans rätt i uppbörd 
och utgift. De skulle uppbära vinsäd och vinpenningar, avgifter för brudkrona, 

                                                            
4 Westling 1914, s. 216. Sexmännen användes redan av de tidiga vasakungarna för att räkna 
säden (skylarna eller rökarna) på åkrarna tillsammans med prästen och vissa andra och för att 
övervaka inlevereringen av tiondesäden till kronan och prästerskapet, Gullstrand 1923, s. 37 
5 Genom sina uppgifter för kronan blev sexmännen tagna i Kungl. Maj:ts ’synnerliga hägn 
och försvar’; den som angrep dem skulle straffas med dubbla böter. De fick även uppbära en 
del av böterna, men om de misskötte sig kunde de straffas, Johansson 1937, s. 268, 270.  
6 Gullstrand 1923, s. 36  
7 Resterande del av avsnitt 1.2 bygger på Gullstrand 1923 (s. 40-41, 46, 49, 55, 59-63, 74, 75, 
80) om inte annat anges 
8 I källorna kallas ibland brottsmålen för kronobrott, men vanligare är rubriken böter eller i 
klartext brottets art 
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testamente efter de döda och avgifter för bårkläde samt gåvopengar och böter. 
De skulle också svara för inköp och särskilt viktigt var nattvardsvinet. På sock-
enstämman skulle kyrkvärdarna tillsammans, eller var för sig, redogöra för upp-
börd och utgift. De behållne penningarna i kistan räknades; verifikationer, om de 
förekom, sparades knappast. Genom att risker var förenade med kyrkovärdsupp-
draget var det ibland svårt att få någon att ta på sig sysslan. I uppdraget skulle 
enligt kyrkolagen 1686 även ingå att hjälpa till med fattigvården. Förslag om att 
ge kyrkvärdarna ersättning var dock kyrkan i regel inte villig att gå med på.9

 Till skillnad mot böndernas byggnadsskyldighet var det större ovisshet om de 
jordlösa församlingsbornas kyrkliga skyldigheter. Ytterst berodde det därför på 
torparnas, inhysesfolkets och ämbetsmännens egna goda vilja, men stämman 
kunde besluta om att de skulle delta i dagsverken. Det var lika besvärligt att av 
dessa kategorier utfå de vinpenningar, som de ålades att betala, när kyrkans vin-
spannmål inte räckte till för inköp av nattvardsvin och oblater.10 Genom att tor-
pare och krigsmän med torp skulle bidra till prästens avlöning ansågs att de 
kunde förbindas till sammanskott eller dagsverken för kyrkan. En följd härav var 
att de borde närvara vid stämman. Men det har inte heller varit ovanligt att 
drängar och pigor deltagit i sockenstämman.11 Likaså var det inte ovanligt att 
herremän och damer av högre stånd aktivt deltog under en följd av år i socken-
stämmorna. Oavsett detta hade pastor ex officio makten vid stämmorna och her-
remännen synes mycket lojalt ha samarbetat med pastor och allmoge. En mer 
demokratisk ordning än en svensk sockenstämma under 1700-talet kan således 
inte tänkas till skillnad mot utvecklingen i England under samma tid, som anses 
ha gått mot en okontrollerad sockenoligarki. 
 På stämman utsågs klockare, organist, kyrkoväckare och kyrkvaktmästare 
samt bestämdes deras lön. Även kaplan kunde utses om församlingen skulle be-
tala dennes lön. Fram till slutet av 1700-talet har sockenstämman deltagit i för-
valtningen trots att man utsåg s.k. verkställningsmän; man skiljde således inte 
som i nutida förvaltningsrätt mellan beslutande och verkställande organ. T.ex. 
var det vanligt, särskilt vid byte av kyrkvärdar, att räkenskaperna i detalj lästes 
upp på sockenstämman och att de behållna medlen redovisades bokstavligen på 
det s.k. bordet.12

 I 1642 års tiggareordning föreskrevs att socknen skulle bygga en fattigstuga 
vid kyrkan samt underhålla de fattiga där med allmosor. På stämmorna bestäm-
des vilka som skulle anses vara fattighjon och ganska snart att ett visst underhåll 
skulle lämnas av varje gård. Det kunde även förekomma att fattigstuga inte upp-
fördes och att de fattiga fördelades på olika rotar eller underhölls i sina hus. 

                                                            
9 Johansson 1937, s. 257-263 
10 Enligt evangelisk ordning skulle folket gå fram vid nattvardsmässa, som firades varje sön-
dag. Det gick därför åt mer vin än enligt den gamla ordningen, Petrén 1990, s. 85 
11 Johansson 1937, s. 191 ff. 
12 Johansson 1937, s. 173 
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1600-talets nödår medförde mycken fattigdom och tiggeri, vilket föranledde att 
Kungl Maj:t utfärdade en stadga om tiggare och fattiga 1698.  
 Kyrkolagen 1686 medförde inte några större förändringar i sockensjälvstyrel-
sen. Inte heller adelns och prästståndets privilegier, som förändrades och även 
behandlade sockenstämman, medförde några försämringar av sockensjälvstyrel-
sen. Det hölls enligt protokollen inte färre sockenstämmor efter än före 1686.13

Det bör tilläggas att pastorn hade rätt men inte skyldighet att hålla sockenstäm-
ma.  

1.3 Linköpings stift och Kalmar superintendentur 
1.3.1 Kyrkans organisation 
Hela Kalmar län hörde fram till år 1602 till Linköpings stift och efter 1602 hör-
de större delen av Kalmar län och Öland till Kalmar superintendentur.14 Linkö-
pings stift hade samma utsträckning år 1655 som under 1900-talet.15 Östergöt-
land var under aktuell period indelad i 21 härad och av hävd talade man om Väs-
tanstång (12 härad) respektive Östanstång (9 härad) efter väster respektive öster 
om Stångån, som flyter genom Linköping.16 Kontraktsindelningen ändrades bara 
något.17 Av de 155 församlingarna i Östergötland försvann åtta fram till år 1935 
medan tio tillkom, varav två stadsförsamlingar i Norrköping.18 Sammanlagt 
fanns det 109 pastorat i Östergötland år 1655 och till dessa var 46 annexförsam-
lingar knutna, de allra flesta i Västanstång. Även några förläningar låg inom stif-
tets östgötadel.19 Av de fem härad i Nordsmåland som tillhör Linköpings stift 
ligger fyra i Kalmar län och av dessa har i prisstudien räkenskaper från en för-
samling använts.20 Antalet seminantes (närmast hemmansägare) år 1640 är i hela 
stiftet ca 11 000, varav Småland svarar för ca 30 %.21 De flesta församlingar är 
mycket små mätt med nutida mått. Antal seminantes i pastoraten i Östergötland 
ligger i intervallet 50-74 och i Smålandsdelen i stiftet i intervallet 25-49.22

                                                            
13 Johansson 1937, s. 39-41. Det kunde dock förekomma att stämmor inte hölls under flera år. 
Från Tingstad framgår 1715 att pastorn fann att det inte var lönt att hålla sockenstämmor un-
der fem år p.g.a. det ofta förekommande oväsendet vid stämmorna, Johansson 1937, s. 144-
145
14 Gullstrand 1923, s. 50 n. 2  
15 Även en socken i Södermanland och fem härad i Nordsmåland tillhör stiftet, Hassler 1935, 
s. 22 
16 Hassler 1935, s. 23-27 
17 18 kontrakt i Östergötland minskades till 17 år 1666, när Bankekind och Skärkind slogs 
samman  
18 Den ena var Norrköpings tyska församling 1660 (stiftets enda icke-territoriella församling), 
tillika ett pastorat  
19 Se Undersökningsområdet: Östergötland ovan  
20 Avser Tryserum församling i Norra Tjust, Jfr Hassler 1935, s. 22 
21 Hassler 1935 s. 33 har beräknat den totala befolkningen i stiftet till 75 000-100 000 perso-
ner 
22 Hassler 1935, s. 30 
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 Nutida landskapet Östergötland överensstämmer i stort med länets geografis-
ka utbredning. För den aktuella undersökningsperioden har i de flesta fall räken-
skaper använts från kyrkor placerade längs en ost-västlig central linje genom 
landskapet, dvs. huvudsakligen på Slätten och på Vikbolandet. Men några en-
staka ligger i ytterkanterna och i skogssocknar i både Norra skogsbygden23 och 
Södra skogsbygden.24

1.3.2 Allmänna förhållanden 
Vid slutet av reformationstiden var kyrkorna i Linköpings stift alldeles utarma-
de.25 En s.k. visitationsbok från år 1590 och några decennier framåt visar att det 
nästan över allt saknades kontanter i ”kistan” (kassan) och ”behållen egendom” 
in natura. I de tidigaste kyrkoräkenskaperna i stiftet framgår det tydligt att kyr-
kornas ekonomi var mycket knapp. Uttrycket kyrkans vederlag återkommer i 
räkenskaperna i stiftet långt fram under 1600-talet parallellt med vinsäd och vin- 
och byggningssäd som uttryck för ersättningen för den av kung Gustav konfis-
kerade andelen av tionden. 
 Utrymmet för biskoparnas initiativ var stort. Biskop J. Botvidi (1630-35) yr-
kade vid sina visitationer på att bok skulle föras, i vilken bl.a. antecknas inom 
församlingen födda och döpta barn samt döda och begravda.26 I Linköpings stift, 
där intresset för sockensjälvstyrelsen synes ha varit stort ända ned till gemene 
man jämfört med övriga Sverige, är också källmaterialet bäst i landet. En av de 
tidiga biskoparna i Linköpings stift skapade en stadga år 1619 för sockenstyrel-
sen, som betecknats som den bästa kommunallagen fram till 1800-talet.27 Vid 
mitten av 1600-talet var emellertid det organisatoriska nyskapandet slut. Nu 
kunde man i Linköpings stift följa den praxis som 1650 års privilegium för präs-
terna auktoriserade.28 1723 års privilegier för prästerna gav möjlighet till utvidg-
ning av verksamhetsområdet genom församlingsbornas här erkända rätt att själ-
va väcka förslag och ta initiativ. Men sockenstämman skulle ändå fram till 
1750-talet hålla sig inom traditionella gränser.29

 Vinpenningarna betalades av inhyseshjonen, men vid kommunionen skulle 
kyrkvärdarna hålla borta de inhyseshjon som inte betalt dessa penningar.30 Det 
förekommer även i kyrkornas räkenskaper att under kyrkovärdarnas namn redo-
visas de av kyrkans inkomster och utgifter som låg under deras respektive an-
svar. Kunde kyrkovärdarna inte redovisa, t.ex. för att utestående fordringar inte 

                                                            
23 Hällestad, Regna och Risinge 
24 Hägerstad 
25 Johansson 1937, s. 293  
26 Westling 1914, s. 216  
27 Biskop J. Kylander 1606-30, Gullstrand 1923, s. 52, 54 
28 Gullstrand 1923, s. 50, 60 
29 Johansson, 1937, s. 210 
30 Gullstrand 1923, s. 63. Ibland återfinns ”Vinpenningar från inhyseshjon” under uppbörden i 
räkenskaperna 
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influtit till kassan, kunde de tvingas att kvarstanna som kyrkovärdar i flera år.31

Kyrkovärdarna kunde också kallas kyrkans föreståndare.32 Vidare har det funnits 
åldermän i Risinge samt i Kalmarbygden. Dessa har närmast varit kassörer.33

 I Linköpings stift var det ledande kommunala organet nämnden, vilken i all-
mänhet hade sex ledamöter, men även kunde vara upp till tolv.34 Dessa bestod 
av socknens mest betrodda män. Nämnden kunde bestå dels av kyrkans sexmän, 
dels av sex andra betrodda män.35 De skulle tillsammans med kyrkvärdarna vår-
da socknens och kyrkans byggnader och bereda ärenden inför sockenstämman, 
men det förekom nästan aldrig att sexmännen själva sammanträdde för att avgö-
ra något ärende.36 Den viktigaste uppgiften var kanske deras egenskap av sock-
enrätt under pastorns ordförandeskap.37 I många mål ledde rätten rannsakningen 
på sockenstämman, men rätten kunde också sammanträda på egen hand.38 Böter 
omtalas ofta som straff och om en bötfälld tredskades kunde denne riskera att bli 
”satt ifrån kyrkans friheter”. 1723 års privilegier fråntog sexmännens rätt att ha 
hand om den ena nyckeln till kyrkkistan. Sexmännens uppdrag har varit av syn-
nerligen skiftande natur, från ett slags nämndemän eller fjärdingsmän till ett 
slags indrivningsmän eller rent av att tjänstgöra som sockenprofoss. Med tiden 
kom därför uppdraget att sjunka i anseende, åtminstone under 1700-talet.39 De 
många olika sockenfunktionärerna tyder på att benämningarna på förtroende-
uppdragen hade en viss benägenhet att bli slitna och föråldrade.40 I stället för 
sexmän förekom längre fram i tiden tolvmannanämnder i Småland och Östergöt-
land.41

Rotemästarna var i motsats till nämndemännen i allmänhet knutna till var sin 
rote. Många socknar i Linköpings stift var indelade i fjärdingar, då omtalas fyra 
rotemästare, ibland kallade fjärdingsmän eller fjärdingskarlar.42 Deras viktigaste 

                                                            
31 Så skedde i Risinge 1677; dessa kyrkovärdar hade suttit sedan 1672 och byte kunde ske 
först 1682, Johansson 1937, s. 256 
32 Gullstrand 1923, s. 64. 
33 Bl.a. i Ålem 1653, Johansson 1937, s. 288 
34 Gullstrand 1923, s. 54, 58, 60. För biskop Kylander torde sexmannanämnden ha varit efter-
strävansvärd och framstått som en fullmäktig för socknen, Johansson 1937, s. 10, 12. Enligt J. 
Petris stadga (biskop i Linköpingsstift 1636-44) skulle sexmännens befogenheter ökas på kyr-
kovärdarnas bekostnad, Johansson 1937, s. 12 
35 Gullstrand 1923, s. 66 
36 Johansson 1937, s. 248 
37 Gullstrand 1923, s. 66 
38 Gullstrand 1923, s. 68. Enligt biskop Kylanders stadga var rättens uppgift att avskaffa ’alla 
oordningar och komma all ting i laga ordning’. Kylander arbetade mer energiskt än andra un-
der 1600-talets förra hälft med att ordna kyrkans ekonomi, mobilisera sockenmännen och or-
ganisera sockensjälvstyrelsen, Rodhe m.fl. 1938, s. 281 
39 Johansson 1937, s. 272, 275 
40 T.ex. var kyrkoföreståndare en mer tilltalande titel än kyrkovärd, Johansson 1937, s. 289 
41 Hemort i Småland och Östergötland. I Risinge kallades den de 12 nämndemännen, RA, 
SVAR, Risinge LI: 1 
42 Gullstrand 1923, s. 69 
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uppgift var att se till att dagsverken, material och pengar togs ut till byggnation 
eller underhåll enligt sockenstämmans beslut. De kunde också hjälpa kyrkvär-
darna att övervaka arbetsfolket och leda arbetet. Vidare var de i allmänhet tion-
deräknare, såvitt inte särskilda synemän över tionden, eller ”traveinspectorer”, 
hade tillsatts.43 I Linköpings stift omtalas de ganska tidigt. Johansson håller före 
att de troligen helt var avsedda som tionderäknare i sina rotar, att hålla reda på 
antalet rökar på åkern och övervaka tröskningen av dessa. Det är möjligt att de 
hade att tillse att såväl kronan som prästen fick rätt tionde, och i så fall ersatte de 
sexmännen.44 Även om de år 1719 i en kunglig resolution kallades till- och upp-
syningsmän, dvs. ett slags ordningspolis, var deras huvudsakliga verksamhet att 
tjänstgöra som uppbördsmän. I Östergötland har man i varje fall använt välbe-
suttna allmogemän för förtroendeuppdraget.45

 Sockenstugan hade på förekommen anledning enligt 1650 års privilegium för 
prästerna blivit förklarad vara ett privilegierat rum och missfirmelse av ordfö-
randen straffades som edsöresbrott, dvs. straffades strängare än andra brott. 
Minst en sockenstämma skulle hållas varje år.46 Det var viktigt att alla socken-
män deltog i stämman, men särskilt viktiga var de byggnadsskyldiga jordägarna. 
Eftersom alltmer ordningsmål togs upp på stämmorna var det angeläget att alla 
män och kvinnor deltog i dessa.47 Fram till 1686 förlades sockenstämmorna inte 
i anslutning till gudstjänsten utan till arbetsdagar.48

 Utom för kyrkan skulle socknen svara för prästgårdens laga hus. Men alla 
sammanskott och utgifter, som beviljades, berodde på fria överenskommelser.49, 

50 Man var i allmänhet noga med att skilja socknens och kyrkans utgifter från 
varandra. T.ex. fick inte kyrkans vederlagsspannmål användas till sockenöl utan 

                                                            
43 Som tionderäknarna fick de avlägga ed vid stämman eller på prostetinget, Gullstrand 1923, 
s. 71 
44 Rotar och rotemästare omtalas i Linköpings stift redan i början av 1600-talet, Johansson 
1937, s. 280 
45 I Drothems socken valdes både sexmän och rotemästare på 1650-talet och rotemästarna 
blev uppbördsmän; de utsågs av sockenmännen på stämmorna, Johansson 1937, s. 281, 284 
46 Den förlades ofta till Mikaeli (29 september), Simon och Judas (28 oktober), Omnium 
Sanctorum (Allhelgonadagen 1 november), Martinus (11 november) eller Andreas (30 no-
vember), eller om våren till Philippi-Jacobi dagen (1 maj), Gullstrand 1923, s. 72 
47 Gullstrand 1923, s. 72 
48 Johansson 1937, s. 28. För att få så stort deltagande som möjligt försökte man under 1700-
talet i stora socknar att i allmänhet lägga stämmorna till söndagar eller i anslutning till dagar, 
när det hölls veckopredikningar, Johansson 1937, s. 190 
49 Det var således inte intill 1817 års förordning fråga om majoritetsbeslut till skillnad mot 
besluten i den moderna kommunalförvaltningen. Mot en enskilds vägran fanns ingen appell, 
Johansson 1937, s. 160 
50 På stämman i Kälvsten 1637 beslutades att var bonde skulle köra fram var sin stock till 
prästgården för ett brygghus. På hösten påföljande år beslutades att var sockenman skulle 
lämna två skeppund näver, denna gång till kyrkogårdsmurens täckning och ett skeppund till 
sockenstugans täckning dagen efter Birgitta, RA, SVAR, Kälvstens kyrkoräkenskaper C: 1, s. 
101, 104: Sockenstämmoprotokoll 24 februari 1637 och 26 september 1638 
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endast till arbetsfolket. Men socknen fick ofta låna pengar av kyrkan till olika 
ändamål.51

 Särskild kollekt skulle tas ut vid lysning efter råd och lägenhet samt under 
likpredikningar och bl.a. skulle 0,5 % av testamenten tas ut som avgift.52 Kronan 
hade dock ansvar för hospitalen enligt kyrkoordningen 1571. 
 I de mindre städerna fungerade sockenstämmorna väl.53 I Norrköping, som 
vid mitten av 1600-talet hade blivit en av de större städerna och hade flera för-
samlingar, kom en indirekt sockenstyrelse, kyrkorådet, igång med sin verksam-
het under 1660-talet. Förutom i Norrköping var kyrkorådet bland östgötastäder-
na starkast i Söderköping. I Söderköping var magistraten vid sockenstämmorna 
1667-69 oense med kyrkoherden och kyrkorådet om församlingens angelägen-
heter skulle avgöras av stämman eller på rådhuset. Länsstyrelsen gav pastorn 
och kyrkorådet rätt. I de övriga städerna i Östergötland, som var mindre, före-
kom kyrkoråd till och från, dvs. tidvis en indirekt form av sockensjälvstyrelse. 
Förhållandena i de mindre städerna var dock allmänt sett närmast jämförliga 
med landsbygdens. 
 Domkyrkoförsamlingen i Linköping hade en egen syssloman, som skötte 
ekonomin och räkenskaperna; dessa senare insändes till landsbokhållaren hos 
landshövdingen.54 Under 1600-talet satte stadens borgmästare och råd i fråga 
biskopens behörighet att förvalta domkyrkan, men regeringen gav biskopen ett 
bestämt stöd. Den gamla synen på domkyrkan som stiftets hela församlingskyr-
ka var dock under 1600-talet i upplösning.55

 Generellt hade inte borgarna i städerna samma oberoende ställning som sock-
enmännen på sockenstämmorna på landsbygden. I Linköping dominerade lands-
hövdingen sockenstämman åtminstone under första hälften av 1700-talet.  

1.3.3 Arkivalierna  
A. Sandberg har gjort en arkivhistorisk undersökning av Linköpings stifts kyr-
koarkivalier.56 De allra äldsta arkivalierna var en följd av kyrkans medelsför-
valtning och är sålunda av ekonomisk natur.  
 Under 1600-talet bestod sockenkyrkornas inkomster bl.a. av vinsäden. I en 
stadga som sannolikt utfärdades 1596 föreskrevs att kyrkoherden skulle skriva 
upp alla inkomster och utgifter och att kyrkvärdarna skulle hålla tillförlitliga no-
teringar. Troligen har dock räkenskaper förts sedan lång tid tillbaka och stadgan 
kodifierat en praxis. Om inte kyrkvärdarna kunde skriva utfördes noteringarna 
av kyrkoherden, komministern eller klockaren och med tiden blev det vanligt att 
den senare utförde skrivgöromålen. De lösa annoteringarna har i regel inte beva-
                                                            
51 Gullstrand 1923, s. 73 
52 Johansson 1937, s. 316-319. I Skällvik kallades en avgift för lysnings- och vigselpenning,
RA, SVAR, Skällvik, C: 1  
53 Avsnittet bygger på Johansson 1937 (s. 44, 132, 239, 242) om inte annat anges 
54 I övrigt om domkyrkan i Linköpings stift, Hansson 2000, s. 76 ff. 
55 Hassler 1935, s. 61-62, 330 
56 Framställningen bygger på, om annat inte anges, Sandberg 1948  
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rats. De egentliga räkenskaperna hade kyrkoherden ansvaret för och vissa av 
dem är uppgjorda efter den tidens kamerala räkenskaper som förebild. Räken-
skaperna skrevs i allmänhet in i de nya kyrkliga huvudböckerna från 1596. De 
aktuella räkenskaperna är av enklaste slag, där man i uppställningen skiljer mel-
lan uppbörd (vingäld) och utgift. Ibland är räkenskaperna sammanförda med 
sockenstämmoprotokollen. Det finns tre olika slags huvudräkenskaper under den 
aktuella perioden: 1) Specificerade både på inkomst- och utgiftssidan; 2) Sum-
marisk inkomstsida och specificerad utgiftssida; 3) Summarisk inkomst- och 
utgiftssida. Underlaget för de nämnda tre olika slagen hade i den samtida bokfö-
ringen skilda benämningar såsom specialer, specialräkningar, specialförteck-
ningar, journaler, kladdar. Inte sällan återfinns benämningen specialräkningar i
de undersökta räkenskaperna. Från ungefär 1650-talet blir det vanligare att börja 
med inkomst (eller debet) och avsluta med utgift (eller kredit). Från 1690-talet 
är det mycket vanligt att vänstersidan i räkenskaperna är en debetsida och höger-
sidan en kreditsida. Ungefär samtidigt ivrade biskop Rhyzelius i Linköpings stift 
för att summariska räkenskaper skulle upprättas; dessa blev vanliga i början av 
1700-talet.57 Det innebär att möjligheten att excerpera priser på annat än säd be-
skurits kraftigt. 
 Inkomsterna utöver vin- och byggnadssäden bestod av frivilliga gåvor, all-
männa sammanskott och vissa avgifter t.ex. vid bröllop och begravningar. 
Sammanskotten kunde ibland vara betydande och innefatta både pengar, arbete 
och naturaprodukter. Andra inte ovanliga inkomster var klockringningspenning-
ar. Vidare förekom under 1500-talet och i början av 1600-talet gåvor in natura, 
t.ex. som korn och vin. Vin kunde förbrukas direkt inom kyrkan vid de olika 
högtiderna medan kornet måste försäljas. Under den tidiga delen av undersök-
ningsperioden namngavs givarna, men under senare delen av 1600-talet och i 
början av 1700-talet insamlades gåvor mer anonymt. Ibland kan det vara svårt 
att skilja mellan olika poster beroende på räkenskapernas utformning. 
 De första sockenstämmoprotokollen i Linköpings stift och i Kalmar superin-
tendentur härrör från sekelskiftet 1600.58 Efterhand kom de ekonomiska angelä-
genheterna att ta överhanden vid stämmorna.59 De äldre sockenstämmoprotokol-
len börjar ofta med datum för sockenstämman, att någon namneligen redogjorde 
för räkenskaperna och ibland hur stor behållningen var i reda pengar och andra 
tillgångar, därefter följer själva räkenskaperna.60 Tidvis är protokollen omfattan-
de och det anges ofta vilka beslut som fattats. Inte endast böter kunde utdömas 
                                                            
57 Johansson 1937, s. 314 
58 Dessa kommer från Risinge 1595, Vinnerstad 1597, Kristberg och Väversunda 1606,  
V. Tollstad 1610, Ö. Stenby 1611, Vadstena 1612 och Strå 1615, alla inom Linköpings stift 
RA, SVAR, Östergötlands län. Tillhöriga Kalmar superintendentur fr.o.m. år 1602 uppträder 
de första räkenskaperna i: Åby 1584, Hossmo 1596, Ålem 1597, Glömminge 1598 och Kal-
mar 1613, RA, SVAR, Kalmar län 
59 Johansson 1937, s. 96 
60 Johansson ser det som att protokollen är en verifikation för att räkenskapshållaren befrias 
från sitt förvaltningsansvar, Johansson 1937, s. 22 
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för s.k. kronobrott utan också för försummelser med att utföra överenskommet 
arbete.61 Härvid anges naturligtvis namnet på den skyldige. Vanligen förde pas-
torn protokollen vid stämmorna.62

 Sockenstämman i Linköpings stift synes ha haft en stark ställning, starkare än 
t.ex. stämman i Växjö stift. Förmågan och viljan att driva in resterade medel var 
stor hos präster och sockenmän i stiftet. För att slippa från försummelser och 
besvär har man så småningom övergått från naturasammanskott och dagsverken 
till att bilda kassor och fonder för olika ändamål.63

 Kyrkoböckerna är de enda arkivalierna, som kan ge tillförlitliga upplysningar 
om befolkningsförhållandena under den förra delen av 1600-talet.64 De äldsta 
uppgifterna återfinns i de s.k. ministerialböckerna, som avser födelse-, vigsel- 
och dödböckerna.65 Husförhörslängderna började i allmänhet föras betydligt se-
nare åtminstone i Linköpings stift. Dessa längder, även kallade katekisations-
längder och kommunionslängder, innehåller endast uppgifter om församlings-
bornas kristendomskunskap.66 Senare kom de dock att vara fullständiga folk-
längder och omfatta alla församlingsbor. Det finns inga husförhörslängder förrän 
tidigast under 1690-talet.67  Från 1693 föreskrevs att mantalsförteckningarna 
skulle avstämmas mot kyrkoböckerna.68 Även flyttningslängder förekommer 
endast sporadiskt från slutet av 1600-talet; de tycks ha blivit vanliga, i varje fall 
i Östergötland, från 1800-talet.69

                                                            
61 I Vinnerstad beslutades år 1602 att den som inte fullgjort sitt arbete på kyrkogårdsmuren 
skulle böta 3 mark år efter år tills arbetet var fullgjort, jfr Johansson 1937, s. 27 
62 Johansson 1937, s. 90 
63 Johansson 1937, s. 152, 154 
64 Friberg 1954, s. 4, 25. Den officiella folkräkningen började med Tabellverket år 1749 
65 Egentligen dop-, vigsel- och begravningslängder, Friberg 1954, s. 36 
66 Sandberg 1948, s. 172 
67 Enligt RA:s förteckning över kyrkoarkiven för Östergötlands län 
68 Lext 1984, s. 310 
69 Se även Hannerberg 1941 
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Kap. 2. Pris- och lönematerialet i Östergötland 
I föreliggande studie används räkenskaper från fyra hospital och från ca femtio 
kyrkliga församlingar i Östergötland.1 Det finns enstaka noteringar på priser i 
kyrkoräkenskaper från Östergötland så tidigt som från 1569, men priser först 
mellan 1690-talet och 1735 kommer att användas. Från hospitalen i Östergöt-
land finns det några räkenskaper från 1630- och 1640-talen, mer frekventa blir 
de först från 1650-talet; dessa kommer att nyttjas till och med 1735. 
 Ett av de viktigaste problemen i excerperingsarbetet har varit att söka faststäl-
la vilka uppgifter på priser som är uttryck för utbud och efterfrågan vid transak-
tionstillfället. Endast undantagsvis har det dock förekommit att priser i kyrkorä-
kenskaperna inte har kunnat användas genom misstanke om fleråriga prisöver-
enskommelser. Priserna har dokumenterats i tabeller, se tabellbilagan. 

2.1 Beräkning och presentation av priser 
Det är inte självklart hur priser bör uttryckas. I studierna under International 
Scientific Committee on Price History´s verksamhetstid uttrycktes priserna i sil-
ver.2 Den förste som ifrågasatte användningen av silverekvivalenter förbehålls-
löst var J. Meuvret år 19443 och som ställde två frågor, dels om det är möjligt att 
använda representativa silver- och guldekvivalenter i internationella jämförelser, 
dels om det är möjligt att studera värdet av ädelmetaller på ”rätt sätt” i silver- 
och guldekvivalenter? Värdet t.ex. på ett guldmynt i fint guld sammanfaller inte 
alltid med det officiella värdet.4 Vidare syftade penningpolitiken ofta till att dra 
äldre eller främmande mynt ut ur cirkulationen genom officiell undervärdering. 
Men även främmande mindervärda silvermynt eller s.k. klippingar dominerade 
ofta i cirkulationen och drog ut de goda mynten. Även J. D. Gould har anfört 
viktiga invändningar mot att konvertera varupriser till silver5 liksom L. Jörberg.6

Jörberg anser att man i sådana fall får artificiella priser; silver är en vara bland 
andra varor.7 Resultatet kan bli helt missvisande, vilket visade sig när Hamiltons 
priser uttryckta i silver i England under 1540-talet sjönk medan de nominella 
priserna steg.8 Sådana effekter kan uppkomma när penningväsendet bygger på 
substansmyntfot.9 Slutsatsen är att använda silverekvivalenter med försiktighet. 
 Beloppen i de aktuella räkenskaperna är omväxlande uttryckta i daler (dlr), 
mark, öre och penningar10 samt i enstaka fall i riksdaler.11 I kyrkoräkenskaperna 

                                                            
1 Se Förteckning över hospital och kyrkor i Tabell- och diagrambilagan 
2 Hammarstöm 1957, s. 120 
3 Van der Wee 1963, I. Statistics, s. 116, n. 31  
4 Det gäller särskilt under 1400- och 1500-talet, Van der Wee 1963, s. 117 
5 Gould 1964 
6 Jörberg 1969, s. 82 ff. och Jörberg 1972, I, s. 5  
7 Jörberg 1969, s. 83 
8 Jörberg 1969, s. 82, n. 7 
9 Se Appendix, Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde  
10 1 daler=32 öre, 1 daler=4 mark, 1 öre=24 penningar, se Penningsystem, mynt, sedlar och 
pengars värde   
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är beloppen uttryckta i kopparmynt (kmt) med undantag för Linköpings dom-
kyrka där alla belopp är noterade i dlr, mark och öre silvermynt fr.o.m. 1686.12 I 
själva verket avsåg beteckningen silvermynt (smt) i de flesta fall kmt (tidigast 
fr.o.m. 1624), även om tidvis smt myntades och släpptes ut i omlopp. I hospi-
talsräkenskaperna är beloppen t.o.m. 1688 i alla räkenskaper uttryckt i kmt och 
fr.o.m. 1689 i smt. För enkelhetens skull används i studien i fortsättningen be-
nämningen dkm på kopparmynträkning och dsm på silvermynträkning.13

 Det är inte utifrån källmaterialet givet vilka benämningar som skall användas 
i studien; under alla förhållanden måste en omräkning ske från dkm till dsm eller 
vice versa. De första prisstudierna presenterades i dsm varav flera också i riks-
daler specie.14 De flesta sådana arbeten som följde från mitten av 1960-talet var 
avfattade i dkm;15 det stora undantaget var Jörberg som 1972 gav ut sitt omfat-
tande arbete A History of Prices in Sweden 1732-1914 med priser i dsm.16 Här-
till kan läggas L. Herlitz Jordegendom och ränta från 1974, som behandlar fri-
hetstiden och innehåller en del priser i dsm och riksdaler.17

 I föreliggande studie framställs priserna i dsm men även undantagsvis i riks-
daler specie.18 Det finns flera skäl för det valet. Ett är att priser utan omräkning 
skall kunna jämföras med priser i Heckscher 1935-36 (1644-1680) samt anslutas 
till markegångspriserna i Jörberg 1972 (1732-1914). Tillsammans med de senare 
kan kontinuerliga prisserier från Östergötland för några varuslag visas från åt-
minstone 1650-talet fram till första världskrigets utbrott. Ett annat skäl är att om 
dkm valts skulle det främst visa den väl kända inflationen i kopparmynt och i 
viss mån därför dölja andra orsaker till prisrörelserna. Av samma skäl studeras 
även någon mån förändringar av priserna i riksdaler specie. Ett tredje skäl är att 
kopparmynten officiellt benämndes silvermynt, det till och med präglades smt 
på kopparplåtarna. 

                                                                                                                                                                                             
11 T.ex. i Häradshammars räkenskaper 1678 fördes inköp av vin i riksdaler men övriga inköp 
och försäljningar i kopparmynt. Troligen avses s.k. ”riksdaler kurant”, dvs. 1,5 dsm, se Herlitz 
1974, s. 367   
12 Angående vilka mynt som präglades av daler, mark, öre och penningar, se Penningsystem, 
mynt, sedlar och pengars värde  
13 Både dlr, öre och penningar uttrycktes i kopparmynt respektive silvermynt. Före 1633: 1 
dsm=1 dkm; 1633-1642: 1 dsm=2 dkm; 1643-1664: 1 dsm=2,5 dkm; 1665-1766: 1 dm=3 
dkm, se Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde
14 I dsm: Åmark 1921, Olander 1951 och Mårtensson 1961. I dsm och riksdaler specie: Åmark 
1915, Heckscher 1935-36, Bjurling 1945 (riksdaler banco-växelkursen i Hamburg) och Bjur-
ling 1958 
15 I dkm: Ågren 1964, Lindgren 1971, Hegardt 1975 (översiktligt även i riksdaler specie), 
Söderberg och Jansson 1988, Jansson och Söderberg 1991. I öre smt: Andersson Palm 1991. 
Andersson Palm 1991 (i öre smt) resp. Jansson och Söderberg 1991 (i dkm) ingår i samma 
bok: Jansson, Andersson Palm och Söderberg 1991 
16 Jörberg 1972 i dsm  
17 Herlitz 1974 i dsm 
18 Se Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde
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 En fråga som kan diskuteras är om stormaktstidens penningsystem bör ses 
som dubbelmyntfot, parallellmyntfot eller, som Wolontis kallar det, myntsort-
system.19 Såvitt känt finns det ännu inte någon allmänt accepterad syn i penning-
systemfrågan bland ekonomihistoriker. Frågan lämnas dock därhän även om det 
inte är klarlagt vad stormaktstidens penningsystem innebär för en prishistoria. 
 I studien har omräkning gjorts från kmt till smt och satt till dsm med två de-
cimaler. När priser på respektive vara har tvåsiffriga belopp har förkortning 
gjorts i presentationen till en decimal.  

2.2 Räkenskapsår, tidpunkter för försäljning och inköp, kvalitet 
Det framgår som regel inte när under året köp och försäljning gjordes. För kyr-
kornas del visar de data som finns att inköp skedde under hela året, men att för-
säljning av vin- och byggningssäd oftast gjordes i början på kalenderåret.20 För 
hospitalen anges datum undantagsvis och visar då att både försäljning och inköp 
gjordes under årets alla månader.21 Hospitalens räkenskaper omfattar vanligtvis 
från midsommar till midsommar 1650-1688, varför räkenskapernas verksam-
hetsår i stort sett omfattar skördeåret.22 Fr.o.m. 1689 avser alla räkenskaper för 
hospitalen kalenderår. Frågan är till vilket år priserna skall hänföras vid över-
gång från brutet räkenskapsår till kalenderår? Skedde försäljningen i början av 
året bör den avse föregående års skörd, och om den gjordes under hösten bör 
den komma ur innevarande års skörd. Det är allmänt känt att utbudet av spann-
mål var stort under hösten och att priserna, som direkt följd blev låga, för att sti-
ga, som regel måttligt, under vårvintern.23 En vanlig orsak till tidig försäljning 
var behov av pengar, en annan att undvika lagringsförluster. Spridda försälj-
ningstidpunkter under året kan ha flera orsaker, t.ex. behov av kontanter vid en 
viss tidpunkt eller att avvakta rätt tidpunkt för att få bästa möjliga pris; priserna 
avspeglar också variationer i kvaliteten. Vidare måste man betänka att det tog tid 
att torka och tröska säden och allt kunde därför inte säljas direkt efter mejning-
en.24

 Eftersom det sällan förekommer datum vid försäljning och inköp finns det 
ingen annan lösning på problemet vid övergång från brutet räkenskapsår till ka-

                                                            
19 Wolontis 1938, s. 127 
20 Ofta anges vilket år försäljningen avser, t.ex. att för räkenskapsåret 1684 anges försåld vin-
säd för 1683 
21 Se Hansson 2000, s. 58      
22 Ett undantag är Linköpings hospital där räkenskaperna för 1659-1666 avser kalenderåren. 
Detsamma gäller för Norrköpings hospital 1655 och 1680-1682; de senare årens räkenskaper 
har datering varför transaktionerna grupperats efter brutna räkenskapsår  
23 Elofson 1947, s. 1228 ff.
24 Per Brahes Oeconomia (slutet av 1500-talet) förordar att tröskning (med slaga) av råg borde 
börja redan i augusti. I oktober borde man sedan tröska om morgonen, i november tröska i 
ottan. Dåtidens tideräkning innebar dock en förskjutning om ca 10 dagar bakåt. ”I augusti” 
kan därför motsvara september enligt nutidens kalender, Brahe 1971, s. XXXIV, XXXV  
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lenderår än att påpeka under vilka år dessa övergångar skedde och att detta för-
hållande beaktas i analysen av prismaterialet.  
 I allmänhet sålde sockenkyrkorna sin spannmål i en post varje år, medan hos-
pitalen under de flesta år sålde spannmålen i flera poster. Medan sockenkyrkor-
nas vinsäd totalt omfattade 2-4 tunnor sålde hospitalen betydligt större mängder. 
Vadstena hospital, som var det största hospitalet tillsammans med Söderköping, 
sålde i genomsnitt totalt 52 tunnor per år men variationerna var utomordentligt 
stora.25 Det saknas i stort sett varje samband mellan posternas storlek och priser-
na. Detta gäller även årens hela försäljningsvolym (i tunnor) och dess medelpri-
ser. 
 Kvaliteten på spannmålen framgår endast undantagsvis, då det gäller sekunda 
kvaliteter.26 Inte i något fall har sådana poster tagits med i föreliggande prisbe-
räkningar.  

2.3 Mått och vikt 
2.3.1 Spannmålsmått 
Som volymmått för spannmål användes vanligen tunna men även spann, fjär-
ding och kanna förekom. Hur stora volymer dessa mått i praktiken innehöll finns 
det en hel del litteratur om. De mått som synes ha accepterats under senare tid 
att gälla under den aktuella perioden grundar sig på D. Hannerbergs forskning, 
vilken stöds av N. Sahlgrens undersökningar.27 A. Hegardh och M. Morell har 
använt deras mått enligt följande:28 För 1639-65: 1 tunna =142,9 liter (l);        
fr.o.m. 1665: 1 tunna=146,6 l.  
 Från kyrkornas räkenskaper i Östergötland finns få anteckningar om inköp av 
olika spannmålsmått. Före år 1665 finns det upptaget inköp vid en kyrka av en 
måltunna år 1605 respektive 1607.29 1642 köptes vid en annan kyrka en halv-
tunna och en halvspann ”efter nya målet”.30 Vidare köpte Vadstena kyrka år 
1658 en halvspann och en fjärding31 och återigen 1662 först ”en halvtunna med 
nya band” och sedan en ”måltunna”.32  Under år 1665 har i räkenskaperna åter-
funnits inköp av mått endast vid fem kyrkor av ca femtio. Det gäller det ”nya 
målet”,33 ”kyrkomålet” och att en ”kyrkofjärding” bandades,34 det ”fyrkantiga 

                                                            
25 Median=65 tunnor, maximivärde=419 tunnor, minimivärde=1 tunna 
26 Jfr Hegardt 1975, s. 210, not 8, som gjort motsvarande iakttagelser 
27 Hannerberg 1946, Sahlgren 1968, s. 27 ff. 
28 Morell 1989, s. 318 ff. Se även Hegardt 1975, s. 200 ff.  
29 Vikbolands kontrakt, Östra Ny kyrka. År 1605. Byte av en halv spann råg mot en måltunna. 
År 1607. Byte av en halv spann råg mot en måltunna, RA, SVAR, Östra Ny kyrkas räkenska-
per, C: 1, kort 3, s. 274, 276 
30 Dals kontrakt, Väversunda kyrka 1642: ”Gav Olof för halvtunnan … halvspannen lagas 
efter nya målet” 12 öre, Väversunda kyrkas räkenskaper, LI: 1, Kort 1, s. 54 
31 Dals kontrakt, Vadstena kyrka, LIA: 1, kort 7, s. 650 
32 Vadstena kyrka, LIA: 1, kort 8, s. 671, 677 
33 Aska kontrakt, Kälvsten 1665. ”Köpt oss det nya målet för kyrkpenningen” 9 dkm. Kälvs-
tens kyrkas räkenskaper, C: 1, s. 173 
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målet”,35 återigen ”nya målet” och att ”kyrkotunnan och halfspannen” kröntes36

samt inköptes en ”måltunna, spann, fjärding och kannmål”.37

 Under resterande delen av 1600-talet har endast inköp av mått påträffats från 
en kyrka. Det gäller inköp av en ”fjärding”, en ”ny halfspann” och det ”nya må-
let” under år 1691.38

 Den enda slutsats som kan dras är att åtminstone vid sju av ca femtio kyrkor 
har justering gjorts av spannmålsmåttet mellan 1642 och 1665. Men hur stora 
var måtten före inköpen av dessa nya mått och hur förhåller det sig vid de övriga 
ca 45 kyrkorna som undersökts? Något underlag för att bedöma det har inte åter-
funnits. Lika viktigt är att det inte återfunnits något underlag för att klara ut hur 
uppmätningen av spannmålen gjordes utom i ett fall. Av räkenskaperna från en 
kyrka år 1697 framgår att uppbörden av säd mättes i rågat mål.39 Om den pro-
blematiken, se nedan angående hospitalen. 
 Med ledning av egna beräkningar är slutsatsen att den s.k. 48-kannorstunnan
(Örebrotunnan) användes före 1665 på alla hospitalen och den s.k. 56-kannors-
tunnan fr.o.m. 1665 i Vadstena och i Norrköping hospitals räkenskaper.40 Exakt 
när förändringen skedde för Linköpings och Söderköpings hospital torde inte 
med bestämdhet kunna avgöras med hjälp av använda hospitalsräkenskaper. 
Men Linköpings hospital räknade i 48-kannorstunna år 1665 och 56-
kannorstunna åtminstone fr.o.m. 1669; Söderköpings hospital räknade i 48-
kannorstunna t.o.m. 1668 och 56-kannorstunna åtminstone fr.o.m. 1671.  
 Även storleken på kannorna varierade. Hannerberg kom fram till att Örebro-
tunnan om 48 kannor hade en större kanna än 1665 års tunna om 56 kannor.41

Den nya tunnans volym skulle därför ha varit 15,4 % större än Örebrotunnan.42

Det räcker dock inte med att ta reda på vilket kann- och tunnmått som användes 
utan ställning måste även tas till mätningssättet. Frågan är om spannmålstunnan 

                                                                                                                                                                                             
34 Aska kontrakt, Motala 1665. ”Givit för kyrkomålet” 9 dkm, för att en ”kyrkofjärding ban-
dades” gavs 6 öre kmt, Motala kyrkas räkenskaper, C: 1, kort 1, s. 21 
35 Bankekinds kontrakt, Grebo år 1665.  Inköptes ”fyrkantiga målet” för 8 dkm, Grebo kyrkas 
räkenskaper, C: 1, kort 3, s. 207. Enligt Jansson 1995, s. 276, hade på 1660-talet ”likare för 
kubiska målkärl spridits över landet” 
36 Norrköpings kontrakt, Tingstad 1665. ”I november köptes det nya målet för” 9 dkm. ”Och 
kröntes kyrkotunnan och halfspannen. Därför gavs honom som krönte” 16 öre, Tingstad kyr-
kas räkenskaper, C1: 1, kort 4, s. 323 
37 Hammarkinds kontrakt, Gryt 14 oktober 1665. ”För en måltunna, spann, fjärding och 
kannmål” betalt 8 dkm, Gryts kyrkas räkenskaper, L1: 1, kort 1 
38 Vikbolands kontrakt, Konungsund 1691. Köpt ny fjärding, ny halfspann och nya målet: 
”För nya målet” 4 dlr, ”ny halfspann” 1 dlr 16 öre, ”en fjärding” 1 dlr 4 öre, Konungsunds 
kyrkas räkenskaper, C1: 1, kort 3, s. 197 
39 Bankekinds kontrakt, Bankekinds kyrka 1697.  Av räkenskaperna framgår att uppbörden av 
säd mättes i rågat mål, ”Vederlaget 6 tr rågat mål”, Bankekinds kyrkas räkenskaper, C1: 1, 
kort 2, s. 144 
40 Hansson 2000, s. 60 ff. 
41 Örebrotunnans kanna: 2,646 l.; 1665 års tunnas kanna 2,617 l. 
42 Den nya tunnan: 146,6 l.; Örebrotunnan 127,0 l., Hannerberg 1946, s. 429 
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innehåller ett övermål eller ett struket mål.43  I inget fall anges explicit i de an-
vända räkenskaperna i Östergötland om det är fråga om övermål; endast i par 
fall att det är fråga om struket mål. Enligt 1688 års landsbokhållarinstruktion 
skulle inte heller anslaget tionde utgå med rågat mål,44 vilket torde ha tillämpats 
enligt uppgifter i räkenskaper från Söderköpings och Vadstena hospital. Vid en 
närmare granskning av räkenskaperna för Vadstena hospital 1650-1654 och 
1663-1664 visar det sig att kyrkotiondemålet var mindre än hospitalets mål vid 
försäljning och att därför det bokförda kyrkotiondet ”avkortats” med en fjärding 
på tunnan, dvs. med 1/8 tunna eller 6 kannor. Fr.o.m. 1665 års räkenskaper finns 
inte denna avkortning kvar utan det framgår endast hur stor uppbörden var från 
de ”förlänte” socknarna. Det skulle innebära att det finns en möjlighet att t.o.m. 
1664 års räkenskap lämnade Vadstena hospital vid försäljning ett övermål på     
6 kannor på tunnan (en fjärding), vilket närmast skulle motsvara 54-
kannorstunnan med struket mål.45

 Hypotetiskt ersatte en struken tunna om 56 kannor fr.o.m. år 1665 48-
kannorstunnan med en tilläggsfjärding vid Vadstena Hospital.46 Det innebar att 
det nya måttet vid Vadstena hospitals försäljning skulle fr.o.m.1665 vara 2,6 % 
större än det gamla måttet. Vidare sålde Söderköpings hospital hypotetiskt 
strukna 48-kannorstunnor åtminstone t.o.m. 1665, men 1666-1670 rågade 48-
kannorstunnor och fr.o.m. 1671 enligt 1665 års plakat. 
 L. Leijonhufvud har beräknat tionden i det tidigmoderna Sverige och i Öster-
götland.47 Efter omräkning från tunnor av tiondeuppbörden per år 1544-168048

presenteras resultatet i kubikmeter, varav sädesslagen i procent.49 För att kom-
pensera för saknade uppgifter under vissa år i uppbörden beräknas denna och 
läggs till den kända uppbörden av tionden och redovisas i en särskild kolumn.50

 För att kunna göra en omräkning från tunnor säd till kubikmeter har Leijon-
hufvud måst ta ställning till tunnornas volym över tiden. Hon har därvid utgått 
från en 48-kannorstunna för tiden 1544-1664 och en 56-kannors-tunna fr.o.m. 
1665. Det förstnämnda måttet har hon funnit vara 101,0 liter51 och det sistnämn-
da 146,6 liter.52 Det som talar mot en omedelbar ökning (från 1664 till 1665) av 
                                                            
43 Se Appendix Mål, vikt och andra mått samt några begrepp 
44 Styffe 1852, s, 451  
45 Se Mål, vikt och andra mått samt några begrepp 
46 Hansson 2000, s. 63-64 
47 Leijonhufvud 2001, Appendix IV, tab. N 
48 Källor avseende Östergötland: Se Leijonhufvud 2001, s. 284, 285, 289 
49 Vete, råg, korn, havre och blandsäd, rubrik: ”Tithes” 
50 Även sädesproduktionen vid herrgårdarna 1549-1622 redovisas dels i särskilda tabeller 
(tab. K, L och M), dels tillsammans med den nämnda uppbörden tillsammans med den beräk-
nade uppbörden från saknade fögderier i kolumnen ”Est.tithes” i tab. N 
51 Leijonhufvud 2001, s. 267 refererar till Morell 1988, s. 33. Vad jag funnit är endast att Mo-
rell angett påträffade tunnor i Östergötland vid mitten av 1500-talet (Linköpings kungsgård 
1551, Stegeborgs kungsgård 1554 och Norby kungsgård 1555), Morell 1988, s. 33, tab. 5. I 
övrigt ägnar sig Morell inte åt volymmått i Östergötland                                                                                     
52 Leijonhufvud 2001, s. 268  
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spannmålsmåttet från 101 liter till 146,6 liter är att inte några noteringar upp-
täckts om en sådan stor förändring i de ca 30 kyrkliga räkenskaperna eller i rä-
kenskaperna från de fyra hospitalen i Östergötland som undersökts i föreliggan-
de studie vid den aktuella brytpunkten. För att kunna överväga vad Leijonhuf-
vuds mått innebär har en beräkning av ett annat tunnmått före 1665 gjorts med 
stöd av en tidigare gjord utredning.53

 Hypotetiskt antas att en struken tunna om 56 kannor fr.o.m. år 1665 ersatte 
48-kannorstunnan med en tilläggsfjärding. Det nya måttet skulle då fr.o.m. 1665 
vara 8,6 % större än det gamla måttet.54 Måttet före 1665 skulle då bli 134,0 li-
ter. Skillnaden för tiden 1597-1680 visas i nedanstående figur. 
   

Fig. 2.1 Tionden i Östergötland 1597-1680 omräknade från tunnor till kubikmeter. 
 Index 100= 1597-1680 
   

Anmärkning: Est.tithes2=Leijonhufvuds beräkning.   
Est.tithes2 omräknad: från 101 l./tunna till 134 l./tunna 1597-1664 

 Källa: Leijonhufvud 2001,Appendix IV, tab. N 

Uppgifterna i Leijonhufvuds tabell N (kolumn: Est.tithes2) visar att den linjä-
ra trenden för tionden ökar medan den i denna studie omräknade tiondeuppbör-
den minskar (Est.tithes2 omräknad). Generellt anses att spannmålsproduktionen 
i Östergötland under den andra hälften av 1600-talet gav betydligt mindre än 
under den första hälften,55 vilket talar mot Leijonhufvuds tunnmått. Studeras ti-
onden enbart under 1650-1680 blir skillnaden mellan de två beräkningssätten 
ännu mer uppenbar, eftersom en linjär trend avseende måttet 101,0 liter ökar 
mycket brantare än beräkningarna efter 134,0 liter. Det är dock fråga om mycket 

                                                            
53 Hansson 2000, s. 63 ff. 
54 146,6/(127+3*2,646)-1=8,6 %. Se utredning i Hansson 2000, s. 63 ff.  
55 Spannmålsexporten i Norrköping var under karolinsk tid en ren undantagsföreteelse jämfört 
med att under 1630- och 40-talet tillsammans med järn och mässing ha varit bland de största 
exportvarorna, Helmfrid 1971, s. 179 

0

40

80

120

160

200

1
5
9
7

1
6
0
0

1
6
0
3

1
6
0
6

1
6
0
9

1
6
1
2

1
6
1
5

1
6
1
8

1
6
2
1

1
6
2
4

1
6
2
7

1
6
3
0

1
6
3
3

1
6
3
6

1
6
3
9

1
6
4
2

1
6
4
5

1
6
4
8

1
6
5
1

1
6
5
4

1
6
5
7

1
6
6
0

1
6
6
3

1
6
6
6

1
6
6
9

1
6
7
2

1
6
7
5

1
6
7
8

In
d
e
x

Est.tithes2 Est.tithes2 omr_knad



47

små R2-värden.56 Slutsatsen är att det inte föreligger några trovärdiga skäl för att 
anta att 1550-talets tunnmått skulle bibehållits fram till 1665. Någon omräkning 
av tunnmåtten görs inte i föreliggande studie. 
 Morell diskuterar även måtten och mätningssätten för ärtor och malt och hans 
slutsats är att de behandlades som spannmålen.57 Inte heller i räkenskaperna för 
hospitalen i Östergötland kan iakttas något annat mått eller annan mätning än för 
säden. 

2.3.2 Övriga volymmått 
Lakegodstunna58 var för hela Östersjöområdet ett gemensamt normalmått för 
silltunnan och den indelades i 48 kannor.59  När en kanna om 2,617 liter (l) visat 
sig ha tillämpats från åtminstone 1665 fick lakegodstunnan en volym om 125,6 
l. Tomma sådana tunnor användes av bönder emellan som målkärl för spannmål 
och rotfrukter fram till omkring 1900. Lakegods avsåg insaltade varor som kött, 
fläsk, fisk, m.m. Enligt Morell rymde denna tunna 117,5 l fram till 1665.60  Den 
i litteraturen nämnda s.k. våtvarutunnan användes utöver för flytande varor även 
sedan gammalt för fisk, kött, tjära etc.61

 Salttunnan härleds från Göteborg där saltet såldes i spilträtunnor, som oftast 
rymde 3,5 skäppor och där en skäppa motsvarade 8 kappar. Salttunnan rymde 
således 28 kappar, dvs. 128,0 l. I Västsverige i övrigt mättes saltet i samma mått 
som spannmålen, dvs. med 32 kappar.62 Vad som gällde före 1665 är oklart men 
det rimligaste är att lakegodstunnan om 117,5 l användes. 
 Kalk skulle åtminstone under 1700-talet köpas och säljas i måltunnor. En tun-
na om 59,5 kannor användes för bränd kalk, liksom för salt, vilken var den 
strukna 56-kannorstunnan rågad med två kappar.63 Vad som gällde före 1665 är 
även här oklart men det rimligaste är att lakegodstunnan (117,5 l) användes. 
 Tunnan för tjära fastställdes även den att indelas i 48 kannor år 1665 och 
rymde 125,6 l. Enligt folktraditionen hade tjärtunnan skilda storleker men t.ex. i 
Småland hade man 48-kannorstunnan. Se även lakegodstunnan ovan.  
 Kyrkornas inköp av vin gjordes vanligen i kannor eller stop, men undantags-
vis i halvstop, åm, halvåm, ankare och halvankare.64

                                                            
56 Den linjär trenden avseende 101,0 liter: y = 1,9039x + 69,401; R2 = 0,3336. Avseende 
134,0 liter: y = 0,5926x + 84,201; R2 = 0,0575 
57 Morell 1989, s. 327 
58 Lakegodstunna härrörde från Rostocktunnan. Andra namn på lakegodstunnan var fisketun-
na, fisketrä och spilträ; spilträ benämndes även sillträ och sillträtunna, Jansson 1995, s. 245, 
272
59 Framställningen bygger på Jansson 1995, s. 271-279, om inte annat anges 
60 Morell 1989, s. 320 
61 Forner 1945, s. 183, not 1 
62 Samma uppgift: en tunna om 59,5 kannor användes för salt, vilken var den strukna 56-
kannorstunnan rågad med två kappar, Forner 1945, s. 183  
63 Forner 1945, s. 183 
64 Våta mått är: 1 åm=60 kannor, 1 ankare=15 kannor, 1 stop=1/2 kanna, Falkman 1884,  
s. 119 
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2.3.3.Vikt 
För tiden 1634-1665 var en lispund viktualievikt lika med 8,43 kg och fr.o.m. 
1666 lika med 8,50 kg.65 Lispundet ökade därför i vikt med 0,8 % år 1666. Där 
20 marker räknades på pundet gjorde smörtunnan 16 lispund, vilket det finns 
belägg för från 1400-talet. I Västsverige, och där man räknade 24 marker på 
pundet, räknas smör som 13 eller 13, 5 lispund på tunnan.66

2.4 Vegetabilier 
Säd (stråsäd eller spannmål) förekommer främst i källorna som korn och råg 
samt i mindre utsträckning som havre och vete. Huvudsakligen är korn och råg 
representerat i kyrkoräkenskaperna; i hospitalsräkenskaperna förekommer även 
havre och vete. I de tidigare kyrkoräkenskaperna, vanligast under slutet av 1500- 
och början av 1600-talet, förekommer ofta att uppbörden består av malt i stället 
för korn.67 Vidare förekommer termen spannmål som ofta tolkas som en bland-
ning av korn och råg; ofta utgår man ifrån att det är i lika delar.68

 Man skiljer numera mellan brödsäd (brödspannmål) och fodersäd (foder-
spannmål), men sådana distinktioner kan inte urskiljas i räkenskaperna. Det 
finns numera också en mängd olika arter av sädesslag, som har införts utifrån 
eller förädlats inom landet; den utvecklingen började först under 1800-talet. Se-
dan länge tillbaka har det funnits lantsorter såsom östgöta maltkorn69 och flera 
olika lokala rågsorter; i Östergötland odlades t.ex. gråråg.70 Inte något fall före-
kommer det att någon sort anges i räkenskapsmaterialet. 
 Priserna på säd kommer främst från försäljning. Under några år lät Norrkö-
pings hospital71 lösa in kyrkotionden (havre, korn, råg, vete) till andra priser än 
avlösningspriser, kanske till markegångspriser.72 Detsamma gjordes ungefär 
samtidigt av Linköpings hospital.73 Priserna på ärtor vid Linköpings, Norrkö-
pings och Söderköpings hospital däremot avser främst inköp men undantagsvis 
såldes även ärtor av dessa hospital. Vadstena hospital sålde ärtor utom under tre 
år då man köpte ärtor.74

                                                            
65 I båda fallen är 1 lispund=20 skålpund, Morell 1989, s. 318 
66 Jansson 1995, s. 274 
67 Malt är ett första förädlingssteg i bryggningen, som innebär att spannmålen, vanligen korn, 
sattes att gro för att därefter torkas. 
68 Se Jansson, Andersson Palm och Söderberg 1991 
69 Elofson 1947, II, s. 747 
70 Elofson 1947, III, s. 1136 
71 Källor avseende hospitalen är: Linköpings domkapitels arkiv, Linköpings hospitals räken-
skaper FXIV ba; Norrköpings hospitals räkenskaper FXIV bb; Söderköpings hospitals räken-
skaper FXIV bc; Vadstena hospitals räkenskaper FXIV bd 
72 Åren 1665-1666, 1668-1671 inlöste Norrköpings hospital kyrkotionden av havre, korn, råg 
och vete utan att någon annan försäljning av spannmål gjordes. Markegångspriser var avlös-
ningspriser 
73 1659-1666 inlöste Linköpings hospital kyrkotionden av havre, korn, råg, vete samt under 
några år ärtor utan någon annan försäljning av spannmål 
74 Vadstena köpte ärtor år 1686, 1693 och 1697 
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 Humle odlades främst för framställning av öl och priserna avser inköp. Voly-
merna mättes i lispund eller skålpund. Inköpen förekom nästan uteslutande vid 
hospitalen och var mest frekventa vid Söderköpings hospital, som köpte humle 
under alla år 1652-1735 enligt räkenskaperna.  

2.5 Animalier 
Hospitalen köpte mer eller mindre frekvent smör, fläsk och boskap. Från kyr-
korna finns endast enstaka uppgifter på inköp av animalier och det gällde förtä-
ring i samband med kyrkornas anläggningsarbeten. Från animalieproduktionen 
sålde hospitalen främst hudar och talg. Kyrkorna gjorde frekventa inköp av talg 
att användas främst till ljus.  
 Söderköpings hospital köpte smör under nästan alla år 1652-1735, de övriga 
hospitalen främst i slutet av perioden. Vadstena hospital sålde smör under några 
år under 1650- och 1660-talen. Under den tiden hade hospitalet gårdsbruk. 
 Söderköpings hospital köpte fläsk regelbundet under hela undersökningsperi-
oden, de övriga hospitalen främst under slutet av undersökningsperioden. Det 
var stor variation i inköpsvolymerna främst vid Söderköpings hospital. Kött 
köptes endast mycket sporadiskt vid alla hospital och redovisas inte. Smör och 
fläsk mättes i lispund och skålpund. 
 Inköp av småboskap, hästar, kalvar, kvigor och tjurar gjordes mer eller mind-
re sporadiskt av hospitalen med mycket stora prisvariationer. Stora inköp av djur 
gjordes vid alla hospital av främst oxar.75 Inköpen av oxar, kor, stutar och tjurar 
är under vissa år sammanslagna för Linköpings hospital (1672-1676, 1678-
1684).76 Prisrelationerna mellan oxar, kor, stutar och tjurar har beräknats och 
visat på stora variationer. Dessa beräknade priser blir ungefärliga eftersom va-
riationer i priserna på kor, stutar och tjurar är stora.77

 I avhandlingen behandlas endast inköpen av oxar som dels innehöll störst an-
tal djur, dels inköptes mest kontinuerligt. I Vadstena hospitals räkenskaper redo-
visas inköpen av djur under en lång period var för sig utom under 1697-1703, då 
20-30 oxinköp per år är sammanslagna i räkenskaperna; kanske inköpta i klump 
av en och samma oxhandlare. Inköpen av oxar avser slaktoxar utom i några få 
fall där det anges dragoxar (köroxar) eller att oxar köptes parvis, vilket tyder på 
att det var dragoxar. Det anges inte uttryckligen i räkenskaperna slaktoxar.       
Genom att sätta antalet inköpta oxar i relation till antalet slaktade oxar, som ock-
så anges i räkenskaperna, kan endast slutsatsen bli att det var huvudsakligen 
slaktoxar som köptes.  
                                                            
75  Stuten började benämnas oxe vid ca 4 år, Myrdal 1999, s. 254 
76 Sammanslagning av inköp av oxar och stutar har även gjorts i räkenskaperna under enstaka 
år vid Söderköping 1673, Norrköping 1679 och Vadstena 1701 samt vid inköp av oxar och 
kor vid Norrköpings hospital 1677 
77 Priserna på kor var vid Linköpings hospital i genomsnitt 53 % av priserna på oxar, stutar i 
genomsnitt 73 % och tjurar i genomsnitt 86 % av priserna på oxar. Vid Norrköpings hospital 
var priserna på kor i genomsnitt 65 % av priserna på oxar och i Söderköping var priset på stu-
tar 89 % av priserna på oxar. 
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 Vadstena hospital köpte sammanlagt knappt 2200 oxar under de 86 år, som 
det finns räkenskaper. 5-10 oxar per år under 1650-talet ökade under 1660-talet 
till upp mot 30 per år, men variationerna var stora. Linköpings och Söderkö-
pings hospital köpte ca 1150 respektive knappt 1300 oxar under samma tid och 
variationerna i antal köpta djur var betydligt lägre än för de andra hospitalen. 
Norrköping köpte endast ca 350 djur. 
 Oftast framgår det inte var djuren inköptes, men under en del år var det vid en 
djurmarknad under sensommaren eller hösten som orten var hänvisad till. Da-
tumen för inköpen framgår endast undantagsvis, oftast genom att inköpen sked-
de på en bestämd marknad.78 T.ex. köpte Norrköpings hospital oxar på        
Skänninge marknad 1681 och 168279 samt på Rya marknad 1690.80 Söderkö-
pings hospital köpte oxar på Skänninge marknad 1686, 1688, 1691-1694.81 Man 
kan utgå från att hospitalen köpte alla slaktoxar under sensommaren-hösten      
eftersom det var den lämpliga inköpstiden av slaktdjur efter sommarens gödning 
på bete och att inköpen skedde inom ett vidsträckt område, dock främst inom 
respektive stads ”handelsområde”. Vidare förekom att hospitalen köpte oxar till 
sina anställda.82 Försäljning av oxar gjordes av Söderköping 1681. Då hospitalet 
inte köpte några oxar detta år har försäljningspriset tagits med i tabellen.83

 En ganska vanlig försäljningsprodukt, som hospitalen framställde, var oxhu-
dar. Vadstena hospital sålde flest oxhudar. Alla hudar såldes styckevis. 
 En annan vanlig försäljningsprodukt från hospitalen var talg. Från Linköping, 
Söderköping och Vadstena finns det nästan sammanhängande serier av år när 
talg såldes; från Norrköping sporadiskt från 1690-talet. Linköpings domkyrka, 
Söderköpings och Vadstena kyrka köpte talg i relativt stor utsträckning. Talg 
såldes och köptes i lispund och skålpund. 

2.6 Fisk
I allmänhet avser priserna inköp men i undantagsfall försäljningar. Endast någon 
gång anges datum för transaktionerna i räkenskaperna. Det framgår inte i något 
fall hos vem inköpen gjordes eller på vilken ort.  

                                                            
78 Från 1627 hade Linköping ett privilegium på en marknad i Kisa (mellan Linköping och 
Vimmerby) den 24 augusti (Bartolomei). Kisa marknad hade stor betydelse för borgerskapet i 
Linköping främst för inköp av oxar, Lindberg 1976, s. 76 
79 Skänninge marknad var en stor och känd frimarknad vid Olovsmässan (29 juli), Lindberg 
1976, s. 83 
80 Norrköping fick en kreatursmarknad 1664 och en oxmarknad tillkom 1694, Helmfrid 1965, 
s. 188-189 
81 År 1650 inrättades Bartolomeimarknaden, 24 augusti-14 september, i Söderköping, Lind-
berg 1976, s. 68 
82 Åren 1664-1666 och 1668 köpte Norrköpings hospital en oxe till föreståndaren som lön och 
1669-1670 till två föreståndare som lön, alla för ordinära priser. År 1686 köpte Vadstena hos-
pital en oxe till en dräng. Dessa priser är med i tabellerna 
83 Norrköpings hospital sålde en oxe 1685 för 16,7 dsm och Linköpings hospital sålde två 
oxar 1680 för 20,0 per djur; dessa priser ingår inte i tabellerna 
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 Från kyrkorna finns inga uppgifter på inköp av fisk. Hospitalen köpte fisk i ett 
stort antal arter men det absolut övervägande var skånsill84 och skärsill85 eller 
strömming.86 Undantagsvis nämns i räkenskaperna skärströmming.87 Det är att 
märka att termen skärsill inte förekommer alls i Söderköpings hospitals räken-
skaper och endast fyra gånger i Norrköpings räkenskaper.88 I Linköpings räken-
skaper anges inköp av skärsill under år då det inte finns noterat inköp av ström-
ming.89 I Vadstena hospitals räkenskaper förhåller det sig i stort sett på samma 
sätt utom att det år 1651 noteras inköp av strömming under perioden midsom-
mar 1651- november 1651 och skärsill under perioden november 1651-
midsommar 1652. Vidare gjorde Vadstena inköp av både skärsill och strömming 
åren 1670 och 1694. Förekomsten av datum för inköp av fisk är sällsynt, och de 
få gånger datum förekommer vid inköp av skärsill är det vanligast vid sommar- 
och höstmånader. 
 Det finns inte något som talar för att skärsill och strömming inte har använts 
synonymt i räkenskaperna och det skiljde inte heller i prisnivåer.90 Det finns inte 
någon anledning att ur prissynpunkt skilja mellan termerna skärsill och ström-
ming och priserna för de båda benämningarna har därför sammanförts i tabeller-
na.  
 Norrköpingsfiskarna sökte sig redan på 1580-talet ut till skären. Cirka var 
femte strömmingsbåtlag i det största fiskeläget, Häradsskär, var från Norrkö-
ping.91 Importen av saltfisk, till stor del skånsill, till Norrköping hade en upp-
gång på 1580-talet och stimulerade Norrköpingsborna till utökat fiske av bl.a. 
strömming. Söderköping tycks inte vare sig ha haft eget fiske eller fiskeimport i 
större omfattning, i varje fall efter de yngre vasakungarna, utan torde ha förlitat 
sig på fiskehandeln i Norrköping. Den för Söderköping och Norrköping från år 
1590 dragna gränsen vid Stångån vid Linköping för kredithandel torde inte ha 
varit något hinder för att avsätta fisk i både Linköping och Vadstena.  
 Kronan hade kontroll över fiskehandeln på Norrköpings fisketorg genom en 
fiskvräkare, i varje fall i slutet av 1500-talet.92 Kontrollen gällde både kärl och 
att fisken var tillräckligt saltad så att den inte blev skämd. Särskilda regler gällde 

                                                            
84 Skånesill (formvarianter bl.a. skån- 1551- -c. 1645) avser sill till en början härrörande från 
det medeltida skånska sillfisket, skånsk sill, SAOB, band 27, S5700 
85 Enligt SAOB är skärsill synonymt med skärströmming, SAOB, band 27, S5892 
86 Sill i Östersjön norr om Kalmar kallas troligen allt sedan hansatiden för strömming, Kultur-
historiskt lexikon, band XV, Malmö 1963, sp. 250, 251 
87 Skärströmming betyder strömming fångad i skärgården eller inomskärs, SAOB, band 27, 
S5893. Skärströmming förekommer endast i räkenskaperna för Norrköping under hösten 1681 
då man köpte en tunna vardera under augusti, september och oktober   
88  I Norrköpings hospitals räkenskaper finns det två noteringar vardera om inköp av skärsill 
1655 och 1685
89 Varken skärsill eller strömming är noterade i räkenskaperna för år 1664, 1667 och 1668 
90 Se Hansson 2000, s. 71 ff. 
91 Avsnittet bygger på Helmfrid 1965, s. 96-110 
92 Helmfrid 1965, s. 108 



52

försäljning av färsk fisk i syfte att inte saluföra den skämd. Fast det inte skrivs i 
räkenskaperna är det fråga om salt fisk, såvida det inte anges annat, t.ex. torr el-
ler i få fall färsk fisk. I räkenskaperna förekommer det under några år att Linkö-
pings och Söderköpings hospital köpte färsk strömming till ett pris som låg på 
knappt 50 % av priset på salt strömming.93 Torrfisk köptes mer sparsamt av alla 
hospitalen och utelämnas därför. 

2.7 Byggnadsmaterial m.m.
I allmänhet avser priserna inköp men i några fall försäljningar. Endast i undan-
tagsfall anges datum för inköp. Det framgår inte i något fall hos vem inköpen 
gjordes eller på vilken ort. 
 Såväl kyrkor som hospital köpte bräder och/eller sågbräder. I fortsättningen 
betecknar bräder även sågbräder i räkenskaperna. Under flera år sålde både kyr-
kor och Söderköpings hospital bräder. Kvantiteter bräder räknades i tolfter (12 
stycken). Under endast ett enstaka år anges längden på bräderna och inte i något 
fall tjocklek, bredd och träslag. I endast några få fall antyds kvaliteten i räken-
skaperna. 
 Med kalk avses s.k. bränd kalk, kalciumoxid som även benämns osläckt kalk. 
Den hade en mångsidig användning bl.a. som jordförbättringsmedel och bered-
ning av murbruk och färg och köptes av många kyrkor och alla hospitalen, fast 
inte särskilt frekvent.94 I södra Sverige finns kalksten främst i Västergötland, 
Öland och i Närke, men även i Östergötland.95 Den brutna kalkstenen brändes 
förr i kalkugnar för att framställa osläckt kalk. Den användes också vid bered-
ning av hudar.96 I räkenskaperna är antecknat ”kalk” utom ett par gånger då 
bränd kalk anges. Några gånger framgår det av räkenskaperna att vit kalk köp-
tes.97 Bränd kalk var ofta gul-, grå- eller grönflammig till färgen beroende på 
föroreningar.98 Från början köptes kalk några gånger i lass men efter hand helt 
och hållet i tunnor. Här har antagits att ett lass=två tunnor, varefter omräkning 
har skett i tabellerna.99

                                                            
93 Linköpings hospital köpte tre tunnor färsk strömming á 3,10 dsm 1696. Söderköpings hos-
pital köpte färsk strömming 1659, 1671, 1672, 1686, 1688, 1690, 1691, 1692, 1695 och 1695, 
i genomsnitt 1,25 tunna varje gång och till ett pris om ca 3,40 dsm tunnan 
94 Elofson 1947, s. 677 
95 Greve Robert Douglas köpte år 1652-54, 1657 sammanlagt 1376 tunnor kalk från Åland, 
Lifland och Kalmar vid sitt bygge av Stjärnorps slott. Billigast var kalken från Åland (0,25 
dsm/tunna), dyrast från Kalmar (0,40 dsm/tunna), Östergötlands länsmuseum, Räkning med 
Greve Robert Douglas  
96 Kulturhistoriskt lexikon, band VIII, s. 159 
97 Vit kalk kan ha avsett den snövita kalken från Kinnekulle, Kalm 1977, s. 37 
98 Sundbärg 1901, s. 773. Elofson 1947, II, s. 675. Jämför Linné 1957, s. 145 
99 Söderköpings hospital köpte 1684 dels 6 lass kalk á 0,97 dsm, dels 18 tunnor kalk á 0,49 
dsm  
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 Näver togs från björkträd och användes enligt litteraturen vanligen som tak-
täckningsmaterial men även för att tillverka av rep och förvaringskärl.100 Den 
kunde också användas till att barka (garva) hudar och till att tillverka plåster.101

Hospitalen och många sockenkyrkor köpte näver, de senare sporadiskt liksom 
Norrköpings hospital. Vanligen anges kvantiteten i räkenskaperna i skeppund 
men även i bland i lispund. Åren 1651-1661 köpte Vadstena hospital näver i s.k. 
klöfvor.102 Hur stor vikt en klöv näver kunde ha haft har inte kunnat utrönas, 
varför dessa inköp inte tagits med i tabellerna.103 Tjära är också en gammal pro-
dukt som köptes i 48-kannorstunnor eller i kannor, i enstaka fall i fjärdingar   
(1/4 tunna).  
 Tegel (murtegel) är en produkt som förekommer sedan gammalt. Hospitalen 
och många kyrkor köpte tegel styckevis under flera år. Á-priserna i tabellerna 
avser ett tusen tegelstenar, vilket i bland förekommer i samband med priser på 
tegel i räkenskaperna.  

2.8 Järn, redskap m.m.
I allmänhet avser priserna inköp men i undantagsfall försäljningar, vilket i så fall 
anges i respektive tabell. Endast i undantagsfall anges datum för transaktionerna. 
Det framgår inte i något fall hos vem inköpen gjordes eller på vilken ort.    
 Av räkenskaperna framgår att järn och/eller stångjärn köptes av alla hospita-
len men även i enstaka fall av de flesta kyrkor, alla mestadels i små mängder. 
Termen stångjärn är vanligast i början av undersökningsperioden och från 1691 
förekommer enbart termen järn i räkenskaperna. Jag utgår från att termen järn 
liksom stångjärn betecknar smidbart järn.104 Endast i enstaka fall såldes järn, och 
dessas priser har inte medtagits i tabellerna. 
 Hästskor och hästskosöm köptes av alla hospital i gångar (omgångar), en gång 
hästskor är lika med fyra stycken.105 Hästskor torde även under 1600-talet ha 

                                                            
100 Ask, skäppa, svepta näverkärl med träbotten hade vidsträckt spridning, Kulturhistoriskt 
lexikon, VIII, sp. 454 
101 Linné anger att lapparna köpte obarkade hudar av bönderna och barkade sina hudar själva. 
Vidare att plåster tillverkades av näver och grankåda, Linné 1969, s. 8, 88  
102 Klöv betyder börda eller last som transporteras på ryggen av ett lastdjur, om möjligt förde-
lad i två lika delar som hänger ned på var sin sida om djuret, klövjebörda; kan även avse om 
tvådelad påse, som kan föras på ryggen av ett lastdjur. Klöv ”Närmande sig eller övergående i 
bet. av ett måttsord”, SAOB, band 14, K1518  
103 Klev, klöv. ”Enligt en uppgift från 1539 skulle 1 klev näver väga 6 lispund”, Stockholm, 
Jansson 1995, s. 139 
104 Stångjärn: ”till stång med enkelt snitt utvalsat eller utsmitt smidesjärn; i sht förr stundom 
(i sht ss. förled i ssgr) allmännare: smidesjärn”, SAOB, band 32, S13885. Järn: ”f) Betydelse: 
i inskränktare anv., numera bl. ss. benämning på de olika slag av tekniskt järn som icke hänfö-
ras till stål, förr äv.: smidbart järn, stångjärn, motsatt: tackjärn, gjutjärn. Järn och stål. •Smidt 
Järn, som ock egenteligen kallas Järn, ärhålles af det Gutna Järnet eller Tack-Järnet”, SAOB, 
band 13, J398 
105 Gång: III. 7) ”Betydelse: I vissa från II utgående anv. a) (i fack- o. allmogespr.) om en 
bestämd mängd l. sats (en omgång) av samma slags föremål (använd ss. sammanfattande en-
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tillverkats med fyra eller fem hål och i olika storlekar.106 Antalet i en gång söm 
var 16 eller 20 stycken beroende på antalet hål i hästskon.  
 Liar och yxor köptes styckevis av hospitalen, men i enstaka fall av socken-
kyrkorna. Lie med hellånga blad fanns redan under romersk järnålder och folk-
vandringstid. Sannolikt har förändringarna under de närmaste århundraden efter 
medeltiden varit liten. I Sverige har det länge varit vanligt att bibehålla skärpan i 
ståleggen genom slipning. I en skildring från 1764 talas om det ”uråldriga” 
bondsmidet i Lima och angränsade socknar i Dalarna. Limasmidet hade redan på 
1700-talet hela Norden som marknadsområde. Troligen var medeltida liesmeder 
koncentrerade till främst Dalarna, men fanns bl.a. också i Östergötland. I senare 
tid var åtgången i ett större hushåll upp till 12 liar per år.107 Liar tillverkades ofta 
under undersökningstiden som bondsmide och var vanligt i Närke. Med yxa av-
ses troligen vedyxa som i ett tiotal fall är benämningen i räkenskaperna.108

 Spik köptes ganska frekvent av både hospital och kyrkor, men endast undan-
tagsvis framgår det vad slags spik det var frågan om; priserna avser á 100 styck-
en.

2.9 Vin och salt
Kyrkornas mest frekventa inköp avser vin, en importvara. Det benämndes ibland 
mässvin i räkenskaperna och användes i samband med kyrkliga högtider samt 
inköptes vanligen i kannor eller stop, men undantagsvis i halvstop, åm, halvåm, 
ankare och halvankare. Priser för alla år under 1592-1735 har excerperats. Från 
hospitalen finns det endast sporadiska noteringar om vin från år 1650 och fram-
åt. 
 Salt köptes frekvent efter volym (i tunnor och ibland i fjärdingar) och i några 
fall efter vikt (i lispund och skålpund). Saltinköp i lispund har räknats om till 
tunna där 1 tunna salt dels antas, dels i vissa fall enligt räkenskaperna konstate-
ras väga 16 lispund.109 Norrköpings hospital köpte under några år salt efter lis-
pund där det i räkenskaperna anges ett á-pris efter tunnan; det stämmer med á-

                                                                                                                                                                                             
het vid stycketalsräkning); särsk. om en sats (5 stycken) strumpstickor samt om fyra hästskor 
l. de till dem hörande sömnen (l. broddarna) ävensom om de till en vagn hörande hjulen resp. 
de för dessa erforderliga naven l. ekrarna”, SAOB, band 10, G1524 
106 Elofson 1947, II, s. 531. Under medeltiden var den spanska hästskon vanlig med sex eller 
någon gång åtta sömhål, Kulturhistoriskt lexikon, Band VI, sp. 546. - Se även Strömbom 
1923 och Engwall 1936
107 Kulturhistoriskt lexikon, Band X, sp. 539-541 
108 I något fall har såväl lie- som yxämnen lämnats till en smed som betalats för smidet. Kost-
naden för smidesarbetet av en lie var 0,06 dsm 
109 Enligt Hildebrand var en salttunna under 1500-talet en ren konvention. Saltet såldes i själ-
va verket efter vikt. Hildebrand räknar med 16 lispund per tunna men skriver ”ibland något 
annat lispundetal”, Hildebrand 1972, s. 30, not 10. Utterström räknar med att en tunna salt 
vägde 12 lispund, Utterström 1978, bil. C. Linköpings hospital köpte 1698 5 tunnor salt á 6,33 
dsm och 2 lispund salt, om räknat till 1/8 tunna, också á 6,33 dsm tunnan  
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priset att 1 tunna salt vägde 16 lispund.110 Under några år köpte Norrköpings 
respektive Söderköpings hospital salt både i tunnor och efter lispund.111 Endast 
för några av inköpen är datum eller månad angivna i räkenskaperna för Norrkö-
ping. Oftast anges höst- och vintermånaderna.112 Endast i Linköpings respektive 
Norrköpings räkenskaper anges för några år ett slags kvalitet, i ett fall spanskt 
salt113 men vanligen att inköpet är ”till slakt och koksalt”.114 Före 1690-talet var 
flera inköp under samma år mindre vanligt. I några fall sålde Linköpings och 
Söderköpings hospital salt, men priser från dessa ingår inte i tabellen. 

2.10 Beräkning och presentation av löner 
De tidigaste uppgifterna om daglöner i reda pengar är från en kyrka i Östergöt-
land år 1569. Det gäller anläggning av en badstuga i Söderköping. Från 1500-
talet finns det även uppgifter om daglöner från Vadstena kyrka. Det rör sig även 
om ett byggnadsarbete, men det framgår inte av räkenskaperna vad syftet är för 
byggnationen. Uppgifter om daglöner förekommer i räkenskaperna från Söder-
köping sporadiskt fram till 1679 och från Vadstena likaledes sporadiskt fram till 
år 1662. Smärre uppgifter från andra kyrkor i Östergötland finns avseende un-
dersökningsperioden från 1638 till 1731. Det gäller i samtliga fall byggnationer 
eller underhåll av byggnader. 
 Ofta framgår det av uppgifter att det är män som är daglönare, vanligast ge-
nom att förnamnet är angivet, men många gånger kan man sluta sig till att män 
fullgjort arbetet genom sysslans art. Många gånger anges dock inte vad sysslan 
bestod av. I några fall är angivet att ”piga”, ”hustru” eller att en kvinna gjort ett 
arbete genom att kvinnonamn är förtecknade.115 Under 1600-talet är det i stort 
sett endast vid byggnationen av Hedvig kyrka i Norrköping 1670, när kvinnor 
gör dagsverken. Sysslan, kalkslagare, bestämde daglönens storlek, som var den-
samma för alla; kalkslagare var här uteslutande kvinnor.116 Övriga sysslor vid 
den byggarbetsplatsen fullgjordes endast av män.117 Det har visat sig i andra fall 
att kalkslagare fullgjordes av såväl män som kvinnor.  
                                                            
110 Norrköpings hospital köpte 1695 4,53 lispund salt á 10 dsm för tunnan och 4 lispund salt á 
8 dsm á tunnan; vidare 1696 14 lispund salt á 8 dsm tunnan och 1697 6 lispund salt á 6,67 
dsm tunnan   
111 Norrköpings hospital köpte 1675 både 0,75 tunnor salt och 13 lispund salt samt 1696 både 
1,75 tunnor salt och 13 lispund koksalt. Söderköping köpte 1672 4 lispund salt samt 3 tunnor 
och 2 fjärdingar salt. Vadstena hospital gjorde 1694 i samma post ett inköp av 3,75 tunnor,1 
lispund och 5 skålpund salt 
112 Norrköping köpte 1675 salt i oktober; 1681 i augusti, september, oktober, december; 1682 
i februari, maj, augusti, oktober, november samt 1685 i september 
113 Linköpings hospital köpte 1694 3 tunnor spanskt salt á 9,67 dsm 
114 1666, 1669, 1670, 1675, 1678 och 1679  
115 T.ex. i Vadstena 1580 gjorde Eva Ragnarsdotter 14 dagsverken till samma daglön som 
männen; det året gjorde kvinnor 82 och männen 53 dagsverken, RA, SVAR, Mikrokort kyr-
koarkiv, Östergötlands län, Vadstena kyrka 
116 716 dagsverken gjordes av namneligen angivna kvinnor till samma daglön  
117 Hantlangare och murmästare vid Vadstena kyrka 
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 I slutet av 1500-talet förekom det att lönen utgjordes av korn, malt eller råg. 
Daglönen har då beräknats efter försäljningspriset i räkenskaperna för det aktu-
ella sädesslaget. I en del fall framgår det att betalningen gavs under förutsättning 
av ”egen kost”. En annan tydligare upplysning är ”hållit sig själv med matpeng-
ar”. I något fall framgår direkt värdet av egen kost,118 i andra fall indirekt.119 I ett 
fall vid Söderköpings kyrka anges kostnaden för daglönaren "med öl och mat". 
Det finns även en del uppgifter om värden på en måltid. 

2.11 Underlaget för studien120

Priserna i Tabell- och diagrambilagan har tagits fram ur räkenskaperna och är, i 
de fall det förekommer flera priser under samma år för respektive proveniens, 
medelpriser som har beräknats genom att först addera försäljnings- respektive 
inköpsbeloppen för respektive vara och sedan dividera med den adderade för-
säljnings- respektive inköpskvantiteten för respektive vara; på det viset har de 
aktuella priserna viktats. Skälet är att inte små försäljnings- och inköpsvolymer 
skall få lika stora genomslag på medelpriserna som stora försäljnings- och in-
köpsvolymer.121

 De första priser som återfunnits i källorna avser korn och råg och är från Ris-
inge i Bergslags kontrakt år 1555; därpå följer noteringar från Vadstena kyrka. 
Vidare förekommer under 1500-talet enstaka noteringar från Söderköpings kyr-
ka men även från några andra kyrkor. Priserna steg i början på 1570-talet på 
både korn och råg med högsta priser år 1574. Därefter sjönk priserna till lägsta 
nivåer på korn och på råg 1584. Denna prisstegring, som skall ha berott på Johan 
III:s kända penningförsämring, redovisas inte. Priser först från 1592, Johan III:s 
dödsår, tas med i tabellerna. 

                                                            
118 År 1681 fick en murmästare vid arbete på Törnevalla kyrka kost i 6 dagar, vars värde i 
räkenskaperna uppges till 0,05 dsm per dag 
119 Vid Vadstena kyrka fick en timmerman på egen kost år 1587 1 mark (0,25 dlr) per dag 
men  mark (0,13 dlr) per dag utan att kosten nämnts i räkenskaperna; kosten per dag skulle i 
det fallet vara värd 0,12 dlr 
120 Se även Tabell- och diagrambilagan, Konstruktion av tabellerna
121 Samma metod användes i Hansson 2000  
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Kap. 3. Priser och löner i Östergötland 
3.1 Prisbildningen 
Längre tillbaka var prisbildningen endast undantagsvis fri. Principen att priset på 
varor och tjänster i huvudsak skall styras av utbud och efterfrågan var främman-
de i äldre tiders åskådning.1 Den medeltida kyrkan ville införa en lära om rätt 
pris, justum pretium (skäligt pris). Synsättet var ett uttryck för kyrkans strävan 
att göra det möjligt för de fattiga att existera. De rika skulle bemöda sig att sätta 
ett rätt och kristligt pris på sina varor.2 Begreppet rätt pris skall dock härröra 
från romersk rätt. Skolastiken innehåller synpunkter som att om båda parter är 
överens om priset är det rätta, att rätt pris kan bestämmas av myndigheterna (det 
legala priset) eller av parterna på ett salutorg (det naturliga priset). A. Berch lik-
som flera tyska författare avvisade tanken att ekonomisk jämvikt skulle skapas 
genom de fria krafternas spel.3 Denne trodde (1747) att efterfrågan var given och 
oberoende av priset. ”Kladdande” (ohämmad konkurrens) ansågs av J. J. Becher 
(tysk 1600-talsmerkantilist) inte vara lämpligt, utan fåmanshandel var att före-
dra. Motsvarande problem finns för arbetslönen. När efterfrågan på arbetskraft 
ökade starkt efter digerdöden stadgades det om maximilöner.4

 En studie över Stockholm 1644-1672 visar att det bedrevs prisövervakning för 
de fattigas skull.5 Någon genomförd prisreglering lyckades man inte genomföra 
före 1800-talet.6 Justum pretium torde endast ha diskuterats i svensk historie-
forskning i samband med medeltida jordpriser.7 Skråförordningar innebar ändå 
en prisreglering av städernas hantverksprodukter. Inköps- och försäljningskartel-
ler för hantverkare betraktades som ”olovlig sammansättning” och förbjöds av 
skråordningen.8 Det finns dock säkra belägg för att hantverkarna hade en fast 
prispolitik. Taxor, som var officiellt fastställda maximipriser, sattes under 1600-
talet på många hantverksprodukter. Under 1700-talet, särskilt efter det stora nor-
diska kriget, sattes taxor endast då och då för andra varor än livsmedel. På andra 
produkter än livsmedel användes taxor främst vid stor prisrörlighet. Taxor på 
lyxvaror och tjänster förekom inte. Kommerskollegium försökte att fastställa 
skäliga priser, s.k. normalpriser, på produkterna. Justum pretium var grundvalen 
för det önskvärda priset. Det rätta priset förutsatte regler för en ”ståndsenlig 
bärgning”.9

 Prisdifferentiering förkommer mellan alla marknader och torde vara en indi-
kator på fria priser.10 Prisavstånden mellan olika marknader beror bl.a. på even-
                                                            
1 Jansson 1991, s. 51 
2 Weber 1992, s. 358 
3 Heckscher 1942, s. 49, 55 
4 Heckscher 1936b, s. 26 
5 Jansson 1991, s. 58 
6 Kulturhistoriskt lexikon, Band 13, sp. 445 
7 Bl.a. Dovring 1947 nämns som exempel i Kulturhistoriskt lexikon, Band 13, sp. 445 
8 Söderlund 1943, s. 44  
9 Heckscher 1936b, s. 75 
10 Heckscher 1936b, s. 24-25 
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tuella hinder och restriktioner för kommunikationer samt dess organisation och 
teknik - härtill kan läggas transportkostnader. För att skapa enhetliga priser ska-
pades regler för att dra handeln till städernas torg med påföljande förbud mot 
förköp utanför stadsporten och landsköp på landet. Priser kan också sägas vara 
”i penningar uttryckta bytesvärden”.11 Vid det direkta bytet används inte bytes-
medel utan vara eller tjänst byts mot vara eller tjänst.12 Det direkta bytet har levt 
kvar in i vår tid, t.ex. vid blandavlöning av hembiträden (kontanter, mat och 
rum). De ofta förekommande myntförsämringarna har många gånger föranlett en 
åtminstone partiell återgång till det direkta bytet, t.ex. under år 1592. Det indi-
rekta bytet förekommer med både varor och penningar som bytesmedel. I varje 
fall så sent som under 1500-talet spelade det indirekta bytet utan pengar en 
ganska viktig roll i Sverige. 

3.2 Prisutvecklingen 1592-1735 i Östergötland 
De viktigaste livsmedlen under stormaktstiden var vegetabilier. Upp mot ca 75 
% av det ekonomiska värdet på av allmogen konsumerade livsmedel bestod av 
vegetabilier, främst korn och råg.13

 Undersökningen börjar så tidigt som möjligt under stormaktstiden och fortsät-
ter några år in på frihetstiden. Först kommer att redovisas priser på säd från 
1592-1735 i Östergötland.  

3.2.1 Priscykler för säd 
Redan vid en okulär granskning av i diagram plottade priser på säd i föreliggan-
de undersökning framgår det att prisvariationerna efterhand mellan åren blev 
stora och att dessa hade en cyklisk karaktär; se fig. 3.1. Eftersom de cykliska 
variationerna är stora och återkommande under hela undersökningsperioden ut-
går framställningen av priserna på säd från de i studien identifierade priscykler-
na. 
 Priscykler har identifierats på följande sätt. Det lägsta priset under en period 
av låga priser har betecknats som priscykelns början, det högsta priset under en 
period av höga priser har identifierats som cykelns största amplitud (pristopp); 
priscykelns slut har fastlagts genom att ta det lägsta priset under en period av 
låga priser. De priser som använts är medianpriser av respektive års priser från 
kyrkor och hospital beräknade enligt tabellerna i Tabell- och diagrambilagan.
Ibland är medianen densamma för flera år då lägsta pris i priscykelns början el-
ler i slutet skall identifieras.14  I sådana fall väljs det år då det aritmetiska medel-
värdet är lägst; motsvarande metod används för att fastställa högsta pris i priscy-

                                                            
11 Kulturhistoriskt lexikon, Band 13, sp. 444 
12 Heckscher 1936b, s. 29  
13 Se avsnitt 3.5 nedan. Morell 1997, s. 217 figur visar att vegetabilier utom öl svarade för ca 
75 % av energiintaget för jordbruksdrängar under 1600-talet  
14 Som nämnts i kap. 3 bygger medianpriserna på viktade medelpriser från respektive källa. 
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keln. Skälet för att låta det aritmetiska medelvärdet avgöra valet av år är att det 
återspeglar priser som inte tas upp av medianerna.15

 Fig. 3.1. Priser på råg 1592-1735 i Östergötland. Årsvisa priser och  
 5-års harmoniska medelvärden i dlr/dsm 

Priscykelns amplitud mäts som skillnaden mellan pristoppen och ingångspri-
set i cykeln. Liksom för årspriserna i tabellerna mäts skevheten i priscykeln ge-
nom att ange differensen M-Md.16 Är fördelningen negativ finns det fler låga 
priser än höga och det omvända om fördelningen är positiv.17 Vidare har över-
vägts att mäta toppigheten dvs. hur toppiga eller utdragna priscyklerna är.18 Po-
sitiva värden indikerar en toppig kurva, negativa en mer utdragen priscykel. 
Värdet av sådana uppgifter tycks dock vara begränsade och används inte. 
 En ad hoc gradering av priscyklernas storlek har gjorts enligt följande. Cykler 
med en mindre prisstegring inom cykeln än 100 % betecknas i studien som liten,
100-199 % betecknas som medelstor, 200-300 % som stor och högre än 300 % 
som mycket stor.
 En tendens till en medelstor priscykel inträffade mot sekelskiftet 1600 efter en 
oregelbunden uppgång med högsta priser 1597 och 1598 för råg respektive korn; 
rågpriset fördubblades från år 1592 och korn ökade med 150 %. Från pristoppen 
sjunker priserna under de närmast följande åren oregelbundet för båda sädessla-
gen till en lägsta nivå 1606 för korn men 1607 för råg; nedgången avbröts med 
en uppgång till högre priser 1602-1604. Prisfallet ned till 1606 och 1607 var 
stort, knappt 25 % jämfört med begynnelseåret 1592. Prisuppgifterna är emeller-
tid få före 1630-talet och prisutvecklingen mycket ungefärlig. 

                                                            
15 T.ex. enligt tab. 5 b i Tabell- och diagrambilagan är medianen (Md) för 1653 och 1654 2,00 
dsm, men medelvärdena (M) för samma år 2,52 och 2,25 dsm 
16 Medelvärde: M; Median: Md. M=Md anger att fördelningen är symmetrisk, är M-Md nega-
tiv är fördelningen negativ och är M-Md positiv är fördelningen positiv 
17 T.ex. enligt tab. 7 b i Tabell- och diagrambilagan är M-Md =-6 % 
18 Begreppet används för att beskriva fördelningen av observationer, se t.ex. Djurfeldt m.fl. 
2003, s. 55  
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Eftersom prisunderlaget för råg ur livsmedelssynpunkt kanske är mer adekvat 
än för korn redogörs här först för prisutvecklingen för råg; prisunderlaget för 
korn visar dock i stort sett samma utveckling. I tab. 3.1 visas en sammanställ-
ning av uppgifter avseende priscykler för råg.19

Tab. 3.1. Priscykler för försåld råg av kyrkor och hospital i Östergötland 1592-1729 

A B C D E F G H I J 
Priscykel Min Max Max D/B Min  F/B Md M-Md Cykelns storlek 
 Dsm År Dsm % Dsm % Dsm % 
1592-1607 0,99 1597 2,00 102 0,75 -24 1,25 3 Medelstor 
1607-1621 0,75 1617 2,31 208 1,31 75 1,90 -11 Stor 
1621-1636 1,31 1630 8,00 511 2,50 91 3,00 -26 Mycket stor 
1636-1647 2,50 1641 3,56 42 2,40 -4 2,90 2 Liten 
1647-1654 2,40 1650 5,40 125 2,00 -17 3,63 -3 Medelstor 
1654-1670 2,00 1663 4,20 110 2,00 0 3,00 2 Medelstor 
1670-1681 2,00 1678 4,00 100 2,33 17 3,50 -6 Medelstor 
1681-1691 2,33 1684 4,17 79 2,33 0 2,67 8 Liten 
1691-1702 2,33 1697 6,67 186 2,67 15 4,00 4 Medelstor 
1702-1713 2,67 1708 5,33 100 2,29 -14 3,67 -2 Medelstor 
1713-1721 2,29 1718 10,0 337 4,67 104 4,67 13 Mycket stor 
1721-1729 4,67 1726 7,91 69 3,56 -24 5,67 -5 Liten

Anmärkningar: 1) 1592-1633: Dlr; 1634-1729: Dsm. 2) B resp. F: Priscykelns början resp. 
slut; C och D: Priscykelns topp. E: Prisökning från B till D. G: Prisförändring från B till F.   
H: Medianpris i cykeln. I: Skillnaden mellan medelvärde och median i cykeln i %             
([M-Md]/Md*100) 

 1608 började priserna att stiga oregelbundet fram till det högsta priset 1617.20

Prisökningen var stor (208 %); därefter sjönk priserna snabbt till år 1621 för att 
hamna på 75 % högre nivå än vid cykelns ingångsår 1607. Priscykeln var 
asymmetrisk genom den långsamma uppgången och snabba nedgången (M-Md: 
-11 %). 
 Under nästa priscykel (1621-1636) steg priserna först svagt och ganska regel-
bundet men sjönk 1625-26, steg sedan mycket brant för att nå en topp 1630.21

Nu var det fråga om mycket stora prisökningar, den största cykeln under under-
sökningsperioden, och toppen nåddes under det tionde året; efter nedgången 
stannade priserna år 1636 på en nästan dubbelt så hög nivå som 1621. 
 Nästa priscykel var liten och ganska symmetrisk, där pristoppen låg på det 
sjätte året.22 De högsta priserna inträffade 1641. Det var den minsta cykeln un-
der hela undersökningsperioden (drygt 40 %); minskningen fram till 1647 gick 
ned till en något lägre nivå än utgångsläget 1636.  

                                                            
19 Alla referenser till tabeller betecknade med någon av 3.1-3.20 avser tabeller i detta kapitel. 
Uppgifterna i tabeller och figurer i kap. 3 bygger på tabellerna i Tabell- och diagrambilagan 
20 Se tab. 2b 
21 Se tab. 3b 
22 Se tab. 4b. Md var detsamma för 1646 och 1647, men M var lägre 1647 
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 Medelstora prisökningar inträffade i en symmetrisk priscykel 1647-1654.23

Pristoppen inträffade år 1650 i det fjärde året, men nivån var hög under fyra år, 
1649-52, en uppgång med över fördubblade priser. Även denna gång sjönk pri-
set till lägre nivå under 1653 och 1654 än före uppgången 1647.24 I fig. 3.2 visas 
de medelstora priscyklerna under undersökningsperioden.25

   
Fig. 3.2. Medelstora priscykler för råg i Östergötland 1592-1729. 

 Prisindex: Ingångsåret=100 

 Även de två följande cyklerna blev medelstora. Den första, 1654-1670, också 
symmetrisk, hade en långsam prisökning med en pristopp år 1663, men det var 
även nu markant fleråriga höga priser (1660-1664).26 I jämförelse med begyn-
nelseåret slutade priset år 1670 på samma nivå. Uppgången avbröts 1658 och 
nedgången 1667. Den andra cykeln, 1670-1681, hade en flerårig pristopp kring 
1678. Priserna nådde en hög nivå redan 1674-1675 med ett lägre mellanår 1676 
och därefter återigen samma nivå 1677-79.27 Det korta och snabba prisfallet vi-
sar att cykel var asymmetrisk. Den nya lägsta nivån 1681 var högre än cykelns 
begynnelseår.28

 Nästa cykel (1681-91) var liten och mycket oregelbunden; prisnivån blev den-
samma under slutåret som under begynnelseåret.29 Pristoppen nåddes redan 
1684. 
 1690-talets priscykel30 blev medelstor och ganska symmetrisk, liksom den 
följande 1702-1713. Den förra nådde pristoppen 1697. Därefter sjönk priserna 
                                                            
23 Se tab. 5b. Md var detsamma för 1653 och 1654, men M var lägre 1654 
24 Se fig. 3.2 
25 Referenser till figurer betecknade med någon av 3.1-3.8 avser figurer i detta kapitel 
26 Se tab. 6b. Md var detsamma för 1661 och 1663, men M var högre 1663 
27 M är högre år 1678 än de andra nämnda åren med samma Md, se tab. 7b 
28 Se fig. 3.2 
29 Se tab. 8b 
30 1691-1702, tab. 9b 
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till högre nivå än 1691. I den följande cykeln nåddes pristoppen 1708.31

 Nästa priscykel 1713-1721 blev mycket stor, den näst största under undersök-
ningsperioden.32 Profilen liknar de största cykeln 1621-36, fast denna är endast 
nio år mot den tidigare sexton år. Fram till år 1718 ökade priserna med 337 %. 
Prissänkningen därefter fram till 1721 blev inte så stor; priset blev drygt dubbelt 
så högt som 1713.  
 Den sista cykeln 1721-1729 i undersökningsperioden var liten och pristoppen 
nåddes 1726.33. I slutet av cykeln sjönk priserna väl under det första året. 
 I fig. 3.3. sammanställs förändringarna av ingångspriset på korn och råg i cyk-
lerna jämfört med föregående cykels ingångspris. De stora förändringarna består 
av ökningar för båda sädesslagen 1621, 1636 och 1721. 

 Fig. 3.3. Förändringar i procent av ingångspriset för korn och råg i cyklerna  
 jämfört med föregående cykels ingångspris1592-1729 i Östergötland  

Spridningen av de årliga priserna minskar oregelbundet över tiden. Som sprid-
ningsmått används inte variationskoefficienten utan kvartilavvikelsen (KvaK), 
eftersom priserna i nästan alla priscykler är mer eller mindre snedfördelade.34

För korn är medianen för KvaK i alla cykler 10-13 mellan 1621 och 1681, mel-
lan 1681-1729 ligger värdet på 6-9. För råg är medianen som regel 1-4 enheter 
lägre. För råg inträffar större KvaK än 10 under hälften av åren av 1647-54, mel-
lan 1/3 och  av åren under 1636-47, 1654-81 och 1691-1713, i en sjättedel av 
åren 1681-91 och nästan inte alls efter 1713. 

Spridningen på priserna när KvaK är större än 10 inträffar oftast under år med 
höga priser (30 %) och därefter under år med låga priser; vid priser på mellanni-
vå inträffar en så stor spridning sällan, endast under ca 5 % av åren. Priscyklerna 

                                                            
31 Se tab. 10b 
32 Se tab. 11b 
33 Se tab. 12b 
34 Angående Kvartilsavvikelsen, se Tabell- och diagrambilagan, s. 5 och Appendix, Formler 
och förkortningar   
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från 1654 och senare är mer representativa för hela Östergötland än cyklerna 
före 1654. 
 Data över priscyklerna för korn i Östergötland 1592-1729 sammanfattas i tab. 
3.2. De gemensamma dragen i prisutvecklingen för korn och råg är större än 
skillnaderna. Priserna på råg och korn är desamma under fyra av de tolv 
ingångsåren i priscyklerna, nämligen 1654, 1670, 1691 och 1702; år 1713 var de 
nästan desamma. Störst skillnad är det 1621 och 1636, när priset på korn är 24  
respektive 20 % lägre än priset på råg; 1647 är det 17 % lägre samt 1681 och 
1721 14 % lägre.

Tab. 3.2. Priscykler för försålt korn av kyrkor och hospital i Östergötland 1592-1729 

A B C D E F G H I J 
Priscykel Min Max Max D/B Min  F/B Md M-Md Cykelns storlek 
 Dsm År Dsm % Dsm % Dsm %   
1592-1606 0,90 1598 2,25 150 0,69 -23 0,90 23 Medelstor 
1606-1621 0,69 1615 2,17 214 1,00 45 1,50 -11 Stor 
1621-1636 1,00 1630 7,00 600 2,00 100 2,38 24 Mycket stor 
1636-1647 2,00 1642 3,50 75 2,00 0 2,45 5 Liten 
1647-1654 2,00 1650 4,80 140 2,00 0 2,78 13 Medelstor 
1654-1670 2,00 1663 3,60 80 2,00 0 2,60 -1 Liten 
1670-1681 2,00 1678 4,00 100 2,00 0 3,00 -5 Medelstor 
1681-1691 2,00 1684 3,67 84 2,33 17 2,33 9 Liten 
1691-1702 2,33 1697 5,67 143 2,67 15 3,83 -5 Medelstor 
1702-1713 2,67 1708 5,33 100 2,25 -16 3,33 2 Medelstor 
1713-1721 2,25 1718 8,33 270 4,00 78 4,00 19 Stor 
1721-1729 4,00 1726 6,66 67 3,33 -17 5,33 -7 Liten 

Anmärkningar: 1) 1592-1633: Dlr; 1634-1729: Dsm. 2) B resp. F: Priscykelns början resp. 
slut; C och D: Priscykelns topp. E: Prisökning från B till D. G: Prisförändring från B till F.   
H: Medianpris i cykeln. I: Skillnaden mellan medelvärde och median i cykeln i %             
([M-Md]/Md*100) 

 Ett mått för beskrivning av priscyklerna är hur eventuellt skevt priserna är 
fördelade i hela cykeln. : I 70 % av fallen är priserna på råg positivt fördelade 
(M-Md positivt), i 30 % negativt (M-Md negativt). Motsvarande för korn är 60 
% positiva och 40 % negativa. Under fem priscykler är priserna på råg och korn 
fördelade på samma sätt: mellan 1621 och 1647, 1681-1691, 1713-1721 (positi-
va) och 1670-81 (negativt). Under fem cykler är fördelningar motstående; de 
största skillnaderna är under 1647-1654 och 1721-29; i övriga cykler är fördel-
ningarna nära varandra. 
 Som framgår av fig. 3.4 minskade skillnaderna mellan medianpriserna i cyk-
lerna på råg och korn efterhand.35 De största differenserna var före 1654; under 
de fem priscyklerna mellan 1592 och 1654 var medianen för korn ca 70-85 % 
priserna på råg. Efter 1654 minskade prisskillnaderna fram till sekelskiftet 1700 
till ca 95 %. Därefter ökar differensen under de följande två cyklerna fram till 

                                                            
35 Även om det skiljer något år i början eller slutet av vissa priscyklar påverkas inte värdet på 
medianen  
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1721 till drygt 85 % för att sedan minska till drygt 95 %. De minsta skillnaderna 
inträffade 1691-1702, 1721-1729 och 1702-1713 (korn 91-96 %). 

 Fig. 3.4. Medianpriser på korn i procent av priserna på råg i priscyklerna  
 1592-1729 i Östergötland 

I cyklernas pristoppar ökar däremot differensen mellan priserna på korn och 
råg, se fig. 3. 5. Under två cykler i följd minskar priserna på korn relativt råg för 
att i den tredje cykeln stiga till samma eller nästan samma nivå (ca 100).36 Detta 
upprepas tre gånger: 1) 1617: 94, 1630: 88 och 1641: 98; 2) 1650: 89, 1663: 86 
och 1678: 100; 3) 1684: 88; 1697: 85 och 1708: 100. I de två följande och sista 
cyklerna i undersökningsperioden (1718, 1726) sjunker det relativa priset igen 
till 83-84. De största skillnaderna inträffade 1718, 1726 och 1697 (korn 17-15 % 
lägre). Något samband med priscyklernas storlek kan inte iakttas.  

 Fig. 3.5. Pristopparna på korn relativt råg i % i priscyklerna 1592-1729 
 i Östergötland 

 Förändringen av medianen för råg- och kornpriserna i cyklerna sedan föregå-
ende priscykel visar ett zigzagliknande mönster från cykel till cykel. Den mins-
                                                            
36 100: rågpriset= kornpriset 
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kar från 1607-21 till 1681-91 för att därefter öka (se fig. 3.6). Variationerna är 
stora: de tre största ökningarna av medianen för priserna sedan föregående pris-
cykel för både korn och råg ligger på 50-67 % (1607-1621, 1621-1636 och 
1691-1702); de tre största minskningarna ligger mellan –6 och -24 % under 
1654-1670, 1681-1691 och 1702-1713. Förändringarna av råg- och kornpriserna 
ligger nära varandra. 

Fig. 3.6. Förändring av medianen för priser på råg och korn i procent sedan
 föregående priscykel i Östergötland 1607-1729  

 Under de tre första cyklerna (fram till 1636) ökar medianpriserna på råg och 
korn från ca 1 dsm till 2-3 dsm, se tab. 3.1 och 3.2. Därefter varierade dessa pri-
ser omkring den nivån och upp till drygt 3,50 dsm under de fem följande cykler-
na (till 1691). Därefter ökade medianpriserna 1691-1702, för att sedan falla i 
nästa cykel (1702-1713). Under de två sista cyklerna steg medianpriserna kraf-
tigt. Priscykler som medförde stora ökningar av medianpriserna sammanföll som 
regel med stora och mycket stora priscykler. 
 Medianen för cyklernas längd är 12 år. Längden på cyklerna minskar under 
undersökningsperioden; den längsta är 17 år (1654-70) och den kortaste är 9 år 
(1721-1729). 
  För vete och havre finns det under den första hälften av 1600-talet endast en-
staka prisnoteringar från socknar och inga alls från hospital. Priscyklerna från 
mitten av 1600-talet för vete överensstämmer i stort med råg och korn medan 
mönstret för havre inte är lika tydligt. Priset på vete och havre är under 1652 
högre än under 1651 (uppgift för 1650 saknas); råg och korn hade sina högsta 
priser år 1650. Under den långa priscykeln 1654-70 ligger priserna på vete högt 
under flera år (1656-57, 1660-61 och 1663-64) med högsta pris redan 1657; för 
havre ligger priserna högt 1660-64. Under 1690-talets priscykel kommer det 
högsta priset på vete och havre först år 1698 i stället för 1697 för råg och korn. 
Samma eftersläpning i vete- och havrepriset jämfört med råg och korn inträffade 
år 1709 och 1718; havre hade samma pris 1719 som 1718. Däremot inträffar det 
högsta priset på vete redan 1683-1684 mot 1684 för råg, korn och havre i 1680-
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talets priscykel. På 1720-talet inträffade det högsta priset på vete 1724 och för 
havre 1727 i stället för 1726 för korn och råg. 
 De lägsta priserna på vete överensstämmer bättre i tid med råg och korn än de 
högsta priserna. Det skiljer endast för år 1690 och 1712, dvs. ett år tidigare än 
för råg och korn; för 1712 gäller det även för havre. Priserna på havre var lågt 
under flera andra år under priscyklerna än de övriga nämnda sädesslagen. 
 Generellt är priserna mellan sädesslagen högst för vete, därefter kommer i 
fallande ordning råg, korn och havre. Se tab. 3.3.  

Tab. 3.3. Skillnad i procent mellan medianpriser för vete/råg, råg/korn och havre/korn  
i priscyklerna 1654-1729 i Östergötland 
     
Priscykel Vete/råg Råg/korn Havre/korn 
  % % % 
1654-1670 15 15 -29 
1670-1681 14 15 -42 
1681-1691 48 14 -29 
1691-1702 15 4 -48 
1702-1713 31 10 -41 
1713-1721 3 17 -25 
1721-1729 23 6 -44 

 Störst är skillnaden mellan vete och råg under 1681-1691 (ca 50 %), därefter 
1702-1713 (ca 30 %) och 1721-29 (drygt 20 %). Under de två priscyklerna mel-
lan 1654 och 1681 ligger priserna på vete ungefär lika mycket högre än råg som 
råg ligger högre än korn (ca 15 %). Under övriga cykler är skillnaderna 3-15 % 
mellan de nämnda sädesslagen.  
 I genomsnitt är det störst differenser mellan havre och korn; ca 25-50 % lägre 
för havre. Prisrelationerna mellan de två sädesslagen är stabilare än mellan vete 
och råg. Variationerna i prisrelationerna kan ha ett visst samband med hur stora 
priscyklerna är på korn; tre av de fyra största prisskillnaderna inträffade under 
medelstora priscykler (1670-1681, 1691-1702 och 1702-1713). Vidare var pris-
skillnaden liten under den medelstora priscykeln 1654-70 och under den stora 
priscykeln 1713-1721.  I den lilla cykeln 1681-91 var prisskillnaden liten och i 
den lilla cykeln 1721-1729 var den stor. 
 Prisuppgifter från försålda ärtor finns från de fyra hospitalen för tiden 1653-
1735.37 Till viss del överensstämmer priserna för ärtor med priscyklerna för sä-
desslagen, men lägsta priser inträffade några gånger tidigare eller senare liksom 
högsta priser ett år senare (1709, 1719, 1727). 

Priser i Västanstång och Östanstång: Hur ser det då ut i olika delar av Östergöt-
land? Prismaterialet för råg och korn har generellt delats upp i två lika stora de-
lar så att de orter som ligger kring Linköping och västerut hänförs till Västan-

                                                            
37 Se tab. 16 
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stång och de orter som ligger österut hänförs till Östanstång. I praktiken innebär 
det att de kontrakt i studien som betecknats med A-E tillsammans med Linkö-
pings och Vadstena hospital förs till Västanstång och kontrakten G-J förs till-
sammans med Norrköpings och Söderköpings hospital till Östanstång. Bergslags 
kontrakt (F) i norra delen av Östergötland har lämnats utanför.38 Genom att anta-
let excerperade priser före 1640-talet är få har jämförelse mellan Västanstång 
och Östanstång begränsats till de nio priscyklerna under 1636-1729. Det är ge-
nomsnitt ca 7 noteringar per år för råg inom Västanstång respektive Östanstång 
mellan 1636 och 1647. Efter 1647 ökar antalet noteringar per år till upp mot 11 
inom respektive del. Eftersom mer råg än korn odlades i den östra delen av land-
skapet än i den västra delen, finns det i genomsnitt fler noteringar på råg från 
den östra delen än i den västra delen (10 mot 7). Däremot är antalet noteringar 
på korn lika många i genomsnitt (10). Antalet noteringar minskar mot slutet av 
undersökningsperioden, särskilt på råg i Västanstång medan noteringarna på 
korn i båda landskapsdelarna minskar mycket mindre.
 Under enskilda år skiljer det flera procent mellan priserna i Västanstång och 
Östanstång särskilt under priscyklerna i början av undersökningsperioden. För 
råg inträffar under 6 år av 12 i cykeln 1636-47 att skillnaden mellan priserna är 
större ± 10 %. Därefter överensstämmer priserna sinsemellan påtagligt bättre: 
1654-70 under 11 år av 17; 1670-81 under 9 år av 12; därefter i cyklerna fram 
till 1721 under 85-90 % av åren. Skillnaderna mellan de enskilda åren ökar igen 
under 1721-29 så att överensstämmelsen är drygt 75 %. 
 En närmare analys av priscyklerna för råg inom kontrakten och de närbelägna 
hospitalen visar på en variation när det gäller vilket år respektive cykel börjar, 
nådde pristoppen och slutar. I fortsättningen gäller framställningen råg. 
 I alla priscykler mellan 1636 och 1729 förekommer det vid en eller några 
kyrkor eller hospital att priscykeln börjar något (undantagsvis ett par) år tidigare 
eller senare än det gängse. Eftersom cykeln slutar där den följande cykeln tar vid  
gäller det nämnda även cyklernas slut. 
 Även ett eller några års variationer av när pristoppen nås i cyklerna förekom-
mer i priscykeln 1636-1647, 1647-1654, 1654-70, 1681-91 och 1721-29. I pris-
cykeln 1670-81 infaller pristoppen i Västanstång oftast 1674 eller 1675, men i 
Östanstång oftast under åren 1674, 1677 och 1678. I cykeln 1691-1702 nåddes 
som regel pristoppen 1697 men i några fall 1698. I Västanstång nåddes det högs-
ta priset först 1709 i cykeln 1702-13 vid ett par kyrkor. Pristoppen var tvåårig, 
1718 och 1719, i cykeln 1713-21 för fyra kyrkor i Östanstång men endast vid en 
kyrka i Västanstång. Tendensen är att priset 1718 bibehölls 1719 allt längre ös-
terut i Östergötland. 
 Medianpriserna i priscyklerna mellan 1636 och 1729 överensstämmer under 
fem av de nio cyklerna efter 1636, se tab. 3.4.  

                                                            
38 Se Tabell- och diagrambilagan, Beteckningar för kyrkornas administrativa och geografiska 
placering inom stiftet 
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Tab. 3.4 Medianpriser i priscykler mellan 1636 och 1729 i Östanstång och Västanstång samt 
differenser i procent 

 Östanstång Västanstång Differens 
 Dsm Dsm % 
1636-1647 2,97 2,78 -7 
1647-1654 3,50 3,50 0 
1654-1670 3,00 3,14 5 
1670-1681 3,36 3,33 -1 
1681-1691 2,67 2,67 0 
1691-1702 4,00 4,00 0 
1702-1713 3,75 3,75 0 
1713-1721 4,46 4,67 5 
1721-1729 5,33 5,33 0 

 Under 1636-47 är medianpriset 7 % lägre i Västanstång och 1670-1681 1 % 
lägre. Under två cykler är det 5 % högre. 
 En jämförelse mellan medianpriserna på råg i respektive priscykel i fem kon-
trakt inklusive de närbelägna hospitalen visas i tab. 3.5. 

Tab. 3. 5. Index för medianpriser på råg i priscyklerna 1647-1729 i fem kontrakt i Östergöt-
land. Medianpriser i Vikbolands kontrakt=100 

 Västanstång Östanstång 
 Gullbergs Domprost. Nrkps  Hammark. Vikbolands 
1647-1654  139 121 128 100 
1654-1670  100 107 100 100 
1670-1681 133 121 112 116 100 
1681-1691 112 100 104 103 100 
1691-1702 108 100 96 83 100 
1702-1713 94 106 101 106 100 
1713-1721 108 108 108 108 100 
1721-1729 106 94 92 94 100 
Median - 103 106 105  

Anmärkningar 
1) I  Domprosteriet (Domprost.) ingår Linköpings hospital  
2) I  Norrköpings kontrakt (Nrkps) ingår Norrköpings hospital  
3) I  Hammarkinds kontrakt (Hammark.) ingår Söderköpings hospital 

 Mellan 1647 och 1729 finns kompletta prisserier från fyra kontrakt, varav tre 
är belägna i Östanstång. I Gullbergs kontrakt i Västanstång finns en prisserie 
från 1670 till 1729. Vikbolands kontrakt, som synes vara stabilast för en jämfö-
relse och har priser från 3-5 kyrkor, tas som utgångspunkt för jämförelsen; me-
dianpriset där sätts till 100 i varje priscykel. För hela perioden är medianpriserna 
ofta några procent högre än i Vikbolands kontrakt. I Hammarkinds kontrakt är 
priserna för hela perioden 5 % högre än i Vikboland, i Norrköpings kontrakt 6 % 
och i Domprosteriet 3 % högre.39 För tiden från 1670 finns även uppgifter från 

                                                            
39 Avser median för indexen för hela perioden 
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Gullbergs kontrakt; nämnda index är från 1670-1729 också högre än i Vikbo-
lands kontrakt: Hammarkinds kontrakt 5 %, Norrköpings kontrakt och Dom-
prosteriet 3 % samt Gullbergs kontrakt 8 %. 
 Allmänt kan följande slutsatser dras. Priserna är så lika, att trots att det före-
kommer mer eller mindre stora variationer i priserna mellan de olika kontrakten 
och orterna, kan priscykler för varje ort identifieras. Men det förekommer för-
skjutningar i begynnelseår, slutår och under vilket eller vilka år pristoppen nåd-
des. Vidare skiljer det något i prisnivåer.  

3.2.2 Trender och samvariation 
Bedömning av en tidsserie kan underlättas genom en utjämning av något slag. 
Den kan t.ex. ske genom användning av s.k. glidande medelvärden. Den enklas-
te typen brukar kallas centrerade glidande medelvärden. Varje observation, t.ex. 
varje års pris, byts ut med medelvärdet av sig själv och dess grannar på vardera 
sidan. 
 Jörberg 1972 använde 9-års vägda glidande medelvärden, där vikterna var 1, 
2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1; man förlorar då vardera fyra år i början och fyra år i slutet 
av perioden. Med 7-års medelvärden förloras sammanlagt sex år. 40 Olika vägda 
och ovägda glidande medelvärden har prövats. Med användning av 7-års vägda 
glidande medelvärden (Mt7v) kommer prisindex vid pristoppar eller vid år med 
låga priser att väl sammanfalla i tid med de årsvisa priserna.41 Varje år i en 7-
års-period har fått en vikt som korresponderar med avståndet till mittpunkten i 
7-årsserien, dvs. det fjärde året. Vikterna har getts koefficienterna 1, 2, 3, 4, 3, 2, 
1.42

 Med användning av Mt7v kommer prisindex vid pristoppar eller vid år med 
låga priser att bättre sammanfalla i tid med de årsvisa priserna jämfört med t.ex. 
7-års ovägda glidande medelvärden (Mt7) som inträffar något eller några år tidi-
gare eller senare.43 Även 7-års ovägda glidande medianer har prövats, men 
nackdelen är att både pristoppar och prisdalar ”kapas” horisontellt, smärre top-
par och dalar försvinner nästan helt och hållet.44

 För att lättare kunna jämföra prisutvecklingen mellan olika slags produkter 
som vegetabilier, animalier, fisk och salt, byggnadsmaterial, järn och järnartiklar 
samt vin har prisindex konstruerats med priserna 1670-1690 som bas. Denna bas 
har valts eftersom det är en lugn period ur prishänseende och omfattar två hela 
priscykler för råg och korn.  

                                                            
40 9-års och 7-års glidande medelvärden är centrerade eftersom antalet värden är udda 
41 Se fig. 1 och 2. Figurer betecknade med arabisk heltalssiffra (1-45) återfinns i Tabell- och 
diagrambilagan
42 Vikterna är en modifiering av Jörbergs 9-års vägda glidande, Jörberg 1972, s. 97.  
Formel Mt7v: [(yt-3)+2*(yt-2)+3*(yt-1)+4*(yt)+3*(yt+1)+2*(yt+2)+(yt+3)]/16 
43 Metoden prövades i Hansson 2000, s. 83 ff., som visar att Mt7v bättre följer de enskilda 
årens prisindex än Mt7 
44 Se fig. 3  
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 Prisindex har konstruerats för att främst kunna jämföra trender under stor-
maktstiden från 1590-talet, men också under frihetstiden genom att använda 
Jörbergs priser, som börjar 1732.45 Prisindex kommer dock att användas främst 
för att jämföra trender mellan de olika nämnda persedlarna i Östergötland.  

Vegetabilier: En beräkning av trenden (Mt7v) avseende årsvisa prisindex för råg 
respektive korn 1595-1732 visar att den stiger något mera över tid för korn än 
för råg. Det innebär att rågens högre pris jämfört med korn minskar; prisskillna-
den minskar, se fig. 4. Före sekelskiftet 1700 ligger som regel priserna på råg 
högre än korn, men efter 1700 är ofta priserna desamma eller högre. Samvaria-
tionen mellan priserna på korn och råg är mycket stor för både 1695-1735 och 
1654-1735 (0,97), se tab. 3.6.46

 För 1654-1732 kan även jämförelser göras med vete och havre.47 Trenden för 
vete ökar mer under hela perioden än för råg. Jämfört med vete sammanfaller 
trenden för havre 1654-1713 bättre med råg. För 1654-1713 ökar den för vete 
mest bland säden, därefter kommer korn; råg och havre ökar svagare och mer 
likartat. Det innebär att vetets relativa pris jämfört med övriga sädesslag ökar 
mest.48 För den korta perioden mellan 1713 och 1729 ökar prisindex för råg, 
korn och havre betydligt mer än för vete. Trenderna för råg och korn följer var-
andra väl, medan havre släpar något efter och fluktuerar mindre jämfört med råg 
fram till 1712-1713; i uppgången i slutet av 1710-talet följs de båda åt. Trenden 
för vete släpar efter råg från 1670-talet med betydligt mindre fluktuationer från 
ca 1700. Korrelationen mellan havre och korn respektive havre och råg 1654-
1735 är mindre än mellan råg och korn (knappt 0,90), se tab. 3.6.  

Tab. 3.6. Korrelationskoefficient mellan priser råg, korn, vete, havre och ärtor 
i Östergötland 1654-1735 

 Råg Korn Vete Havre  
Korn 0,97    
Vete 0,61 0,68    
Havre 0,88 0,89 0,65 
Ärtor 0,76 0,76 0,51 0,80  

 Trenden för ärtor 1656-1732 ökar mindre än för både korn och råg; i övrigt 
med ganska stor följsamhet med råg men med någon eftersläpning på 1670-talet 
och efter ca 1705.49 Mellan vete och övriga sädesslag och ärtor är korrelationen 
ganska låg (0,51-0,68); den är större mellan råg och ärtor, korn och ärtor samt 
mellan havre och ärtor. 

                                                            
45 Jörberg 1972 
46 Som sambandsmått används Pearsons produktmomentkorrelationskoefficient, rxy 
47 Fig. 5 och 6 
48 Sädesslagens relativa priser behandlas i avsnitt 3.2.3 
49 Fig. 7 
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Animalier:50 Trenden för prisindex på talg 1634-1732 sjunker obetydligt fram 
till ca 1690, då den börjar långsamt öka för att i slutet på 1710-talet öka kraftig 
och sedan minska igen. För hela perioden 1636-1732 ökar trenden. I jämförelse 
med råg är fluktuationerna små till i mitten på 1710-talet. Även för oxar sjunker 
trenden något fram till ca 1690 för att sedan stiga något till ca 1710, därefter tar 
en våldsam prisstegring vid liksom för råg och följs av en kraftig nedgång från 
ca 1720; för hela undersökningsperioden stiger den. Trenden för 1654-1732 för 
oxhudar avviker från övriga animalier såtillvida att den sjunker mer till mitten 
av 1710-talet. Därefter sker en uppgång som följs av en nedgång liknande oxar 
men avsevärt mindre. För fläsk och smör sjunker respektive trend (1657-1732) 
obetydligt till ca 1710, följs av en kraftig ökning, som övergår i en nedgång fram 
till undersökningsperiodens slut.  
 För ca 1655-1732 ökar trenden för smör mer än för talg, oxar och fläsk, me-
dan den minskar för oxhudar; trenden för råg ökar mer än fläsk och oxar men 
mindre än för smör. 
 Korrelationen mellan priserna på fläsk, oxar, smör och talg är relativt starka 
och jämna, se tab. 3.7. Samvariationen mellan animalierna utom oxhud och råg 
är generell ca 0,70; korrelationen mellan oxhud och oxe är på samma nivå men 
betydligt lägre mellan oxhud och övriga animalier. 

Tab. 3.7. Korrelationskoefficient mellan priser på fläsk, oxe, oxhud, smör, talg och råg i 
Östergötland 1654-1735 
    
 Fläsk Oxe Oxhud Smör Talg  
Oxe 0,84   
Oxhud 0,56 0,69   
Smör 0,89 0,86 0,55   
Talg 0,85 0,89 0,59 0,91 
Råg 0,72 0,68 0,54 0,73 0,73 

Fisk och salt:51 Både skånsillens och skärströmmingens trender (1654-1732) 
sjunker något till sekelskiftet 1700, men stiger därefter till slutet av 1710-talet. 
För hela perioden stiger trenden för skärströmming, medan skånsill sjunker, för 
skånsill saknas dock priser för 1683-1684 och 1718-1719. Trenden för salt 
(1654-1732) uppvisar mycket stora variationer men ökar mycket kraftigt mellan 
ca 1705 och ca 1720. Liksom för nästan alla andra varor avlöses stegringen 
1717-1719 av en stor nedgång i början på 1720-talet, därefter mer moderat. Över 
tid stiger trenden för salt och skärströmming mindre än för råg. 
 Samvariationen mellan priserna på skånsill och skärströmming och mellan 
skånsill och salt saknas nästan helt, medan den är positiv mellan priserna på 
skärströmming och salt. Se tab. 3.8. Även mellan priserna på skärströmming och 

                                                            
50 Fig. 8-10 
51 Fig. 11-12 
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råg är korrelationen positiv; särskilt väl överensstämmer utvecklingen av priser-
na sinsemellan under 1713-1721.52 För skånsill, skärströmming och salt är sam-
stämmigheten i prisutvecklingen relativt god mellan mitten på 1660-talet och 
slutet på 1680-talet.

Tab. 3.8. Korrelationskoefficient mellan priser på skånsill, skärströmming, salt och råg i 
Östergötland 1650-1735 

 Skånsill Skär- Salt  
  ström. 
Skärström. 0,20   
Salt 0,06 0,65   
Råg -0,02 0,72 0,55

Byggnadsmaterial:53 För bräder och kalk stiger trenden för perioden ca 1630-
1732. En stor ökning under 1710-talet följs av en nedgång liksom för de flesta 
andra varor i undersökningen. För bräder släpar den efter råg under hela perio-
den. Trenderna för bräder, kalk, näver, tegel och tjära ca 1655-ca 1710 är likar-
tade; trenden för näver avviker starkt från de övriga genom att stiga mycket 
kraftigt under 1710-talet.  
 Mellan byggnadsmaterialens produkter är korrelationen inte så högt, mellan 
0,56 och 0,77, se tab. 3.9. Högst samvariation är det mellan näver och de andra 
artiklarna; tjära har de svagaste korrelationerna med övriga byggnadsmaterial, 
det skiljer dock inte mycket. Korrelationen mellan dessa artiklar och råg är i 
allmänhet lägre än mellan råg och animalier samt råg och fisk.  

Tab. 3.9. Korrelationskoefficient mellan priser på bräder, kalk, näver, tegel, tjära och 
råg i Östergötland 1654-1735   
    
 Bräder Kalk Näver Tegel Tjära  
Kalk 0,63   
Näver 0,69 0,60   
Tegel 0,60 0,63 0,77   
Tjära 0,56 0,56 0,68 0,61   
Råg 0,45 0,39 0,54 0,49 0,49 

Järn och järnartiklar:54 Trenden för järn inleds med en större vågrörelse i mitten 
av 1650-talet och följs av två mycket små på 1680-talet och vid sekelskiftet 
1700; för 1645-1710 ökar trenden något. Den stora ökningen i slutet av 1720-
talet följs av ett fall vid ca 1730, betydligt senare och mindre än för råg. För den 
mer bearbetade produkten hästskor faller i stort sett trenden liknande järn fram 
till i mitten av 1670-talet, övergår sedan i en lika stor stigning till i mitten av 
1700-talets första decennium. Därefter stiger den kraftigt under resterande delen 

                                                            
52 Se fig. 11 
53 Fig. 13-15 
54 Fig. 16-18 
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av undersökningsperioden. Trenden för hästskosöm (1654-1732) liknar mer järn 
än hästskor fram till början av 1710-talet. Ökningen på 1710-talet liknar järn 
men kommer något år senare och fortsätter till periodens slut. För ca 1650-ca 
1730 stiger hästskor mest, därefter hästskosöm, medan råg och järn i stort mer 
liknar varandra och stiger mindre. För 1595-1732 går trenderna för spik och råg 
i stort sett parallellt. 1597-1645 har spik samma mönster som råg och stiger 
ganska mycket. Därefter minskar den i stort något fram till ca 1710 under tre 
vågrörelser som inte överensstämmer med råg. Efter den stora pristoppen kring 
1720 minskar den något till undersökningsperiodens slut.  
 Samvariationerna mellan priserna på järn, hästskor och hästskosöm är både 
ganska höga och jämna, lägre mellan spik och de övriga smidesartiklarna, se tab. 
3.10. Mellan dessa artiklar och råg är samvariationen något större än mellan råg 
och byggnadsmaterialen.  

Tab. 3.10. Korrelationskoefficient mellan priser på järn, hästskor, hästskosöm (söm), 
spik och råg i Östergötland 1654-1735 
     
 Järn Hästskor Söm Spik  
Hästskor 0,84   
Söm 0,89 0,88   
Spik 0,72 0,75 0,78   
Råg 0,58 0,51 0,60 0,55

Vin:55 För vin stiger trenden 1595-1732 med ca hälften jämfört med råg. Liksom 
spik visar trenden från 1595 till ca 1645 samma mönster som råg med en stor 
höjning kring 1630 fastän mycket lägre än för råg men med större följsamhet 
med råg än spik. Därefter stiger den något fram till ca 1700 under tre mycket 
små vågrörelser som inte följer rågens. Den stora höjningen kring 1720 med föl-
jande fall fram till 1732 är mindre än råg.  
 Mellan priserna på vin och råg 1592-1735 finns det en positiv samvariation 
om rxy=0,73. För tiden 1650-1735, se tab. 3.11. Det är något större korrelation 
mellan importprodukterna vin och salt än mellan vin och råg.  

 Tab. 3.11. Korrelationskoefficient mellan priser på vin, råg och salt  
 i Östergötland 1650-1735 

     

 Vin Råg 
Råg 0,61  
Salt 0,67 0,53 

3.2.3 Relativa priser 
Prisförändringarna illustreras även av utvecklingen av de relativa priserna. Pri-
serna har satts i relation till priserna på råg och uttrycks i index.56 Som beskriv-
                                                            
55 Fig. 19 
56 För konstruktion av relativa priser, se Tabell- och diagrambilagan
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ning av storleken på spridningen används inte variationskoefficienten utan kvar-
tilavvikelsen, eftersom fördelningen av de relativa priserna i nästan alla priscyk-
ler är mer eller mindre snedfördelad.  

Vegetabilier: Prisrelationerna för korn under de enskilda åren i priscyklerna har 
studerats fr.o.m. 1592 t.o.m. 1735, se fig. 20-22. Fram till 1620-talet är fluktua-
tionerna mycket stora, vilket åtminstone delvis kan bero på ett osäkert källmate-
rial. Några priscykler slår igenom på de relativa priserna på det sättet att priserna 
på korn ökar mer i och kring pristopparna än priserna på råg, t.ex. år 1640.57

Ibland sker en eftersläpning vid både prisuppgång och prisnedgång så att priset 
på korn stiger, t.ex. 1649,58 respektive sjunker senare än priset på råg, t.ex. år 
1653.59 Under vissa lågprisår för råg i början och slutet av priscyklerna ligger 
kornpriserna mer än 10 % högre, t.ex. åren 1653-1655.60

 Efter 1621 fluktuerar kornets relativa pris särskilt mycket under priscyklerna 
1621-1636, 1647-1654 och 1670-81.61 För hela tiden 1592-1735 är trenden sti-
gande, dvs. kornets relativa pris ökar något, men är högst 1691-1702 och 1702-
1713;62 de lägsta relativa priserna på korn efter 1636 förekommer i cyklerna 
1654-1670 och 1670-1681.63   
 Fr.o.m. ca 1650 finns det även prisuppgifter för vete, havre och ärtor. En stor 
skillnad jämfört med korn är att fluktuationerna är betydligt större särskilt för 
vete.64 Jämfört med korn är fluktuationerna i trenden för det relativa priset på 
vete mycket stora från mitten av 1690-talet till undersökningsperiodens slut.65    
I varje priscykel för råg går det relativa priset på vete i motsatt riktning. När pri-
set för råg ökar t.ex. i början på 1660-talet minskar det relativa priset på vete och 
när priset på råg minskar igen i exemplet under den senare delen av 1660-talet, 
ökar det relativa priset på vete.66 I det nämnda exemplet är orsaken vetets mind-
re prisrörelse. Senare under 1600-talet beror det oftast på att priscykeln både är 
svagare och kommer senare. Prisuppgången för råg under det första decenniet på 
1700-talet uteblir för vete. Trenden för vete ökar något för hela perioden. 
 För havre är den trendmässiga utvecklingen av de relativa priserna betydligt 
lugnare.67 För hela perioden minskar den obetydligt, men låg högst under 1690-
talen och några år in i nästa decennium. Liksom vete går det relativa priset på 

                                                            
57 Även 1642, 1650-1651, 1678 och 1708-1709 
58 Även 1660-1662 och 1716-1718  
59 Även 1666-1670, 1680, 1689, 1700 och 1711-1712 
60 Även 1670, 1691, 1701-1702 och 1713-1715 
61 KvaK 13-12 
62 Md=111 respektive 109 (index) för cyklerna 
63 Md=95 för båda cyklerna 
64 KvaK 1654-1729: korn 9, vete 23, ärtor 15 och havre 14 
65 Fig. 23 
66 Fig. 24   
67 Fig. 25  
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havre i motsatt riktning som priscyklerna för råg.68 Från mitten av 1710-talet är 
dock den tendensen obetydlig.  
 Trenden för de relativa priserna på ärtor faller något under hela perioden.69

Fram till 1680-talet steg trenden, sedan minskar den avsevärt under stora fluktu-
ationer. De relativa priserna på ärtor jämfört med priscyklerna för råg visar ett 
något annat mönster än vete och havre.70 Endast för de två första priscyklerna 
rör sig de relativa priserna på ärtor i motsatt riktning som priscyklerna. Med en 
eftersläpning sammanfaller under några år minskningen av ärtor med prisned-
gångarna på råg. 

Animalier:71 De animaliska produkter som behandlas är desamma för vilka pris-
index presenterats ovan. Relativa priser har konstruerats för 1654-1732 för fläsk, 
oxe, smör och oxhudar men för talg 1634-1732. Jämfört med korn är att fluktua-
tionerna betydligt större för animalierna, men mindre än för vete.72 För de 
nämnda produkterna sjunker trenden mer eller mindre räknat över tid 1654-
1732. Mest sjunker den för oxhud och minst för oxe. Smör ökar först fram till 
1680-talet och går om fläsk men sjunker sedan mera mot sekelskiftet 1700. På 
1710- och 1720-talet går trenden om fläsk återigen. Trenden för talg sjunker och 
stiger omväxlande och stannar i slutet på 1720-talet på ungefär samma nivå som 
i början av undersökningsperioden. I varje priscykel för råg går det relativa pri-
set på de nämnda animaliska produkterna i motsatt riktning.73

Fisk och salt:74 För skånsill, skärströmming och salt sjunker trenden oregelbun-
det över tid 1654-1732; mest för skånsill och minst för skärströmming; fluktua-
tionerna för salt är stora, generellt större än för vegetabilierna och animalierna.75

De relativa priserna på skånsill, skärströmming och salt går i motsatt riktning 
som råg i varje priscykel; för skånsill saknas uppgifter under några år. 

Byggnadsmaterial:76 För både  bräder och kalk 1634-1732 sjunker trenden över 
tid något. För alla produkter är fluktuationerna stora.77 För 1654-1729 sjunker 
trenden för bräder, kalk, tegel och tjära medan näver stiger från mitten av 1690-
talet, då den senare produkten ändrar riktning från negativ till positiv. Högst är 
det relativa priset för bräder och näver i slutet av studietiden, för kalk i mitten 
samt för tegel och tjära i början. Lägst är det relativa priset på bräder, näver och 
                                                            
68 Fig. 26 
69 Fig. 27 
70 Fig. 28 
71 Fig. 29-32 
72 KvaK 1654-1729: korn 9, fläsk 20, oxe 20, oxhud 22, smör 18 och talg 19 
73 För fläsk, se fig. 30 
74 Fig. 33-34 
75 KvaK 1654-1729: Skånsill 26, skärströmming 21och salt 24 
76 Fig. 35-37 
77 KvaK 1654-1729: Bräder 29, kalk 20, näver 23, tegel 21 och tjära 18 
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tjära i mitten av undersökningsperioden, kalk och tegel i slutet. De relativa pri-
serna på nämnda produkter går i motsatt riktning som råg i varje priscykel 
fr.o.m. 1654. Mellan 1634 och 1644 följer dock de relativa priserna på både brä-
der och kalk rörelsen i priscykeln för råg. 

Järn och järnartiklar:78 Trenden för järn och spik 1654-1732 är ganska likartad; 
sjunker och stiger omväxlande för att ligga på samma nivå i slutet av perioden 
som i början. Över tiden 1597-1732 sjunker trenden för spik markant. Trenden 
för hästskor och hästskosöm har i stort sett samma mönster men de relativa pri-
serna på hästskor ligger mycket högt under andra hälften av 1710-talet. Till 
skillnad mot de andra produkterna är nivån på hästskosöm hög under de båda 
sista decennierna av undersökningstiden. Fluktuationerna på alla de nämnda 
produkterna är ganska likartade och höga.79 Det relativa priset går i motsatt rikt-
ning som råg i varje priscykel i undersökningsperioden. 

Vin:80 För vin är det möjligt att konstruera relativa priser 1592-1735. För hela 
den perioden minskar trenden för det relativa priset på vin avsevärt. Före 1650 
sjunker den brant; därefter är den över tid till 1735 i stort sett oförändrad. Fluk-
tuationerna är tidvis mycket stora särskilt fram till ca 1630 och under ca tio år 
kring 1713.81 Det relativa priset på vin går i motsatt riktning som råg i varje 
priscykel. 

3.2.4 Prisutvecklingen 1592-1735 i Östergötland: Sammanfattning
Priscykler för säd: Mellan 1592 och 1729 har tolv priscykler identifierats i stu-
dien. Den första (1592-1607) kan dock diskuteras, då det finns få prisdata. Cyk-
lerna har graderats efter storlek för jämförelser dem mellan: mindre prisstegring 
än 100 % betecknas som liten, 100-199 % som medelstor, 200-300 % som stor 
och högre än 300 % som mycket stor.  
 Priserna för de viktigaste sädeslagen råg och korn visar i stort sett samma ut-
veckling. Framställningen här avser råg om inte annat anges.  
 Två mycket stora priscykler inträffade inom ett hundra år (1621-36 och 1713-
21), där den första var störst (prisökning med drygt 500 %). Det fanns en stor 
cykel (1607-21), fem medelstora (tre mellan 1647 och 1681, två mellan 1691 
och 1713) och två små cykler; den minsta 1636-47 samt en liten efter stormakts-
tidens slut 1721-29. 
 Det är anmärkningsvärt att de lägsta priserna i cyklerna mellan 1636 och 1713 
ligger mycket nära varandra; priscykeln som börjar 1636 ligger på 2,50 dsm och 
cykeln som slutar 1713 ligger på 2,29 dsm. Förändringen av medianen i cykler-

                                                            
78 Fig. 34-35 
79 KvaK 1654-1729: Järn 23, spik 21, hästskor 22 och hästskosöm 25 
80 Fig. 36 
81 KvaK: 1592-1732: Vin 29 och korn 8; 1654-1729: Vin 24 och korn 9 
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na sedan föregående cykel sjunker och stiger från cykel till cykel varannan gång 
men minskar över tiden från 1607-21 till 1681-91 för att därefter öka. 

Skillnaden mellan medianpriserna på råg och korn i cyklerna minskar efter-
hand. Kornpriserna är ca 70-85 % av priserna på råg under priscyklerna fram till 
1654. Mellan 1654 och 1702 minskar differensen till ca 95 %, för att därefter 
öka till drygt 85 % under de följande två cyklerna fram till 1721; därefter mins-
kar de till drygt 95 %. 
 Längden på priscyklerna minskar oregelbundet efter hand; den längsta är 17 
år (1654-70) och den kortaste 8 år (1721-1729). 
 Priscyklerna för vete från ca 1650 överensstämmer i stort med råg och korn, 
medan mönstret för havre (från ca 1650) inte är lika tydligt. De lägsta priserna 
på vete överensstämmer bättre i tid med råg och korn än de högsta priserna. Pri-
serna på havre är låga under flera andra år under cyklerna än de övriga nämnda 
sädesslagen. Generellt är vete dyrare än råg, därefter kommer korn och havre, 
Oftast ligger priserna på vete ca 5-15 % högre än råg liksom råg ligger lika 
mycket högre än korn. Mellan havre och korn är skillnaden 25-50 %. Variatio-
nerna i prisrelationerna kan ha ett visst samband med storleken på priscyklerna. 
 Medianpriserna i cyklerna för råg i de olika kontrakten i Västanstång och Ös-
tanstång är generellt för hela tidsperioden några procent högre allt längre väster-
ut. Spridningen av de årliga priserna minskar något över tiden. Cyklerna från 
1670 är mer representativa för hela Östergötland än mellan 1621 och 1670. 

Trender och samvariation: För att identifiera trender har prisindex konstruerats. 
För utjämning av fluktuationer i tidsserierna används 7-års vägda glidande me-
delvärden. 
 Trenderna för råg och korn följer varandra väl men tendensen är att priserna 
på korn för hela den studerade tiden (1595-1732) ökar, något mera för korn än 
för råg; prisskillnaden dem mellan minskar. Korrelationen mellan priserna på 
korn och råg är mycket stor: 0,97 för både 1695-1735 och 1654-1735. 
 De animaliska produkterna 1654-1732 ökar, smör mest och därefter talg, oxar 
och fläsk medan trenden för oxhudar minskar. Trenden för råg ökar mer än för 
fläsk och oxar men mindre än för smör. Samvariationerna mellan priserna på 
fläsk, oxar, smör respektive talg 1654-1735 är relativt starka: 0,85-0,89; mellan 
oxhud och fläsk, smör, talg respektive råg är de lägre: 0,54-0,59.  
 För skånsill 1654-1732 sjunker trenden markant, medan den stiger för skär-
strömming. Salt uppvisar mycket stora variationer men ökar mycket kraftigt 
mellan ca 1705 och ca 1720. Salt och skärströmming stiger inte lika kraftigt som 
råg. Mellan priserna på skärströmming respektive salt och råg 1654-1735 är kor-
relationen 0,72 och 0,55, medan samvariation saknas nästan helt mellan skånsill 
och skärströmming respektive salt. 
  För 1634-1732 stiger trenderna för bräder, tegel och tjära ganska likartat, till 
skillnad mot näver som stiger mycket kraftigt under 1710-talet. Järn stiger från 
1645 till i slutet av 1720-talet men följs av ett fall till ca 1730, betydligt senare 
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och mindre än för råg. 1654-1732 stiger hästskor mest, hästskosöm och järn 
mindre. För 1595-1732 utvecklas trenderna för spik och råg i stort sett parallellt. 
Mellan byggnadsmaterialen 1654-1735 är det positiv samvariation (0,56-0,77), 
högst för näver och lägst för tjära. Till råg är korrelationerna lägre (0,39-0,54). 
Mellan priserna på järn, hästskor och hästskosöm 1654-1735 är de ganska höga 
(0,84-0,89), lägre för järn-spik (0,72). Mot råg är korrelationerna något större än 
mellan råg och byggnadsmaterialen (0,51-0,60). 
 Vin stiger 1595-1732 och har fram till 1645 samma mönster som råg och spik 
med en stor höjning kring 1630, dock mycket lägre än för råg, ca hälften jämfört 
med råg. För priserna på vin och råg 1592-1735 är det en positiv korrelation 
(0,73), men den är lägre för 1650-1735. Det är något större samvariation 1650-
1735 mellan importprodukterna vin och salt än mellan vin och råg (0,67 och 
0,61). 

Relativa priser: Priserna har satts i relation till priserna på råg och uttrycks i in-
dex. I de relativa priserna på korn är det mycket stora fluktuationer fram till 
1620-talet, vilket åtminstone delvis kan bero på ett osäkert källmaterial. För 
1592-1735 är trenden stigande. 
 Fluktuationerna är betydligt större för animalierna än för korn. Trenden sjun-
ker över tiden 1654-1732, mest för oxhud och minst för oxe. Smör ökar först 
men sjunker sedan mera; trenden för talg sjunker och stiger omväxlande 1634-
1732 och slutar på en högre nivå än i början. 
 Trenden för skånsill sjunker mest, skärströmming minst och däremellan salt, 
alla oregelbundet under 1654-1732; fluktuationerna är generellt större än för ve-
getabilierna och animalierna. 
 Trenden för bräder och kalk sjunker något för 1634-1732 och detsamma gäll-
er från 1654 för bräder, kalk, tegel och tjära medan näver stiger; fluktuationerna 
är stora. För järn och spik 1654-1732 omväxlande sjunker och stiger trenden 
ganska likartat och stannar på samma nivå 1732 som 1654. Hästskor och häst-
skosöm har i stort sett samma mönster men hästskor ligger mycket högt under 
andra hälften av 1710-talet och olikt andra produkter under 1720-talet. Fluktua-
tionerna för järn och järnartiklar är ganska lika och höga. 
  För 1592-1732 minskar trenden för det relativa priset på vin avsevärt. Fram 
till ca 1650 för vin sjunker den brant, men är därefter i stort sett oförändrad till 
1732. 
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3.3 Markegång, markegångspriser och markegångstaxor 1686-177482

3.3.1 Inledning 
För att kunna göra jämförelser mellan prisutvecklingen under stormaktstiden 
och frihetstiden har markegången i Östergötlands län studerats för tiden 1686-
1774.83 Till markegångens fördelar som prishistoriskt källmaterial hör den rikli-
ga förekomsten på arkivmaterial, för Östergötlands läns del även i Landsarkivet 
(VLA).84 En annan fördel är att det går att utreda de institutionella förutsättning-
ar för tillkomsten av materialet fast det är svårt att klara ut i vilken mån be-
stämmelserna följdes.  
 Under hela undersökningsperioden skulle torgpriserna i köpstäderna vara un-
derlag för markegången. Redan 1675 bestämdes att landshövdingen skulle göra 
värdering efter attest från magistraten i städerna vid Tomasmäss (21 december) 
för att sätta taxorna. Den första av de viktigaste förändringarna i bestämmelserna 
kom 1731 när deputeradeinstitutionen infördes. Medan landshövdingen hittills 
ensam tagit beslutet skulle det fr.o.m. 1731 tas i plenum. En senare viktig för-
ändring kom fr.o.m. 1757 då länsmarkegången skulle vara ett aritmetiskt medi-
um och de lokala priserna skulle tryckas i markegångstaxorna och anslås i sock-
enstugorna. Från 1734 skulle landshövdingen endast vara ordförande vid marke-
gångsförrättningen. Efter undersökningsperioden gjordes en radikal förändring 
fr.o.m. år 1775 genom att en friare bedömning skulle göras av taxorna bl.a. med 
hänsyn till årsväxt och bärgning. Kronofogdarna skulle komplettera magistra-
tens torgprisuppgifter med priser i häradena, som skulle övervägas tillsammans 
med torgpriserna av de deputerade. 
 Beroende på förändringar i de institutionella förhållandena indelades under-
sökningsperioden i fem delperioder, men den sista perioden kunde inte användas 
genom att det saknas uppgifter för de aktuella åren vid VLA från köpstäderna. 
Det fanns uppgifter för 1683-1774. Undersökningen inriktades därför på perio-
derna 1683-1717, 1718-30, 1731-56 och 1757-74. 
 Frågan är om vissa slutsatser, som några forskare85 har dragit, kan gälla för 
Östergötlands län under undersökningsperioden. Liksom i Uppsala och Väst-
manlands län återger inte markegångstaxorna tillfullo de låga spannmålspriserna 
på 1730-talet.86 1764-65 hade höga spannmålspriser både i Uppsala och i Öster-
götlands län. I Östergötland steg markegångarna i början på 1760-talet med en 
topp 1763-64, sjönk igen för att hamna i en botten 1767-68. I Uppsala län be-

                                                            
82 Avsnittet bygger delvis på från författarens opublicerade D-uppsats framlagd vid Institutio-
nen för ekonomisk historiska vid Umeå universitet 1997 
83 Från 1732 finns markegången för flera varor redovisat i Jörberg 1972. 
84 Källa: VLA, Östergötlands länsstyrelse, Landskontoret GIIIh 1; markegång för säd finns för 
varje år i följd från 1686 
85 Åmark 1921, Heckscher 1935-36, Olander 1951, Fridlizius 1957, Mårtensson 1961 och 
Lindgren 1971 
86 Lindgren 1971, s. 288 
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rodde det enligt Lindgren på att Uppsala kvarnpriser tilläts ligga till grund för 
taxorna.87 Något liknande skäl kan inte iakttas för Östergötlands läns del.  
 Under hela undersökningsperioden i Östergötland var variationskoefficienten 
(Vk) för markegången under de studerade delperioderna för alla sädesslag alltid 
mindre än städernas prisuppgifter, vilket indikerade en prisutjämning. Det likna-
de Uppsala län under slutet av 1750- och början på 1760-talet där markegångs-
taxorna utjämnade prisfluktuationer i akademiprismaterialet. En olikhet var ut-
vecklingen av relationen mellan taxorna för råg och korn. I Uppsala utjämnades 
den "synnerligen påfallande" under 1720-talets först hälft, under 1740-talet och 
1773-1782.88 I Östergötlands län var det en viss utjämning i mitten på 1720-talet 
ned till ca 10 %. Därefter försämrades relationen gentemot kornet under hela 
1730- och första häften av 1740-talet så att rågmarkegång i en trend låg ca 30 % 
över kornet.  
 En ny nedgång kom så att omkring 1760 låg markegången för råg ca 20 % 
över kornet. En ny stigning i slutet av 1770-talet övergick i en minskning under 
1780-talet; dock räknat för hela perioden en obetydligt ökande trend för relatio-
nen markegången för råg och korn. Korrelationen mellan markegången för råg 
och korn var i stort sett oförändrad. Den var 1718-30: 0,90, 1731-56: 0,93; 
1757-74: 0,91. Motsvarande korrelation för städernas medelvärden var 0,98, 
0,94 och 0,93, m.a.o. en något försvagad samvariation på länsnivå. 
 I vilken mån överensstämde då markegångstaxorna och prisuppgifterna från 
köpstäderna med varandra under hela den period som det finns attester för, dvs. 
1718-1774? Differensen mellan markegången för råg och korn och städernas 
medelvärde minskade efter en linjär trend men variansen var stor. Medelvärdet i 
den procentuella skillnaden mellan markegången och städernas medelvärde 
minskade mellan den första perioden 1718-30 och den sista 1757-74 för råg från 
6,4 % till 2,0 %, för korn från 12,5 % till 5,7 %. Variansen i markegången ökade 
dock något från den första perioden till den sista genom att Vk ökade för råg 
från 30,8 till 31,4, för korn från 26,5 till 28,9. Motsvarande Vk för städernas 
medelvärden minskade något för råg från 33,3 till 30,1 och för korn från 31,2 till 
29,6.  
 För vete och havre var utvecklingen delvis likartad. Differensen mellan mar-
kegången för vete och råg och städernas medelvärde minskade efter en linjär 
trend men även där var variansen stor. 
 Skillnaden mellan råg-korn och vete-havre var således att medan fluktuatio-
nerna i markegången ökade från 1718-30 till 1757-74 för råg-korn så minskade 
den för vete-havre. Diskrepansen mellan markegångstaxorna och städernas upp-
givna priser minskade och undersökningsperioden avslutades med att differen-
sen mellan markegång och städernas attester försvann bortsett för korn det sista 
året. Vidare kunde konstateras att bestämmelserna för markegången inte följdes 

                                                            
87 Lindgren 1971, s. 288 
88 Lindgren 1971, s. 289 
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i vart fall från 1739, då taxan inte skulle sättas över det pris som gällde i nästa 
köpstäder.  
 1748 upprepades att varje års markegång skulle vara ett medium av länets 
städers markegång. Visserligen minskade differensen kontinuerligt men avvikel-
serna var stora fram till 1757.  
 1756 bestämdes att länsmarkegången skulle vara ett aritmetiskt medium. 
Fr.o.m. 1757 avtog skillnaden markant. Hypotesen att markegångstaxornas pris-
ledande funktion avtar efterhand som marknaden i allt högre grad knöt samman 
producenter och konsumenter,89 skulle verifieras om trenden för differensen 
mellan de fastställda länsmarkegångarna och medelvärdena av städernas torgpri-
ser minskade signifikant. Isolerat till 1718-1774 kunde konstateras att hypotesen 
verifierades för Östergötlands läns del. Som nämnts omfattar Jörbergs arbete 
1732-1914 och därför bör hela perioden studeras för att slutgiltig ta ställning till 
hypotesen. 
 Det har inte framgått av källorna vilka intressen för höga respektive låga mar-
kegångspriser räntegivare respektive räntetagare hade under den aktuella tidspe-
rioden. 

3.3.2 Jämförelse mellan markegångspriser och priser i Östergötland 
De jämförelser som kan göras mellan rubricerade priser begränsas av källäget 
för markegångar och avser därför råg och korn 1686-1735 i Östergötland. Först 
behandlas länsmarkegången för råg.90

 För hela perioden är det relativt stor positiv samvariation mellan länsmarke-
gången för råg och studiens priser avseende hela Östergötland (”priser råg Ös-
tergötland”),91 rxy=0,95. Medianen för länsmarkegången för 1686-1735 är 4 % 
högre än för ”priser råg Östergötland”.92 Kvartilavvikelsen för de båda prisseri-
erna överensstämmer med varandra. Under de fyra priscyklerna 1691-1729 föl-
jer de två prisserierna för råg huvudsakligen varandra. Gemensamt är lägsta pri-
ser för ”priser råg Östergötland” och fastställd markegång utom 1720 i stället för 
1721; högsta priser överensstämmer utom 1719 i stället för 1718. År 1709 satte 
kammarkollegium ned markegången för vete, råg, korn och havre, för råg från 
9,33 dsm till 4,00 dsm och för korn från 6,67 dsm till 4,00 dsm.93 Under enskil-
da år skiljer det dock mycket och de största skillnaderna i övrigt finns 1715-
1718, då länsmarkegången är 15-20 % lägre än de jämförda priserna. Under åtta 
enskilda år i den föregående cykeln 1702-1713 ligger länsmarkegången som re-

                                                            
89 Hypotesen har hämtats från Jörberg I 1972, s. 74  
90 Länsmarkegången benämns även den fastställda markegången 
91 Benämns i fortsättning priser råg Östergötland
92 Eftersom fördelningen av priserna är sned (M-Md= 9 resp. 7 %) används median som cen-
tralvärde 
93 Det tycks ha dämpat priserna allmänt i Östergötland. Av 15 excerperade priser på råg ligger 
12 på 4,00 dsm; övriga 3 (alla i Västanstång) ligger på 5,33; 5,00 och 7,87 dsm. År 1709 är ett 
av de få år när KvaK för årets priser är 0  
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gel 8-9 % högre; endast under två år lägre än ”priser råg Östergötland”: –7 % 
1702 och –4 % 1705. 
 I de fyra jämförda priscyklerna är överensstämmelsen störst mellan länsmar-
kegången på råg och ”priser råg Östergötland” 1691-1702 (medianerna samman-
faller). Störst skillnad är det under 1721-28 då medianen för länsmarkegången är 
13 % högre. Under sammanlagt 16 av 38 år skiljer det 10 % eller mer mellan de 
båda prisserierna.94 Den linjära trenden för länsmarkegången i procent av ”priser 
råg Östergötland” 1686-1735 ökar något.95   
 Samstämmigheten mellan länsmarkegången för korn och denna studies priser 
för korn Östergötland 1691-1729 (”priser korn Östergötland”)96 är något sämre 
jämfört med råg. Det är relativt stor positiv samvariation mellan dessa prisserier, 
men mindre än för råg: rxy=0,89. Medianen för länsmarkegången för hela perio-
den är 8 % lägre än för ”priser korn Östergötland”. Länsmarkegången i procent 
av ”priser korn Östergötland” 1686-1716 minskar ganska kraftigt, men vänder 
upp och ökar efter 1716. 
 Kvartilavvikelsen för den fastställda markegången är knappt 15 % större än 
för ”priser korn Östergötland”. Gemensamt är även här lägsta och högsta priser 
för de fyra priscyklerna under 1691-1729. Oftast ligger länsmarkegången lägre 
än priserna före 1718, särskilt 1704-1717; endast under fyra år ligger den högre. 
Under sammanlagt 18 år av 38 skiljer det 10 % eller mer mellan länsmarke-
gången och ”priser korn Östergötland”. 
 Markegångarna för råg 1686-1735 kan också delas upp i Västanstång och i 
Östanstång. Markegångspriserna för Västanstång har bildats av medelvärdena 
från Linköping och Vadstena och för Östanstång av medelvärdena från Norrkö-
ping och Söderköping.97 Korrelationen mellan markegångspriser och priser på 
råg 1686-1735 i Västanstång är rxy=0,96 och i Östanstång rxy=0,95.  
 Medianen för markegången för råg 1686-1735 i Västanstång är 2 % högre än 
studiens priser på råg från samma område. I stort sett följer de båda prisserierna 
varandra. Under samma år i båda prisserierna infaller åren för cyklernas början, 
topp och slut med ett par undantag.98 Under enskilda år skiljer det dock mycket 
delvis troligen beroende på förskjutna år i priscykler och de största skillnaderna 
finns före 1717. 
 I Östanstång sammanfaller medianen för markegången 1686-1735 med studi-
ens priser på råg. I stort sett följer de båda prisserierna varandra men marke-
gången ligger under vissa år högre. Årtalen för priscyklernas början, topp och 
                                                            
94 1691-1728 
95 Linjär trend 1686-1735 för länsmarkegången råg/”priser råg Östergötland”: y = 0,3655x + 
94,066.  R2 = 0,2008 
96 Benämns i fortsättning ”priser korn Östergötland” 
97 Källor: Linköping: VLA, Linköping stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat. Domböcker. 
Gemensam serie; Vadstena, Norrköping och Söderköping: VLA, Östergötlands länsstyrelse, 
Landskontoret GIIIh 1 
98 Undantagen är att det lägsta markegångspriset infaller 1701 i stället för 1702 och det högsta 
1719 i stället för 1718 
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slut infaller under samma år i båda prisserierna med ett par undantag.99 Under 
enskilda år skiljer det mellan prisserierna men mycket mindre än i Västanstång; 
de största skillnaderna finns före 1717. 
 Den största korrelationen för den här studerade perioden 1686-1735 återfinns 
mellan ”priser råg Östergötland” och ”priser korn Östergötland”, rxy=0,98. Nå-
got lägre är styrkan i samvariationen mellan länsmarkegången för råg och ”pri-
ser råg Östergötland”, 0,95, varefter följer länsmarkegången för råg och läns-
markegången för korn, 0,93 samt till sist mellan länsmarkegången för korn och 
”priser korn Östergötland”, 0,89.  

3.3.3 Analys 
Det är större överensstämmelse mellan länsmarkegång för råg och ”priser råg 
Östergötland” än mellan dess motsvarighet för det andra stora sädesslaget korn. 
Det är klarlagt att den fastställda markegången sattes för lågt i slutet av 1600-
talet, särskilt för korn som mellan 1686 och 1716 fjärmar sig allt mer från pri-
serna på korn. År 1716 inträffar emellertid en brytpunkt och den fastställda mar-
kegången närmar sig återigen ”priser korn Östergötland”. Länsmarkegången för 
råg blir däremot över tid något större än ”priser råg Östergötland” med undantag 
för åren 1715-1718. I huvudsak kan de i studien iakttagna priscyklerna 1691-
1729 återfinnas i såväl länsmarkegången för råg och korn som i markegångarna 
för råg i Västanstång och Östanstång. ”Priser råg Östergötland” och ”priser korn 
Östergötland” följs bättre åt (rxy=0,98) än länsmarkegången för råg och länsmar-
kegången för korn (rxy=0,93). Däremot visar länsmarkegången för korn betydligt 
lägre värden än studiens priser före 1717. 
 Slutsatsen är att länsmarkegången är representativ för prisutvecklingen under 
frihetstiden åtminstone för det viktigaste sädesslaget råg, när det gäller att kunna 
identifiera eventuella priscykler och för att bestämma trendutveckling. Läns-
markegången kommer därför att användas i en översiktlig analys av prisutveck-
lingen för råg under stormaktstid och frihetstid. 

                                                            
99 Undantagen är att det lägsta markegångspriset infaller 1720 i stället för 1721och 1728 i 
stället för 1729 
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3.4 Daglöner och levnadskostnader i Östergötland 
3.4.1 Daglöner
Syftet med avsnittet är att utreda hur nominella löner i reda pengar för dags-
verksarbeten vid kyrkliga församlingar i Östergötland utvecklades. Tillsammans 
med förändringen av priserna på främst livsmedel kan övervägas hur levnads-
kostnaderna under undersökningsperioden förändrades.  
 Räkenskaperna är i allmänhet uppgjorda i mark eller öre fram till ca år 1600. 
Därefter började daler anges jämsides med mark och ören, från 1620-talet med 
övervikt för daler. Från 1640-talet förekommer inte uppgifter om mark längre i 
räkenskaperna. Löneuppgifterna är här i förekommande fall omräknade till da-
ler. 
 För några år under undersökningsperioden kan en uppdelning göras i några 
yrkeskategorier eller sysslor nämligen timmerkarlar,100 kalkslagare, murmästare 
och hantlangare.101 De flesta av de nämnda sysslorna har utövats av män, men 
både män och kvinnor har varit kalkslagare. Det synes som att utöver lön i kon-
tanter även kost har ingått i daglönen. För timmerkarlar fram till mitten av 1600-
talet har en förteckning satts samman med uppgifter från Söderköping och Vads-
tena. Se tab. 3.11. I två fall (1587 och 1601), där kost dels tycks ha ingått, dels 
inte har ingått, har den helt kontanta ersättningen varit högre än den blandade 
daglönen.102

Tab. 3.11 Daglöner för timmerkarlar i dlr (1582-1602) och dsm (1640-1646) vid kyrkor i Ös-
tergötland  
       
År -  Antal  - Daglön   Kyrka Anmärkning 
 Pers. Dagsv.    
1582 2 18 0,09 Söderköping 
1583 1 6 0,09 Söderköping 
1587 1 4 0,25 Vadstena   ”På egen kost”
1587 1 4 0,13 Vadstena  
1591 6 53 0,19 Vadstena 
1601 1 8 0,19 Vadstena ”På egen kost”  
1601 1 8 0,13 Söderköping  
1602 1 8 0,19 Vadstena ”På egen kost”  
1640 1 18 0,50 Söderköping ”Hållit sig själv med matpengar”
1646 5 127 0,30 Vadstena 
        

 Värdet av kosten vid arbete vid Söderköpings kyrka år 1590 var 0,05 dlr, men 
det var något högre fram till år 1611; se Tab. 3.12. Det är dock inte belagt hur 
många måltider som gavs under dagen. En uppgift från ett arbete vid Törnevalla 
kyrka år 1681 visar att värdet av kosten för 6 dagar var 0,28 dsm; omräknat till 
                                                            
100 Andra benämningar på timmerkarl är timmerman och timmertäljare eller också anges i 
klartext arbetsuppgiftens art, t.ex. arbete på klockstapeln, tjära stapeln, spånta, taka etc. 
101 Till hantlangare har förts uppgifter som synes vara av enklare slag, t.ex. arbeta på kyrko-
gårdsmuren  
102 1587 0,25 dlr på egen kost men 0,13 utan denna anmärkning, vilket tolkas som att kost 
ingått; 1601 0,19 ”På egen kost” men 0,13 utan en sådan notering 
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ett värde per dag ger det närmast 0,05 dsm. Det tyder på att värdena i nedanstå-
ende tabell avser en hel dags måltider, eftersom det nominella värdet i dlr för 
enstaka måltider kring sekelskiftet 1600 rimligen inte kan ha varit högre än un-
der år 1681. En dags måltider tycks ha varit värda ungefär en tredjedel av den 
kontanta daglönen för en timmerkarl år 1601 liksom för en hantlangare år 1611. 

Tabell. 3.12. Värde av måltid i dlr vid arbete vid Söderköpings kyrka 1590-1611 
      
År -   Antal   - Värde Anmärkning 
 Pers Dagar  
1590 1 17 0,05   
1600 2 4 0,06  
1601 3 123 0,06  
1604 2 40 0,07 Mat och öl 
1607 2 22 0,06 Mat och öl 
1608 3 11 0,06 Mat och öl 
1611 2 33 0,06 Mat och öl 

 Det finns för få och ojämna uppgifter på kalkslagare och timmermän för att 
försöka dra några slutsatser över löneutvecklingen.  
 För murmästare är uppgifterna få och dessa var engagerade i några stadskyr-
kor och i sockenkyrkor, se tab. 3.13. Det verkar som om murmästarna vanligen 
hade egen kost. Anmärkningen från år 1648 avseende Söderköping ”med kost” i 
tab. 3.13 tyder på det, den låga daglönen på 0,30 dsm kan bero på att kost ingick 
i lönen. En iakttagelse är att daglönerna i de två sockenkyrkorna Törnevalla och 
Östra Skrukeby var avsevärt lägre än ca 10-30 år tidigare i Söderköping och 
Norrköping. Kan det bero på att det är fråga om små sockenförsamlingar till 
skillnad mot större stadsförsamlingar?  Det finns inga indikationer på vad orsa-
ken kan vara. 

Tab. 3.13. Daglöner i dsm för murmästare i Östergötlands län 1642-1704 
      
År   -    Antal   - Daglön   Kyrka Anmärkning 
 Pers Dagsv    
1642 1 12 0,75 Vadstena 
1645 1 3 0,75 Söderköping  
1648 1 2 0,30 Söderköping Med kost 
1670 2 178 0,50 Norrköping 
1670 2 249 0,66 Norrköping 
1674 1 7 0,48 Söderköping 
1686 1 2 0,32 Törnevalla  Omräknad veckolön till daglön 
1704 1 13 0,34 Östra Skrukeby

 De daglöner som har kunnat excerperas från några kyrkoräkenskaper i Öster-
götland för hantlangare fr.o.m. 1590 visas i fig. 3.7. Uppgifterna är få både räk-
nat i antal år, personer och dagsverken samt spridda över hela Östergötland. 
Från Vadstena finns det uppgifter från 12 år av 37, från Söderköping 16 år, från 
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Norrköping och sockenkyrkor under 12 år.103 Mer än hälften av de senare upp-
gifterna avser 1694-1717, då det heller inte finns uppgifter från städerna. Vidare 
kan en tidvis stor spridning i uppgifterna tyda på att i en del fall inte ingick kost.
I de fall det framgår av räkenskaperna att daglönen getts exklusive kost har dag-
lönen reducerats med värden enligt tab. 3.22. 104

Fig. 3.7. Daglöner i dsm till hantlangare vid församlingar i Östergötland  
 1589-1717 samt prisindex för spannmål. Prisindex: Basperiod 1670-90=100 

Anmärkning: Följande outliers är markerade: 1697: 0,07; 1602: 0,09; 1712: 0,83 

 Det finns uppgifter om daglöner för hantlangare under 36 år fördelade på 13 
år under perioden 1590-1611, 9 år under 1635-55, 8 år 1662-94 och 6 år 1704-
17. För 1590-1611 är medianen 0,15 dlr, den är 2-3 gånger så hög under 1635-
55 (0,38 dsm), sjunker under 1662-94 (0,22 dsm) samt stiger slutligen 1704-17 
(0,48 dsm). Spridningen är ganska jämn men lägst 1704-17.105

 Det är stor spridning på antalet dagsverken mellan de olika åren. 1690 och 
1691 utfördes ganska många dagsverken vid Vadstena kyrka (162 och 57), sär-
skilt stort antal var det i Norrköping 1670 (604). Medianen är dock endast 13 per 
år.  
 Tolkningen av fig. 3.7 är följande. En mindre ökning av daglönerna för hant-
langare fram till 1611 övergår till en större löneökning mellan mitten av 1630-
talet och mitten av 1650-talet; därefter minskar daglönerna under 1660-talet och 
fram till 1694. Från sekelskiftet ökar daglönerna igen fram till 1717. Löneök-
ningen från 1590-talet till perioden 1630-1650-talet sammanfaller med ökningen 
av medianpriserna för råg och korn i priscyklerna från 1592-1607 (råg 1,25 dlr) 
till 1647-54 (råg 3,63 dsm). Ökningen av medianpriserna mellan 1654 och 1691 
                                                            
103 Nära Linköping: Bankekind, Landeryd och Törnevalla; nära Norrköping: Furingstad, Kon-
ungsund och Kvillinge; nära Söderköping: Drothem 
104 Daglönerna 1598, 1603, 1640, 1645 och 1648 har reducerats för egen kost 
105 Det högsta värdet under de olika perioderna är ca 2-3 gånger så hög som minimivärdet: 
1590-1611: 0,13-0,25; 1635-55: 0,25-0,57; 1662-94: 0,16-0,44; 1704-17: 0,33-0,52. Tre outli-
ers har då tagits bort: 1597: 0,07; 1602: 0,09; 1712: 0,83; se fig. 3.7 
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tycks dock gå tvärs emot minskningen av daglönerna för hantlangare. Ökningen 
under 1710-talet till en nivå ca fyra gånger högre än 1590-talet sammanfaller 
med de höga medianpriserna på råg och korn i de två cyklerna under 1713-1729; 
ökningen av dessa från 1590-talet är något mer än fyra gånger. 

3.4.2 Levnadskostnader  
Söderberg och Jansson har konstruerat och använt vägda levnadskostnadsindex 
för Stockholm 1650-1719,106 som jämfördes med konsumtion vid Danvikens 
hospital under några år samt med Utterströms uppgifter för Stockholms Allmän-
na Barnhus 1674 och 1686. Jansson och Söderberg använde också vägda lev-
nadskostnadsindex i en uppsats från Stockholm 1600-1719.107

 I Hansson 2000 gjordes jämförelser mellan utspisning under andra hälften av 
1600-talet av olika slags arbetsfolk vid tre av de fyra hospitalen i Östergöt-
land.108 Främst undersöktes uppgifter om tjänstefolkets förtäring men även ut-
spisningar av flera andra grupper av arbetsfolk som förekom vid Söderköpings 
och Vadstena hospital. I undersökningen, som resulterade i levnadskostnadsin-
dex valdes tjänstefolket som målgrupp, en beständig arbetsgrupp vid hospitalen 
under undersökningsperioden. Det var samma typ av grupp som Söderberg och 
Jansson valde för Stockholm 1650-1719. I jämförelse med tjänares konsumtion 
vid Danviken var inslaget av vegetabilier betydligt större bland tjänstefolket vid 
de nämnda tre studerade hospitalen i Östergötland.109 Däremot låg utspisningen 
av arbetsfolket under andtiden år 1663 vid Söderköpings hospital mycket närma-
re Danviken.110

 Hur stod sig nämnda tjänstefolkets förtäring jämfört med allmogens? Gustav 
II Adolf skall i riksrådet år 1627 ha sagt att ingen kunde leva på mindre än 4 
tunnor säd i mjöl och malt om året.111 Å. Rålamb räknade 1690 med att det åt-
gick 4,5 tunnor spannmål för dräng och piga.112 Det finns uppgifter om att sex 
tunnor spannmål vid ett par tillfällen årligen gavs till uttjänta soldater för deras 
uppehälle i slutet av 1600-talet.113 P. Brahe kritiserade 1580 kronans utspis-
                                                            
106 Söderberg och Jansson 1988 
107 Jansson och Söderberg 1991, s. 3 ff. Författarna hänvisar till Söderberg och Jansson 1988, 
Utterström 1978, Ljung 1954, Brolin 1953 och Jörberg 1972 
108 Vadstena, Linköpings och Söderköpings hospital. Norrköpings hospital har inte studeras 
då priserna nästan alltid har mycket större luckor än vid de övriga hospitalen  
109 T.ex. under 1663 då vegetabilier i genomsnitt var drygt 74 % 
110 De var för vegetabilier 54 %, för fisk knappt 19 %, animalier ca 26 % samt salt 0,9 %. 
Liknande fördelning hade arbetsfolket ”om sommaren 8 personer i 4,5 veckor” vid Vadstena 
hospital 1663: Vegetabilier 49,3 %, fisk 25,3 %, animalier 25 % och salt 0,4 %. Andra grup-
per av arbetsfolk var ”Allehanda arbetsfolk” vid Vadstena år 1663 vars kost bestod av vegeta-
bilier till knappt 61 %, fisk knappt 11 %, animalier knappt 28 % och salt 0,8 %, Hansson 
2000, s. 95, n. 524 
111 Boëthius 1951, s. 67 
112 Boëthius 1951, s. 67-68 
113 1682 fick en blind drabant sex tunnor spannmål i årligt understöd. 1697 fick en gardeskarl, 
som mist ena benet, samma kvantitet spannmål under återstående livstid, Wernstedt 1954,  
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ningsstater och att man kunde minska dem genom att dryga ut med rotfrukter 
och mjölk.114 K. Karlsson Gyllenhielm skrev i en utspisningsordning för Näve-
kvarn 1616, som framför allt är baserad på spannmål, att den kunde minskas där 
det fanns tillgång till färsk fisk, mjölk, rovor och kål. I områden där boskaps-
skötsel dominerar bör animaliska livsmedel ha haft en stor betydelse.  

Eftersom det finns få uppgifter om daglöner är det endast meningsfullt att 
göra enkla jämförelser över tiden. I stället för att beräkna hur levnadskostnads-
index utvecklades undersöks hur många dagsverken som erfordrades per år för 
att tjäna in en miniminivå av livsmedel som antas vara 5 tunnor spannmål för en 
vuxen.115

 I hospitalens räkenskaper är i regel endast de kvantiteter livsmedel som an-
vänts vid förtäringen angivna. För att kunna beräkna kostnaderna för förtäringen 
har aktuella priser hämtats ur respektive hospitals räkenskaper.116

I fig. 3.8 visas hur många dagsverken som erfordrades per år för att tjäna in 
nämnda miniminivå av livsmedel.  

 Fig. 3.8. Antal dagsverken för hantverkare för att förtjänsten skall räcka till inköp  
 av 5 tr spannmål vid församlingar i Östergötland 1589-1717  

 Anmärkning: Följande outliers är markerade: 1597: 116; 1602: 87; 1712: 16 

 Följande tolkning görs. Löneökningen för hantlangare från 1590-talet till pe-
rioden 1630-1650-talet sammanfaller som nämnts i anslutning till fig. 3.7 med 
ökningen av medianpriserna för råg och korn i priscyklerna från 1592-1607. Det 
åtgår i stort sett lika många antal dagsverken för att kunna köpa fem tunnor 
spannmål under 1630-1650-talet som på 1590-talet, fast osäkerheten är stor ge-

                                                                                                                                                                                             
s. 295 
114 Boëthius 1951, s. 68-69 
115 Tjänstefolket i Vadstena förtärde vardera 7,25 tunnor spannmål, 6,67 lispund humle, 
tunna skärsill, 6,50 lispund kött och 1,30 lispund salt per år. Det avser åren 1663, 1670, 1678, 
1682 och 1690 
116 Se tab. 55 i Tabell- och diagrambilagan 
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nom stor variationsvidd. 117 Däremot tycks det åtgå betydligt flera dagsverken 
från 1670-talet till 1690-talet. På 1710-talet är utgångsläget i början av under-
sökningsperioden mer än återtaget; nu tycks det åtgå färre antal dagsverken. 
Uppgifterna är mer samlade i början och i slutet av undersökningsperioden än i 
mitten.118

3.5 Förtäringen vid Vadstena hospital 
3.5.1 Inledning 
Syftet med avsnittet är att undersöka om förtäringen vid Vadstena hospital hade 
samband med de prisförändringar som konstaterats i studien. Ekonomiska fakto-
rer kan ha haft betydelse för utspisningsnormernas utformning och hur de för-
ändrades vid hospitalen.119 Prisvariationer kunde motivera utbyteskost, t.ex. 
kunde förtäringen av sill och strömming variera. Biskopen vid Linköpings stift 
meddelade personligen vid ett besök på Linköpings hospital år 1674 att det råd-
de hungersnöd och brist i hela Sverige och att det var behov av att göra förenk-
lingar i kosthållet. Vidare att det skulle följa ännu ett svårt år då vädret var 
mycket ostadigt.120 Av de fyra hospitalen i Östergötland har valts Vadstena be-
roende på att det tillsammans med Söderköpings hospital var det största, men 
också för det goda källäget.121

  Hospitalens främsta företrädare för verksamheten var prästen och syssloman-
nen.122 Det tycks som det i övrigt årsvis var tre eller fyra personer knutna till 
Vadstena hospital under 1650-1735, s.k. tjänstefolk.123 Utöver sin lön gavs de 
anställda förtäring. Enligt räkenskaperna utspisades i ”huset” 62-82 klienter (de 
intagna) per år124 samt under vissa år flera olika slags säsonganställda.125 Utöver 
utspisning betalades lön både i natura och i penningar till prästen och tjänstefol-
ket.126 Prästen hade dessutom kontantlön och en dräng och två pigor hade städs-

                                                            
117 För både 1590-1611 och 1635-55 är medianen 39 dagsverken, den är drygt 50 %  högre 
under 1662-94 men sjunker till knappt 20 %  lägre nivå 1704-17 
118 Det högsta värdet  under de olika perioderna är ca 2-4 gånger större än minimivärdet: 
1590-1611: 29-63; 1635-55: 20-68; 1662-94: 34-121; 1704-17: 23-53. Tre outliers har då ta-
gits bort: 1597: 116; 1602: 87; 1712: 16; se fig. 3.8 
119 Jämför Morell 1989, s. 299  
120 Westling 1919, s. 50 
121 Källorna i avsnittet om Vadstena hospital är hämtat från VLA, Vadstena hospitals räken-
skaper, FXIV bd: 1-10 om inte annat anges 
122 Under större delen av 1650-1735 var prästen tillika syssloman 
123 Under undersökningsperioden var det under 1700-talet en dräng, två pigor och en huskvin-
na, under 1600-talet är endast angivet tre personer 
124 1655: I genomsnitt 62 personer; 1656-58: dito 68 personer; 1659: 78; 1660-71: 80; 1672-
78, 1681, 1684 och 1690: 82 personer, 1697: uppgift saknas, 1703 och 1708: 80 personer, 
1713: 74 ökat till 80 personer; 1718, 1721, 1726 och 1729: 80 personer. Uppgifter för 1650 
och 1654 saknas, här har antagits 62 klienter 
125 Det framgår av räkenskaperna vilka som utspisades på hospitalet 
126 År 1663 bestod den sammanlagda lönen av främst 12 tr råg och 30 tr korn  
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la.127 Här skall närmast studeras tjänstefolkets och klienternas tilldelade förtäring 
enlig räkenskaperna. 

3.5.2. Förtäringens värde i fasta priser
För att bedöma om och i så fall hur det reala värdet av den tilldelade förtäringen 
förändrades dels över hela undersökningstiden, dels mellan ”högprisår” och 
”lågprisår”128 har förtäringens olika beståndsdelar åsatts ”fasta priser”. Dessa 
kan anses motsvara vikter i levnadskostnadsindex. Som fasta priser har valts 
medelvärdet av priserna på respektive livsmedel under åren 1670-1690.129

 För tjänstefolket stiger värdet på förtäringen i fasta priser kraftigt från 1650 
till 1654; därefter sjunker det till 1670, till 10 procentenheter lägre nivå än 1654. 
Se tab. 3.14. Sedan ligger det på ungefär samma värde fram till 1684; därefter 
sjunker det under 1691 och 1697. Från 1697 ligger värdet ganska stabilt med 
undantag för 1708 då det är något högre. Värdet på förtäringen sjunker med mer 
än 40 % från år 1650 till 1729; från 1651-1691 till 1697-1729 minskar det dock i 
genomsnitt med drygt 25 %. Skälet till förändringarna före 1697 framgår inte av 
räkenskaperna, men fr.o.m. 1697 fastställde Karl XI en spisordning som synes 
ha tillämpats utan inskränkningar.130 Det genomsnittliga värdet är 5 % högre un-
der högprisåren än under lågprisåren.  
 Värdet på utspisningen av klienterna ökar från 1650 till 1663, varefter det 
sjunker mellan 1663 och 1678. Sedan stiger det oregelbundet till 1708. Därefter 
minskar värdet till 1721. Det genomsnittliga värdet under högprisåren är 1 % 
lägre än under lågprisåren. Värdet på förtäringen ökar med 50 % från år 1650 till 
1729; från 1651-1691 till 1697-1729 ökar det i genomsnitt med drygt 10 %. 
De tre högsta värdena för klienterna inträffar 1708, 1726 och 1713 och de tre 
lägsta 1650, 1654 och 1678, medan det omvända gäller för tjänstefolket.131

                                                            
127 Dräng och pigor tillsammans 4  dkm (1,70 dsm) i städsla 
128 Avser råg och korn. Lågprisår är 1654, 1670, 1681, 1691, 1703, 1713, 1721 och 1729; 
högprisår är 1650, 1663, 1678, 1684, 1697, 1708, 1718 och 1726 
129 Se tab. 55 i Tabell- och diagrambilagan 
130 År 1697 lades spisordningen om enligt Kungl. Maj:ts beslut och brev 
131 De tre högsta värdena: 1650, 1663 och 1678; de tre lägsta: 1721, 1726 och 1729 
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Tab. 3.14. Värden i dsm i fasta priser av tilldelad förtäring per person vid Vadstena hospital 
under lågprisår och högprisår 1650-1729. Fasta priser 100=1670-1690  

 Tjänstefolk Klienter 
1650¤ 42,6 12,7 
1654* 50,7 16,0 
1663¤ 41,5 18,2 
1670* 32,4 17,8 
1678¤ 32,6 16,4 
1681* 32,4 16,8 
1684¤ 32,4 17,0 
1691* 30,6 17,7 
1697¤ 27,3 17,2 
1703* 27,4 18,6 
1708¤ 28,3 20,1 
1713* 24,9 19,1 
1718¤ 26,1 18,7 
1721* 24,8 17,9 
1726¤ 24,8 20,1 
1729* 24,8 19,1 

Anmärkning: Lågprisår är markerade med * och högprisår med ¤ 

 Fördelningen av tjänstefolkets förtäring på vegetabilier, animalier, fisk och 
salt efter värdet i fasta priser visar relativt stora variationer, se tab. 3.15. Vegeta-
bilierna, som är stabilast, svarar för mellan ca hälften och tre fjärdedelar; anima-
lier ca 14-28 %. Fisk varierar kraftigast (ca 5-20 %). Det högsta uttaget av vege-
tabilier sker även här under både ”högprisår” och ”lågprisår”, högst 1654 och 
mellan 1670 och 1691. Under dessa senare år är fördelningen mellan animalier 
och fisk ganska stabil; andelen fisk är då den lägsta. Det lägsta uttaget av vege-
tabilier sker år 1703, när det högsta uttaget av animalier görs. Andelen vegetabi-
lier stabiliseras efterhand till knappt två tredjedelar. Mot slutet av undersök-
ningsperioden är fördelningen exakt densamma under de olika åren (1721-29). 
Andelen animalier ökar till omkring en fjärdedel, andelen fisk stannar på ca 10 
%, medan salt minskar med en halv procentenhet.  
 För de utspisade klienterna är fördelningen efter fasta priser på vegetabilier, 
animalier, fisk och salt mindre ojämn mellan de undersökta åren än för tjänste-
folket. Se tab. 3.15. Mest varierar fisk från ca 9 till ca 18 %. Det är en obetydlig 
skillnad mellan lågprisår och högprisår.132 Däremot tycks en ny spisordning 
fr.o.m. 1697 betytt att andelen vegetabilier fr.o.m. 1697 minskar med drygt fyra 
procentenheter och animalier med mindre än en procentenhet, medan andelen 
fisk ökar med drygt fem procentenheter. 

                                                            
132 Genomsnittet för lågprisåren är 63,5 % vegetabilier, 22,8 % animalier och 13,2 % fisk och 
för högprisåren 63,4 % respektive 21,7 % och 14,3 % 
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Tab. 3.15. Fördelningen i procent på vegetabilier, animalier, fisk och salt av värden i dsm i 
fasta priser av tilldelad förtäring vid Vadstena hospital. Tjänstefolk och klienter per person 
under lågprisår och högprisår 1650-1729. Fasta priser 100=1670-1690  

 Tjänstefolket     Klienter    
 Vege. Anim. Fisk Salt Summa  Vege. Anim. Fisk Salt Summa  
1650¤ 57,5 26,3 14,6 1,7 100,1 1650¤ 61,8 26,4 10,6 1,3 100,1 
1654* 75,1 14,4 9,3 1,2 100,0 1654* 67,5 19,4 12,4 0,7 100,0 
1663¤ 69,8 16,9 11,8 1,6 100,1 1663¤ 66,7 20,3 12,4 0,6 100,0 
1670* 73,7 19,8 5,3 1,3 100,1 1670* 66,4 23,0 10,0 0,6 100,0 
1678¤ 73,9 19,6 5,2 1,3 100,0 1678¤ 67,3 19,4 12,5 0,7 99,9 
1681* 73,7 19,8 5,3 1,3 100,1 1681* 66,5 21,8 10,8 1,0 100,1 
1684¤ 73,7 19,8 5,3 1,3 100,1 1684¤ 63,5 24,5 11,3 0,7 100,0 
1691* 72,2 20,9 5,6 1,3 100,0 1691* 66,4 24,3 8,7 0,6 100,0 
1697¤ 56,5 22,5 20,3 0,7 100,0 1697¤ 64,7 18,0 16,9 0,4 100,0 
1703* 53,5 28,2 17,5 0,9 100,1 1703* 60,3 23,6 15,7 0,4 100,0 
1708¤ 61,2 22,5 15,5 0,8 100,0 1708¤ 60,6 23,2 15,8 0,4 100,0 
1713* 64,5 26,1 8,6 0,8 100,0 1713* 60,7 23,0 15,9 0,4 100,0 
1718¤ 61,8 22,7 14,7 0,8 100,0 1718¤ 64,6 17,5 17,3 0,6 100,0 
1721* 65,0 23,9 10,3 0,8 100,0 1721* 61,2 21,4 16,8 0,7 100,1 
1726¤ 65,0 23,9 10,3 0,8 100,0 1726¤ 57,7 24,1 17,8 0,4 100,0 
1729* 65,0 23,9 10,3 0,8 100,0 1729* 59 25,5 15,1 0,4 100,0 

Anmärkning: Lågprisår är markerade med * och högprisår med ¤ 

3.5.3. Förtäringens värde i löpande priser
De fyra största värdena i löpande priser för tjänstefolkets förtäring inträffar i fal-
lande ordning under högprisåren 1650, 1718, 1697 och 1663; de fyra lägsta 
kommer i stigande ordning under lågprisåren 1713, 1670, 1681 och 1703. Se 
tab. 3.16. För klienterna inträffar de fyra största värdena under högprisåren 
1718, 1726, 1697 och under lågprisåret 1721; endast år 1697 är gemensamt med 
tjänstefolket. De fyra lägsta är 1654, 1670, 1681 och 1713; 1670 och 1681 är 
gemensamma med tjänstefolket.  
 Det genomsnittliga värdet av tjänstefolkets förtäring är 80 % högre under 
högprisåren än under lågprisåren, för klienterna knappt 70 %. 
 Fördelningen av värdena i löpande priser varierar mycket för tjänstefolket: för 
vegetabilier från ca 1/2 till 5/6; animalier från ca 1/8 till 1/4; fisk från 4 % upp 
till 1/5, se tab. 3.17. Den största delen av vegetabilier är under högprisåren 1678 
och 1684; högprisåret 1718 däremot svarar vegetabilier endast för ca 2/3. Under 
de i tabellen markerade lågpris- respektive högprisåren minskar andelen av ve-
getabilier med knappt åtta procentenheter från 1650-1691 till 1697-1729, medan 
andelen animalier och fisk under samma tid ökar med drygt tre respektive fem 
procentenheter; andelen salt minskar med en halv procentenhet. I genomsnitt är 
andelen vegetabilier drygt nio procentenheter högre under högprisåren jämfört 
med lågprisåren; andelen animalier är knappt åtta procentenheter lägre, fisk ca 
en och salt 0,7 procentenheter lägre. 
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Tab. 3.16. Värden i dsm i löpande priser av tilldelad förtäring per person vid  
Vadstena hospital under lågprisår och högprisår 1650-1729 
    
 Tjänstefolk Klienter 
1650¤ 78,3 23,2 
1654* 38,1 12,4 
1663¤ 50,1 21,1 
1670* 23,1 12,4 
1678¤ 48,6 22,1 
1681* 25,3 13,2 
1684¤ 34,1 19,1 
1691* 30,0 17,4 
1697¤ 63,2 29,9 
1703* 25,4 16,8 
1708¤ 34,5 24,0 
1713* 22,7 15,8 
1718¤ 67,6 45,7 
1721* 37,2 26,7 
1726¤ 46,1 31,8 
1729* 29,5 22,3 

Anmärkning: Lågprisår är markerade med * och högprisår med ¤ 

 För klienterna fördelas värdena i löpande priser på vegetabilier från ca 1/2 till 
4/5; animalier från ca 1/10 till 3/10; fisk från 7 % upp till 1/5, se tab. 3.17. Den 
största delen av vegetabilier förtärs under högprisåren 1678 respektive 1697; 
1678 är gemensamt med tjänstefolket. Under de i tabellen markerade lågpris- 
respektive högprisåren minskar andelen av vegetabilier med drygt 5 procenten-
heter mellan 1650 och 1691 och mellan 1697 och 1729, medan andelen animali-
er ökar med drygt 2 procentenheter och fisk med drygt 3 procentenheter; ande-
len salt minskar obetydligt. I genomsnitt är andelen vegetabilier av värdet drygt 
13 procentenheter högre under de undersökta högprisåren jämfört med lågpris-
åren; andelen animalier är ca 9 procentenheter lägre, fisk drygt 4 och salt 0,3 
procentenheter lägre.
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Tab. 3.17. Fördelningen i procent på vegetabilier, animalier, fisk och salt av värden i dsm i 
löpande priser av tilldelad förtäring vid Vadstena hospital. Tjänstefolk och klienter per person 
under lågprisår och högprisår 1650-1729. 

 Tjänstefolket     Klienter     
 Vege. Anim. Fisk Salt    Vege. Anim. Fisk Salt   
1650¤ 73,9 14,0 11,0 1,2 100,1 1650¤ 77,2 14,5 7,4 0,9 100,0 
1654* 62,7 18,7 16,0 2,6 100,0 1654* 54,0 24,5 20,0 1,5 100,0 
1663¤ 70,2 16,0 12,6 1,2 100,0 1663¤ 71,2 15,1 13,2 0,5 100,0 
1670* 66,5 23,6 8,2 1,7 100,0 1670* 60,7 23,4 15,0 0,8 99,9 
1678¤ 83,0 12,0 4,0 0,9 99,9 1678¤ 78,4 10,5 10,6 0,6 100,1 
1681* 69,2 22,1 7,2 1,5 100,0 1681* 64,9 19,3 14,6 1,1 99,9 
1684¤ 78,4 15,6 4,9 1,0 99,9 1684¤ 71,6 18,1 9,8 0,5 100,0 
1691* 73,9 17,1 7,0 2,0 100,0 1691* 68,2 20,1 10,9 0,8 100,0 
1697¤ 71,9 12,8 14,8 0,5 100,0 1697¤ 78,8 9,8 11,1 0,3 100,0 
1703* 53,9 25,5 19,6 1,0 100,0 1703* 60,4 22,5 16,6 0,5 100,0 
1708¤ 69,6 16,2 13,4 0,8 100,0 1708¤ 71,2 15,0 13,4 0,4 100,0 
1713* 63,9 24,5 9,9 1,8 100,1 1713* 55,3 24,5 19,3 1,0 100,1 
1718¤ 65,2 18,5 15,0 1,2 99,9 1718¤ 67,8 15,1 16,1 1,0 100,0 
1721* 61,3 24,5 13,2 1,0 100,0 1721* 55,3 24,2 19,6 0,8 99,9 
1726¤ 71,2 17,3 10,8 0,6 99,9 1726¤ 63,7 21,2 14,8 0,4 100,1 
1729* 58,0 26,5 14,6 0,9 100,0 1729* 52,7 30,9 15,9 0,5 100,0 

Anmärkning: Lågprisår är markerade med * och högprisår med ¤ 

3.5.4 Analys 
För tjänstefolket minskar utspisningen i fasta värden med drygt 25 % för åren 
före 1697 jämfört åren fr.o.m. 1697. För klienterna ökar värdet för samma peri-
oder med drygt 10 %. Det genomsnittliga värdet i fasta priser under högprisåren 
är för tjänstefolket ca 5 % högre än under lågprisåren; för klienterna är det där-
emot obetydligt lägre än under högprisåren.  
 Fördelningen på vegetabilier, animalier och fisk förändras för tjänstefolket 
över tiden i genomsnitt relativt mycket: vegetabilier minskar med ca tio procent-
enheter i värde i fasta priser, medan animalier och fisk ökar under de undersökta 
åren efter 1697 jämfört med åren före 1697. För klienterna är minskningen av 
andelen vegetabilier fr.o.m. 1697 drygt hälften jämfört med tjänstefolket och 
animalier med knappt en procentenhet, medan andelen fisk ökar med ca fem 
procentenheter. 
 Det genomsnittliga värdet av tjänstefolkets förtäring i löpande priser är 80 % 
högre under högprisåren än under lågprisåren, för klienterna knappt 70 %. För 
klienterna inträffar dock det fjärde största värdet under lågprisåret 1721. 
 I genomsnitt är andelen vegetabilier av värdet i löpande priser för tjänstefol-
ket ca 8 procentenheter högre under de undersökta högprisåren jämfört med låg-
prisåren; animalier minskar lika mycket och fisk är oförändrat. Motsvarande 
värden för klienterna är att vegetabilier är 14 procentenheter högre, andelen 
animalier och fisk står för 9 respektive 4 procentenheter lägre. 
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 Har då de stora prisvariationerna kortsiktigt påverkat förtäringens samman-
sättning i vegetabilier, animalier och fisk? Om möjligheter fanns att byta ut dyra 
vegetabilier (främst säd) mot billigare animalier och fisk borde andelen av dessa 
ha ökat under kornets högprisår. Så tycks inte ha skett på kort sikt. Slutsatsen är 
att priserna inom priscyklerna inte har påverkat förtäringens sammansättning 
under cyklerna. 
 Om man utgår från att värdet på utspisningen räcker till det årliga behovet av 
livsmedel för en person, indikerar en jämförelse mellan värdena på utspisningen 
att tjänstefolket skulle få mer än tillräckligt för personligt bruk, ca 10 tunnor råg 
eller knappt 12 tunnor korn. Det tyder på att knappt hälften av den s.k. utspis-
ningen i genomsnitt utgjorde ett överskott av den personliga livsmedelsåtgången 
för tjänstefolket.  
 De förändringar i kosthållet som Westling skrivit om för Linköpings hospital 
kan inte återfinnas i räkenskaperna för Vadstenas del. Det torde sålunda ha skilts 
sig mellan hospitalen. Westling nämner att det i början av 1697 saknades 
spannmål vid Linköpings hospital och att man hade behov av att köpa in drygt 
100 tunnor råg och korn.133 Som jämförelse kan nämnas att det år 1703 åtgick 
tillsammans 2 1/3 tunna råg och korn per klient för ett helt år vid Vadstena hos-
pital. Linköpings hospital hade också 80 klienter. Det betyder att det hospitalet 
förutsatt samma mix i kosthållet skulle sakna säd för 5 månaders och en veckas 
behov under det året. Enligt räkenskaperna för samma hospital köptes dock en-
dast in 16 tunnor korn under 1997 men ingen råg. Däremot köptes in drygt 1 
tunna råg under 1996 och drygt 9 tunnor 1998 samt ca 18 tunnor havre, ca 28 
tunnor korn och 9 tunnor vete under 1998. De enda inköp av säd med mer än 
någon enstaka tunna, som enligt räkenskaperna förekommit vid Vadstena hospi-
tal, är 15 tunnor korn och ca 7 tunnor råg 1650, 17 tunnor ärtor 1697 samt 27 
tunnor korn och 9 tunnor råg 1709.134 Ärtor försåldes regelmässigt av hospitalet 
i Vadstena medan de övriga tre hospitalen i Östergötland köpte in ärtor fre-
kvent.135 Att döma av räkenskaperna, varav framgår även den ekonomiska ställ-
ningen mellan åren, gick det ingen nöd på vare sig klienter, präst eller tjänste-
folk vid Vadstena hospital. Den ekonomiska ställningen vid hospitalet i Vadste-
na stärktes avsevärt under undersökningsperioden från år 1650, men i slutet av 
stormaktstiden gjorde hospitalet betydande penningförluster genom myntför-
sämringen. 
 Den stora ökningen av tjänstefolkets tilldelade förtäring från högprisåret 1650 
till lågprisåret 1654 med följande sänkning till högprisåret 1663 samtidigt med 
att klienternas förtäring ökar kan inte förklaras med hjälp av räkenskaperna. Det 

                                                            
133 Westling 1919, s. 50 
134 Norrköpings hospital köpte in ca 16 tr korn 1694 och enstaka tunnor 1695 och 1696 samt 
11 tr vete 1700. Söderköpings hospital köpte ca 8 tr korn, 10 tr råg och ca 5 tr vete i april 
1633, enstaka tunnor 1645 samt ca 7 tr korn och 6 tr råg 1724, VLA, Linköpings hospitals 
räkenskaper, FXIV ba, bb och bc 
135 Vadstena hospital köpte enstaka tunnor ärtor 1734 och 1735 
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enda troliga sambandet mellan prisförändringar och den tilldelade förtäringen är 
att tjänstefolkets förbrukning av vegetabilier minskar fr.o.m. 1697 med ca 8 pro-
centenheter per person, medan den stora förbrukningen av livsmedlens vegetabi-
lier, dvs. klienternas, minskar med ca 5 procentenheter per person. Nu tycks inte 
sysslomannen haft befogenheter att själv göra förändringar i kosthållet ens vid 
nödlägen. Enligt Westling måste såväl biskopen som landshövdingen ingripa i 
det nämnda fallet 1697 och hos kungen begära att få blanda upp rågen med korn 
till bröd.136

                                                            
136 Westling 1919, s. 51 
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Kap. 4. Jämförande analyser av priser och löner 
4.1 Inledning 
I följande kapitel kommer pris- och lönematerialet från Östergötland att jämfö-
ras med främst andra studier men också för avhandlingen excerperat underlag 
från andra områden i Götaland och Svealand. Beroende på jämförelsematerialet 
kommer tyngdpunkten att ligga på hur spannmålspriserna utvecklades 1634-
1719. Men även andra produkter kommer att behandlas: animalier, fisk och 
byggnadsmaterial. Finns det gemensamma drag i utvecklingen kortsiktigt eller 
långsiktigt?  
 Vi känner till att priserna på vete var särskilt låga i Europa under åren 1688, 
1706, 1723 och 1732, samt i London år 1666.1 Vidare att det var abnormt höga 
priser på säd och annat livsmedel i England under 1704, 1709-10, 1714 och 
1728-29.2 Överensstämmer denna undersöknings prisbild med dessa år av sär-
skilt låga och höga priser?  
 En annan jämförelse gäller den europeiska kontinenten. Överensstämmer 
prisutvecklingen på råg i Sverige och Östergötland med priserna på råg i Neder-
länderna, Tyskland och Polen 1601-1730?3

4.2 Prismaterialet 
Eftersom det finns få publicerade arbeten om priser i Sverige under 1600-talet 
som resultaten för Östergötland kan jämföras med har priser excerperats från 
olika håll. Det mest utförliga prismaterialet har hämtats från kyrkoräkenskaper i 
Kalmar län och Södermanlands län. Därutöver har mindre omfångsrikt underlag 
hämtats vid RA,4 SSA5 och GLA6 och ULA.7 Alla prisuppgifter i text, tabeller 
och diagram i detta kapitel bygger på Tabell- och diagrambilagan, såvida inte 
annat anges. Generellt finns det få noteringar under varje år. 
 Befintliga räkenskaper för alla kyrkor för den aktuella tiden inom Kalmar län 
har undersökts. Det finns räkenskaper för den aktuella tiden från ca tio kyrkor, 
som kommer att användas. Dessa ligger dels i Kalmartrakten, dels i Västerviks-
trakten. Till den förra gruppen hör Glömminge, Hossmo, Kalmar, Mönsterås, 
Åby och Ålem.8

                                                            
1 Abel 1980, s. 168-169 
2 Ashton 1959, s. 26 och n. 9 
3 Abel 1980, tabell 1 
4 RA, Kyrko- skol- och hospitalsräkenskaper, Enköpings hospital, Strängnäs domkyrka och 
Västerås hospital: de två senare redovisas i tab. 43 och 45 i Tabell- och diagrambilagan 
5 SSA, Allmänna barnhuset 
6 GLA, Göteborgs rådhusrätt och magistrat intill 1900, Göteborgs hospital, se tab. 52 i Tabell- 
och diagrambilagan
7 ULA, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Landskontoret, GIVd: 2, Arboga hospital 
8 Glömminge ligger på Öland nästan rakt österut från Kalmar, Hossmo ligger ca 10 km söder 
om Kalmar, de övriga norrut; ca avstånd från Kalmar: Åby 10 km, Ålem 32 km och Mönster-
ås 40 km (båda tillhör Stranda) 
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 De tidigaste noteringarna på priser i räkenskaperna är från Åby och Hossmo 
kyrkor med början från 1585 och 1596. Liksom för Glömminge, Mönsterås och 
Ålem avser prisuppgifterna råg och korn och kortare perioder.9 Från Kalmar 
kyrka finns det uppgifter från 1614 och senare. Det gäller främst byggnadsmate-
rial och vin, och fram till 1642 finns priser på ”spannmål”.10 Priser på korn och 
råg förekommer frekvent från 1643 till 1708 med några undantag.11

 I Västervikstrakten ligger Hjorted, vars prismaterial är mycket heterogent och 
kommer att användas närmast för jämförelse med de övriga priserna i Små-
land.12 Vidare finns en kyrka i Tryserum, som ligger i Norra Tjust och Östergöt-
lands län men inte i landskapet Östergötland; kyrkligt tillhör den Kalmar Super-
intendentur. Några års priser på råg från Tryserum kommer att användas.13

 I Södermanland har priser på ”spannmål” excerperats för 1619-1670 från två 
kyrkliga församlingar i samma pastorat, Bälinge och Tystberga.14 Vidare har 
priser på korn, råg och/eller spannmål 1653-1735 från S:t Nicolai kyrka i Nykö-
ping också hämtats ur kyrkoräkenskaper.15 Priser på ”spannmål” från Strängnäs 
domkyrka under några år kommer också att användas.16

 De årliga priserna för nämnda excerpter har beräknats på samma sätt som för 
Östergötland.17 För att kunna jämföra priser på spannmål mellan excerperat 
prismaterial och publicerade prisserier främst över spannmål avses med priser på 
spannmål från Småland och Södermanland medelvärdet av priserna på korn och 
råg liksom i Östergötland, men undantagsvis även excerperade prisuppgifter på 
”spannmål”.18  När priser saknas för enstaka år används medelvärdet för föregå-
ende respektive efterföljande år. Saknas det priser för två eller flera år lämnas en 
lucka i prisserien.  
 Från uppbyggnad och reparationer av Kalmar domkyrka har hämtats uppgifter 
om dagsverkslöner.19 I samma räkenskaper finns också uppgifter om årslöner för 
olika befattningar, som dock inte används. 
 För Stockholm har dels J. Söderberg publicerat priser på råg 1580-1600,20

dels Jansson och Söderberg priser på spannmål 1600-1719.21 1600-1627 avser 
medelpriser på råg och korn utom när sådana noteringar saknas, då man använt 
                                                            
9 Se tab. 39a-b i Tabell- och diagrambilagan 
10 Beteckningen ”spannmål” förekommer i många kyrkoräkenskaper främst före mitten av 
1600-talet 
11 För 1677-1681 saknas räkenskaper, se tab. 39a-b   
12 Tab.40b 
13 Se tab. 40a
14 Bälinge och Tystberga, som är beteckningen på pastoratet, ligger ca 12 km nordost om Ny-
köping, se tab. 41 
15 Med avbrott för vissa år, vilket framgår av tab. 42 
16 Se tab. 43 
17 Se kap. 2 
18 Se tab. 39-43  
19 Kalmar stadsarkiv, Kalmar Domkyrkas räkenskaper 
20 Söderberg 2003, se tab. 49 i Tabell- och diagrambilagan 
21 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50a i Tabell- och diagrambilagan 
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uppgifter från ”spannmål” i räkenskaperna.22 För 1628-35 har Jansson och Sö-
derberg tagit de kända priserna på spannmål vid Kungsåra i Västmanland, publi-
cerade av von Schwerin 1817, använda av E. F. Heckscher och använda och kor-
rigerade av K. Ågren.23 1636-1719 kommer Jansson och Söderbergs uppgifter 
från A. Hegardts avhandling.24

 Hegardts uppgifter om spannmål från Bergslagen25 och Falun 1635-171926

samt råg i Uppsala 1665-1703 används också i studien som jämförelse,27 liksom 
priserna på spannmål vid Kungsåra i Västmanland 1624-1735.28 Priser från All-
männa barnhuset i Stockholm från ca 1650 till 1699 har excerperats för förelig-
gande studie.29 Eftersom det inte visat sig möjligt att få fram sammanhängande 
priser på några varuslag från Allmänna barnhuset för längre perioder har jämfö-
relserna måst begränsas. Även priser på säd har excerperats från Västerås hospi-
tal under några år i mitten av 1600-talet.30

4.3 Priser på vegetabilier
I kapitlet görs jämförelser mellan i första hand excerperade priser på spannmål 
från Östergötland, Kalmartrakten och Södermanland31 med priser från publice-
rade studier från Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun.  
 Alla jämförelser utgår ifrån de priser och priscykler för råg och korn i Öster-
götland som identifierats i kap. 4.32 Priscyklerna för spannmål i Östergötland 
sammanfaller med råg och korn eftersom korrelationen är stor.  Med priser på 
spannmål avses medelvärdet av priserna råg och korn.33 Varje priscykel redovi-
sas i den följande framställningen var för sig. En figur visas för varje priscykel, 
den första för råg och därefter spannmål. Råg och korn tas endast upp i den mån 

                                                            
22 Jansson och Söderberg 1991, s. 2 
23 von Schwerin 1817. Denna spannmål förmodas bestå av 50 % korn och 50 % råg. Efter en 
ingående källkritik har Ågren har gjort några korrigeringar av priserna 
24 Hegardt 1975, tab.13, har betecknat de aktuella prisuppgifterna som ”Spannmålspriser i 
Stockholm 1635-1719. Korn från Uppland”. H. Lindgren har dock i sin recension av Hegardt 
1975 påpekat att korn från Uppland såld i Stockholm före 1690 snarare var spannmål (bland-
säd med varierande inslag av korn och havre), Lindgren 1976, s. 217 
25 Spannmål bestående av 50 % korn och 50 % råg, Hegardt 1975, tab. 13. Se tab. 46 i Tabell- 
och diagrambilagan 
26 Spannmål bestående av 75 % korn och 25 % råg, Hegardt 1975, tab. 13. Se tab. 47 i Tabell- 
och diagrambilagan 
27 Hegardt 1975, tab. 9. Månadstaxorna har räknats om till årliga priser genom att beräkna 
medianen för skördeåret september-augusti. Resultatet redovisas i tab. 48 i Tabell- och dia-
grambilagan 
28 von Schwerin 1817, se tab. 44 i Tabell- och diagrambilagan där också korrigeringarna visas 
29 Tab. 51 i Tabell- och diagrambilagan 
30 Tab. 45 i Tabell- och diagrambilagan 
31 Bälinge kyrka och Tystberga kyrka i samma pastorat samt S:t Nicolai kyrka i Nyköping 
32 Källorna till alla priser texten, i tabeller och diagram i kap. 4 anges i Tabell- och diagrambi-
lagan om inte annat anges 
33 Tab. 13 
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det finns någon proveniens som inte innefattas i jämförelserna avseende spann-
mål.  

4.3.1 Den kortsiktiga prisutvecklingen av säd i priscykler 
Priscykeln 1590-1607: För råg och korn finns priser för jämförelser från Kal-
martrakten och för råg från Stockholm. Eftersom antalet prisnoteringar från 
Kalmartrakten (Hossmo-Åby kyrkor) och Östergötland är mycket få före mitten 
på 1630-talet kan endast en översiktlig analys göras.
 I Kalmartrakten är priserna på råg som lägst 1591 och 1605-06, i Stockholm 
år 1593 och 1607 samt i Östergötland 1592 och 1607. Se fig. 4.1. I Kalmartrak-
ten kommer de högsta priserna så sent som 1602-04, i Stockholm och i Östergöt-
land 1598. Gemensamt är låga priser 1601, som återtas 1602.  

 Fig. 4.1. Priser på råg i dlr 1590-1609 i Östergötland, Kalmartrakten och Stockholm 

Anmärkning: Kalmartrakten avser Hossmo-Åby kyrkor 

 Priscykeln är stor i Stockholm och medelstor i Östergötland och Kalmartrak-
ten, se tab. 4.1. Priserna är ojämnare prisserierna sinsemellan i slutet av cykeln 
än i början.  

Tab. 4.1. Prisförändringar i procent på råg 1592-1607 i Östergötland, Kalmartrakten och 
Stockholm

Prisförändring Ögld Klr Sthlm Anmärkning 
1592-1598 108 % 175 % 220 %  Lägsta pris-högsta pris 
1592-1607 -25 % 0% 40 %  Lägsta pris-lägsta pris 

Ögld Östergötland, Klr Kalmartrakten, Sthlm Stockholm. 2) Högsta pris: Klr 1602. 3) Lägsta 
priser:  Klr  1591, 1606
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 Priserna på den lägsta nivån omkring 1607 är 40 % högre i Stockholm än 
1592 och i Östergötland 25 % lägre, Kalmartrakten har samma pris 1591 och 
1605. 
 För nästan alla år ligger priserna högst i Stockholm. Medianen för 1592-1607 
är ca 60 % högre i Stockholm än i Östergötland och ca 15 % högre i Kalmartrak-
ten. Se tab. 4.2. De största likheterna i förändringarna av priserna inträffar mel-
lan 1596 och 1604. Priserna i Östergötland och i Kalmartrakten är mer likartade 
än med Stockholm. Korrelationen mellan Östergötland och Kalmartrakten re-
spektive Stockholm 1592-1607 är relativt svag, 0,66 respektive 0,64. 

Tab. 4.2. Index för genomsnittliga priser (median) på råg 1592-1607 och spannmål 1607-1621 
och 1621-1636 i Kalmartrakten, Bälinge och Tystberga samt Stockholm. Östergötland=100 

Cykel Klr BoT  Sthlm 
1592-1607 114  162 
1607-1621 109  125 
1621-1636 105 117 113 

Anmärkning: Klr Kalmartrakten, BoT Bälinge och Tystberga, Sthlm Stockholm 

Priscykeln 1607-1621: Eftersom antalet prisnoteringar både i Kalmartrakten och 
i Östergötland är få är representativiteten för dessa områden osäker. Det är större 
likhet mellan cyklerna i Kalmartrakten och Stockholm jämfört med Östergöt-
land, såtillvida att den senare är större. Se tab. 4.3. En förklaring till skillnaderna 
är att ingångspriset i Stockholm 1606 är ca 60 % och i Kalmartrakten ca 35 % 
högre än i Östergötland. Gemensamt är lägsta priser 1606 och 1621. 

Tab. 4.3. Prisförändringar i procent på spannmål 1606-1621 i Östergötland, Kalmartrakten 
och Stockholm 

Prisförändring Ögld Klr Sthlm Anmärkning 

1606-1615 185 % 119 % 100 % Lägsta pris-högsta pris 
1606-1621 55 % 50 % 26 % Lägsta pris-lägsta pris 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Klr Kalmartrakten, Sthlm Stockholm. 2) Klr avser Hoss-
mo-Åby kyrkor. 3) Högsta pris: Klr 1618, Sthlm 1616 

 För nästan alla år ligger priserna högre i Stockholm, se fig. 4.2. Medianen för 
åren i priscykeln är lägst i Östergötland, Kalmartrakten är knappt 10 % högre, 
och Stockholm 25 % högre. En utjämning sker omkring pristoppen, där priserna 
i Kalmartrakten och i Bälinge och Tystberga endast är ca 5 % högre och i 
Stockholm ca 10 % högre. I slutet av cykeln är priserna fortfarande lägst i Ös-
tergötland, det skiljer 30 %. 
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 Fig. 4.2. Priser på spannmål i dlr 1604-1623 i Kalmartrakten, Östergötland, Bälinge och 
 Tystberga samt i Stockholm 

Anmärkning: 1) Kalmartrakten avser Hossmo-Åby kyrkor. 2) Bälinge och 
 Tystberga avser 1609-1623 

 Det är en positiv samvariation mellan Östergötland och Kalmartrakten respek-
tive Stockholm, men det är ganska svagt.34

Priscykeln 1621-1636: Priscykeln är mycket tydlig med lägsta priser 1621 och 
1636, se fig. 4.3. Korrelationen mellan Östergötland och de tre andra fullständi-
ga prisserierna är stor (rxy=0,91-0,96). Alla serierna har högsta pris 1630, men 
Tystberga35 hade samma pris 1630-31. 

 Cykeln i Östergötland är störst och i Stockholm är den minst, se tab. 4.4. Pris-
ökningen mellan 1621 och 1636 är störst i Östergötland och i Stockholm, minst 
är den i Kalmar.

Tab. 4.4. Prisförändringar i procent på spannmål 1621-1636 i Östergötland, Kalmar, Tystber-
ga, Stockholm och Kungsåra 

Prisförändring Ögld Klr T Sthlm Anmärkning 
1621-1630 549 % 342 % 467 % 300 % Lägsta pris/högsta pris  
1621-1636 95 % 15 % 67 % 100 % Lägsta pris/lägsta pris 

Anmärkning: Ögld Östergötland, Klr Kalmar, T  Tystberga, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra 

                                                            
34 Korrelationen 1606-21 mellan Östergötland och Kalmartrakten: 0,56; resp. Tystberga 0,73; 
resp. Stockholm 0,79   
35 Endast priser från Tystberga används eftersom det inte finns uppgifter från Bälinge 1619-21 
och 1623-24 
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Fig. 4.3. Priser på spannmål 1619-1638 i Östergötland, Kalmar, Tystberga, Stockholm  
 och Kungsåra

Anmärkning: Kungsåra fr.o.m. 1624 

 Det är billigast i Kalmar, 5 % lägre än i Östergötland (medianen); det är ca 15 
% dyrare i Tystberga och i Stockholm. Liksom i den föregående cykeln sker en 
utjämning omkring pristoppen; i Kalmar är priset ungefär detsamma som i Ös-
tergötland, i Tystberga ca 15 % högre men i Stockholm och Kungsåra ca 15-20 
% lägre. I slutet av cykeln sker också en utjämning, priserna är lägst i Kalmar 
medan de övriga är högre än i Östergötland, Stockholm högst med drygt 30 %. 

Priscykeln 1636-1647: De sju prisserierna i cykeln börjar kring 1636 och slutar 
1646-47; pristoppen nås oftast 1641, men 1642 i Bälinge och Tystberga och 
Stockholm samt 1643 i Kalmar. Se fig. 4.4. 
 Priscykeln är störst i Kalmar (medelstor) i övrigt är de små, i Stockholm är 
prisökningen mycket liten, se tab. 4.5. Östergötland ligger strax under genom-
snittet. Vid nästan alla provenienser minskar priset mellan 1636 och 1647 med 
20-30 %; i Östergötland praktiskt taget status quo medan det ökar med nästan 60 
% i Kalmar. 

Tab. 4.5. Prisförändringar i procent på spannmål 1636-1647 i Östergötland, Kalmar, Bälinge 
och Tystberga, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

Prisförändring Ögld Klr BoT  Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1636-1641 57 % 203 % 80 % 17 % 100 % 63 % 63 % Lägsta/högsta 
1636-1647 -2 % 58 % -33 % -25 % -20 % -20 % -20 % Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Klr Kalmar, BoT Bälinge och Tystberga, Sthlm Stock-
holm, Kgså Kungsåra. 2) Högsta pris: Klr 1643, BoT och Sthlm1642. 3) Lägsta pris: Kgså 
1646
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 Samvariationen mellan Östergötland och Bergslagen respektive Falun är hög 
0,96 och 0,92, gentemot övriga lägre, 0,73-0,74 utom Kalmar 0,19. Korrelatio-
nen mellan Stockholm och Kungsåra respektive Bergslagen och Falun är 0,76-
0,78.  

 Fig. 4.4. Priser på spannmål 1634-1649 i Östergötland, Kalmar, Bälinge och  
 Tystberga, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

 Generellt är tendensen att medianerna för priserna i cykeln är allt högre ju 
längre norrut i landet, utom att värdet i Kalmar är obetydligt högre än Östergöt-
land. Se tab. 4.6. Det skiljer ca 5 % jämfört med Östergötland utom i Bergslagen 
och Falun där medianen är ca 30 % högre.  

Tab. 4.6. Index för genomsnittliga priser (median) på spannmål 1636-47 och 1647-54 i Kal-
mar, Bälinge och Tystberga, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun.  Östergötland=100 

 Klr BoT  Sthlm  Kgså Bergsl Falun 
1636-1647 104 107 105 107 131 131 
1647-1654 144 128 95 114 106 119 

Anmärkning: Klr Kalmar, BoT Bälinge och Tystberga, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra, 
Bgsl Bergslagen 

 Kring toppen i cykeln har priser på inköpt råg från Barnhuset i Stockholm36

excerperats, av vilka de högsta infaller år 1641, liksom i Östergötland, men är i 
genomsnitt ca 25 % högre.  

Priscykeln 1647-1654: Priserna på spannmål framgår av fig. 4.5. Cykeln börjar 
kring 1647 och slutar lika ofta 1653 som 1654. Pristoppen infaller oftast 1650 
                                                            
36 Allmänna barnhuset i Stockholm. Priserna avser inköpt råg 1640-43  
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men 1651 i Bälinge och Tystberga; i Stockholm, Bergslagen och Falun är pri-
serna högst både 1650 och 1652 med ett lägre pris 1651. I Kungsåra stiger också 
priset igen från 1651 till 1652 men inte lika högt. Det är ungefär lika stora pris-
variationerna mellan prisserierna som under föregående cykel. 
   
 Fig. 4.5. Priser på spannmål 1645-1656 i Östergötland, Kalmar, Bälinge och Tystberga,  
 Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

 Cykeln är medelstor utom för Bälinge och Tystberga och Kungsåra där den är 
stor (256 % och 280 %), medan Bergslagen och Falun är gränsfall.37 Se tab. 4.7.  

Tab. 4.7. Prisförändringar i procent på spannmål 1647-1654 i Östergötland, Kalmar, Bälinge 
och Tystberga, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

Prisförändring Ögld Klr BoT  Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1647-1650 132 % 133 % 256 % 167 % 280 % 200 % 200 % Lägsta/högsta 
1647-1654 -9 % -25 % -5 % 7 % 30 % 17 % 33 % Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Klr Kalmar, BoT Bälinge och Tystberga, Sthlm Stock-
holm, Kgså Kungsåra. 2) Högsta pris: BoT 1651. 3) Lägsta pris: Kgså 1646 och Sthlm, Kgså, 
Bergsl 1653 

Korrelationen mellan de olika prisserierna är i regel ganska jämn och hög: 
mellan Östergötland och Kalmar (0,99), gentemot Kungsåra, Bergslagen och 
Falun (0,90-0,94) men lägre mellan Östergötland och Södermanland (0,68). 
Korrelationen mellan Stockholm och Kungsåra, respektive Bergslagen respekti-
ve Falun är mycket stark liksom mellan Bergslagen och Kungsåra samt mellan 
Bergslagen och Falun (0.97-0,99).

                                                            
37 I genomsnitt är prisökningen 200 % 
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 Medianen för priserna i cykeln ligger nära varandra i Östergötland, Stock-
holm och i Bergslagen (ca ±5 %), men 15-20 % högre i Kungsåra och Falun, ca 
30 % i Bälinge och Tystberga samt ca 45 % högre i Kalmar. Se tab. 4.6. 
 För råg är i genomsnitt priset 1647-54 i Nyköping och vid Västerås hospital 
ca 5 % lägre än för råg i Östergötland. 

Priscykeln 1654-1670: I cykeln är slutåret 1668, 1669 eller 1670 och den högsta 
amplituden infaller oftast under 1663, se fig. 4.6. Anmärkningsvärt är det låga 
priset 1658 i alla prisserierna och att cykeln är så utdragen. Prisspridningen är 
stor mellan de olika prisserierna under respektive år, mycket större än under fö-
regående priscykel. Kalmar har ett enstaka högt pris 1668 (outlier).  
 Korrelationen är 0,88-0,91 mellan Östergötland och Stockholm respektive 
Kungsåra, Bergslagen och Falun. Lägre var det mellan Östergötland och Kalmar 
respektive Nyköping (0,36 och 0,81). Däremot var det högt mellan Stockholm 
och Kungsåra respektive Bergslagen och Falun 0,88-0,94; mellan de två senare 
1,00. 
   
 Fig. 4.6. Priser på spannmål 1652-1672 i Östergötland, Kalmar, Nyköping, Stockholm,  
 Kungsåra, Bergslagen och Falun 

 Anmärkning: Priserna i Nyköping börjar 1654

 Fyra priscykler är små och tre är medelstora, se tab. 4.8. Genomsnittet är en 
fördubblad prisökning. Mellan 1654 och 1670 ökar priset i Nyköping med drygt 
65 %, medan övriga 1670 ligger nära utgångsläget 1654. Priser i Bälinge ligger 
11 % lägre än i Östergötland, men 17 % lägre än i Nyköping.38

                                                            
38 Se tab. 41a 
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Tab. 4.8. Prisförändringar i procent på spannmål 1654-1670 i Östergötland, Kalmar, Nykö-
ping, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

Prisförändring Ögld Klr Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1654-1663 95 % 69 % 138 % 100 % 115 % 114 % 88 % Lägsta/högsta 
1654-1670 0 % -14 % 67 % 4 % 3 % 13 % 2 % Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Klr Kalmar, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså 
Kungsåra. 2) Högsta pris: Klr 1662 och Nyk 1664. 3) Lägsta pris: Sthlm, Kgså, Bergsl 1653 
samt Klr 1669 

 Medianen för priserna i cykeln i Kalmar ligger nära Östergötland, men blir 
allt högre ju längre norrut prisserierna kommer från, se tab. 4.9.39

Tab. 4.9. Index för genomsnittliga priser (median) på spannmål 1654-1670, 1670-1681, 1681-
1691 och 1691-1702 i Kalmar, Nyköping, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun.                      
Östergötland=100 

Klr Nyk  Sthlm  Kgså Bergsl Falun 
1654-1670 102 107 116 119 143 143 
1670-1681 76 100 113 123 138 141 
1681-1691 101 103 103 161 161 155 
1691-1702 79 93 126 135 135 137 

Anmärkning: Klr Kalmar, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra, Bgsl Bergsla-
gen

Priscykel 1670-1681: I cykeln infaller de högsta priserna 1674 i Bergslagen och 
Falun; 1675 i Kungsåra; 1674, 1677 och 1678 i Stockholm; 1678 i Nyköping 
och Östergötland, se fig. 4.7. 
 Utgångsåret i cykeln är 1681; 1676 var ett mellanår med lägre priser för flera 
orter. Spridningen i priserna under respektive år mellan prisserierna är stor även 
i denna cykel.  
 Korrelationen mellan Östergötland och Bergslagen respektive Falun är 0,93, 
mellan Östergötland och Nyköping respektive Stockholm 0,83 respektive 0,87 
men svagare mellan Östergötland och Kungsåra, 0,71. Mellan Stockholm och 
Bergslagen respektive Falun var den 0,92 men återigen svagare mellan Stock-
holm och Kungsåra (0,56). 

                                                            
39 Även några uppgifter som finns för försåld spannmål vid Arboga hospital visar högre pri-
ser: 1653 20 % högre än i Östergötland, 1654 40 % och 1655 57 % högre, ULA, Länsstyrel-
sen i Västmanlands län, landskontoret GIVd: 2, Arboga hospital. Vid Enköpings hospital 
överensstämde försäljningspriserna år 1659 med Östergötland, låg något högre 1656 och 
1661, men 1662-64 30-35 % högre, RA, Kyrko- skol- och hospitalsräkenskaper, vol. 22. Även 
priserna på spannmål vid Strängnäs domkyrka 1660-1670 är i genomsnitt (median) ca 25 % 
högre än i Östergötland, se tab. 43 
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 Fig. 4.7. Priser på spannmål 1668-1683 i Östergötland, Kalmar, Nyköping, Stockholm,  
 Kungsåra, Bergslagen och Falun 

 Anmärkning: I Kalmar finns inga noteringar för 1677-81 

 Priscyklerna är som regel små och de nya lägsta priserna 1681 ligger nära 
1670 års nivå. Se tab. 4.10. 

Tab. 4.10. Prisförändringar i procent på spannmål 1670-81 i Östergötland, Kalmar, Nyköping, 
Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

Prisförändring Ögld Klr Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1670-1678 100 % 38 % 59 % 100 % 105 % 89 % 87 % Lägsta/högsta 
1670-1681 8 % - -6 % 0 % 0 % -5 % 3 % Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Klr Kalmar, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså 
Kungsåra. 2) Högsta pris: Klr och Kgså 1675, Bergsl och Falun 1674. 3) Lägsta pris: Klr 1669

 Generellt är priserna högre ju längre norrut, men i Nyköping är medianen 
densamma som i Östergötland, i Bergslagen och Falun ca 40 % högre.40 Se tab. 
4.9. 

För jämförelse med östgötalandskapet finns priser på råg i en komplett prisse-
rie från Uppsala41 och en från Tryserum kyrka.42 Uppgifterna från Tryserum 
sammanfaller ofta med Östergötland 1677-79. Priserna från Uppsala ligger un-
der alla år högre än råg i Östergötland. Medianen för cykeln i Tryserum är 14 % 
lägre än i Östergötland, medan den är 17 % högre i Uppsala. Priser på råg i Hä-

                                                            
40 Priserna på spannmål i Hjorted 1670-80 är i genomsnitt (median) 20 % lägre än i Östergöt-
land, se tab. 40b 
41 Se tab. 48 
42 Se tab. 40a 
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gerstad med lägsta priser 1671 och 1681 samt högsta pris 1678 ligger i genom-
snitt 10 % lägre än i Östergötland. 43

Priscykeln 1681-1691: Sista året i priscykeln är 1691 utom för Kungsåra och 
Bergslagen 1692, se fig. 4.8.  De högsta priserna infaller 1684 utom i Kungsåra 
1685.  
 Korrelationen mellan de olika prisserierna ger en splittrad bild. Mellan Öster-
götland och Nyköping respektive Falun är korrelationen stark: 0,91 och 0,94, 
liksom mellan Falun och Bergslagen: 0,94; mellan Östergötland och Stockholm 
resp. Bergslagen: 0,85 och 0,88. Gentemot Kungsåra är den svag (0,47) och mot 
Kalmar nästan obefintlig (-0,10) liksom mellan Kungsåra och Stockholm (0,18). 
Mellan Bergslagen och Stockholm är den starkare: 0,76.  

 Fig. 4.8. Priser på spannmål 1679-1693 i Östergötland, Kalmar, Nyköping,  Stockholm,  
 Kungsåra, Bergslagen och Falun 

Anmärkning: I Kalmar finns det inga priser för 1679-81 

Av tab. 4.11 kan utläsas att alla priscykler 1681-91 är små och i storlek rela-
tivt likartade. Endast Kungsåra har ett betydligt högre pris i slutet av cykeln 
(1692) än i början.   

                                                            
43 Hägerstad ligger i södra Östergötland nära gränsen till Småland 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

1
6
7
7

1
6
7
8

1
6
7
9

1
6
8
0

1
6
8
1

1
6
8
2

1
6
8
3

1
6
8
4

1
6
8
5

1
6
8
6

1
6
8
7

1
6
8
8

1
6
8
9

1
6
9
0

1
6
9
1

1
6
9
2

1
6
9
3

1
6
9
4

1
6
9
5

D
s

m

_ sterg_tland Kalmar Nyk_ping Stockholm

Kungs_ra Bergslagen Falun



110

Tab. 4.11. Prisförändringar i procent på spannmål 1681-1691 i Östergötland, Nyköping, 
Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

Prisförändring Ögld Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1681-1684 81 % 80 % 73 % 100 % 67 % 60 % Lägsta/högsta 
1681-1691 8 % -11 % 13 % 25 % 0 % 4 % Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra, Bergsl 
Bergslagen. 2) Högsta pris: Kgså 1685. 3) Lägsta pris: Kgså och Bergsl 1692

 Medianen i cykeln är betydligt högre i Kungsåra, Bergslagen och Falun än i 
Östergötland (55-60 %); i Kalmar, Nyköping och i Stockholm är den ungefär 
densamma. Se tab. 4.9. Mönstret med högre priser i Svealand än i Götaland hål-
ler i sig. Spridningen i priserna mellan prisserierna är i genomsnitt större under 
åren i cykeln än under den föregående. Lägst är spridningen under pristoppen 
1684. 
 Samma mönster som för spannmål går igen för råg. I Uppsala är priserna på 
råg högre än i Östergötland under alla år; i genomsnitt (median) knappt 40 % 
högre. Inköpt råg vid Barnhuset i Stockholm 1683-87 är genomsnitt drygt 30 % 
dyrare än i Östergötland. Däremot var rågpriset i Hägerstad 1681-91 i genom-
snitt detsamma (median) som i Östergötland.  

Priscykeln 1691-1702: Priscykeln har 1701 eller 1702 som slutår utom i Kalmar 
1703; se fig. 4.9.  

Fig. 4.9. Priser på spannmål 1689-1704 i Östergötland, Kalmar, Nyköping, Stockholm,  
 Kungsåra, Bergslagen och Falun 
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 De högsta priserna infaller under 1697 endast i Östergötland och i Kalmar, 
vid de övriga 1698. I flera prisserier avbryts prisuppgången under 1690-talet 
temporärt med en nedgång 1695; i Nyköping 1697.  
 Samvariationen mellan de olika prisserierna är ojämn. Korrelationen är 0,78 
och 0,63 mellan Östergötland och Kalmartrakten respektive Nyköping, gentemot 
Stockholm Kungsåra ca 0,80 samt som tidigare högre mot Bergslagen och Fa-
lun: 0,97 och 0,90. Mellan Stockholm och Kungsåra är korrelationen 0,58 och 
gentemot Bergslagen respektive Falun: 0,87 och 0,95; mellan Falun och Berg-
slagen: 0,94.

 Alla cykler är medelstora utom i Kalmar där den är liten (81 %). Se tab. 4.12. 
Priserna under det sista året är i de flesta fall ca 10-20 % högre än i cykelns bör-
jan. Spridningen i priserna under respektive år mellan prisserierna är mindre än 
under föregående priscykel.

Tab. 4.12. Prisförändringar i procent på spannmål 1691-1702 i Östergötland, Kalmar, Nykö-
ping, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun  

Prisförändring Ögld Klr Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1691-1697 164 % 81 % 170 % 147 % 110 % 167 % 141 % Lägsta/högsta 
1691-1702 14 % 0 % 28 % 18 % 0 % 11 % 16 % Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Klr Kalmar, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså 
Kungsåra, Bergsl Bergslagen. 2) Högsta pris: Nyk, Sthlm, Kgså, Bergsl, Falun 1698. 3) Lägs-
ta pris: Kgså, Bergsl 1692; Nyk, Sthlm, Bergsl 1701 och Klr 1703 

 Medianen för priserna är generellt högre i Svealand än i Östergötland: ca 25 
% i Stockholm, ca 35 % i Kungsåra, Bergslagen och Falun; medianen i Kalmar 
och i Nyköping lägre än i Östergötland, ca 20 % respektive ca 5 %. Se tab. 4.9.  
 Priser för inköpt råg vid Barnhuset i Stockholm 1694-99 visar i genomsnitt 
(median) ca 15 % högre värden än i Östergötland. I Uppsala är priserna högre än 
i Östergötland under nästan alla år; i genomsnitt (median) med 10 %. Ingångsår 
respektive utgångsåret i cykeln överensstämmer med priserna på spannmål; för 
råg i Uppsala inträffar det lägsta priset 1701; de högsta priserna infaller i       
Uppsala 1697. Råg i Hägerstad 1691-1702 är obetydligt dyrare än i Östergöt-
land. 
   
Priscykeln 1702-1713: Uppgifter från Kalmar visas inte i fig. 4.10. eftersom det 
endast finns uppgifter från 1700-1708. En pristopp inträffar 1708 i Östergötland, 
Nyköping och Kungsåra; i Stockholm, Bergslagen och Falun kommer det högsta 
priset ett år senare, vars nivåer avviker markant från Östergötland genom att 
vara två á tre gånger högre. 
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Fig. 4.10. Priser på spannmål 1700-1715 i Östergötland, Nyköping, Stockholm, Kungsåra,  
 Bergslagen och Falun 

 Det sista året i cykeln är som regel 1713 men i Kungsåra är priset detsamma 
1712 och 1713. Priscyklerna är mycket varierande i storlek: små i Östergötland, 
Nyköping och Kungsåra; medelstora i Stockholm och Falun; stor i Bergslagen. 
Se tab. 4.13. Priserna 1713 faller ned till samma nivå eller lägre än det första 
året i cykeln. Prisspridningen är mycket varierande mellan åren i de olika prisse-
rierna, något lägre än under föregående cykel. 

Tab. 4.13. Prisförändringar i procent på spannmål 1702-1713 i Östergötland, Nyköping, 
Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun  

Prisförändring Ögld Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1702-1708 100 % 65 % 160 % 100 % 250 % 179 % Lägsta/högsta 
1702-1713 -15 % -15 % 0 % 0 % 0 % -4 % Lägsta/lägsta

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra.         
2) Högsta pris: Sthlm, Bergsl, Falun 1709. 3) Lägsta pris: Sthlm, Bergsl 1701 

 Samvariationen mellan de olika prisserierna är högst varierande: relativt stark 
mellan Östergötland och Nyköping (0,92) respektive Kungsåra (0,87) samt mel-
lan Bergslagen och Stockholm (0,92) respektive Falun (1,00); mycket svag mel-
lan Stockholm och Östergötland (0,38) samt mellan Bergslagen och Kungsåra 
(0,22); nästan obefintlig mellan Stockholm och Kungsåra (0,10).
 Liksom under föregående cykler är generellt medianen för priserna allt högre 
längre norrut i landet: ca 15 % högre i Stockholm än i Östergötland, ca 30-35 % 
högre i Kungsåra, Bergslagen och Falun, men i Nyköping 7 % lägre. Se tab. 
4.14. Prismässigt synes Östergötland och Nyköping höra samman i en grupp och 
Stockholm, Bergslagen och Falun i en annan; priserna i Kungsåra tycks inte lik-
na någon annan orts.  
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Tab. 4.14. Index för genomsnittliga priser (median) på spannmål 1720-1713, 1713-1721 och 
1721-1729 i Glömminge, Nyköping, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun.                      
Östergötland=100 

 Glö Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun 
1702-1713 - 93 114 129 133 135 
1713-1721 72 115 - 123 - - 
1721-1729 64 106 - 133 - - 

Anmärkning: 1) Glö Glömminge, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra, Bergsl 
Bergslagen.  2) Glömminge ligger på Öland 

Priscykeln 1713-1721: De två sista priscyklerna omfattar endast fyra fullständi-
ga prisserier; se fig. 4.11. Prisutvecklingen för spannmål i Glömminge  är myck-
et flack jämfört med de övriga prisserierna. I slutet av cykeln inträffar de lägsta 
priserna kring 1721. För Bergslagen och Falun nås det högsta priset 1719, det 
sista år då det finns prisuppgifter, ca 55-65 % högre än i Östergötland. Men även 
Kungsåra och Stockholm hade mycket högre priser det året, 35-40 % jämfört 
med Östergötland. 

 Fig. 4.11. Priser på spannmål 1711-1723 i Östergötland, Glömminge, Nyköping,  
 Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 

 Anmärkning: Priserna i Stockholm, Bergslagen och Falun 1711-19

   
Endast i Östergötland är cykeln mycket stor, i Glömminge är den liten och i 

de övriga medelstora. Se tab. 4.15. I Östergötland och Nyköping fördubblades 
priserna 1721 jämfört med 1713, betydligt större än ökningen i Glömminge och 
Kungsåra. 
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Tab. 4.15. Prisförändringar i procent på spannmål 1713-1721 i Östergötland, Nyköping, 
Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun  

Prisförändring Ögld Glö Nyk Sthlm  Kgså Bergsl Falun Anmärkning 
1713-1718 304 % 91 % 231 % 250 % 260 % 293 % 267 % Lägsta/högsta 
1713-1721 91 % 64 % 107 % - 50 % - - Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Glö Glömminge, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså 
Kungsåra Bergsl Bergslagen. 2) Högsta pris: Glö, Sthlm, Kgså, Bergsl, Falun 1719. 3) Lägsta 
pris: Sthlm, Bergsl 1701 

 Liksom under föregående cykler är medianen för priserna allt högre ju längre 
norrut i landet, ca 30 % lägre i Glömminge än i Östergötland, i Nyköping 15 % 
högre och i Kungsåra ca 25 % högre. Prisspridningen är även nu ganska varie-
rande mellan åren i de olika prisserierna.  

Priscykeln 1721-1729: Glömminges prisutveckling liknar nu mer de övriga pris-
serierna än under den föregående cykeln men ligger generellt mycket lägre, se 
fig. 4.12.  

 Fig. 4.12. Priser på spannmål 1719-1735 i Östergötland, Glömminge, Nyköping och  
 Kungsåra  

 Priscykeln är liten, i Glömminge är ökningen mellan 1621 och 1626 endast 
drygt 20 %. Se tab. 4.16. I alla de fyra prisserierna är värdet lägre 1729 än 1721. 
Medianen för cykeln i Glömminge är endast ca 2/3-delar av priserna i Östergöt-
land, medan Nyköping och Kungsåra har högre värden än i Östergötland, 6 % 
och 33 %. Se tab. 4.14. 
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Tab. 4.16. Prisförändringar i procent på spannmål 1721-1729 i Östergötland, Glömminge, 
Nyköping och Kungsåra  

Prisförändring Ögld Glö Nyk  Kgså Anmärkning 
1721-1726 68% 22% 60% 100% Lägsta/högsta 
1721-1729 -20% -25% -21% -7% Lägsta/lägsta 

Anmärkning: 1) Ögld Östergötland, Glö Glömminge, Nyk Nyköping, Kgså Kungsåra, Bergsl 
Bergslagen 

 Prisspridningen är ganska varierande mellan åren i de olika prisserierna, men 
något mindre än under föregående cykel. Korrelation mellan priserna i Östergöt-
land och i Glömminge är nu högre än tidigare (0,78), men starkare mellan      
Östergötland och Nyköping (0,89) respektive Kungsåra (0,91). 

4.3.2 Sammanfattande analys av den kortsiktiga utvecklingen 

Priscykler utanför Östergötland tycks ha utvecklats på ett liknande sätt fr.o.m. 
1621-36. För priserna på råg från tiden i slutet av 1500-talet fram till 1607 och 
för priscykeln 1607-1621 är överensstämmelsen mellan respektive prisserie (Ös-
tergötland, Kalmartrakten och Stockholm) relativt dålig, vilket framgår av svaga 
positiva korrelationer. Det är dock starkare samvariation mellan Östergötland 
och Stockholm 1607-1621 avseende spannmål.44 Men spannmål var dyrare i 
Kalmartrakten och i Stockholm än i Östergötland (20-30 %) under 1607-1621 
räknat efter respektive median för hela cykeln. Se tab. 4.17. 

Tab. 4.17. Medianpriser för spannmål under respektive priscykel. Procentuell skillnad till  
Östergötland  

 Klmrtr Nyk  Sthlm Kgså Bgsl Falun 
1621-1636  5 17* 32 - - - 
1636-1647  -9 7* 5 7 31 31 
1647-1654  4 27* -5 13 6 18 
1654-1670  -2 7 16 19 42 42 
1670-1681  - 0 13 23 38 41 
1681-1691  -3 3 3 61 61 55 
1691-1702  -20 -13 21 31 35 22 
1702-1713  -18 -8 12 21 29 29 
1713-1721  -28 15 - 23 - - 
1721-1729  -36 6 - 33 - - 
       
Anmärkning: 1) Klmrtr Kalmartrakten, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra, 
Bgsl Bergslagen. 2) 2) Nyk* avser för 1621-54 Bälinge och/eller Tystberga kyrka 

                                                            
44 Korrelationen mellan Östergötland och Stockholm: råg 0,31 (1607-20) men spannmål 0,60 
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Kalmartrakten har lägre priser på spannmål än i Östergötland utom under 
1607-1621 och 1647-1654 då medianen är ca 5 % högre; 1654-70 och 1681-91 
är de i stort sett desamma. Prisskillnaden ökar, från 1691-1702 ca 20 % billigare 
och från 1713 30-35 % lägre. 

Medianpriserna på spannmål i priscykeln 1621-1636 är drygt 15 % högre i 
Nyköping (Bälinge/Tystberga kyrkor) och drygt 30 % högre i Stockholm än i 
Östergötland. För de sju prisserierna i tab. 4.17 i cyklerna mellan 1636-1647 och 
1721-29 gäller generellt att medianen för priserna i respektive cykel är allt högre 
ju längre norrut i landet. Undantag är i Kalmartrakten 1647-54 och Nyköping 
1691-1702 och 1702-13. De största skillnaderna inträffar under tre cykler i följd, 
1654-1691, när medianpriserna är upp till 55-60 % högre i Kungsåra, Bergsla-
gen och Falun än i Östergötland. De största kvartilavvikelserna mellan dessa sju 
prisserier inträffar 1681-91 (medianen för KvaK=38) och de minsta 1636-47 
(medianen för KvaK=19). Ännu lägre är kvartilavvikelserna mellan de fem syd-
ligaste prisserierna under priscykeln 1636-47: medianen för KvaK=11. Men 
överlag är det måttet lägre för alla cykler avseende de fem sydligaste prisserier-
na eftersom de två nordligaste serierna genomgående har generellt högre priser.  
 Resultatet av en analys av samvariationen avseende priser på spannmål mel-
lan Östergötland och de övriga fyra sydligaste provenienserna framgår av tab. 
4.18. 

Tab. 4.18. Korrelation (rxy) mellan priser på spannmål i Östergötland: spannmål i Kalmartrak-
ten; i Nyköping; i Stockholm; i Kungsåra; i Bergslagen; i Falun  
   

Klr  Nyk  Sthlm Kgså  Bergsl Falun  
1606-1621 0,73 - 0,60 - - - 
1621-1636 0,96 0,93* 0,96 - - - 
1636-1647 0,75 0,73* 0,74 0,92 0,96 0,92 
1647-1654 0,86 0,68* 0,86 0,94 0,90 0,92 
1654-1670 0,71 0,81 0,91 0,88 0,88 0,89 
1670-1681 - 0,83 0,87 0,71 0,93 0,93 
1681-1691 - 0,91 0,85 0,26 0,88 0,94 
1691-1702 0,55 0,63 0,81 0,80 0,97 0,90 
1702-1713 -0,09 0,92 0,38 0,87 0,92 0,94 
1713-1721 0,51 0,93 - 0,97 - -  
1721-1729 0,78 0,89 - 0,91 - - 

Anmärkning: 1) Klr Kalmartrakten, Nyk Nyköping, Sthlm Stockholm, Kgså Kungsåra,  
Bergsl Bergslagen; 2) Nyk*avser för 1621-54 Bälinge och/eller Tystberga kyrka 

 Det är störst positiv samvariation mellan Östergötland och de övriga tre sydli-
gaste prisserierna under 1621-36 (0,93-0,96). Under 1636-47 är endast korrela-
tionen mellan Östergötland och Bergslagen och Falun stark. 1647-54 är det en 
ganska stark positiv samvariation mellan alla prisserierna i tabellen utom mellan 
Östergötland och Nyköping (Bälinge och Tystberga). I senare priscykler mellan 
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1654 och 1702 är en positiv korrelation generellt starkare mellan Östergötland 
och Stockholm än mellan Östergötland och Kalmartrakten, respektive proveni-
enserna i Södermanland eller Kungsåra. Däremot är det svagt mellan Östergöt-
land och Stockholm 1702-13. Mellan Östergötland och Kalmartrakten är korre-
lationen fr.o.m. 1654 relativt svag, 1702-13 är den nästan obefintlig.45 I cyklerna 
1702-29 är prissambandet starkt mellan Östergötland och Nyköping respektive 
Kungsåra. 

Östergötland gentemot Bergslagen och Falun har den största korrelationen 
under de sju priscyklerna mellan 1636 och 1713. De lägsta värdena är 1654-70 
med 0,88-0,89. Korrelation mellan priserna på råg i Östergötland och Uppsala 
1670-1681 och 1681-1691 är 0,84-0,85, och 1691-1702 då den är 0,94. 
 De genomsnittliga priserna i cyklerna mellan 1636 och 1713 visar att Öster-
götland, Nyköping och Stockholm (median 100, 103 och 112) kan grupperas 
samman och att Kungsåra, Bergslagen och Falun hör ihop i en annan grupp 
(median 121, 135 och 131). Jämför tab. 4.17. De inte sammanhängande priserna 
i Kalmartrakten, Tryserum och Hägerstad är generellt lägre än i Östergötland.  
 Korrelationen tyder på att 1702-13 hör Östergötland, Nyköping och Kungsåra 
samman i en grupp medan Stockholm, Bergslagen och Falun hör ihop i en annan 
grupp. Men tab. 4.19 visar att den tendensen fanns även 1670-81 och 1681-91.   
I genomsnitt är dock korrelationerna mellan Östergötland och Nyköping respek-
tive Kungsåra för cyklerna 1636-1713 likvärda (0,83; 0,85; 0,87) och mellan 
Östergötland och Bergslagen respektive Falun större och med samma värde 
(0,92). Mellan Stockholm och Kungsåra respektive mellan Bergslagen och 
Kungsåra är korrelationerna för cyklerna 1636-1713 betydligt svagare (0,58; 
0,79) än mellan Bergslagen och Stockholm respektive mellan Bergslagen och 
Falun (0,92; 0,99).  

Tab. 4.19. Korrelation (rxy) mellan priser på spannmål i Stockholm: spannmål i Kungsåra; 
i Bergslagen. Spannmål i Bergslagen: i Kungsåra; i Falun 

 Sthlm- Sthlm- Bergsl- Bergsl-  
 Kgså Bergsl Kgså Falun  
1636-1647 0,77 0,76 0,93 0,97  
1647-1654 0,98 0,97 0,99 0,99  
1654-1670 0,88 0,93 0,95 1,00  
1670-1681 0,56 0,94 0,58 1,00  
1681-1691 0,18 0,76 0,48 0,94  
1691-1702 0,58 0,87 0,79 0,94  
1702-1713 0,10 0,92 0,22 1,00 

Anmärkning: Bergsl Bergslagen, Kgså Kungsåra, Sthlm Stockholm 

                                                            
45 Korrelationen (rxy) är även svag mellan priserna på råg i Östergötland och Kalmartrakten; 
det minskar från 0,77-0,78 för 1636-1647och 1647-1654 till 0,44-0,48 för 1713-1721 och 
1721-1729 
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 Det är ibland en skillnad på ett eller att par år i början, i slutet och under topp-
åren i priscyklerna för spannmål för de nämnda provenienserna gentemot Öster-
götland. Vissa årtal är dock helt gemensamma, de flesta ”lågprisår”.  Toppåren 
kommer ibland något år tidigare eller senare än i Östergötland (1662, 1672, 
1674; 1698, 1709, 1719). 
 Om priscyklerna skulle bygga på alla prisserier i kap. 4 i stället för priserna 
inom Östergötland skulle några justeringar behöva göras. De fyra första cykler-
na är oförändrade. Den lilla cykeln 1670-81 behöver göras om till 1670-82 (3 % 
lägre pris 1682 än 1681): som konsekvens ändras 1681-91 till 1682-91. Årtalen 
för de högsta priserna ändras i tre fall: 1) 1642 i stället för 1641 (13 % högre); 2) 
1698 i stället för 1697 (19 % högre); 3) 1719 i stället för 1718 (46 % högre). 
 Prisspridningen har stora variationer mellan åren under de sju cykler mellan 
1636 och 1713 som det i stort sett finns kontinuerliga priser i sju prisserier.46 Tre 
gånger av sju är prisspridningen störst kring respektive pristopp (KvaK: 1641: 
50, 1674: 50, 1709: 103). Se tab. 4.20. I fyra fall av sju är spridningen av priser-
na minst i början eller slutet av en cykel (1647: 7, 1681: 16, 1692: 8, 1703: 13). 
Prisspridningen ligger över genomsnittet (median) i de tre cyklerna mellan 1654 
och 1691 och under detsamma i cyklerna 1636-47, 1647-54 och 1702-13. 

Tab. 4. 20. Prisspridning i priscyklerna 1636-1713 

Prisspridning i KvaK 
 Max Min Md 
1636-1647 1641: 50 1646: 7 19 
1647-1654 1654: 34 1651: 10 20 
1654-1670 1657: 49 1666: 10 33 
1670-1681 1674: 50 1681: 16 30 
1681-1691 1685: 61 1684: 14 36 
1691-1702 1693: 50 1692: 8 25 
1702-1713 1709: 103 1703: 13 21 

Den mycket stora priscykeln 1621-36 är störst i Östergötland och minst i 
Stockholm. Endast i Östergötland är cykeln 1713-1721 stor, i Glömminge är den 
liten och i de övriga medelstora. Cykeln 1647-54 är medelstor utom i Bälinge 
och Tystberga samt i Kungsåra där den är stor; Bergslagen och Falun ligger på 
gränsen till stor.  
 Cyklerna 1691-1702 är medelstora utom i Kalmar där den är liten. Under 
1654-70 är fyra priscykler små och tre är medelstora. Genomsnittet är en för-
dubblad prisökning. I priscyklerna 1670-81 är tre prisserier medelstora (Öster-
götland, Stockholm, Kungsåra) och tre små (Nyköping, Bergslagen, Falun). Alla 
priscykler 1681-91 är små och i storlek relativt likartade. Den lilla priscykeln 
1636-47 är medelstor i Kalmar, men i Stockholm är prisökningen endast 17 %. 

                                                            
46 Östergötland, Kalmar, Nyköping (1636-54: Bälinge och/eller Tystberga), Stockholm, 
Kungsåra, Bergslagen och Falun 
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 Priscyklerna 1702-1713 är mycket varierande i storlek: små i Nyköping och 
Kungsåra; medelstora i Östergötland, Stockholm och Falun; stor i Bergslagen. 
Priscykeln 1721-29 är liten, i Glömminge endast drygt 20 %. 
 För tiden 1636-1721 finns det priser under åtta priscykler i de flesta åren i sju 
prisserier.47 Medianen för de åtta cyklernas amplitud är 109 %, dvs. priserna 
fördubblades i stort sett. Den största genomsnittliga amplituden har Bergslagen, 
Stockholm och Falun (141 %, 124 %, 115 %). Nyköping ligger på medium och 
Kungsåra ligger på nästan samma nivå (108 %). I Östergötland är ökningen 100 
%, medan är minst i Kalmar med 86 %. 

4.3.3 Den långsiktiga utvecklingen av priserna på säd
För att studera den långsiktiga utvecklingen av priserna har vissa prisserier räk-
nats om till svenska riksdaler. Metoden att omräkna värdet av inhemska nomi-
nella priser till värden i silver med ledning av växelkurser har kritiserats, efter-
som det skulle förutsätta paritet mellan olika penningvärden. Hegardt jämförde 
sina priser i dkm med publicerade spannmålspriser i Europa i de inhemska 
myntslagen48 för vilket hon kritiserades.49

 Endast priserna på råg och spannmål i Östergötland och på spannmål i Stock-
holm, Kungsåra och Falun behandlas, eftersom de innehåller de längsta sam-
manhängande prisserierna.50 Priserna är omräknade från dsm till rdr i huvudsak 
på samma sätt som Hegardt gjorde.51 Källäget ger endast underlag för att studera 
utvecklingen av sammanhängande priser i riksdaler som längst i Östergötland 
och Stockholm 1607-1715, i Östergötland och Falun 1635-1715 samt i Östergöt-
land och Kungsåra 1635-1732. 
 Priser i riksdaler på spannmål i Östergötland och Stockholm 1607-1719 fram-
går av fig. 4.13.52

 För 1607-1719 är medianen för priserna på spannmål i Stockholm 9 % högre 
än i Östergötland. Det är en måttligt stark samvariation mellan de två prisserier-
na (0,78). Fram till 1636 ökar priserna snabbt, mindre i Stockholm än i Östergöt-
land. Medianerna för 1607-1636 skiljer mer än för hela perioden (12 %). Vari-
ansen i de båda prisserierna 1607-1713 räknat som kvartilavvikelsen är lika sto-
ra. Under 1636-1719 stiger priserna något mer i Stockholm än i Östergötland. 

                                                            
47 Från Kalmar saknas priser i fullständiga cykler 1670-1681, 1681-91 och 1703-13 
48 Hegardt 1975, s. 154 ff. och fig. 13  
49 Lindgrens 1976, s. 219 kritik avsåg att hon jämfört priser från olika länder utryckta i de 
inhemska kurantmynten i sin aversion mot silverdeflatering 
50 Hegardts priser på spannmål i Bergslagen under samma tid som i Falun tas inte upp efter-
som de båda är mycket likartade 
51 Se Appendix: Riksdalerkursen
52 De polynoma trenderna har inget förklaringsvärde utan illustrerar endast prisutvecklingen. 
R2-värdena är låga 
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Det betyder att prisskillnaden mellan de två provenienserna ökar något mellan 
1636 och 1719 jämfört med 1607-1719.53

 Fig. 4.13. Priser på spannmål i Östergötland och i Stockholm 1607-1719.  
 Priser i riksdaler per tunna 

 Av Fig. 4.14 framgår priserna i riksdaler på spannmål i Östergötland, Kungs-
åra och Falun 1636-1732.   

Fig. 4.14. Priser på spannmål i Östergötland, Kungsåra och Falun 1636-1732.  
 Priser i riksdaler per tunna
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53 Prisskillnaden är 12 % räknat efter resp. median 1636-1719  

y = -3E-09x4 + 7E-06x3 - 0,0013x2 + 0,0712x + 0,5544

R2 = 0,2909

y = 1E-07x4 - 3E-05x3 + 0,0013x2 + 0,0008x + 1,1936

R2 = 0,2624
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Medianen för Kungsåra 1636-1719 är 23 % högre än i Östergötland, i Falun 
är 35 % högre. Priserna minskade obetydligt i alla de tre prisserierna, men mest i 
Östergötland. Den positiva korrelationen är något större mellan Östergötland 
och Falun än mellan Östergötland och Kungsåra.54 Variansen är något större i 
Kungsåra och i Falun än i Östergötland.  
 Priserna i Kungsåra 1636-1732 ligger genomgående högre än i Östergötland 
(median 25 %), och prisgapet ökar något. Det är tydligt att priserna var uppåtgå-
ende i Östergötland och i Kungsåra under de två sista priscyklerna i undersök-
ningen (1713-1729).

En omräkning av priserna i riksdaler på råg i Östergötland till 10-årsmedeltal 
gör en jämförelse möjlig med Abels priser på råg i Nederländerna, Tyskland och 
Polen 1601-1730,55 se fig. 4.15. Priserna avser 10-årsmedeltal i gram silver men 
för Östergötland i riksdaler; index är satt till 100 för decenniet 1601-10. 

 Fig. 4.15. Prisutveckling på råg i Nederländerna, Tyskland, Östergötland och Polen  
 1601-1730. 10-årsmedeltal i gram silver per 100 kg. Östergötland rdr.  
 Index år 1601-10=100 

 Källa utöver Östergötland: Abel 1980, Tab. 1 

 Gemensamma drag för prisserierna utom för Polen är prisuppgången från 
1601-10 till 1621-30 medan Polen sjunker. I Nederländerna och Polen förändras 
priserna relativt likartat fr.o.m. 1621-30, medan Tysklands och Östergötlands 
prisutveckling ansluter sig till dessa två andra på kontinenten fr.o.m. 1671-80 
                                                            
54 rxy=0,84 och 0,81 
55 Abel 1980, Tab. 1. Motsvarande årliga prisuppgifter finns inte i Abel 1980. Efter undersök-
ning kan konstateras att inte heller vilka uppgifter som ligger bakom de priser som represente-
rar de olika länderna framgår. Abel 1980 hänvisar för hela kapitel 6 (Decline and depression) 
till Tyskland bl.a. till Elsas 1936, 1940, men även till Beissel 1885; Hanauer 1876, 1878; Wa-
schinski 1959, 11; Pelc 1935; Saalfeld, Kullak-Ublick 1953; Naudé 1901; för Nederländerna 
till Posthumus 1946, 1964; för Polen till Tomaszewski 1934 
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t.o.m. 1701-10. Endast tre decennier ligger nära priscyklerna för råg i Östergöt-
land nämligen 1671-80 (cykel 1670-81), 1681-90 (1681-91) och 1721-30 (1721-
29). Övriga priscykler ligger som regel inom två decennier. Det mesta markanta 
gemensamma draget i de fyra graferna är upp- och nedgången kring det sista 
decenniet under 1600-talet och det första under 1700-talet. Tendensen är att pri-
serna minskar för hela perioden i de tre länderna på kontinenten, mest i Polen 
och minst i Nederländerna, medan de ökar i Östergötland. Utvecklingen i Neder-
länderna liknar mest Östergötland. 

Sätts index till 100 för decenniet 1651-60 framstår tydligare att priserna i Ös-
tergötland ligger nära Nederländerna särskilt från 1611-20 till 1631-40 och från 
1681-90 till 1701-10, se fig. 4.16. Störst skillnader tycks det vara mellan utveck-
lingen i Tyskland och Polen.

 Fig. 4.16. Prisutveckling på  råg i Nederländerna, Tyskland, Östergötland och Polen  
 1601-1730. 10-årsmedeltal i gram silver per 100 kg. Östergötland rdr.  
 Index år 1651-60=100 

 Källa utöver Östergötland: Abel 1980, Tab. 1 

4.4 Den långsiktiga utvecklingen av priserna på animalier 
4.4.1 Smör 
För smör kan jämförelser göras för åren 1652-1719 med publicerade priser från 
Stockholm56 och för 1689-1735 från Göteborg.57 En jämförelse görs även med 
inköpspriser från Stockholm och Allmänna barnhuset i Stockholm (benämns i 
fortsättningen ”Barnhuset”) 1652-99. Priserna från Stockholm har räknats om 
från dkm per lispund till dsm och från Göteborg från ösm per skålpund till dsm 
per lispund. Priserna från Göteborg härrör från som regel ett stort antal notering-
ar (för 1689-1735 i genomsnitt 32 per år) från inköp av smör vid Göteborgs hos-

                                                            
56 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50c i Tabell- och diagrambilagan 
57 Mårtensson 1961, tab. 6. Se tab. 52a i Tabell- och diagrambilagan 

0

50

100

150

200

250

1
6
0
1
-1

0

1
6
1
1
-2

0

1
6
2
1
-3

0

1
6
3
1
-4

0

1
6
4
1
-5

0

1
6
5
1
-6

0

1
6
6
1
-7

0

1
6
7
1
-8

0

1
6
8
1
-9

0

1
6
9
1
-0

0

1
7
0
1
-1

0

1
7
1
1
-2

0

1
7
2
1
-3

0

In
d
e
x

Nederl. Tyskland _ sterg_tland Polen



123

pital och fattighuset58; benämns i fortsättningen ”Göteborg”. Medelpriset för 
varje år tycks ha beräknats utan hänsyn till hur stor kvantitet, som varje inköp 
bestod av (Mårtensson 1961 tabell 6). En beräkning av medelpriser från egna 
excerperingar vid hospitalet för åren 1689-1703, där hänsyn tas till kvantiteterna 
vid varje inköp, visar att skillnaden är liten mellan de två beräkningssätten, som 
mest 0,05 dsm för år 1702.59 Det tycks vara färre inköp per år vid fattighuset än 
vid hospitalet att döma av att antalet noteringar per år i den publicerade tabel-
len60 endast överstiger de nämnda egna excerperingarna med i genomsnitt ett par 
stycken per år. I genomsnitt skiljer priserna för 1689-1735 i tabell 6 endast med 
0,05 dsm mot beräkningarna från excerperingarna.61 För att få en sammanhäng-
ande serie t.o.m. 1735 kommer därför Mårtenssons tabell 6 att användas vid en 
jämförelse med priser på smör i Östergötland och i Stockholm. Se fig. 4.17. 

 Fig. 4.17. Priser på smör i Östergötland 1652-1735, Stockholm 1652-1719, Barnhuset i  
 Stockholm 1652-1699 och Göteborg 1689-1735. Dsm per lispund 

 Priserna på smör i Göteborg 1689-1735 var i genomsnitt 6 % högre under vin-
terhalvåret (oktober-mars) än under sommarhalvåret. Under de nämnda tretton 
åren inköptes 65 % av den totala kvantiteten under sommarhalvåret. 

                                                            
58 GLA, Göteborgs stadsarkiv, Handlingar angående hospitalet: räkenskaper och GLA, Göte-
borgs drätselkammares arkiv, Fattighusets räkenskaper  
59 För t.ex. år 1691 har 40 inköp gjorts vid hospitalet, tillsammans 30,0 lisp. till ett samman-
lagt belopp om 64,28 dsm; medelpriset blir då 2,14 dsm per lisp. att jämföras med 2,15 dsm 
om enbart medelpriset på alla inköpspriserna utan att hänsyn tas till inköpt kvantitet, GLA, 
Göteborgs rådhusrätt och magistrat intill 1900  
60 Mårtensson 1961, tab. 6. Se tab. 52a i Tabell- och diagrambilagan 
61 Största skillnaden är för år 1690 med 0,56 dsm, vilket torde bero på att tabell 6 bygger på 
tre noteringar mot en från hospitalet; för 1693 skiljer det 0,17 dsm och i tabell 6 redovisas 43 
noteringar mot 28 från hospitalet 
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 Medianen för priserna vid Barnhuset 1652-1699 är 1 % lägre än i Stockholm, 
men variationerna är stora.  
 Korrelationen mellan priserna på smör i Östergötland och i Stockholm 1652-
1719 är 0,93, mellan Stockholm och Barnhuset 1652-1699 mycket lägre (0,51), 
medan den är mycket svag mellan Östergötland och Barnhuset 1652-1699 
(0,28). Däremot är korrelationen stark mellan priserna i Östergötland och i Gö-
teborg 1689-1719: 0,94, nästan detsamma för samma tid mellan Stockholm och 
Göteborg: 0,95. Prisvariationerna är relativt små i alla prisserier.62 Det är en po-
sitiv korrelation 1650-1719 mellan smör och spannmål både i Stockholm och i 
Östergötland (0,69 och 0,78).

För 1652-99 är medianen för priserna 12 % högre vid Barnhuset och 19 % 
högre i Stockholm jämfört med Östergötland. Smöret i Östergötland 1689-1735 
är 7 % billigare (median) än i Göteborg. Den karaktäristiska prisuppgången på 
smör i Östergötland började 1713 men ett år senare i Stockholm och Göteborg. 
Även pristoppen uppnåddes ett år senare i Göteborg (1719), därefter sjönk pri-
serna nästan varje år fram till 1723, men i Östergötland till 1724. Jämfört med 
seklets först decennium stannade därefter priserna på en ca 50 % högre nivå vid 
slutet av undersökningsperioden både i Östergötland och i Göteborg. 
 I tab. 4.21 är smörpriserna omräknade till riksdaler.   
 Prisuppgången mellan 1713 och 1719 framstår tydligt. Från att ha legat på 
lägre än 1,0 rdr 1713 stiger priserna därefter med över 50 % i Östergötland och 
mer än fördubblas i Stockholm och i Göteborg fram till att de högsta priserna 
infaller 1719. Fram till 1723 sjunker priserna både i Göteborg och i Östergöt-
land. 

Tab. 4.21. Priser på smör i Östergötland, Göteborg och i Stockholm 1713-1723.  
 Rdr per lispund 

 Ögld Gbg Sthlm 
1713 0,97 0,87 0,90 
1714 0,95 0,92 1,18 
1715 1,02 0,88 1,27 
1716 1,37 1,09 1,33 
1717 1,34 1,10 1,44 
1718 1,48 1,53 1,53 
1719 1,52 1,92 2,03 
1720 1,32 1,34 - 
1721 1,21 1,34 - 
1722 1,42 0,93 - 
1723 0,94 0,84 - 

Anmärkning: Ögld Östergötland, Gbg Göteborg och Sthlm Stockholm  

                                                            
62 1654-99 var KvaK i: Östergötland: 18, Stockholm: 15 och Barnhuset: 11 
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4.4.2 Kött, fläsk och talg
Det finns få priser på kött i föreliggande studie från Östergötland, men det finns 
många noteringar från Allmänna barnhuset i Stockholm. Priser på oxkött vid 
Vadstena hospital har beräknats från inköp av oxar och påföljande slakt. Av rä-
kenskaperna vid hospitalet framgår hur mycket kött per inköpt slaktoxe och år 
som blev resultatet av slakten. Eftersom köttvikten är känd kan ett kilopriser be-
räknas.63 Eftersom i stort sett allting kunde tas tillvara vid slakten, men inget 
utöver kött redovisats i räkenskaperna blir kanske det beräknade köttpriset för 
högt. Å andra sidan framgår det inte av räkenskaperna hur mycket slaktaren fick 
betalt.64 Hypotetiskt kan det tänkas att denne fick betalt in natura genom att få en 
andel i slakten. Även om köttpriset skulle bli för högt finns det inget i räkenska-
perna som tyder på att några förändringar gjordes under den aktuella perioden, 
som skulle innebära systematiska fel vid jämförelser av köttpriserna mellan åren 
vid Vadstena hospital.  
 För 1670-99 finns det ett mycket utförligt prisunderlag i Barnhusets räken-
skaper, månad för månad.65 Det var under den perioden i genomsnitt billigast att 
inhandla kött under oktober månad (index 83 om genomsnittet för hela året sätts 
till 100) och dyrast i april (index 110). I genomsnitt var den inköpta kvantiteten 
av kött knappt 30 % högre under oktober jämfört med april månad.66

 Eftersom priserna vid Vadstena hospital är mycket högre än priserna på kött 
vid Allmänna barnhuset i Stockholm, har procentuella värden beräknats för rela-
tionen Barnhuset/Vadstena hospital för att tydliggöra differenserna. 
 Det lägre priset under 1650- och 1660-talet (median 75 %) vid Barnhuset 
övergår till en mindre skillnad under 1670-87 (median 90 %) och 1693-99 (me-
dian 98 %). Under åren 1688-92 är priserna 5 % högre än vid Vadstena hospital. 
Som framgår av fig. 4.18.  var prisfluktuationerna vid Vadstena hospital stora 
under hela perioden,67 men tendensen var minskande priser, medan det omvända 
gällde vid Barnhuset.68

                                                            
63 I Hansson 2000, s. 69 och n. 393 visas att slaktvikterna på oxarna avseende köttvikten varje 
år 1650-1687 låg på 8,0 lispund; 1688 var köttslaktvikten 8,8 lisp., 1689 8,7 och 1690 8,2 
lisp. Efter 1690 går det inte att beräkna vikten på respektive djurslag eftersom den samman-
lagda kött-, fläskvikten m.m. redovisar hela hospitalets slakt. Fr.o.m. 1691 har därför antagits 
att slaktens köttvikt per oxe var 8,0 lispund 
64 Räkenskaperna redovisar mycket grundligt hur mycket andra uppdragstagare fick betalt i 
kontanter och/eller i natura  
65 Under åren 1675, 1677-96 och 1998-99 finns det noteringar under varje månad. Det finns 
noteringar under 2-4 månader år 1670, 1672, 1674 och 1697, samt noteringar under 9 måna-
der år 1671 och under 8 månader 1673 
66 Det var i genomsnitt samma pris i december och februari månad (index 103), men årets 
största inköp gjordes i december (index 142) och det minsta i februari (index 54) 
67 För den sammanhängande perioden 1668-99 var prisrörligheten större vid Vadstena hospi-
tal än vid Barnhuset; kvartilavvikelsen var 7 resp. 4 
68 Korrelationen mellan de två prisserierna är 0,12 
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 Fig. 4.18. Priser på oxkött vid Vadstena hospital och kött vid Barnhuset i Stockholm  
 1652-1699. Dsm per lispund 

För fläsk kan jämförelser mellan priser göras mellan Söderköpings hospital, 
som har det bästa prisunderlaget i Östergötland, och Barnhuset i Stockholm för 
åren 1654-99, där det dock inte finns någon sammanhängande prisserie.69 Även 
för fläsk är tendensen att priserna sjunker i Östergötland medan de först stiger 
vid Barnhuset fram till mitten på 1680-talet för att sedan sjunka igen. Endast 
under de första åren är de lägre vid Barnhuset, därefter ligger på 10-20 % högre 
nivå.70 Jämfört med kött är variationerna för fläsk större särskilt vid hospitalet i 
Östergötland.71

 För talg finns priser från Stockholm72 och Östergötland för 1631-1719, se fig. 
4.19. För jämförelse har gjorts en indelning i mindre perioder, anpassade till 
priscyklerna för spannmål. Priserna på talg är under alla dessa perioder högre i 
Stockholm än i Östergötland, men med en prisökning i slutet av den jämförda 
tiden. Medianen för 1631-1719 var drygt 25 % högre i Stockholm, men period-
vis drygt 40 %. Mellan 1713 och 1718-19 mer än trefaldigades talgpriserna i 
både Östergötland och Stockholm. Till skillnad från priserna på smör är talgpri-
serna mycket rörliga, mera i Stockholm. Det är positiv korrelation 1631-1719 
mellan talg och spannmål i Stockholm (0,56), men den är större under samma 
period mellan spannmål och talg i Östergötland (0,69). Korrelationen mellan 
talg i Östergötland och Stockholm är 0,86. 

                                                            
69 Det saknas priser för år 1655-61, 1665-68, 1673-74 och 1687-89. Se tab. 51c 
70 Medianen för index är för: 1662-64: 93, 1669-72: 107, 1675-86: 120 och 1690-99: 109 
71 För Östergötland är KvaK=17. Eftersom det saknas många priser vid Barnhuset är det inte 
meningsfullt att försöka beräkna KvaK  
72 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50d 
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 Fig. 4.19. Priser på talg 1631-1719 i Östergötland och i Stockholm. Dsm per lispund 

4.4.3 Sammanfattande analys av priser på animalier 
Allmänt är priserna på animalier mycket varierande i de prisserier som jämförts 
med varandra. I Östergötland ligger kvartilavvikelsen på ungefär samma nivå 
för både smör, kött, fläsk och talg. En analys försvåras av att det finns få prisse-
rier utanför Östergötland att jämföra med och de som finns omfattar inte hela 
den tid som är aktuell. 
 Det är en stor korrelation mellan priserna från Östergötland och Göteborg re-
spektive Stockholm; korrelation med Barnhuset är liten. Priserna på smör är ge-
nerellt lägst i Östergötland, där de minskade något under 1654-1713. Under 
1710-talet fördubblas priserna i Östergötland, Stockholm (priser t.o.m. 1719) 
och Göteborg för att under 1720-talet sjunka markant men till en ca 50 % högre 
nivå vid slutet av undersökningsperioden jämfört med före uppgången. Även i 
priser i riksdaler finns det en pristopp 1719 i Östergötland, Göteborg och i 
Stockholm. Det är positiv samvariation 1650-1719 mellan smör och spannmål i 
Östergötland och i Stockholm. 
 Under 1650- och 1660-talet är priserna på kött vid Barnhuset ca 25 % lägre än 
vid Vadstena hospital. Prisfluktuationerna vid Vadstena hospital är stora under 
hela perioden, och tendensen är minskande priser; vid Barnhuset ökar de i stäl-
let. Under det sista kvartsseklet ligger skillnaden på ca 10 % men minskar till ca 
2 %. Det saknas nästan samvariation mellan de två prisserierna. En tänkbar or-
sak till prisuppgången vid Barnhuset är att efterfrågan där var större; inköpen 
fr.o.m. 1670 gjordes hos fasta leverantörer.73 Vadstena hospital köpte in hela 
oxar, troligen av olika leverantörer, vilket torde ha gett möjligheter att pressa 
inköpspriserna. 

                                                            
73 Leverantör 1670-1675: Pehr Johansson; 1676-1697 och 1699: Thomas Ryss. För 1698 finns 
inga uppgifter om inköp av kött 
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 Även för fläsk är priserna sjunkande i Östergötland, men vid Barnhuset stiger 
de först för att sedan sjunka igen vid mitten av 1680-talet. 
 Priserna på talg under 1631-1719 är genomsnittligt ca 10-40 % högre i Stock-
holm än i Östergötland och prisskillnaden ökar något under 1710-talet. Mellan 
1713 och 1718 respektive 1719 mer än trefaldigades talgpriserna i Östergötland 
och Stockholm; i Stockholm är de mycket varierande, mera än i Östergötland, 
där kvartilavvikelsen ligger på ungefär samma nivå för både smör, kött, fläsk 
och talg. Räknat i riksdaler är tendensen minskar priser i båda fallen men med 
en kraftig uppgång på 1710-talet. Det är positiv samvariation mellan talg och 
spannmål i Stockholm, men den är större i Östergötland.

4.5 Den långsiktiga utvecklingen av priserna på sill och strömming 
För sill och strömming kan priserna i Östergötland 1650-171774 jämföras med 
både dem i Stockholm75 och Allmänna barnhuset i Stockholm.76 Eftersom pris-
rörligheten för sill är mycket stor illustreras priserna på sill med 3-års harmonis-
ka medelvärden.77 Se fig. 4.20.  

 Fig. 4.20. Priser på sill i Östergötland och i Stockholm 1651-1719 samt vid Barnhuset  
 i Stockholm under spridda år 1668-1699. 3-års harmoniskt medelvärde i dsm 

 Anmärkning: Det saknas priser i Östergötland 1682-1685 och 1717-1718, i Stockholm  
 1655-1661 och vid Barnhuset 1687-1689 

 1654-67 är priserna på sill högre i Östergötland, under några enstaka år i mit-
ten av 1670-talet samt under 1706-16. Under övriga år är priserna högre i Stock-
holm och vid Barnhuset. Under 1654-69 är medianen för priserna i Stockholm 
knappt 15 % lägre än i Östergötland, men 1670-82 drygt 10 % och 1685-1703 

                                                            
74 Uppgifter för åren 1683-84 saknas 
75 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Priser för 1656-60 saknas. Se tab. 50e-f 
76 Från Barnhuset endast för åren 1668-86 och 1690-99. Se tab. 51e-f 
77 Metoden innebär att det första och sista året i en följd av årspriser inte kan beräknas  
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knappt 70 % högre; 1704-16 är den drygt 25 % lägre än i Östergötland. För åren 
1669-81 och 1691-99 är medianen för priserna på sill i Stockholm och Barnhu-
set densamma, även om det under enstaka år skiljer ganska mycket, t.ex. 1669-
71 när priserna för inköpt sill vid Barnhuset är 18-23 % högre, och 1674-75 14 
respektive 12 % lägre.  
 Under 1654-1713 är tendensen över tiden minskade priser, mest för Östergöt-
land. För en tid 1654-91 stiger dock priserna vid Barnhuset. Därefter minskar de 
igen mellan 1691 och 1713, medan priserna i Östergötland ökar. Priser i riksda-
ler går alla i samma riktning som priserna i dsm utom för Östergötland 1691-
1713 där de i stället minskar något. 
 Priserna är mer spridda i Stockholm än i Östergötland än (KvaK 36 och 28). 
Det saknas korrelation mellan dessa två prisserier (-0,03), men gemensamt är 
dock prisökningen under 1710-talet.  
 Även priser på inköpt sill i Göteborg 1670-82 och 1685-91 har undersökts.78

För dessa år är medianen för priserna knappt 20 % högre i Stockholm än i Ös-
tergötland, medan den är knappt 10 % lägre i Göteborg. Alla priser under nämn-
da perioder är lägre i Göteborg än i Östergötland utom 1681 och 1682 då de är 
högre, och 1686 då priserna är desamma. 
 Priserna på strömming 1650-1719 är mindre varierande år till år än för sill, 
vilket framgår av de årsvisa värdena i fig. 4.21. Dessa är lägre i Stockholm79 än i 
Östergötland under i stort sett alla år utom fr.o.m. 1714, då de är 10 % högre i 
genomsnitt.  

   

 Fig. 4.21. Priser på strömming i Östergötland och i Stockholm 1650-1719 samt vid  
 Barnhuset i Stockholm 1652-1699 

 Anmärkning: Det saknas priser i Stockholm 1664-65, 1668-69 och 1673-74 samt 
 vid Barnhuset i Stockholm 1664-65 

                                                            
78 GLA, Göteborgs rådhusrätt och magistrat intill 1900. Se tab. 52b 
79 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50e 
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 Medianen är hela 20 % lägre i Stockholm för de år som det samtidigt finns 
priser i de båda serierna. Under de nämnda åren är prisvariationen större i 
Stockholm än i Östergötland. Även från Barnhuset finns det noteringar för in-
köpt strömming för de flesta åren under 1652-99. Medianen för priserna under 
dessa år är 3 % lägre än i Stockholm. Från 1680 ligger de nämnda priserna nära 
varandra, även om det kan skilja mycket under enstaka år. 

Det är en anmärkningsvärd skillnad i utvecklingen av priserna på strömming 
och sill. Det finns positiv samvariation mellan strömming och spannmål i Öster-
götland 1650-1717 (0,75) och mellan strömming och spannmål i Stockholm 
(0,69). Mellan priser på sill och spannmål i Östergötland respektive sill och 
spannmål i Stockholm saknas helt eller nästan helt korrelation (0,01 respektive 
0,20). 
 Mellan 1654 och 1713 minskar priserna obetydlig i Östergötland medan de 
ökar i Stockholm. För priserna på strömming omräknade till riksdaler är tenden-
sen minskande för båda provenienserna.

4.6 Den långsiktiga utvecklingen av priserna på kalk, tegel och tjära 
För kalk föreligger noteringar från Stockholm 1600-1719 för jämförelser.80 Nå-
gon omräkning av tunnmått eller andra mått görs inte i föreliggande studie, var-
för jämförelsen med Stockholm kan halta.81 Eftersom priserna i båda serierna är 
mycket fluktuerande från år till år och för att lättare kunna iaktta skillnader pre-
senteras dessa som 3-års harmoniska medelvärden i fig. 4.22.  

Fig. 4.22. Priser på kalk i Östergötland och i Stockholm 1601-1718. 3-års harmoniska  

 medelvärden i dsm 

 Anmärkning: Från Stockholm saknas priser för 1677-80; från Östergötland för 1602-05  
 och 1619-26 

                                                            
80 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50b 
81 Se avsnitt 2.3.1. Jansson och Söderberg 1991 (s. 3, n. 8) har omvandlat priserna för kalk 
och tjära, dvs. höjt dessa priser med 7 % före år 1665 
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För hela perioden är medianen för priserna knappt 20 % lägre i Stockholm. 
Under 1626-1637 är den dock 13 % högre, 1638-1677 är den återigen 8 % lägre 
samt under 1680-1719 hela 25 % lägre i Stockholm. Endast undantagsvis 1638-
1677 är priserna mer än 10 % högre i Stockholm (1656, 1657, 1667 och 1677). 
Därefter var priserna i Stockholm alltid lägre än i Östergötland. Variationen i 
priserna för hela perioden är något högre i Stockholm jämfört med Östergötland. 
 Tendensen är att priserna 1636-1713 minskar mer i Stockholm än i Östergöt-
land. Priserna i riksdaler går över tiden i samma riktning som priser i dsm även 
om naturligtvis storleken på förändringen inte sammanfaller. 
 Det finns också priser från Göteborg under spridda år 1674-1702.82 Under de 
enstaka åren 1674, 1680 och 1687 är priserna 15-20 % högre än i Östergötland, 
men under sex enskilda år 1691-1702 mindre än ± 15-20 %. Samtliga noteringar 
vid Göteborg visar högre priser än i Stockholm.
 För tegel finns priser från både Östergötland och Stockholm för 1639-1719.83

Jämfört med kalk är priserna betydligt stabilare. Se fig. 4.23.  
 För tegel gäller det omvända jämfört med kalk att priserna nästan genomgå-
ende är betydligt högre i Stockholm, i genomsnitt ca 50 % för 1639-1719. Under 
1687-1701 är medianen för priserna ca 80 % högre i Stockholm, under 1662-
1677 och 1702-1719 ca 50 % högre samt under 1639-1661 och 1678-1686 25-30 
% högre än i Östergötland. 
   

Fig. 4.23. Priser på tegel i Östergötland och i Stockholm 1639-1719. Dsm per 1000-tal 

 Anmärkning: Från Östergötland saknas priser från 1644-1648 och 1652-1653 och 
 från Stockholm 1693, 1694, 1696 och 1697 

                                                            
82 Se tab. 52c 
83 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50g 
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Från 1654 och till 1713 stiger priserna svagt i Stockholm och obetydligt i Öster-
götland men minskar i båda fallen mellan 1654 och 1691. Tendensen för priser-
na i riksdaler för båda provenienserna 1654-1713 är en tydlig minskning. 

Tjära är obetydligt dyrare 1636-1719 i Stockholm än i Östergötland.84 Se fig. 
4.24. Under kortare perioder är det dock betydligt högre priser i Stockholm: 
1636-42, 1650-53 och 1703-13. 1684-1702 är medianen obetydligt högre i 
Stockholm medan den under andra år ligger lägre. Prisvariationerna i Stockholm 
var ca 50 % större än i Östergötland.  

 Fig. 4.24. Priser på tjära i Östergötland och i Stockholm 1636-1719. Priser i dsm per tunna 

 Anmärkning: Från Stockholm saknas priser för 1659, 1660, 1677, 1678, 1690, 1691 och  
 1692 

 Mellan de stora prisvariationerna före mitten på 1640-talet och efter mitten på 
1710-talet var priserna över tiden i Östergötland och i Stockholm oförändrade; 
de sex första och de två sista priserna låg betydligt högre än övriga i Stockholm. 
Räknat i riksdaler sjönk priserna från 1654 till 1713 i både Stockholm och Ös-
tergötland, mest i Östergötland. 

4.7 Relativa priser 
Beroende på källäget kan jämförelser under en någorlunda obruten följd av år 
endast göras mellan relativa priser på smör, talg, sill, strömming, kalk, tegel och 
tjära i Stockholm och i Östergötland. Priserna på dessa varor relateras till priser-
na på spannmål i Stockholm och i Östergötland. De relativa priserna uttrycks i 
procent av priser på spannmål, men i fig. 4.25-4.28 uttrycks de i index för att 
lättare kunna jämföras sinsemellan. Priscyklerna för spannmål sätts som gräns 
för jämförelsernas början och slut, i de flesta fall de fem priscyklerna mellan 

                                                            
84 Jansson och Söderberg 1991, tab. A7. Se tab. 50h 
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1654 och 1713.85 För smör och talg, som har obrutna priser i följd, visas trend-
bestämning i 7-års vägda glidande medelvärden. 
 I ett tidigare avsnitt har jämförelser gjorts mellan priser på smör i Östergöt-
land och i Stockholm liksom priser på spannmål. I fig. 4.25. relateras priserna på 
smör i Östergötland och i Stockholm till priserna på spannmål. 

 Fig. 4.25. Relativa priser på smör i Östergötland och vid Barnhuset i Stockholm  
 1655-1716. Index för priser på smör per lispund relativt priser på spannmål per tunna. 
 Basperiod 1670-90=100. 7-års vägda glidande medelvärden  

 Eftersom prisfluktuationerna på spannmål är så stora går de relativa priserna i 
motsatt riktning mot dessa. När priserna på spannmål är höga är de relativa pri-
serna på smör låga i Östergötland och i Stockholm; det omvända gäller när 
spannmålspriserna är låga. De högsta och lägsta relativa priserna är dock ibland 
förskjutna något eller några år i förhållande till de allra lägsta eller högsta 
spannmålspriserna. De lägsta relativa priserna på smör kommer tre år tidigare i 
Östergötland än 1663 och 1678. De högsta kommer ett år tidigare än 1654 och 
1691. Orsaken är små prisskillnader på spannmål under de aktuella åren och att 
smörpriserna slår igenom. Förskjutningar i årtalen av de högsta och lägsta relati-
va priserna i Stockholm gentemot Östergötland förklaras av motsvarande för-
skjutningar mellan åren av spannmålspriserna. 
 Medianen för de relativa smörpriserna 1654-1719 i Stockholm är 2 % lägre än 
i Östergötland. Tendensen är att de relativa priserna på smör minskar något och 
lika mycket i Östergötland och i Stockholm. Samvariationen är positiv mellan de 
relativa priserna i Östergötland och i Stockholm (0,62). 
 De relativa priserna på talg i Östergötland sjunker men än mer i Stockholm, se 
fig. 4.26. Medianen för 1636-1719 är 5 % högre i Stockholm än i Östergötland, 
men i cyklerna mellan 1636 och 1691 är den 12 % högre i Stockholm. Därefter 

                                                            
85 För smör dock 1655-1691, för sill, strömming och tegel 1654-1713 samt för kalk, talg och 
tjära 1636-1713 
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sker en utjämning och under 1702-1713 är priserna 6 % lägre i Stockholm. Det 
är lägre korrelation mellan de relativa priserna på talg i Östergötland och Stock-
holm (0,48) jämfört med smör. 

 Fig. 4.26. Relativa priser på talg i Östergötland och i Stockholm 1636-1716.  
 Index för priser på talg per lispund relativt priser på spannmål per tunna. 
 Basperiod 1670-90=100. 7-års vägda glidande medelvärden 

 Det saknas priser på sill under några år från Östergötland och Stockholm, se 
fig. 41 i Tabell- och diagrambilagan.86 De relativa priserna på sill både i Stock-
holm och i Östergötland 1654-1713 minskade kraftigt, mest i Östergötland. Mel-
lan 1654 och 1691 ökade dock priserna i Stockholm medan priserna i Östergöt-
land minskade även under den perioden. 1661-1713 är medianen 2 % lägre i 
Stockholm, 1661-1691 4 % lägre men 1691-1713 2 % högre i Stockholm än i 
Östergötland. 
 Det saknas uppgifter om priser på strömming i Stockholm för flera år.87  Pri-
set på strömming var lägre än på sill. I Stockholm var det relativa priset på 
strömming 3 % lägre än i Östergötland 1654-91, se fig. 42. En liten utjämning 
skedde under de två priscyklerna 1691-1713. Tendensen i priserna 1654-91 är 
minskande liksom för de sammanlagt fem priscyklerna 1654-1713, dock mer i 
Östergötland än i Stockholm.  
 De relativa priserna på tegel minskade i Stockholm och i Östergötland under 
de fem cyklerna 1654-1713. Se fig. 4.27.88 Fram till 1691 var tendensen att de 
relativa priserna i Stockholm steg medan de sjönk i Östergötland. Medianen för 

                                                            
86 Priser för 1683 och 1684 saknas i Östergötland, se tab. 24. Priser för 1656-1660 i Stock-
holm saknas, se tab. 50f 
87 1664, 1665, 1668, 1669, 1673 och 1674, se tab. 50e 
88 Som utjämning har valts 3-års glidande harmoniska medelvärden i stället för 7-års vägda 
glidande medelvärden beroende på att det saknas priser från Stockholm 1693, 1694, 1696 och 
1697

0

50

100

150

1
6
3
1

1
6
3
5

1
6
3
9

1
6
4
3

1
6
4
7

1
6
5
1

1
6
5
5

1
6
5
9

1
6
6
3

1
6
6
7

1
6
7
1

1
6
7
5

1
6
7
9

1
6
8
3

1
6
8
7

1
6
9
1

1
6
9
5

1
6
9
9

1
7
0
3

1
7
0
7

1
7
1
1

1
7
1
5

1
7
1
9

In
d
e
x

_ sterg_tland Stockholm



135

priserna 1654-1719 är obetydligt lägre i Stockholm än i Östergötland, men är 3 
%  högre 1654-91 och 4 % lägre 1702-19. 

 Fig. 4.27. Relativa priser på tegel i Östergötland och i Stockholm 1654-1718.  
 Index för priser på tegel per 1000-tal relativt priser på spannmål per tunna. 
 Basperiod 1670-90=100. 3-års glidande harmoniska medelvärden 

 Anmärkning: Det saknas priser från Stockholm för 1692-1698  

 Omvänt mot tegel är de relativa priserna på kalk lägre i Stockholm än i Öster-
götland, för 1654-91 var medianen knappt 20 % lägre, och sjönk dessutom 
snabbare 1691-1713 så att gapet ökade till drygt 25 % för 1654-1719, se fig. 
4.28. Under de tre priscyklerna 1654-91 sjönk priserna ungefär lika mycket i 
Stockholm och i Östergötland. De relativa priserna på kalk i Östergötland sjönk 
ungefär lika snabbt som på tegel. 

Fig. 4.28. Relativa priser på kalk i Östergötland och i Stockholm 1636-1718.  
 Index för priser på kalk per tunna relativt priser på spannmål per tunna. 
 Basperiod 1670-90=100. 3-års glidande harmoniska medelvärden

Anmärkning: Det saknas priser från Stockholm för 1677-1680  
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För tjära låg medianen 1636-1713 för de relativa priserna drygt 15 % lägre i 
Stockholm än i Östergötland. Priserna i båda prisserierna minskade för hela 
tidsperioden, mest i Stockholm, se fig. 43.  

4.8 Daglöner 
4.8.1 Jämförelser mellan daglöner i Östergötland och Kalmar 
Från Kalmar domkyrka89 har hämtats uppgifter om daglöner (nominella löner) 
för åren 1614-1705.90 En vanligen förekommande grupp är hantlangare, oftast 
män men också kvinnor.91 Ett exempel på en kvinnosyssla har varit kalkslagare. 
Dagsverkssysslor för män har varit timmermän och murare, medan mästarna 
bland dessa ofta arbetade på beting. I det senare fallet går det inte att dra någon 
slutsats om tidlönen. Av de 92 år som undersökningen omfattar finns uppgifter 
om daglöner för hantlangare i 54 år, murare 26 år samt kalkslagare och timmer-
man i 24 år vardera.  
 Daglönerna för hantlangare och kalkslagare överensstämmer under fjorton av 
de 21 år, när det finns uppgifter om båda kategorierna.92 För hantlangare och 
kalkslagare är medianer (0,25 dsm).93

I fig. 4.29 visas daglöner för hantlangare, kalkslagare och timmermän som 
beräknats ur nämnda räkenskaper. Eftersom murarnas daglöner är mer oregel-
bundna och att det ibland är svårt att skilja dessa från murarmästare tas de inte 
med i diagrammet. 
 Utvecklingen av de nominella daglönerna för hantlangare visar en mindre 
ökning från 1610-talet, medan de under 20-talet var stabila. En fördubbling av 
de nominella lönerna från 1625-1628 till 1630-163294 följs av en löneminskning 
för att i varje fall år 1635 stanna på samma nivå som före höjningen; uppgifter 
för 1633 och 1634 finns inte tillgängliga. De uppgifter som finns visar att daglö-
nerna för hantlangare ligger kvar på samma nivå t.o.m. 1647;95 därefter sker en 
nivåhöjning med drygt 25 % fram till år 1650. 1651 och 1652 års löner sjönk 

                                                            
89 Källa i föreliggande avsnitt är om inte annat anges VLA, Kalmar stadsarkiv, Kalmar dom-
kyrkas räkenskaper, Räken 1-8 
90 Där finns också uppgifter om årslöner för fyra olika befattningar 1644-1705, dödgrävare, 
klockare, musikant och organist, men dessa kommer inte att behandlas. Skälet är att det tycks 
ha gjorts förändringar i arbetsinnehåll, som det inte är så lätt att skaffa sig en uppfattning om 
91 Uppgifter om daglöner finns för perioden 1614-1705. Av dessa 92 år finns det under 52 år 
löneuppgifter för hantlangare, under 24 år för kalkslagare, 26 år för murare och under 24 år 
för timmermän. I ett par fall har enskilda individer kunnat följas under en följd av år genom 
att namnen oftast antecknats  
92 Under åren 1619 och 1623 var daglönen 0,01 dlr högre för kalkslagare än för hantlangare, 
1647 och 1648 0,06 resp. 0,03 dsm högre; 1666, 1669 och 1687 var daglönen för hantlangare 
0,02, 0,04 resp. 0,08 dsm högre än för kalkslagare 
93 Även de aritmetiska medelvärdena är desamma, 0,28 dsm. Den positiva snedfördelningen 
(M-Md=0,03 dsm) visar att det finns flera låga daglöner än höga 
94 Maximivärdena 0,50 dsm för hela undersökningen inträffade 1630-1632  
95 Uppgifter för 1636, 1638-1640 och 1646 saknas  
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något; uppgifter för 1653-1656 saknas. Därefter finns det endast spridda uppgif-
ter, men daglönerna synes ha varit de lägsta 1671 och 1675 under hela 1600-
talet;96 de låg då drygt 5 % lägre än de tidigare lägsta uppgifterna (1614). Typ-
värdet (0,25 dsm) för hantlangarnas daglön 1614-1705 förekommer frekvent 
från 1616 till 1705.

 Fig. 4.29 Daglöner för hantlangare, kalkslagare och timmermän vid kyrkan  
 i Kalmar 1614-1705 

 Källa: VLA, Kalmar stadsarkiv: Kalmar Domkyrkas räkenskaper. Räken 1-8  

 Även för kalkslagarna ligger den nominella daglönen på 0,25 dlr eller strax 
där under från år 1619 men fördubblas från 1628 till 1630. Liksom för hantlang-
arna bibehålls denna höga nivå åtminstone t.o.m.1632;97 daglönen är 1635 och 
1637 tillbaka på 0,25 dsm (dlr).98 De få uppgifter som finns därefter före 1660-
talet visar en ca 25 % högre nivå 1647 och 1648 än 1635 och 1637. Eftersom 
uppgifter för 1649-1651 saknas kan bara konstateras att daglönen år 1652 är lika 
stor som 1647 och 1648. Därefter finns endast fem löneuppgifter före 1687, och 
alla har samma storlek, 0,17 dsm.99 Det är drygt 30 % lägre än typvärdet 0,25 
dsm, vilket återkommer 1687 och 1689, de senaste uppgifter som finns avseende 
kalkslagare.   
 Också daglönerna för murare är i stort sett oförändrade fram till 1627. Höj-
ningen från 1629 fortsätter till 1632; en total löneökning med 83 % är något läg-
re än för hantlangare och kalkslagare. Inte heller här har uppgifter för 1633-1634 
återfunnits. De två uppgifter som sedan finns före 1665 ligger lägre än 1620-
talets nivå; ca 15-20 % lägre år 1641 och 1652. Liknande gäller uppgifterna un-
der 1670-talet (1671, 1675 och 1676) som är ca 10-20 % lägre 1620-talets. De 

                                                            
96 Minimivärden för hela undersökningstiden var 0,17 dsm 
97 Kalkslagarnas maximivärden i hela undersökningen var 0,50 dsm 1630-1632  
98 Uppgifter för 1633, 1634, 1636 och 1638-1646 har inte hittats 
99 Samma minimivärden som för hantverkarna för hela undersökningstiden var 0,17 dsm 
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tre uppgifterna för 1680-talet (1685, 1687 och 1689) ligger däremot drygt 30 % 
högre än 1620-talets. Den sista uppgiften från 1701 ligger däremot på samma 
nivå och sammanfaller med typvärdet om 0,63 dsm. 
 Uppgifter om timmermän är mycket spridda men daglönerna är 0,51 dlr 1619 
och 0,50 dsm 1635, 1637 och 1645. Kring slutet av 1640-talet och början av 
1650-talet stiger daglönerna med knappt 20 % för att 1652 sjunka ned till sam-
ma nivå igen. Under 1659, som är nästa tillgängliga uppgift, har timmermännen 
något högre daglön än 1650 och 1651. 1666 är återigen lönerna 0,50 dsm (medi-
anvärdet i undersökningen), detsamma som 1635, 1637 och 1645. De resterande 
löneuppgifterna fram till 1687 ligger alla lägre, ned mot 0,33 dsm. 1687 och 
1688 är de betydligt högre, för att 1691 och 1692 komma tillbaka till den lägsta 
nivån (0,32 dsm); dessa är de sista uppgifterna.100 Uppgifterna indikerar således 
en sjunkande tendens. 
 Sammanfattningsvis stiger daglönerna kring 1629-1632, men för timmermän 
saknas uppgifter. Tillgängliga uppgifter indikerar därefter en omedelbar åter-
gång till tidigare nivåer. Nästa uppgång kommer kring 1648-1651; uppgifter för 
murare saknas helt och för kalkslagare delvis. Enstaka uppgifter 1658-1660 lig-
ger något högre än under mellanåren på 1650-talet. De uppgifter som finns där-
efter under 1660-, 1670- och 1680-talet före 1685 ligger lägre än under de före-
gåenden åren under undersökningsperioden. Daglönerna under 1685-1687 ligger 
högst sedan kring 1650. De uppgifter som sedan finns fram till 1705 (endast för 
hantlangare) ligger alla lägre. 
 En allmän slutsats är att tendensen för daglönerna till de nämnda fyra slags 
sysslor är att de minskade något. Eftersom det mestadels saknas uppgifter om 
daglöner från Östergötland kan endast konstateras att det gemensamma draget i 
utvecklingen av daglöner för kalkslagare, timmermän och hantlangare tycks vara 
att det skett en nominell löneökning fram till tiden 1630- till 1650-talet, men att 
den därefter tycks ha sjunkit fram till 1660- till 1680-talet. Däremot stämmer det 
inte i Kalmar att lönerna tycks ha ökat igen fram till sekelskiftet 1700. 

4.8.2 En uttjänt soldats försörjningsnivå? 
För att kunna bedöma den reala utvecklingen av daglönerna kommer dessa att 
relateras till spannmålspriserna i Kalmartrakten. Liksom i kap.3 beräknas hur 
många dagsverken som åtgick för att kunna köpa in livsmedel för ett minimiup-
pehälle under ett år.101 I föreliggande undersökning beräknas hur många dags-
verken som åtgick för en hantlangare för att kunna köpa fem tunnor spannmål 
efter det aktuella priset respektive år. 

                                                            
100 Minimivärdet inträffade år 1691 
101 Se 3.4 Daglöner och levnadskostnader i Östergötland  
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 Antalet erforderliga dagsverken varierar högst avsevärt från 26 dagar år 1658 
till 93 dagar år 1651, se fig. 4.30. Maximivärden vid höga spannmålspriser i 
Kalmar län var följande antal dagar: 102

1619: 52
 1630: 73
 1643: 115
 1651: 120
 1675: 80

1683: 51
1697: 109

Minimivärden i antal dagar vid låga spannmålspriser var:103

 1621: 33
 1635: 35
 1647: 60
 1669: 47
 1691: 55
 1703: 55

Medan medianen för det antal dagsverken som åtgår för att förtjäna 5 tunnor 
(tr) spannmål under åren med minimivärden på spannmålspriser är 51, är media-
nen för antal dagsverken med maximivärden på spannmålspriser 80, knappt 60 
% flera dagsverken. 

 Fig. 4.30 Antal dagsverken för en manlig hantlangare för att förtjäna 5 tr spannmål 

                                                            
102 Uppgifter om dagsverken saknas från 1663 och 1678 
103 Uppgifter om dagsverken saknas från 1654 och 1682 
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4.8.3 Analys 
En allmän slutsats är att daglönerna till hantlangare, kalkslagare, timmermän och 
murare minskade från 1614 till 1704. Eftersom det oftast saknas uppgifter från 
Östergötland kan endast konstateras att det gemensamma draget i utvecklingen 
av daglöner för kalkslagare, timmermän och hantlangare tycks ha varit att det 
skett en nominell löneökning fram till tiden 1630- till 1650-talet, men att den 
därefter tycks ha sjunkit fram till 1660- till 1680-talet. Däremot tycks daglöner-
na i Östergötland ha ökat igen fram till sekelskiftet 1700, vilket inte synes 
stämma med utvecklingen i Kalmar. 
 Beräkningen av hur många dagsverken som erfordrades för att tjäna ihop till 
ett minimiuppehälle (5 tunnor spannmål) indikerar att de relativa daglönerna 
minskade något både i Östergötland och i Kalmar under 1600-talet. Variationer-
na är dock mycket stora. 

4.9 Kostjämförelser 
4.9.1 Mellan Vadstena hospital och Morells hospitalshjon
M. Morell skriver att dieten i fyra hospital i Mellansverige104 var baserad på råg-
bröd, gröt, välling och öl.105 Gröt och välling kokades på råg- och kornmjöl eller 
korngryn. I räkenskaperna för Vadstena hospital förekommer i bland termen 
kokmjöl troligen för att koka gröt och välling av, ibland används termen råg- 
och kornmjöl. Liksom i Morells undersökning visar det sig att kött förtärs i be-
tydligt större kvantiteter än fläsk. En annan likhet mellan Vadstena hospital och 
Morells hospital är att det i slutet av 1600-talet förekom att vid jul och nyår samt 
påsk och pingst förstärka utspisningen. Åtminstone är sådan kost särredovisad 
under några år i räkenskaperna vid Vadstena hospital. 

Morells iakttagelse att kosthållet skulle ha blivit mer vegetabilieorienterad vid 
hospitalen i Falun och Västerås stämmer inte med de undersökta räkenskaperna 
från Vadstena fram till 1730.106 I stället minskade andelen av vegetabilier med 
ca 5 procentenheter under 1700-talet fram till 1730 jämfört med de undersökta 
åren 1650-1691. På lång sikt växte den totala spannmålskonsumtionen per capita 
i Falun från 1659 till 1700 och från 1720 till 1786.107 Däremot minskade kon-
sumtionen av spannmål utom malt kraftigt vid Falun och Västerås hospital under 
1700-talets två första decennier.108 I Weckholm varierade den totala spannmåls-
konsumtionen kraftigt. Skillnaderna mellan Morells undersökningsresultat och 
de uppgifter som kan utläsas från Vadstena är att konsumtionen av vegetabilier 
var mycket stabil, men med ett trendbrott år 1697. Trendbrottet utlöstes av en ny 
spisordning, som innebar den nämnda nedgången med ca 5 procentenheter.      
Morells undersökning baserar sig på energiintagen, medan föreliggande under-

                                                            
104 Enköping, Falun, Weckholm (Uppland) och Västerås  
105 Morell 1989, s. 281 ff. 
106 Dock i mindre grad vid det mindre hospitalet Weckholm, Morell 1989, s. 283-284 
107 I Västerås från 1630 till 1810, Morell 1989, s. 284 
108 Morell 1989, s. 284 
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sökning bygger på förändringar i kvantiteter mätt i ekonomiska värden. Efter-
som dessa senare baseras på fasta priser måste förändringarna i ekonomiska vär-
den gå i samma riktning som förändringarna av energiintagen.  
 Morell har försökt bedöma om energiintagen vid de av honom undersökta 
hospitalen var tillfredsställande eller inte. Hans analys förstärker intrycket av en 
försörjningskris decennierna omkring sekelskiftet 1700. I Västerås var energiin-
taget lågt 1675-76 och under flera år mellan 1669 och 1720, även om det inte 
varit för lågt.109 Krisen i livsmedelsförsörjningen i Falun, Weckholm och i Väs-
terås med början under 1690-talet i Västerås tycks ha varit övervunnen under 
1720-talet. Någon liknande kan inte utläsas av räkenskaperna för Vadstena hos-
pital. Däremot finns det uppgifter om krav på att göra förenklingar i kosthållet 
vid Linköpings hospital år 1674.110 Vidare finns det uppgifter om att det i början 
av 1697 saknades en stor del av årsbehovet av spannmål vid Linköpings hospi-
tal. Vadstena hospital tycks ha klarat sig bättre.  
 Morell diskuterar vilken representativitet hans undersökning har. Huvudfrå-
gan är om, och i så fall i vilken mån, kosten vid ett storhushåll som hospitalens 
avvek från kosten hos andra större samhällsgrupper. Han refererar bl.a. till 
Heckscher, som konstaterat att fattighus- och hospitalsstaterna innehöll nästan 
lika mycket spannmål som vad arbetsfolket vid herrgårdarna fick; Heckschers 
slutsats var att under normala skördeår borde den fria allmogens kost ha legat på 
samma nivå som de undersökta gruppernas kost.111 Morell drar slutsatsen att 
kosten vid hospitalen var både rikligare och stabilare samt mer baserad på 
spannmål än vad ”fattigare grupper” kunde åtnjuta.112

4.9.2 Mellan Vadstena hospital och soldatkosten 
Under durchmarscher och i fält 1676-1718 användes som dagsranson följande 
kost: 1,5 mark torrt bröd,  skålpund smör eller fläsk, 1 skålpund kött, 1 kanna 
svagdricka (svagöl) och 20 gram salt.113 Det blir omräknat till år: Torrt bröd 
27,38 lispund; smör eller fläsk 9,13 lispund; kött 18,25 lispund; salt 0,86 lis-
pund; svagdricka 365 kannor.114

 Vid Stenbocks planering för den svenska huvudarmén om 20 000 man 1702 
skulle soldatens dagsranson omräknat till år vara följande: 36,5 lispund bröd; 
1,63 tunnor gryn eller ärtor; 36,5 lispund kött; 365 kannor dricka.115 Någon upp-
gift om salt finns inte.  

                                                            
109 Morell 1989, s. 286-287 
110 Westling 1919, s. 50  
111 Morell refererar bl.a. också till Brolin 1953, Boëthius 1950, Abel 1980, Utterström 1978 
och Hannerberg 1950, Morell 1989, s. 290-292 
112 Morell 1989, s. 293 
113 Wernstedt 1954, s. 297  
114 Dessutom tillkom tobak och penningar i lön 
115 Grauers 1968, s. 136 
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 Den "Thorniske staten" angav att soldatens dagsranson 1703 omräknat till år 
skulle bestå av 36,5 lispund bröd; 0,81 tunnor gryn eller ärtor; 36,5 lispund kött; 
9,13 lispund smör eller fläsk; 365 kannor öl. Vidare tillkom "nödvändigt salt".116

 Den svenske soldatens månadsranson av livsmedel var under 1718 års fälttåg 
i Tröndelag 0,25 tunna spannmål (eller 2 lispund bröd), 2 kannor ärtor, 0,5 mark 
salt samt 1 lispund kött; köttet kunde bytas ut mot smör, fläsk, torr fisk eller 
sill.117 Därtill kom i lön 0,5 mark tobak och 1,25 dsm i penningar. Beräknas vär-
det av livsmedlen i 1718 års priser i Vadstena blir det per år 44,5 dsm. Tjänste-
folkets förtäring vid Vadstena hospital samma år var värd 67,6 dsm i löpande 
priser, klienternas 45,7 dsm, dvs. nästan samma värde som soldatkosten hade.  
 Livsmedlens sammansättning hade större likhet mellan soldatkosten och ut-
spisningen av de nämnda kategorierna vid Vadstena hospital. Räknat efter vär-
det bestod soldatkosten till 67,1 % av vegetabilier,118 31,9 % av kött och 1,1 % 
av salt. Tjänstefolkets kost bestod år 1718 till 65,2 % av vegetabilier och klien-
terna 67,8 %. En större skillnad kanske det var avseende kött och fisk. För sol-
daterna utgick man ifrån att kött var det animaliska inslaget i kosten, men att det 
kunde bytas ut mot fisk. Däremot fick tjänstefolket kött och fisk till 18,5 % re-
spektive 15,0 % och klienterna 15,1 % respektive 16,1 %; tjänstefolkets andel av 
salt var 1,2 % och klienterna 1,0 %. Livsmedlens sammansättning i soldatkosten 
och hos klienterna vid Vadstena hospital var således i stort sett densamma. 
   
4.9.3 Analys 
Morells undersökning baserar sig på energiintagen medan föreliggande under-
sökning bygger på förändringar i kvantiteter mätt i ekonomiska värden. Efter-
som dessa senare baseras på fasta priser måste förändringarna i ekonomiska vär-
den gå i samma riktning som förändringarna av energiintagen. 
 Jämförelse mellan förtäringen vid Vadstena hospital och Morells undersök-
ning av dieten i fyra hospital i Mellansverige utvisar en del gemensamma drag. 
Båda undersökningarna visar att kött förtärs betydligt större kvantiteter än fläsk. 
En annan likhet är att i slutet av 1600-talet förstärka utspisningen vid jul och 
nyår samt påsk och pingst.  
 Morells iakttagelse att kosthållet skulle ha blivit mer vegetabilieorienterad vid 
hospitalen i Falun och Västerås stämmer inte med de undersökta räkenskaperna 
från Vadstena fram till 1730. Skillnaderna till Morells hospital är att konsumtio-
nen vid Vadstena hospital av vegetabilier, var mycket stabil, men med ett trend-
brott år 1697, som utlöstes av en ny spisordning och som innebar en minskning 
med ca fem procentenheter. På lång sikt växte den totala spannmålskonsumtio-
nen per capita i Falun från 1659 till 1700 och från 1720 till 1786. Däremot 
minskade konsumtionen av spannmål utom malt kraftigt vid Falun och Västerås 
hospital under 1700-talets två första decennier. Morells analys ger intryck av en 

                                                            
116 Grauers 1968, s. 140  
117 Petri 1919, s. 24-25  
118 Spannmål 58 % och ärtor 9 % 
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försörjningskris vid decennierna kring sekelskiftet 1700, som tycks ha varit 
övervunnen under 1720-talet. Någon liknande kan inte utläsas av räkenskaperna 
för Vadstena hospital. 
 En jämförelse har också gjorts mellan förtäringen vid Vadstena hospital och 
soldatkosten. Den svenske soldatens månadsranson av livsmedel under 1718 års 
fälttåg i Tröndelag beräknas till ca 45 dsm. Tjänstefolkets förtäring vid Vadstena 
hospital samma år var värd ca 68 dsm och klienternas ca 46 dsm, dvs. nästan 
samma värde som soldatkosten hade; alla i löpande priser i Vadstena.  
 Livsmedlens sammansättning hade stor likhet mellan soldatkosten och utspis-
ningen vid Vadstena hospital. Räknat efter värdet bestod soldatkosten till ca 67 
% av vegetabilier, ca 32 % av kött och 1,1 % av salt. Tjänstefolkets kost bestod 
år 1718 till ca 65 % av vegetabilier och klienterna ca 68 %. För soldaterna ut-
gick man ifrån att kött var det animaliska inslaget i kosten, men att det kunde 
bytas ut mot fisk. Vid Vadstena hospital är däremot proportionerna i värde föl-
jande: Kött och fisk: tjänstefolket: ca 34 %; klienterna: ca 31 %; andelen i salt 
var nästan densamma som i soldatkosten.  
 Slutsatsen är att det var stora likheter år 1718 enligt räkenskaperna i samman-
sättningen av kosten vid förtäringen vid Vadstena hospital och den anbefallda 
soldatkosten under 1718 års norska fälttåg i Tröndelag. Vidare var värdet av 
kosten nästan detsamma för klienterna vid Vadstena hospital och soldatkosten. 
Det måste, med tanke på klienternas sammansättning av män, kvinnor och kan-
ske barn, av vilka inte alla var arbetsföra, betyda att klienternas kost var relativt 
riklig jämfört soldaternas kost, vilka i regel hade fysiskt ansträngande verksam-
het i fält. Det är därför rimligt att soldaterna behövde tillgodogöra sig fler kalo-
rier än de nämnda kategorierna vid Vadstena hospital. 
 Morell drar slutsatsen att kosten vid hospitalen var både rikligare och stabilare 
samt mer baserad på spannmål än vad de fattiga kunde ha. Jämförelsen mellan 
förtäringen vid Vadstena hospital och soldatkosten ger en indikation i samma 
riktning.
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III. Faktorer som påverkar priserna 
Kap. 5. Bakgrunden 
5.1 Inledning 
Syftet med studiens del III (kap. 5-7) är att söka tänkbara orsaker till prisföränd-
ringarna. Efter ett inledande avsnitt tas i den följande framställningen upp tre 
områden i särskilda avsnitt: Klimat och väder, Befolkningen och I militärstatens 
civilsamhälle. 
 Som nämnts innehåller Jörbergs prishistoria en ekonomisk-historisk analys,1

vilket ändå inte gör forskningen om orsaker till prisförändringar överflödig.2

Jörberg påpekade själv att tillfredsställande förklaringar till prisförändringar en-
dast kan ges efter analys av alla påverkande socioekonomiska faktorer på både 
produkten och marknaden ifråga.3 Sådana möjligheter föreligger inte för denna 
studie av flera skäl. Ett är att under den långa undersökningsperioden är de vari-
erande förhållanden i militärstatens civilsamhälle - perioder av krig eller krigs-
förberedelser inom landet, skatter, utskrivningar och utrustningar, förläningar 
och reduktion samt myntförsämringar - svåra att komma åt i arkiv i den mån un-
derlag överhuvudtaget finns. Det gäller även uppgifter om befolkningen och om 
klimatförändringar. 
 Särskilt priser på säd drar till sig uppmärksamhet i föreliggande studie. Det 
står utom allt tvivel att variationer i klimat och väder har stor betydelse för skör-
darnas storlek och att det därför finns all anledning att försöka ta fram klimat- 
och väderfaktorer för att så långt som möjligt dra slutsatser om skördarna. Skör-
darnas storlek anses ha ett starkt negativt samband med priserna på de vegetabi-
liska livsmedlen, främst spannmålspriserna. Samma typ av samband torde gälla 
mellan höskördar och priser på animaliska livsmedel. Skördeuppgifter, i den 
mån de finns, kan jämföras med priserna under såväl dåliga som goda skördeår. 
Uppgifter om höskördar förekommer dock knappast alls i källorna. 
 Befolkningsutveckling, krig och krigsförberedelser, skatter och utskrivningar 
kan påverka både skördarnas storlek och efterfrågan på grödor och i sin tur pris-
variationer i grödor. 
 Allmänna resonemang kommer mer att föras kring väder, klimat och dess för-
ändringar och påverkan på odling av grödor. Den andra frågan, som tas upp är 
hur befolkningsutvecklingen tedde sig under undersökningsperioden och vad vi 
vet om befolkningen i undersökningsområdet Östergötland. Befolkningen och 
dess sammansättning påverkar såväl utbudet av livsmedlen som efterfrågan på 
dem. Krigen medförde tidvis att livsmedel gick till arméer på folkets bekostnad. 
Inom landet ökade skatterna och även bönderna var troligen för fattiga för att 
köpa spannmål, när deras produktion inte räckte till för det egna behovet, om det 
nu fanns något att köpa.4

                                                            
1 Avser Jörberg 1972, se s. 18 
2 Lindgren 1973, s. 597 
3 Jörberg 1972, I, s. 3 
4 Jämför Le Roy Ladurie 1971, s. 68 
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5.2 Klimat och väder 
5.2.1 Inledning
Till skillnad mot dagens klimatdebatt, där variationer eller förändringar i klima-
tet av många forskare anses ha antropogena orsaker, behandlas här hur klimatets 
variationer och förändringar har påverkat människan, närmast genom grödornas 
skördar, vilka i sin tur kan ha orsakat hungersnöd och underlättat spridning av 
pester genom undernäring och nedsatt motståndskraft.5 Klimatet påverkar död-
ligheten genom bl.a. svält, epidemiska sjukdomar, översvämningar och storm-
floder samt köld. Vissa händelser t.ex. stora torkor leder till missväxt och påver-
kan av vatten, som bryter ned sanitet och hygien och förorsakar sjukdomar. Vi-
dare kan väderförhållanden vara exceptionellt gynnsamma för fortplantning av 
vissa insekter, sjukdomsorganismer och smittspridande insekter samt för geogra-
fisk spridning. Höga temperaturer och en hög luftfuktighet får loppors levnads-
cykel att bli snabbare och medföra en större förökningstakt av böldpest. 
 De flesta meteorologiska mätinstrument var uppfunna år 1700. Före den re-
gelrätta meteorologin med början under 1800-talet finns det dock inga regel-
bundna observationer över temperatur och nederbörd.  
 Satellitobservationer visar att den totala solinstrålningen på jorden varierar 
med en 11-årig cykel av magnetisk aktivitet; solen bli starkare när det är mer 
solfläckar och vice versa.6 Decennielånga fluktuationer i den globala land-
temperaturen visar en stark korrelation med längden på solcykeln. Den årliga 
medeltemperaturen över land i den norra hemisfären har rört sig upp och ned 
nära synkroniserad med solcykelns längd under de senaste 130 åren. Kortare 
cykler är karaktäristiskt för större solaktivitet medan längre cykler är signifikan-
ta med minskad solaktivitet och en kallare tid på jordens yta.  
 En rekonstruktion av den varierande utstrålningen från solen indikerar att so-
lens förändrade luminositet dominerade klimatet mellan år 1600 och 1800.7 Den 
största anomalien (avvikelsen från medelvärdet) i temperaturen inträffade under 
1600-talets första decennium och den minsta under 1630-talet. Under 1640-talet 
sjönk den globala anomalin kraftigt för att först på 1680-talet återgå något på 
anomaliskalan. Efter oregelbundna förändringar låg den från 1710-talet och ca 
100 år framåt något under nollvärdet på anomaliskalan, då den minskade igen. 
 De mest kalla perioderna under det senaste millenniet inträffade 1100-1350, 
1400-1700 (lilla istiden) och 1800-1890. Dessa klimatvariationer kan ha föror-
sakats av solen, vars aktivitet kan spåras i solfläcksobservationer, trädringar och 
iskärnor. Perioden 1645-1715, känd som Maunder Minimum, var särskilt fram-
trädande i det att solfläcksaktiviteten sjönk till ovanligt låga nivåer och att värl-
den simultant erfor en av de kallaste perioderna. Åtminstone större delen av 
stormaktstiden synes således ha infallit under den lilla istiden. 

                                                            
5 Det finns en riklig litteratur, t.ex. Le Roy Ladurie 1971, Lamb 1982, Karlén m.fl. 1993 och 
Fagan 2004. Inledningen bygger på Lamb 1982 om inte annat anges 
6 Lang 2000, s. 240 ff.  
7 Lang 2000, s. 244 och fig. 7.18, s. 245 
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5.2.2 Klimatförändringar och spannmålsodling 
Det finns olika uppfattningar om när den s.k. lilla istiden infallit. Data från träds 
årsringar, dendrokronologi, som har använts för att konstruera somrarnas medel-
temperaturer i norra Fennoskandia för varje år från ca 500 e. Kr. till nuvarande 
tid, visar dock att den lilla istiden tycks begränsas till en relativt kort period mel-
lan 1570 och 16508 och avser inte bara somrarnas temperaturer utan årsmedel-
temperaturer. Lilla istiden infaller enligt J. Myrdal perioden från ca 1570 till 
början av 1700-talet. En förändring mot ett kallare klimat slår hårdast i höglän-
der, nordliga regioner och på marginaljordar.9 I alla länder i Europa förekom en 
epok av prisstegringar omkring 1600, som tycks ha berott på klimatförändringar. 
Den tredje kallaste vintern i Västeuropa på 700 år torde ha inträffat under 1690-
talet. Svårigheterna under lilla istiden berodde inte bara på lägre temperaturer 
utan också på en ökad varians i dessa. Det måste ha medfört ökat behov av lag-
ringsutrymmen för föda. De tidigaste avläsningarna med instrument i England 
indikerar att temperaturen var ca 1,5° C lägre under åren 1690-99 än under 
1920-60.10

 Senare tiders klimatforskning har satt ifråga att det kan vara möjligt att finna 
ett direkt orsakssamband mellan klimat och skördar. De senare påverkas även av 
ekonomiska, tekniska och samhälleliga faktorer. Enligt Le Roy Ladurie sam-
manfaller lilla istiden med faser av ekonomisk depression under delar av 1600-
talet och med faser av expansion under 1700-talet, vilket gör att det är svårt att 
se något orsakssamband mellan klimatologiska variationer och ekonomisk ut-
veckling.11

 Förändringarna i jordbruket i Europa under den sena medeltiden hade influe-
rats av klimatförändringar. Odlingssäsongen hade förkortats överallt och antalet 
dåliga skördar ökade liksom s.k. gröna år, när säden inte mognade. Vete kräver 
mer sommarvärme än korn eller havre och trivs bäst när årsnederbörden ligger 
under 900 mm. Sedan klimatet hade försämrats kom därför vetet att odlas i de 
varmare delarna av Europa. På många håll gavs spannmålsodlingen helt upp, 
och man övergick till att hålla får för att möta den stigande efterfrågan på ull.12

 I norra Europa är temperaturen under varje säsong under året en kritisk faktor. 
Långa serier av kalla år kan göra stor skada på jordbruket. Groningsperiodens 
längd är en bestämmande faktor för skördeutfallet.13 Nederbörden i Sverige är 
ojämnt och ofördelaktigt fördelad under året. Den är för knapp under våren och 
försommaren, men riklig i juli och särskilt i augusti.14 Säd har under sånings- 
och växtperioden behov av fukt men av en torr tid för mognad och skörd. Miss-
                                                            
8 Sommaren är statistiskt definierad till april-augusti, Briffa m.fl. 1990, s. 434. Lamb tycks 
använda månaderna juni- augusti för att bestämma somrarnas medeltemperaturer  
9 Myrdal 1999, s. 170 
10 Lamb 1982, s. 201 
11 Le Roy Ladurie 1971, s. 293 
12 Lamb 1982, s. 194 
13 Utterström 1955, s. 5 
14 Utterström 1957, s. 107-109 



147

växt hotar skörden dels genom vår- och försommartorka, dels genom höstregn. 
Men också föregående års nederbörd har betydelse för markens fuktighet. Växt-
ligheten behöver tillräcklig fuktighet men också en tillräckligt hög temperatur. 
Östra Sverige är som regel nederbördsfattigt.  
 Sädesslagens avkastningsvariationer kan delas in i årliga och långvariga för-
ändringar.15 De årliga förändringarna är betingade av klimatologiska faktorer 
medan de långvariga, som till en betydande del betraktas som klimatologiskt 
influerade, också är betingade av förändringar i jordbruksteknik och spannmåls-
förädling. Skilda växter antas reagera för skilda kombinationer av värme (dagan-
tal med olika temperaturer). Med dygnstemperaturen förstås medeltalet av de 
skilda 24 timmarnas temperatur, som dock varierar och dygnsamplituden är ofta 
synnerligen stor. 
 Tre klimatfaktorer är betydelsefulla för skördarna, nämligen jordens fuktighet 
vid sådd, temperatursumman under vegetationsperioden samt vädret vid skör-
den.16 Med temperatursumma avses den ackumulerade summan av dygnets tem-
peraturgrader. Hur skörden påverkas av förändringar i temperatursumman beror 
på hur nära grödan odlas den klimatiska gränsen. I kalla områden nära odlings-
gränsen kan en ökning av temperatursumman medföra en ökning av skördeutfal-
let, medan det omvända kan gälla, t.ex. i centrala delar av Europas slätter, bero-
ende på minskad fuktighet.17 Om nederbörden kommer på lämpligt sätt kan även 
lägre temperaturer i Norden ge större skördar än normalt.18 Vid odlingsgränsen 
för korn kan man alltså förvänta sig en samvariation mellan sommartemperatu-
rer och kornets skördeutfall, medan det omvända kan inträffa i områden långt 
ifrån klimatgränsen. De flesta vetesorter ställer större krav på klimat och näring 
än kornsorterna.19 Under medeltiden gick rågen om vetet i östra Mellansverige 
och blev den viktigaste grödan efter kornet. Under senmedeltiden börjar höstråg 
ingå i det mellansvenska tvåsädet.20

 Många andra faktorer har också stor betydelse för växternas utveckling under 
en årscykel, t.ex. jordbearbetning, utsädeskvalitet, gödsling och tidpunkt för 
sådd.21 Torka behöver inte bara bero på för litet nederbörd utan kan ha skilda 
orsaker, liksom skördeskador inte bara beror på för mycket väta. Klimatfaktorer 
under ett år kan också påverka följande års skörd. Det är t.ex. känt att om hösten 
har varit torr så påverkas kommande års skörd, vilket i sin tur påverkar livsme-
delstillgången upp till två år senare. Enligt äldre jordbrukslitteratur tålde vårråg 
                                                            
15 Enquist 1929, s. 9-14 
16 Härtill kan läggas att det är lika betydelsefullt att vädret inte förstör skörden innan den har 
bärgats 
17 Pedersen och Widgren 1999, s. 251 ff. 
18 Författarna stöder sig på en undersökning från Helsingforsområdet avseende de kalla perio-
derna 1921-30 och 1974-82. Markant varmare perioder gav lägre skördar kring Helsingfors 
men större närmare odlingsgränsen, Pedersen och Widgren 1999, s. 253 
19 Welinder 1999, s. 73 
20 Pedersen och Widgren 1999, s. 384 och 387 
21 Andersson Palm 1997, s. 131-134. Jfr Slicher van Bath 1978, s. 57 ff. 
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bättre våta vintrar än höstråg, eftersom den kunde sås sent; den tålde bättre natt-
frost beroende på sen axbildning. Höstrågen hotades av snöfall på ofrusen jord, 
genom att den då började gro och förstöras. Det bästa var att så strax innan tjälen 
gick i jorden. Å andra sidan kunde sen sådd hindra rotbildningen. Man ansåg att 
de katastrofala skördarna 1695, 1696 och 1697 berodde på våta höstar.22 Förde-
len med höstråg var att den inte var så beroende av försommarens nederbörd 
som vårråg; allmänt var den tåligare mot torka. En förklaring till att höstsäd är 
vanligare i Östsverige än i Västsverige är att temperaturvariationer kring frys-
punkten är mindre i Östsverige. Korn är en vårsäd, som trivs i kustnära klimat. 
Havre ansågs tåla ett kallt och rått klimat, kanske bättre än kornet, men krävde 
längre växttid. Havre har ytliga rötter och är därför känslig för torka under vår 
och försommar. 
 Även om de stora prisökningarna under 1550-1650 i Europa sannolikt till stor 
del kan tillskrivas klimatet är det många andra faktorer som har betydelse för 
skördeutfallet. De viktigaste klimatfaktorer tycks vara jordens fuktighet vid 
sådd, temperatursumman under vegetationsperioden och vädret under skördepe-
rioden.

5.3 Befolkningen 
5.3.1 Befolkningsutvecklingen 
Den europeiska befolkningsutvecklingen mellan senmedeltiden och den indust-
riella revolutionen utmärks av cykliska variationer. Befolkningen ökade avsevärt 
under en tid, kanske under ett par decennier, men jordbruket kunde inte hålla 
jämna steg med befolkningsförändringen, och den stora folkmassans levnads-
standard föll under existensminimum. Förr eller senare kom en tid när epidemier 
medförde att dödstalen mångfaldigades bland den undernärda befolkningen. Ett 
krig eller ett dåligt skördeår betydde vanligen en yttre impuls, som förde med sig 
en befolkningskatastrof, och de hårda förhållandena i de nordliga länderna för-
svårade denna.23

 Befolkningsförlusterna var mycket ojämnt fördelade under det trettioåriga 
kriget liksom hur lång tid det tog att återhämta sig. Det visar sig att stora förlus-
ter i befolkningen uppstod längs marschvägarna från nordöstra till sydvästra 
Tyskland.24 Kriget sammanföll med inledningen till en stagnerande befolknings-
tillväxt i det krigsdrabbade Tyskland och Polen.25 Men i Tyskland ökade befolk-
ningen trots de stora befolkningsförlusterna under kriget med ca 75 % från 1650 
till 1750. Det berodde på att de överlevande ingick nya äktenskap och fick stora 
barnkullar trots ibland stora åldersskillnader.26

                                                            
22 Andersson Palm 1997, s. 134, n. 26 
23 Jutikkala 1955, s. 53 
24 Franz 1963, s. 133  
25 Myrdal 1999, s. 220  
26 Franz 1963, s. 143-144 
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 I riket Sverige tillhörde 95 % av befolkningen allmogen. Bönderna bestod av 
de tre grupperna skattebönder, frälsebönder och kronobönder. Skattebönderna 
var genom bondeståndet representerade i riksdagen. Skattebönderna, vars antal 
ökade genom reduktionen medan frälseböndernas antal minskade, anses ha varit 
ungefär lika beskattade; kronobönderna anses ha haft de största ekonomiska 
bördorna. Av de övriga stånden utgjorde adeln ca 0,5 % av befolkningen, präs-
terskapet ca 1 % och borgarståndet den dubbla andelen.27 Utanför de fyra stån-
den fanns en grupp som brukar kallas ofrälse ståndspersoner och omfattade 1-2 
% av befolkningen. Dessa var ofrälse militärer, godsägare, ämbetsmän och före-
tagare. 
 Den inre migrationen under undersökningsperioden tillskrivs en avsevärt stör-
re betydelse än landets in- och utflyttning. Järnhanteringen påbörjade en utom-
ordentligt stark expansion under 1620-talet och urbaniseringen ökade.28

 En stark bebyggelseexpansion anses ha skett i några socknar i Östergötland 
och den skulle ha uppburits av en stigande befolkningstrend fram till slutet av 
1620-talet; en bebyggelseexpansion bör ange en ökning i antalet vuxna männi-
skor.29 Kritik har dock lämnats eftersom det är oklart hur processen gick till lik-
som om den var allmängiltig.30

 Heckscher pekar på stora skillnader mellan tre perioder 1643-72, 1679-95 och 
1699-1721. Under den första perioden ökade den mantalsskrivna befolkningen 
årligen med 2,4 promille, under den andra perioden årligen med 32,3 promille; 
under Karl XII:s tid före Görtz regemente, 1699-1715, var den mantalsskrivna 
befolkningen stillastående.31 Den mantalsskrivna befolkningen i Sverige sjönk 
under perioden 1699-1721 årligen med 0,5 promille. Andersson Palm har där-
emot beräknat att befolkningen inom Sveriges nuvarande gränser ökade årligen 
med 0,17 % under 1699-1718.32 Sverige skulle heller inte ha saknat vapenföra 
män 1721.33

 Enligt några undersökningar från bl.a. mellersta Sverige varierade den ge-
nomsnittliga giftermålsåldern – vilket påverkar nativiteten - för kvinnor mellan 
25 och 30 år och för män mellan 30 och 35 år i olika områden under den senare 
hälften av 1600-talet.34 Dödligheten 1721/35, efter det stora nordiska kriget, var 
efter tidens förhållanden synnerlig låg, närmast motsvarande förhållandena över 
100 år senare.35 Även om nativiteten inte var särskilt stor blev födelseöverskottet 

                                                            
27 Oredsson 1998, s. 39 
28 Larsson 1972, s. 155 
29 Avser Göstring och Lysing härad, Larsson 1972, s. 168 ff. och 50 
30 Kälvemark 1973, s. 111 ff. och Gaunt 1973, s. 394 
31 Heckscher 1935-36, s. 419. Befolkningen i Sverige minskade enligt Jonasson med ca 12 % 
från 1697 till 1718, Jonasson 1978, s. 89 
32 Andersson Palm 2000, s. 49 
33 Olander 1946, s. 11 refererar till bl.a. Stille 1901  
34 Myrdal 1999, s. 230 
35 Höijer 1959, s. 17. Jfr Hecksher 1949, s. 34 ff.  
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kraftigt med få motsvarigheter.36 Under missväxten på 1860-talet visade det sig 
att giftermålsfrekvensen och nativiteten var mer känsliga för skördens växlingar 
än dödligheten.37

 L. Andersson Palm har ställt samman uppgifter från ett stort antal församling-
ars kyrkoböcker, från vilka han har rekonstruerat Sveriges befolkning under 
1571-1997.38 Det är första gången en sådan rekonstruktion har genomförts före 
1749, då Tabellverket börjar.39 Den underlättar väsentligt att bedöma föränd-
ringar i fruktsamhet, dödlighet och livslängd. Proportionen mellan män och 
kvinnor har förändrats starkt under tidernas lopp. Vid mitten av 1700-talet sva-
rade 1127 kvinnor mot 1000 män, vilket anses var en följd av de föregående kri-
gen.40  Denna proportion har minskat till 1006.  
 Enligt Andersson Palm växte befolkningen snabbt under stormaktstiden trots 
att dödligheten var hög, vilket strider mot en etablerad uppfattning inom forsk-
ningen. Författaren visar att en snabb folkökning var möjlig genom en mycket 
hög fruktsamhet; kvinnorna födde många fler barn än under följande perioder. 
Bakom den höga fruktsamheten låg kvinnornas tidiga giftermål, vilket medförde 
att de hann med att föda fler barn än senare generationer.41

 Den vanligaste förklaringen till senmedeltidens agrarkris (1350-1450) är att 
allt sämre jordar odlats upp, vilket medförde att avkastningen sjönk. Genom att 
tidigare uppodlade jordar överutnyttjades sjönk även avkastningen på dessa jor-
dar. Svält, sjukdomar och krig gjorde att befolkningstillväxten avstannade. 
Tolkningen är malthusiansk, men vad som i varje fall delvis talar mot den är att 
pest42 inte beror på befolkningens näringsstandard.43 Resonemanget torde också 
gälla stormaktstiden, även om skillnaderna är stora mellan den av historiker kal-
lade 1600-talets kris och senmedelstidens kris. 

5.3.2 Befolkningen i Östergötland 
Andersson Palm anger folkmängden i Östergötlands län år 1620 till 54 924, att 
den ökat till 93 013 år 1699 och därefter stagnerade på 93 679 år 1718; därefter 
steg den till 125 308 år 1735.44 I de socknar som har granskats i föreliggande 
studie är ökningen enligt dop- och begravningslängderna mellan 1699 och 1718 

                                                            
36 Höijer 1959, s. 30 
37 Höijer 1959, s. 48  
38 Andersson Palm 2000 
39 Ett statistiskt tabellverk för Sverige och Finland. För en redovisning av forskningsläget före 
det svenska tabellverket, se Larsson 1972, kap. II 
40 Höijer 1959, s. 92 
41 Andersson Palm 2000. Jfr med Tyskland där befolkningen ökade trots de stora förlusterna 
under kriget med ca 75 % från 1650 till 1750. Det berodde på att de överlevande ingick nya 
äktenskap och fick stora barnkullar trots ibland stora åldersskillnader, Franz 1963, s. 143-144 
42 Det har skett en viss betydelseförskjutning av termen pest. Farsoter översattes länge i Euro-
pa med ”pest” (av lat. pestus, farsot), Tallerud 1999, s. 25 
43 Myrdal 1999, s. 170 ff. 
44 Andersson Palm 2000, s. 199 avser länet enligt ”den indelning som gällde 1989” 
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betydligt större; hänsyn har dock inte kunnat tas till in- och utflyttning utom i en
socken (se nedan), eftersom flyttningslängder i allmänhet upprättades först från 
1800-talet och framåt. Vidare har inte soldatrekryteringar kunnat beaktas.  
 I t.ex. Kuddby socken var det ackumulerade befolkningsöverskottet 13 % 
mellan år 1699 och 1718, medan Andersson Palm har beräknat att den minskade 
med 9 %. Förändringen mellan 1699 och 1735 överensstämmer bättre. Anders-
son Palm har beräknat den till 41 %, medan underlag från dop- och begravnings-
längder ger en beräknad folkökning om 43 %.  
 En granskning av den enda befintliga flyttningslängden från Östergötland, 
Vikbolands konrakt och Östra Husby socken, visar att det ackumulerade nettore-
sultatet för perioden 1691-1735 blev att 71 personer flyttat in. Räknat på 1500 
personer i slutet av perioden motsvarar det knappt 5 %. Kvillinge (strax norr om 
Norrköping) folkmängd har beräknats genom ”tillbakaskrivning” från tabellver-
kets uppgifter från 1749 genom att addera och subtrahera födelse- och dödsta-
len.45 Kvillinge begravningslängder har svagheten att man vid pesten 1710-11 
genom smittorisken började begrava de döda i anslutning till den egna gården 
och att det inte finns någon garanti för att prästen upptagit dessa döda i begrav-
ningslängden.46 Trots att var åttonde person dog är födelseöverskottet 1710-20 
betydande. Slutsatsen är att pesten inte hade någon fördröjande inverkan på be-
folkningstillväxten. Dödlighet som orsak av pesten 1710-11 har efter kyrko-
böckerna att döma varit ytterst obetydlig i skogsbygderna.47 Dödligheten under 
1690-talet torde ha varit långt större än under de två först decennierna under 
1700-talet. På slättbygderna härjade döden däremot hårt. 
 Med utgångspunkt från den mantalskrivna befolkningen är folkmängden på 
Vikbolandet beräknad till drygt 58 000 invånare år 1650 och till ca 50 000 tre år 
senare.48 Mellan 1650 och 1653 skulle befolkningen ha minskat med 12 %.    
Variationerna mellan socknarna tycks ha varit mycket stor; från en ökning med 
10 % i Konungssund till en minskning med 56 % i Styrestads socken. Under 
försörjningskrisen 1650-52 spreds en malariaepidemi. Epidemin kulminerade 
1651 och enligt Helmfrid bidrog svält till att malarian spred ut sig från Norrkö-
ping till angränsande socknar. En stor tillströmning av löst folk medförde ett 
ökande tryck på Norrköpings stad, vilket föranledde stadens styre att i augusti 
1650 besluta att den som tog sig an en främling utan föregående anmälan till 
rådhuset skulle böta 3 dsm. Det finns många exempel på att tiggare och tiggar-
barn avled såväl i staden som på landsbygden. 
 Iakttagelser från 1880-82 visar att rödsot karaktäriserades av att sjukdomen 
med tre månaders varaktighet bröt ut under varje sensommar, däremellan med 

                                                            
45 Resultatet blev bl.a.: 1675: 910 personer, 1704: 1050 och 1715: 1000 personer, Wennberg 
1947, s. 208, 214 
46 Wennberg 1947, s. 211 n. 12, 215, 215 n. 21 
47 I Östra Eneby, strax utanför Norrköping, dog ca 240 människor av sannolikt knappt 1000 
invånare Wennberg 1947, s. 216 
48 Helmfrid 1985, s. 14-15 och tabell 
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enstaka sjukdomsfall. Åtskilliga platser i Sverige hemsöktes under några år 
kring 1650 av rödsot.49 Om en undersökning visar att dödsfallen under år 1650 
uppvisar nämnda mönster bör dödstalet reduceras för det året så att de eventuella 
jämförelser som görs med priser avser det reducerade dödstalet. Samma förfa-
ringssätt bör göras för i källorna angivna dödsfall genom mässling och pest.50

5.3.3 En fallstudie om prisförändringar kontra befolkningsutveckling 
Förloppet: Enligt Heckscher karaktäriserades dödligheten av ”våldsamma kast-
ningar” mellan åren,” kastningar som omedelbart återkastade näringstillgångens 
växlingar” medan fruktsamheten utgjorde ”den mest konstanta faktorn hos alla 
befolkningar i äldre tid”.51 När T. R. Malthus besökte Sverige framhöll han att 
äktenskapsfrekvens, nativitet och mortalitet växlade med skördarna.52  E. Höjer 
ansåg att missväxt var den primära orsaken till ökad dödlighet under äldre tider. 
Farsoter däremot tillmättes sekundär betydelse. Krigen medförde tillfälliga ök-
ningar i dödligheten inte minst genom farsoter.53 G. Utterström hävdade att 
samvariationen i dödlighetens växlingar bevisar att det finns ett orsakssamband 
med skördarnas växlingar.54

 W. G. Hoskins har utgått från att det finns ett direkt samband mellan priser 
och skördar och klassificerat kvaliteten på skördarna efter detta samband.55

 Föreliggande fallstudie behandlar eventuella samband mellan prisförändringar 
och olika inslag i befolkningsutvecklingen i Vikbolands kontrakt i Östergötland. 
Kuddby församling (socken) har valts för att den ingår i kontraktet och har oav-
brutna längder över vigda, döpta och begravda under 1639-1735.56 Priser på 
korn från socknarna i Vikbolands kontrakt används. 
 Heckschers nämnda uppfattning om dödligheten kan uttryckas på följande 
sätt, där det förutsätts att priset återspeglar skördestorleken.  

Hypotes 1a) Positivt samband mellan priser på korn och antalet begravda under 
skördeåren 

Anmärkning: Priser på korn representerar skördestorleken och antalet begravda dödligheten

                                                            
49 Sondén 1969, s. 46   
50 Uppgifter finns om avlidna i pest från 1710-12 och från mässling, åtminstone från år 1717, i 
Östra Husby i Vikbolands kontrakt 
51 Heckscher 1957, s. 151 
52 Heckscher 1949, s. 59 
53 Höijer 1959, s. 28 
54 Utterström 1957, s. 206 ff. 
55 Kvaliteten grundar sig på en jämförelse mellan medelpriset på vete över skördeårets 12 
månader och en ”norm”. Den senare representerades av 31 års löpande medeltal, Hoskins
1968
56 Av de socknar, som priser excerperats från i Vikboland finns vigsel-, dop- och begravnings-
längder bevarade från Konungsund, Rönö, Tåby, Å, Östra Husby, Östra Ny och Östra Stenby, 
men börjar senare (1650-1688) 
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 I fig. 5.1 visas priser på korn i Vikbolands kontrakt och antal begravda i 
Kuddby socken. Eftersom priserna anses avse skördeår (oktober-september) har 
antalet begravda omräknats från kalenderår till samma skördeår. Tendensen är 
att årspriser på korn stiger men antalet begravda i Kuddby socken ökar obetyd-
ligt. Det finns ett mycket svagt positivt samband mellan de båda serierna 1639-
1734 (0,25).  

 Fig. 5.1. Priser på korn i dsm i Vikbolands kontrakt och antal begravda i Kuddby  
 socken. Skördeår 1639/40-1734/35  

 Eftersom kornpriserna stiger men antalet begravda förändras obetydligt bör 
kornpriserna trendelimineras för att de skall vara jämförbara sinsemellan från år 
till år.57 För att underlätta fortsatt analys indexeras också variablerna.58 Efter 
trendeliminering ökar det positiva sambandet för 1639/40-1734/35 något (0,33). 
Att prisutvecklingen även har en cyklisk komponent är skäl för att dela upp un-
dersökningsperioden efter priscyklerna och studera varje cykel för sig. Hypote-
sen modifieras därför enligt följande. 

Hypotes 1b) Positivt samband mellan prisindex för korn och index för antalet 
begravda  under skördeåren i respektive priscykler 

Anmärkning: Prisindex för korn representerar skördestorleken och index för antalet begravda 
dödligheten

                                                            
57 Linjär trend: Kornpriser 1639/40-1734/35: y = 0,0224x + 2,327. R2 = 0,2539 
58 Prisindex för korn i Vikbolands kontrakt och index för antal begravda i Kuddby socken. 
Båda 1639-1735=100  
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 Det visar sig att det är en mer eller mindre positiv korrelation mellan nämnda 
variabler under tre priscykler 1647-1654, 1702-171359 och 1713-1721 (från 0,83 
till 0,55) och ett svagt samband under två cykler, 1670-1681 och 1691-1702 
(0,35 och 0,21) samt under åren 1639-1647, dvs. under den större delen av cy-
keln 1636-47 (0,20). Däremot är det en stark negativ korrelation under 1721-29 
(-0,78) och en svag korrelation 1654-1670 (-0,25). 1681-91 saknas praktiskt ta-
get samband. Se tab. 5.1.  

Tab. 5.1. Korrelationskoefficienter (rxy) mellan prisindex på försålt korn från kyrkorna i Vik-
bolands kontrakt och index för antal begravningar i Kuddby socken för priscykler under skör-
deåren 1639/40-1729/30 

Priscykel rxy

1636-1647 0,20 
1647-1654 0,83 
1654-1670 -0,25 
1670-1681 0,35 
1681-1691 -0,03 
1691-1702 0,21 
1702-1713 0,63 
1713-1721 0,55 
1721-1729 -0,78 

Anmärkning: Priscykeln 1636-1647 representeras av skördeåren 1639-1647 eftersom begrav-
ningslängderna börjar först 1639 

 För att mer detaljerat studera hur det ser ut under de priscykler, när samband 
saknas eller är negativa, undersöks i vilken omfattning och när det samtidigt in-
träffar höga prisindex och höga index för antal begravda eller samtidigt låga 
prisindex och låga index för antal begravda. Gränsen för diskriminering (<81 
resp. >119) har valts med utgångspunkt från W. G. Hoskins metod för att upp-
skatta kvaliteten på skördar av vete för längre perioder.60 Hans nedre gräns för 
rikliga skördar (priser) gick vid 25 % under normen, medan den övre gränsen för 
dåliga skördar låg vid 25 % över normen. Eftersom prisspridningen för vete är 
större än för råg och korn har 20 % valts som gräns. För enkelhetens skull har 
samma gräns satts för antalet begravningar, vilket naturligtvis kan diskuteras.  
 Efter att ha prövat att sätta gränsen vid index 100 ± 20, blev utfallet att villko-
ren endast uppfylldes under 24 år av de 52 möjliga år, då prisindex var <81 eller 
>119; av dessa hade 7 år höga prisindex och höga index för begravda medan 17 
år hade låga motsvarande index.61 För att försöka ta fram ett tydligare mönster 
ändras gränsen till ± 10 %.  
                                                            
59 I Kuddby begravningslängder är antecknat att sju församlingsmedlemmar dog av pesten 
under 1710 och 21 under 1711; sammanlagt 28 personer av totalt 100. Antalet döda under 
1710/11 har därför reducerats från 51 till 28 och för 1711/12 från 23 till 18 
60 Hoskins 1968
61 Höga index var det under: 1650-52, 1697-98, 1717 och 1719; låga index: 1671, 1681-83, 
1685-86, 1691, 1701-02, 1712-15 och 1728 
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Hypotes 1c) Under de flesta skördeår i varje priscykel är:  
kornprisindex <91 samtidigt med index för begravningar <91 
eller 
kornprisindex >109 samtidigt med index för begravningar >109 

Anmärkning: Prisindex för korn representerar skördestorleken och index för antalet begravda 
dödligheten

 Efter denna nya diskrimineringsgräns fick hypotesen stöd under 6 av de 8 un-
dersökta cyklerna, nämligen i fallande ordning efter uppfyllelsen: 1670-1681, 
1713-1721, 1681-1691, 1702-1713, 1691-1702 och 1647-1654.62 Särskilt väl 
uppfyller 1670-1681 hypotesen då 4 år av 5 möjliga både prisindex och index 
för begravningar var lägre än 91. I det sämsta fallet, 1647-1654, varav 8 möjliga 
år både prisindex och index för antal begravningar låga under 2 år63 och prisin-
dex och index för antal begravningar höga under 2 år.64 Det inträffade också att 
prisindex var >109 samtidigt som index för begravningar var <91 och vice ver-
sa. I cykeln 1670-1681 inträffade detta förhållande inte alls, men gjorde det som 
högst i 3 av 8 möjliga år under 1647-1654.65

 Under de övriga priscyklerna 1654-1670 och 1721-1729 fick inte hypotesen 
stöd; i det förra fallet uppfylldes villkoren i hypotesen endast under 5 av 16 möj-
liga år,66 medan prisindex var >109 samtidigt som index för begravningar var 
<91 under 3 år och vice versa under fyra år.67 Under 1721-1729 uppfylldes vill-
koren i hypotesen inte alls då det omvända inträffade under alla år utom under 
1721.68

  Hur representativa är då dödstalen i relation till priserna. Vi vet att det var 
missväxt i Östergötland 1650-51 samtidigt som en ”sensommarsjukdom” tycks 
ha härjat, men det finns inga uppgifter om den från Kuddy socken, fast den tycks 
ha uppträtt i Norrköping på bara två mils avstånd. Enligt Helmfrid var den svåra 
missväxten 1650 en av de främsta orsakerna till epidemin i Norrköping.69 Att 
döma av att dödstalens index var stora år 1651 i Kuddby socken (399) kan man 
misstänka att dödstalen höjts av en epidemisk sjukdom. Att det var en hård tid 

                                                            
62 I det här sammanhanget avses de nämnda skördeåren, som utskrivna betecknas som t.ex. 
1647/48-1654/55, men som i fortsättningen skrivs förenklat med i exemplet 1647-1654 
63 1647 var prisindex 87 och index för antal begravningar 39. Sådana storheter betecknas i 
fortsättningen som 1647: 87, 39; 1648: 86, 26 
64 1650: 185, 467; 1651: 183, 201 
65 1649: 130, 64; 1652: 121, 86; 1654: 82, 115 
66 1656-59 och 1670 
67 1661-62, 1664 resp. 1666-68 
68 1722-27 var prisindex höga och index för antal begravningar låga; 1728-29 prisindex låga 
och index för antal begravningar höga (1722: 111, 54; 1724: 125, 62; 1725: 117, 82; 1726: 
141, 74; 1727: 123, 70; 1728: 77, 140; 1729: 73, 160) 
69 Helmfrid 1965, s. 298-299 



156

illustreras av att år 1650 dog en utsocknes ifrån kommande tiggare och år 1652 
tre tiggare och två tiggarbarn.70

 Dödstalen för 1710-11 når inte samma nivå som år 1651, men det finns upp-
gifter från Östergötland om att pesten kunde slå ut nästan hela gårds- och bybe-
folkningar inom en socken, medan andra gårdar eller byar kom undan.71

 I Kuddby begravningslängder är antecknat att 7 församlingsmedlemmar dog 
av pesten under 1710 och 21 under 1711; sammanlagt 28 personer av totalt 100. 
Antalet döda under 1710 skulle kan då reduceras från 46 till 39 och för 1711 
från 54 till 33; index skulle då reduceras för år 1710 från 186 till 158 och nästan 
halverades år 1711 från 218 till 133. Det förhållandet ändrar ändå inte det fak-
tum att indextalen för kornpriserna skulle vara låga och för antalet döda höga. 
Ytterligare analyser skulle kunna göras över relationerna mellan antalet dödföd-
da, spädbarnsdöd och övriga barn i förhållande till vuxna män och kvinnor. Det 
skulle dock leda för långt i denna studie. 
 Under missväxten på 1860-talet visade det sig att giftermålsfrekvensen och 
nativiteten var mer känsliga för skördens växlingar än dödligheten.72 Utterström 
hävdade att giftermålsfrekvensen är ett bättre mått på skördarnas inverkan på 
befolkningsförändringen än dödligheten; skördarna kom in som en konjunktur-
faktor. Giftermålen var i hög grad mer beroende av ekonomiska faktorer än 
andra faktorer.73 Utifrån den utsagan kan följande hypotes formuleras: 

Hypotes 2a) Negativt samband mellan priser på korn och antal vigda  under 
skördeåren 

Anmärkning: Priser på korn representerar skördestorleken och antal vigda giftermålsfrekven-
sen

 I fig. 5. 2 visas priser på korn i Vikbolands kontrakt och antal vigda i Kuddby 
socken för 1639-1734, båda variablerna avser skördeår. Det visade sig dock att 
det praktiskt taget saknas samband mellan variablerna (rxy=0,03). Både priserna 
på korn och antalet vigda par ökar. Efter trendeliminering och indexering är kor-
relationen mycket svagt negativ (rxy=-0,15) för hela perioden. Delas undersök-
ningsperioden upp efter priscyklerna kan hypotesen modifieras. 

                                                            
70 Uppgifter om tiggare, som avlidit i församlingen återkommer först 1666: 1, 1670: 1 och 
1675: 2. 1694 och 1696 avled en tiggerska vartdera året och under 1698 två tiggare, en tiggar-
gosse och en tiggarflicka samt 1702 en tiggargumma. Sedan är det ett uppehåll till 1709 och 
1710 då två tiggare dog under varje år. Den sista noteringen kommer inte förrän 1735 när en 
tiggare dog  
71 Jämför Scott och Duncan 2005, t.ex. s. 119 
72 Höijer 1959, s. 48 
73 Utterström 1957, s. 208 
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Fig. 5.2. Priser på korn i dsm i Vikbolands kontrakt och antal vigda i Kuddby 

 socken. Skördeår 1639-1734 

Hypotes 2b) Negativt samband mellan prisindex för korn och index för antal 
vigda  under skördeåren i respektive priscykler

Anmärkning: Prisindex för korn representerar skördestorleken och index för antal vigda gif-
termålsfrekvens 

 Resultatet framgår av tab. 5.2. Sambandet är negativt från –0,58 till –0,09 för 
5 av 8 priscykler, i fallande ordning 1647-1654, 1702-1713, 1681-1691, 1691-
1702 och 1670-1681; särskilt i det senare fallet ett mycket svagt negativt sam-
band. 74 För 1654-1670, 1721-1729 och 1713-1721 är korrelationen positiv från 
0,06 till 0,41 i stigande ordning. 

Tab. 5.2. Korrelationskoefficienter (rxy) mellan prisindex på försålt korn från kyrkorna i Vik-
bolands kontrakt och index för antal vigda par i Kuddby socken för priscykler under skörde-
åren 1647-1729 

Priscykel rxy
1647-1654 -0,58 
1654-1670 0,06 
1670-1681 -0,09 
1681-1691 -0,26 
1691-1702 -0,20 
1702-1713 -0,53 
1713-1721 0,41 
1721-1729 0,24

 För att undersöka hur det mer detaljerat ser ut under hela undersökningsperio-
den har prövats i vilken omfattning prisindex >119 samtidigt som index för vig-

                                                            
74 Skördeåren, t.ex. 1647/48-1654/55, skrivs förenklat i fortsättningen av detta avsnitt som 
1647-1654 
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da <81 eller prisindex <81 samtidigt som index för vigda >119.75 För att respek-
tive index skall vara jämförbara sinsemellan från år till år har respektive variabel 
trendutjämnats. 
 Sammanfattningsvis kan konstateras att av de 52 åren under 1647-1735, som 
det inträffade att prisindex var >119 eller <81, var under 15 år index för priser 
på korn <81 samtidigt med att index för antal vigda >119 eller vice versa. Men 
under 9 år var samtidigt index för priser och vigda >119 eller <81.  
 För försöka ta fram ett tydligare mönster ändras gränsen till 10 %. För att un-
dersöka hur det mera detaljerat ser ut under hela undersökningsperioden prövas 
följande hypotes.  

Hypotes 2c) Under de flesta skördeår i varje priscykel är:  
kornprisindex <91 samtidigt som index för giftermålsfrekvens >109   
eller 
kornprisindex >109 samtidigt med index för giftermålsfrekvens <91

Anmärkning: Prisindex för korn representerar skördestorleken och antal vigda giftermålsfre-
kvensen 

 Hypotesen verifierades under 4 av de 8 undersökta cyklerna, nämligen i fal-
lande ordning efter uppfyllelsen under 1702-1713, 1647-1654, 1654-1670 och 
1721-1729. Under den första uppfylls hypotesen under 6 år av 7, under den 
andra 4 av 8 år, i priscykeln 1654-1670 under 8 år av 16 och under den fjärde     
i 4 år av 8. Det motsatta att både prisindex och samtidigt index för vigda var 
>109 eller <91 inträffade inte alls i cykeln 1647-1654, men i 1 år av 8 möjliga 
under 1702-1713, i 3 år av 8 under 1721-1729 och i 6 år av 16 under 1654-1670. 
Under de år i cykeln 1636-1647, när det finns uppgifter om antalet vigda, upp-
fylls villkoren i hypotesen under 4 år av 6 möjliga.  
 Med ett utfall av vardera 4 år av vardera 11 möjliga år var index för vigda 
höga samtidigt som prisindex för korn var låga i cyklerna 1681-1691 och 1691-
1702, samt vice versa under vardera 1 år av 11. Men 1683 var båda index låga 
samt under 1693 och 1696 var båda index samtidigt höga. 
 Särskilt illa stämmer 1670-1681 med hypotesen då 3 år av 5 möjliga både 
prisindex och index antalet vigda var lägre än 91, men under 2 år uppfylls vill-
koren i hypotesen. Vidare var 1713-1721 både prisindex och index för antalet 
vigda låga under 1713 och 1717 samt dessa två index höga under 1716 och 
1718. 
 Sammanfattningsvis stärks hypotesen under de tre första här undersökta pris-
cykler (1636-47, 1647-54, 1654 –70) samt under 1702-13 och 1721-1729, men 
försvagas under två cykler, 1670-81 och 1713-21. Under två priscykler, 1681-
1691 och 1691-1702, väger det ungefär jämnt.  
                                                            
75 Trendeliminerade prisindex för korn i Vikbolands kontrakt respektive index för antal vigda 
par i Kuddby socken. Båda index 1639-1735=100 
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 Under 22 år av 52 händer det att index för antalet vigda överstiger 109 när 
index för priserna understiger 91.76 Omvänt att vigselindex under 13 år är mind-
re än 91 när prisindex är större än 109. Det är således nästan dubbelt så vanligt 
att antalet vigda ökar vid låga priser jämfört med att antalet vigda minskar vid 
höga priser. Men under 14 år inträffar det att både vigselindex och prisindex un-
derstiger 91; under 10 år att både vigselindex och prisindex överstiger 109. Slut-
satsen blir att under troligen vissa, men oklara omständigheter tycks hypotesen 
stämma, men att den i andra fall inte gör det alls. 
 Även nativiteten anses ha varit mer känslig för skördens växlingar än dödlig-
heten.77 Utifrån den utsagan formuleras följande hypotes.

Hypotes 3) Negativt samband mellan priser på korn och antalet döpta under 
skördeåren 

Anmärkning: Priser på korn representerar skördestorleken och antal döpta nativiteten  

 Nativiteten är uttryckt i antal döpta i Kuddby socken under skördeåren, båda 
serierna omfattar i tid 1639-1734. Se fig. 5. 3.  

Fig. 5.3. Priser på korn i dsm i Vikbolands kontrakt och antal döpta i Kuddby 

 socken. Skördeår 1639-1734 

 Det visar sig att finns ett obetydligt positivt samband (0,12), men efter trend-
eliminering av respektive variabler och indexering blir korrelationen mycket 
svagt negativt (-019). 

 När de två variabelparen delas upp efter priscyklerna är de korrelerade till 
varandra enligt tab. 5.3. Sambandet är som bäst negativt från –0,80 till som 

                                                            
76 Gäller hela perioden 1639-1735 
77 Höijer 1959, s. 48 
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sämst –0,07 för 5 av 8 priscykler, i fallande ordning 1647-1654, 1670-1681, 
1681-1691, 1702-1713 och 1691-1702. För 1654-1670, 1721-1729 och 1713-
1721 är korrelation från 0,13 till 0,58 i stigande ordning. 

Tab. 5.3. Korrelationskoefficienter (rxy) mellan prisindex på försålt korn från kyrkorna i Vik-
bolands kontrakt och index för antal döpta i Kuddby socken för priscykler under skördeåren 
1647-1729 

Priscykel rxy

1647-1654 -0,80 
1654-1670 0,13 
1670-1681 -0,76 
1681-1691 -0,31 
1691-1702 -0,07 
1702-1713 -0,28 
1713-1721 0,58 
1721-1729 0,35

 Höijer använder också ett annat mått och det är antalet konceptioner (=antalet 
födelser nio månader senare) under en tolvmånadsperiod.78 Frekvensen av kon-
ceptioner bör vara än mer känslig för skördens växlingar än nativiteten. Den ut-
trycks här i följande hypotes. 

 Hypotes 4) Negativt samband mellan priser på korn och med nio månader tids-
förskjutning antal döpta under skördeåren 

Anmärkning: Priser på korn representerar skördestorleken och antalet döpta med nio måna-
ders eftersläpning konceptionerna 

I det här fallet har dopdatum i doplängderna tidigarelagts i nio månader för att 
få fram konceptionsdatum samt omräknats till skördeår.79 Sambandet mellan 
kornpriser och antalet konceptioner 1639/40-1733/34 är obetydligt positivt 
(0,10). Efter trendeliminering och indexering kan konstateras att sambandet mel-
lan index för kornpriser och index för antalet konceptioner är mycket svagt ne-
gativt (-0,19). Eftersom korrelationen tycks bli nästan densamma som avseende 
nativiteten undersöks inte sambandet mellan kornpriser och konceptioner ytter-
ligare. 
 Enligt Heckschers uppfattning var fruktsamheten ”den mest konstanta faktorn 
i hos alla befolkningar i äldre tid” i jämförelse med dödligheten, som omedelbart 
återkastade näringstillgångens växlingar.80 Födelseöverskottet återspeglade där-
för dödlighetens växlingar (jämför hypotes 1). Heckscher har också gjort en 
jämförelse mellan den mantalsskrivna befolkningen och tiondet (som represente-
                                                            
78 Höijer 1959, s. 49 
79 Östra Husby ingår i Vikbolands kontrakt 
80 Heckscher 1957, s. 151 
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rar skördarna) i Östergötlands och Jönköpings län 1633-85.81 Överensstämmel-
sen mellan dessa sifferserier är dock större för Jönköpings län än för Östergöt-
lands län. Heckschers slutsats är att materialet mer stärker än försvagar hypote-
sen om ett samband mellan mantalsskrivna befolkningen och skördarna, även 
om stödet inte är starkt.82

 Ett annat slags mått på variationer i folkmängden är att relatera dödligheten 
direkt till nativiteten, dvs. kvoten mellan antalet döda och antalet födda (i läng-
derna antalet begravda och antalet döpta). Den kallas mortalitetskvoten och har 
bl.a. använts av A. Lassen.83 När kvoten överstiger 1 minskar befolkningen och 
när kvoten understiger 1 ökar befolkningen. En undersökning av mortalitetskvo-
ten avseende Kuddby socken visar att en nackdel med metoden är att kvoten inte 
räcker som underlag för att bilda sig en uppfattning över tiden om befolkningen 
ökar eller minskar. Mortalitetskvoten för Kuddby visar en svag minskning under 
skördeåren 1639/40-1734/35. Används i stället skillnaden mellan antal döpta 
(födda) och begravda (döda), dvs. födelseöverskottet stiger det. En uträkning av 
det årliga födelseöverskottet grundat på dop- och begravningslängderna visar att 
befolkningen i Kuddby ökade med 779 personer från 1639 till 1735.84 Hänsyn 
har då inte kunnat tas till eventuell in- och utflyttning samt till utskrivningar. 
Flyttningslängder finns tidigast från 1690-talet.85 För att undersöka ett eventuellt 
samband mellan priser på korn och födelseöverskott formuleras följande hypo-
tes. 

Hypotes 5) Negativt samband mellan priser på korn och födelseöverskott under 
skördeåren 

Anmärkning: Priser på korn representerar skördestorleken

 Födelseöverskottet har justerats med anledning av döda i pesten 1710/11 och 
1711/12. Se fig. 5.4. Av diagrammet framgår att priserna på korn 1639-1734 
stiger, medan födelseöverskottet stiger något mindre. Det är ett obetydligt nega-
tivt samband mellan de båda variablerna (-0,15). Efter trendeliminering och in-
dexering är korrelationen mycket svagt negativ (-0,39). 

                                                            
81 År 1685 är det sista året för rörliga tionden; därefter var skatten fast, Heckscher 1936a,  
s. 239 
82 Heckscher 1936a, s. 240 
83 Lassen 1965 
84 Andersson Palm 2000 s. 371 anger folkmängden till 1371 i Kuddby socken år 1735 
85 Endast ett exempel finns före 1700-talet i Östergötland för en längre period. Det är från 
Östra Husby socken och avser perioden 1693-1735, Östra Husby kyrkoräkenskaper  
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Fig. 5.4. Priser på korn i dsm i Vikbolands kontrakt och födelseöverskott i Kuddby 

 socken. Skördeår 1639-1734

 När variabelparen delas upp efter priscyklerna är de korrelerade till varandra 
enligt tab. 5.4. Sambandet är som mest negativt från –0,86 till –0,62 för 3 av 8 
priscykler, i fallande ordning 1647-1654, 1670-1681 och 1702-1713. Mycket 
svagt negativt samband är det för 1681-1691 och 1691-1702 (-0,20) samt nästan 
inget samband alls 1713-1721 (–0,07). För 1654-1670 och 1721-1729 är korrela-
tionen positiv, från 0,27 till 0,80. Se tab. 5. 4. 

Tab. 5.4. Korrelationskoefficienter (rxy) mellan priser på försålt korn från kyrkorna i Vikbo-
lands kontrakt och födelseöverskott i Kuddby socken för priscykler under skördeåren 1639-
1729

Priscykel rxy
1639-1647 -0,49 
1647-1654 -0,86 
1654-1670 0,27 
1670-1681 -0,68 
1681-1691 -0,19 
1691-1702 -0,20 
1702-1713 -0,62 
1713-1721 -0,07 
1721-1729 0,80 

Anmärkning: Priscykeln 1636-1647 representeras av skördeåren 1639-1647 eftersom läng-
derna börjar först 1639 

Under de sex år i den sista priscykeln, som kornpriserna stiger från 1721 till 
1729, ökar folkmängden med 16 % av hela folkökningen från 1639/40-1734/35.

Analys: Undersökningen avser främst samband mellan prisförändringar på korn 
i Vikbolands kontrakt i Östergötland och olika variabler avseende befolknings-
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utvecklingen i Kuddby socken. Kuddby har valts för att den ingår i kontraktet 
och har oavbrutna längder över vigda, döpta och begravda under 1639-1735. De 
hypotetiska sambanden mellan kornpriser, som representerar skördestorleken, 
och antal begravda, giftermålsfrekvens, antal döpta, antal konceptioner respekti-
ve födelseöverskott har undersökts för skördeåren, men kan inte verifieras för 
hela perioden. När de aktuella variablerna trendeliminerats och indexerats för-
stärks i samtliga fall hypoteserna. Det starkaste positiva sambandet som förstär-
ker en hypotes framträder mellan priser på korn och antal begravda med 
rxy=0,33, medan det starkaste negativa sambandet förekommer mellan priser på 
korn och födelseöverskott med rxy=-0,39. De övriga variablernas eventuella 
samband (giftermålsfrekvens, döpta, konceptioner) med prisindexen för kornpri-
serna är mycket svaga.   
  Delas undersökningsperioden upp i priscykler framträder en helt annan bild. 
Under tre priscykler (1647-1654, 1702-1713 och 1713-1721: 0,75 till 0,55) veri-
fierades hypotesen om sambandet mellan priser på korn och antal begravda. Vi-
dare kan diskuteras om cyklerna 1670-1681 och 1691-1702 men även 1639-
1647 verifierade hypotesen (0,35; 0,18; 0,20). För 1681-91, då det i stort sett 
saknas samband, samt i 1654-1670 och 1721-29 falsifierades hypotesen genom 
negativ korrelation.  

Hypotesen om ett eventuellt negativt samband mellan prisindex för korn och 
antal vigda verifierades för tre priscykler, i fallande ordning 1647-1654, 1702-
1713 och 1681-1691 (från –0,58 till –0,26) medan 1691-1702 och 1670-1681 
nästan saknar samband (–0,16 och –0,09). För 1654-1670, 1721-1729 och 1713-
1721 falsifierades hypotesen, då korrelationen är positiv. 
 Hypotesen om ett negativt samband mellan priser på korn och antalet döpta
verifierades även för tre cykler nämligen under 1647-1654, 1670-1681, 1681-
1691 (från –0,80 till –0,31). För 1702-1713, 1691-1702, 1721-1729 och 1654-
1670 saknas nästan samband (-0,17; -0,05; 0,09; 0,13), men 1713-1721 falsifie-
rades, då korrelationen är positiv (0,35). 
 Hypotesen om ett negativt samband mellan priser på korn och födelseöver-
skott verifierades för tre priscykler, i fallande ordning 1647-1654, 1670-1681 
och 1702-1713 (från –0,86 till –0,60) samt under åren 1639-1647 (-0,49). Pris-
cyklerna 1681-1691 och 1691-1702 kan diskuteras då det finns ett mycket svagt 
negativt samband (-0,19).  För 1713-1721 saknas nästan helt samband (-0,07). 
Hypotesen för 1654-1670 och 1721-1729 falsifierades, då korrelationen är posi-
tiv (0,27 respektive 0,80). 
 Sammantaget verifierades alla hypoteserna om begravda, vigda, döpta och 
födelseöverskott under endast en priscykel, nämligen 1647-1654. Hypoteserna 
om begravda, vigda och födelseöverskott verifierades för 1702-1713, hypoteser-
na om vigda och döpta för 1681-1691 samt hypoteserna om döpta och födelse-
överskott verifierades för 1670-1681. Hypoteserna om begravda, vigda och fö-
delseöverskott falsifierades för 1654-1670, om begravda, vigda, döpta och fö-
delseöverskott under 1721-1729 samt om vigda och döpta under 1713-1721. 
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 De fall då det mer eller mindre saknas samband gäller vigda och döpta för 
1691-1702, döpta för 1702-1713, 1691-1702, 1721-1729 och 1654-1670, vigda 
för 1654-1670, 1670-1681, begravda för 1681-91 samt för födelseöverskott 
1713-1721. Hypotesen om födelseöverskott synes ge mycket tydligare utslag än 
enbart dödlighetsindex eller födelseindex alternativt index för antalet konceptio-
ner. 
 Två hypoteser gäller följande: under de flesta skördeår under varje priscykel, 
var prisindex <91 eller >109 samtidigt med att index för begravningar <91 eller 
>109 (hypotes 1c) och index för vigda >109 eller <91 (hypotes 2c). 
 Hypoteserna för både begravningar och vigda kunde endast klart verifierade 
för 1647-1654 och 1702-1713; för begravningar 1681-1691 och 1691-1702 och 
med tvekan avseende vigda. Motsatta resultat nåddes för 1670-1681 och 1713-
1721, som verifierades avseende begravningar men falsifierades avseende vig-
da. 1654-70 och 1721-1729 verifierades för vigda men falsifierades för begrav-
ningar.
 Under sammanlagt 35 år av 76 möjliga år, dvs. att kornprisindex var <91 eller 
>109, uppfylldes villkoren i hypotesen om begravningar, varav under 9 år index 
för priserna överstiger 109 och under 26 år index för priserna understiger 91. 
Under 28 år av 76 möjliga inträffade det motsatta att kornprisindex <91 samti-
digt som index för begravningar >109 och vice versa, varav under 12 år index 
för begravningar överstiger 109 och under 16 år index för begravningar under-
stiger 91. Hypotesen uppfylldes således bättre vid låga prisindex än vid höga.   
 Under 22 år av 52 hände det att index för antalet vigda överstiger 109 när in-
dex för priserna understiger 91.86 Omvänt att vigselindex under 13 år av 24 år 
var mindre än 91 när prisindex var större än 109. Men under 14 år inträffade det 
kontra hypotesen att både vigselindex och prisindex understiger 91; under 10 år 
att både vigselindex och prisindex överstiger 109. Även denna hypotes uppfyll-
des bättre vid låga prisindex än vid höga. 
 Slutsatsen blir att under troligen vissa, men oklara omständigheter tycks hy-
poteserna stämma, men att de i andra fall inte gör det alls. Frågan skall diskute-
ras vidare i kap. 6.

5.4 I militärstatens civilsamhälle 
Under de flesta åren under stormaktstiden befann sig Sverige i krig. Sveriges 
längsta fredperiod under den tiden inträffade under 1600-talets två sista decenni-
er.87

 Under första hälften av 1600-talet steg exportpriserna mycket snabbare än 
importpriserna och landet blev rikare.88  Den svenska handeln över Östersjön var 
liten fram till 1600-talets två sista decennier. Tidvis hade Sverige en stark flotta, 

                                                            
86 Gäller hela perioden 1639-1735 
87 Under 1662-1665, 1667-1674 och 1680-1699 var det var fred, Sundberg 1998 
88 Avsnitt 5.4.1 bygger på Roberts 1980 om inte annat anges 
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men efter 1683 var Sverige beroende av Nederländernas och Englands sjöstrids-
krafter för att bibehålla sjöherravälde över Östersjön. 
 Fr.o.m. 1626 blev Livland rikets kornbod genom att landet blev en av Sveri-
ges provinser. Spannmålshandeln ökade från 1660-talet genom ökade svenska 
behov och minskande priser i Västeuropa. Vidare var de svenska skördarna säm-
re från 1680-talet; 1696 levererade provinserna tre gånger mer spannmål till 
Sverige än 20 år tidigare. Genom förlusten av de baltiska provinserna 1702-1710 
förlorades spannmålsimport och mycket stora inkomster. Först vid freden i 
Nystad 1721 garanterades Sverige rätt att få köpa spannmål från Livland. 

5.4.1 Finansiering av krigen
Under 1500-talet byggdes vid behov en armé upp genom adelns rusttjänst och 
allmänt uppbåd.89 Gustav II Adolf organiserade en fast armé finansierad av skat-
ten från vissa gårdar och arrenden från kronojordbruk. Endast fotfolket skrevs 
ut, medan ryttarna värvades. Den stående armén var dimensionerad och inriktad 
på försvar; för anfallskrig måste nya regementen sättas upp genom utskrivningar 
och värvningar. Efter år 1632 minskade andelen av svenskar medan Karl XI:s 
och Karl XII:s trupper till största delen var inhemska. Den svenska armén år 
1708 motsvarade ca 5 % av hela befolkningen.  
 Det fanns två vägar för finansiering av krig i främmande land, antingen ge-
nom att hemlandets resurser togs i anspråk, eller att kostnaderna föll på krigsom-
rådena;90 enligt gällande doktrin skulle kriget föda sig självt. Innan den svenska 
armén fått fast fot i Tyskland 1630-31 kunde inte krigsområdet bidraga med un-
derhåll. Under dessa år togs medel från främst utskrivningshjälp, försäljning av i 
första hand koppar, spannmål och tjära samt från tullinkomster. Den krigsfinan-
siella belastningen på Sverige var därför störst under 1630 och 1631 (ca 3/4 av 
Sveriges statsbudget), när stora inhemska truppkontingenter utrustades och av-
färdades.91 Kostnaderna för det svenska riket minskade fram till 1635. 
 Efter sommaren 1635 minskade betänkligt det finansiella underlaget.92 Men 
mellan 1630 och 1648 tillämpades doktrinen att ”kriget skulle betala sig självt” 
med förvånansvärd framgång. Vid nederlag fungerande dock inte systemet och 
vid fred bröt det samman. Freden 1648 följdes omedelbart av ett stort behov av 
pengar för förstärkningar till armén, vilket löstes genom att Sverige fick 5 milj. 
riksdaler för avdankning av sina arméer.93

 När Karl X Gustav 1655 inledde nästa expansionsfas i Sveriges utveckling till 
stormaktsvälde hade inte inkomster från den partiella reduktionen börjat inflyta. 
Kriget fick därför börja på kredit, och vid kungens död 1661 efterlämnades stora 
skulder. Under Karl XI:s krig 1675-79 var Sveriges finansiella läge mycket då-

                                                            
89 Florén 1992, s. 60-61 
90 Ekholm 1971, s. 145, 259-261, 263  
91 Lundkvist 1966, s. 385-386   
92 Lundkvist 1966, s. 417 
93 Sundberg 1998, s. 187 
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ligt. Även om finanserna var ansträngda 1613-19, 1629-31 och 1655-61 kom 
den värsta krisen 1675-1689.94 Under 1676 tog danskarna herravälde över Öster-
sjön för den resterande tiden av kriget 1675-79, vilket förstörde den svenska ut-
rikeshandeln. 
 När det stora nordiska kriget började år 1700 fanns det en indelt armé och 
pengar till kompletterande värvningar. Näringsliv och utrikeshandel hade ut-
vecklats. Sverige var självförsörjande med krigsmateriel, men för försörjning av 
spannmål beroende av Livland.95 Det fanns förråd, finansiella reserver och en 
detaljerad plan för mobilisering av hela landet, vilken innehöll samlingsplatser, 
marschvägar och underhåll.  
 1702 och 1703 bedömde statskontoret att landet genom kriget var utmattat. 
Vidare bedömde det kungliga rådet 1704 att landets befolkning var fullständigt 
utblottat.96 Den taxerade befolkningen sjönk mycket kraftigt under hungersnöd- 
och peståren 1709-11, vilket är en indikation på beskattningens effektivitet. Sto-
ra sjötullen minskade betydligt 1702-1704 genom avspärrning av handeln och 
kaperier.97 Inkomsterna från östersjöprovinserna föll bort och de blev en ekono-
misk belastning. 

5.4.2 Beskattning 
Kriget mot Danmark slutade 1613 med att Sverige fick betala en lösensumma på 
en miljon riksdaler; värdet motsvarade hela landets skörd i fyra år.98 För att få in 
beloppet, som utgick till största delen i pengar, tvingades alla samhällsgrupper 
att vara med, även adeln; t.ex. måste också drängar och pigor betala skatten i sex 
år innan den sista betalningen var gjord. 

Landtågsgärden fr.o.m. 1611 skulle betalas med mat och kläder till soldater-
na. Den fortsatte utgå som extra skatt t.o.m. 1624, men blev sedan stående av det 
enkla skälet att den så småningom infördes i jordeböckerna. Samma sak hände 
med byggningshjälpen fr.o.m. 1620-talet och dagsverkshjälpen. De nämnda f.d. 
extraskatterna kallades så småningom mantalsräntan; tillsammans med jorde-
boksräntan kom de senare att utgöra grundskatterna, en skatt på jorden.  
 För att få in reda pengar konstruerades indirekta skatter som acciser och tul-
lar: stora sjötullen från utrikeshandeln och lilla tullen (1622) vid stadsportarna 
och marknadsplatserna; de senare fanns kvar till i början på 1800-talet. Kvarn-
skatten från 1625 ersattes 1635 av den effektivare mantalspenningen; enligt 
1693 års bestämmelser skulle den betalas av alla bemedlade personer över 15 år. 
 Beskattningsrätten började säljas ut redan under Gustav II Adolf men kulmi-
nerade under drottning Kristina. Det var vanligt att innehållen lön blev donatio-

                                                            
94 Under 1680-89 återställdes landets finanser  
95 Behre, Larsson och Österberg 1994, s. 167-168 
96 Mantalspenningarna beräknades ändå av statskontoret vara större 1704 än 1699, vilka bör 
vara ett mått på välståndet, Brandell 1941, s. 90. Jfr Heckscher 1933, s. 365 ff. 
97 Brandell 1941, s. 85-86 
98 Avsnittet om skatter bygger på, om inte annat anges, Löwnertz 2005 
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ner av jord till de mest välförtjänta personerna, dvs. till adeln. Adelsmän fick 
också köpa rätten att uppbära skatterna av kronohemman och skattehemman. 
Ofta tog herremannen ut skattskyldigheten av bönderna i dagsverken. 1650 in-
nehade frälset två tredjedelar av jordinnehavet mot en femtedel 100 år tidigare. 
 Det första reduktionskravet som ställdes på adeln medförde att den godtog 
extra skatter och en s.k. kontribution (tillfällig krigsskatt), som enbart belastade 
adeln. Under Karl X Gustav beslutades först om indragning av omistliga gods
och senare om en kontribution av sammanlagt 200 000 daler silvermynt årligen 
(fjärdepartsräfsten, dvs. en indragning med en fjärdedel av adelns gods). Under 
kriget 1675-1679 pålades adeln två kontributioner och på riksdagen 1680 beslu-
tades om reduktionen med förhållandevis lång räckvidd. Men kontributionen 
fortsatte att tas utav alla klasser till 1693.  
 Reduktionen var för bönderna på kort sikt till nackdel; skatterna blev högre 
och uppbörden mer effektiv. Men nytt roteringssystem utökade bondeklassen 
som skulle utrusta och underhålla soldater mot att dessa utförde dagsverken.99

Allmogen skulle slippa utskrivningar, fördubblingar och värvningar. Det karo-
linska enväldet stärkte på sikt böndernas ställning. 
 1696 beslutades att en durchtågsgärd skulle utgå lika för hela landet och 
utanordnas till de län, genom vilka marschen skulle gå. Landshövdingarna skulle 
svara för upphandling av proviant och den tidigare fria skjutsen skulle hädanef-
ter betalas.100

 Fr.o.m. 1699 återkom kontributionen fram till Karl XII:s död 1718 som en 
klasskatt med angivna belopp för särskilda kategorier men under olika namn 
(t.ex. 1713 och 1715-16 som en förmögenhetsskatt delvis grundad på självdekla-
ration). Förlusten av de baltiska och tyska provinserna medförde att skattein-
komster och betydande tullintäkterna föll bort. 
 Efter Karl XII:s död överflyttas beskattningsrätten till ständerna. Statsskulden 
föranledde fortsatt kontribution eller allmän bevillning i stort sett under hela fri-
hetstiden. Grundskatterna var fasta och utgick till stor del in natura medan be-
villningens konstruktion och storlek beslutades på varje riksdag och utgick en-
bart i reda pengar. 
 Flertalet bönder var mycket fattiga under den senare delen av Karl XII:s re-
gering.101 Men backstugusittare, inhyses, lösdrivare och tiggare var ännu fattiga-
re; det stora nordiska krigets bördor ledde till  ”en allmän pauperisering av all-
mogen”. Å andra sidan var vid Karl XII:s död endast en obetydlig del av jorden i 
Sverige obrukad och det fanns inte någon större arbetskraftsbrist.  
 En del av de skatteköp av kronojord som bönderna ändå gjorde i slutet av 
stormaktstiden medgav enligt en förordning från 1717 att betalning kunde erläg-
gas i mynttecken och sedlar.102  T.o.m. maj 1719 mottog kronan mynttecken till 

                                                            
99 Roberts 1980, s. 136-138 
100 Berg XII, s. 142 
101 Olander 1946, s. 99-100 
102 Olander 1946, s. 92 
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parikurs; mynttecknen ansågs annars vara värdelösa. Det innebar att kronan be-
talade en del av upprustningen med kronojord. 

5.4.3 Utskrivningar 
Under 1612 kallade Gustav II Adolf ”man ur huse” bl.a. i hela Götaland. Redan 
vid 1627 års riksdag tvingades adeln att gå med på att frälsebönder skulle skri-
vas ut liksom övriga bönder.103 Under år 1628 skickades ”varje man som kan 
undvaras i Sverige” ned till Preussen,104 under 1629-38 gjordes utskrivningar 
varje år och under 1639-48 i sammanlagt sex år.105, 106 Vidare gjordes utskriv-
ningar under flera år under Karl X Gustavs tid.107 Kraven ökade genom att rotar-
na gjordes mindre och att adelns privilegier inskränktes.  
 Soldaterna rekryterades från den jordlösa underklassen, men det gav möjlig-
het till torp, att gifta sig och få barn.108 Utskrivningarna utfördes av kommissari-
er i regel med hjälp av länsman och av socknarnas präst och sexmän; oftast sko-
nades besuttna bönder. Tidvis, bl.a. under 1620- och 1630-talen, var man tvung-
en att ta ut 15- och 16-åringar. De största påfrestningarna i hemlandet under 
Gustav II Adolfs tid var under vintern 1629-30 när inhemska regementen togs 
hem för att nyrekryteras samtidigt som ett stort antal nyvärvade utländska rege-
menten togs emot.109 Efter 1632 upphörde den stora bottenskrapningen.110 Men 
tre procent av befolkningen i Sverige skrevs ut för krigen 1655-1660.111 Under 
1701-08 hade de gamla regementena helt ersatts hemifrån.112 Förlusten 1709 i 
kriget mot Ryssland förde med sig nya stora utskrivningar och sedan kom pesten 
1710-11. 
 Att soldaterna i Karl XII:s sista armé skulle ha bestått av gamlingar och poj-
kar är inte riktigt. Genomsnittsåldern på rekryterna var 25 år. Förlusten av 
svenska och finska soldater skulle motsvaras av drygt tio årsklasser av 20-åriga 
svenska män.113 Enligt en uppgift dog 30 % av alla män som blev 15 år i Sverige 
i krig under perioden 1620-1719.114

 Att det svenska riket ändå fungerade med konstant mansunderskott tillskrives 
kvinnorna, som svarade för den större delen av produktionen, dvs. för jordbru-
                                                            
103 Lundkvist 1979, s. 133 
104 Sundberg 1998, s. 110-111 
105 Enligt Wetterberg 2002, s. 502, skrevs 6 832 nya knektar ut i egentliga Sverige år 1629; 
det blir 0,46 % av eg. Sveriges befolkning på 1,5 milj. inv.   
106 Weibull 1906, s. 344 
107 Florén 1992, s. 61-62 
108 Lindstedt Cronberg 1998, s. 217 -218 
109 Nilsson 1990, s. 162  
110 Lundkvist 1979, s. 133 ff.  
111 Isacson 2004, s. 37 
112 Brandell 1941, s. 89 
113 75 % av de avlidna soldaterna var svenskar, Lindegren 1992, s. 180 
114 Lindegren 1994, s. 10. Som jämförelse kan nämnas att inom två hertigdömen inom Nie-
derrhein var förlusten av vapenföra män (16-60 år) 1635-1647 ca 30 %, motsvarande förluster 
under Andra världskriget var 16 %, Franz 1963, s. 133 
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kets produktion.115 För att lindra tillbakagången i jordbruket på slätterna med 
tunga lerjordar, vilka knappast kvinnorna orkade med att sköta, rekryterades 
flertalet av soldaterna från marginella jordbruksområden.116 Förlusten av den 
manliga arbetskraften ledde endast till obetydliga inkomstbortfall för adeln. 
Trots att männen i vanliga fall producerade mest blev den negativa effekten för 
hushållsekonomin liten eftersom männens bortovaro minskade konsumtionen 
avsevärt. 

5.4.4 Verkningar på undersökningsområdet 
Enstaka krigshandlingar inom ett område hade en relativt liten betydelse för 
mortaliteten bland befolkningen under Trettioåriga kriget. Däremot kunde lång-
variga inkvarteringar medföra allvarliga konsekvenser för jordbruket och dess 
återhämtning. Även om manfall och förluster kan bestämmas är det svårt att sä-
kert bedöma de långsiktiga verkningarna.117 Minskningen av antalet gårdsbruk 
1628-1632 i en regional undersökning i Götaland sammanfaller med militära 
engagemang, missväxt och farsoter. Återhämtning under de följande åren, om än 
ganska svag, talar dock mycket starkt mot att krigsförluster och utskrivningar 
skulle vara den enda orsaken till regressionen. Den kraftiga nedgången av bruk-
ningsenheter kring 1630 har med stor sannolikhet motsvarats av en faktisk be-
folkningsminskning, vars verkningar inte ens var övervunna i början av 1640-
talet. 
 Under Kalmarkriget 1611-1613 härjade danskarna så svårt i Småland (Kalmar 
stad brann ned) och i Västergötland att man inte kunde räkna med att ta upp 
skatt i dessa landskap. 
 För den svenska arméns underhåll under uppmarschen mot Danmark 1700 
svarade landshövdingen i berörda län.118 Militären skulle lämna kvitto på motta-
gen proviant. Stora truppstyrkor skulle också underhållas under sjötransporter 
över Östersjön. Utskeppning under det stora nordiska krigets första skede (1700-
1708) gjordes från ostkusten.119

 Det norska fälttåget 1718 skedde under vintern och armén måste försörjas 
från Sverige, eftersom resurserna i Norge var för små.120 Försörjning hemifrån 
hade endast prövats tidigare i 1716 års fälttåg i Norge, då proviant för sex veck-
or medfördes. Armén behövde förråd för totalt 60 000 man och drygt 30 000 
hästar under 6 månader. Vinterns livsmedel 1718/1719 måste produceras under 
1718 års skördeår. Större delen av armén behövdes i jordbruksproduktionen un-
der sommarhalvåret. Ansvaret för underhållet lades på landshövdingarna och i 
uppgiften ingick att träffa avtal med bönderna om inköp av livsmedel och furage 
                                                            
115 Lindegren 1992, s. 180 
116 Lindegren 1994, s. 10  
117 Larsson 1972, s. 152 ff. 
118 Grauers 1968, s. 115 
119 Grauers 1963, s. 82 ff. 
120 Avsnittet om det norska fälttåget 1718 i södra Norge bygger på Lindegren 1992 s. 197 ff. 
om inte annat anges 
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och att organisera transporterna.121 Betalning skulle lämnas i nödmynt, men ef-
tersom det var ont om livsmedel var det fråga om tvångsköp, dock efter marke-
gångspris.122 Bönderna garanterades att kunna använda nödmynten vid följande 
års inbetalning av skatter och andra utlagor. På central nivå hade den s.k. upp-
handlingsdelegationen som uppgift att stimulera eller tvinga fram livsmedels-
import, bl.a. tvingades köpmän, som exporterade järn, att importera livsmedel 
till samma värde. Även intermittent tullfrihet beviljades för sådan import.  
 Bristen på hästar för den norra arméns behov i Jämtland gjorde att gårdar be-
rördes av insamling av djur och transporter från Mälardalen i söder till Torne-
dalen i norr. 123 Insamling av proviant, furage, nötkreatur och hästar belastade 
allmogen mycket hårt. Insamling och drifter skedde under skördetid, vilket torde 
ha försvårat höbärgningen och skördearbetet. Det var också hungersnöd. Utöver 
utskrivning av soldater måste allmogen ägna sig åt djurdrifter, foror, malning 
och bakning av bröd för arméns behov. Rekvisitionen av djur och en uppmaning 
att slakta boskap, bl.a. för att ge hästarna förtur till foder, medförde livsmedels-
brist.  

Norrköping brann helt ned både 1655 och 1719.124 För tiden fram till 1655 
beskrivs Norrköping som ’Vägen uppåt’, en uppåtriktad trend men med ständiga 
variationer i utvecklingen. Tiden därefter betecknas som ’Vägen utför’, en ned-
åtriktad trend. I Norrköping sjönk antalet mantal från år 1655 till år 1681 med 
knappt 30 %, steg för att 1714 stanna på en ännu lägre nivå år än 1655.125 Under 
den karolinska tiden var dock staden ovanligt länge befriad från farsoter.  
 Norrköping kom lindrigt undan från inkvarteringar under 1650-talets krigsår, 
delvis beroende på att drottning Kristina efter sin abdikation 1654 hade Norrkö-
ping som ett underhållsland. De första åren av kriget mot Danmark 1675-79 blev 
för Norrköping de ojämförligt mest påfrestande. Det gällde inkvartering, kust-
försvar och stadens försvar samt durchmarscher; de senare krävde medverkan 
med skjuts, furage och livsmedel. Att det danska hotet var reellt visades genom 
att danskarna brände ned staden Västervik och Stegeholms slott i Östergötland.  
 Utskeppning av militär trupp över Östersjön gjordes 1701, 1703 och 1704 
från en uthamn till Norrköping, Skenäs.126 De första ryska krigsfångarna kom 
1703 och Norrköping fick underhålla och inkvartera sådana ända fram till bran-
den 1719. Kvarter och förplägnad kostade mycket, bevakningstjänsten var krä-
vande och därtill kom risken för epidemier. Vidare förekom inkvartering av 

                                                            
121 När fälttåget avbröts hade ca 90 000 vagnslaster körts i genomsnitt i 30 mil vardera. Forlön 
utgick med 8 öre/mil enkel resa, Lindegren 1992, s. 202 
122 1716-1719 gavs ut 40 miljoner nödmynt, nominellt á 1 dsm, varav 15 miljoner löstes in till 
ca halva värdet, Hansson 2003, s. 33 
123 Stycket om det norska fälttåget 1718 med uppmarsch i Jämtland bygger på Hansson 2003,  
s. 32 ff.  
124 1655 var det vådabrand. Ryssar brände Norrköping 1719, Helmfrid 1984, s. 13, 39  
125 Helmfrid 1971, s. 3 ff. 
126 Grauers 1963, s. 85 
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svensk trupp, men aldrig i samma påfrestande omfattning som under 1670-
talet.127

 Vintern 1676/77 medförde inkvarteringen av ett tyskt värvat regemente till-
sammans med utlagor för det danska kriget och fördubblingen av båtmanshållet 
ett ”yttersta armod” för borgerskapet i Söderköping. 128 Vårfloden 1710 förstörde 
stora delar i Söderköping, som var belägna vid stadens åar.129 Genom hungers-
nöden hade många av borgarna lämnat staden; flera hade sålt sin egendom för 
att kunna köpa livsmedel, andra hade tagit värvning som militärer eller båtsmän. 
Det fanns flera änkor än skattebetalande borgare och ca en tredjedel av staden 
kom att ligga öde. Inför fälttåget mot Norge år 1718 skulle Söderköping lämna 
600 tunnor spannmål före maj månads utgång; även Norrköping skulle bidra.130

Betalning skulle ske genom avkortning i kronouppbörderna. Det fanns dock ing-
en säd att tillgå, eftersom skördeåret i östra Östergötland 1717 hade varit mycket 
dåligt. Det slutade med att borgerskapet fick betala 2 dsm per tunna, ca en tred-
jedel av länsmarkegången.131

 Linköpings borgare detacherades till att delta i vakthållningen i Östergötlands 
skärgård 1644, 1659 och 1677, men även tidvis att ingå i Vadstena slotts garni-
son.132 De ekonomiska bördorna som lades på borgarna genom skatter, naturale-
veranser, inkvarteringar av militärer, underhåll och bevakning av krigsfångar var 
mycket mer betungande. Det största trycket fanns under kriget mot Danmark 
1675-79. Därefter repade sig staden snabbt, delvis gynnat av goda ekonomiska 
konjunkturer under en relativt lång fredsperiod. Det stora nordiska krigets på-
frestningar blev särskilt svåra för Linköping eftersom staden brann ned några 
veckor före krigsutbrottet i januari 1700. Man fick fyra års frihet från större de-
len av kronoutskylderna, men det var inte tillräckligt. Befolkningen hade ännu 
inte hämtat sig när pesten bröt ut i oktober 1710, som kulminerade under som-
maren 1711 men upphörde först i januari 1712. Ca en tredjedel av stadens be-
folkning avled; i hela länet avled ca 16 %. 
 Östergötland bedöms ha drabbats relativt hårt i krigets slutskede och särskilt 
genom ryssarnas härjningar. Återhämtningen synes ha skett snabbt och anses ha 
blivit genomförd 1726 utom i Norrköping.133 För att förse de brända kuststäder-
na med byggnadsmaterial utfärdade regeringen exportförbud för bräder 1720-
1723, vilket sedermera övergick i en reglering innefattande kalk och tegel. 
 Bönderna utmed de stora genomfartsvägarna drabbades hårt vid förflyttning 
av krigsfolk; vid krigsrörelser mot Danmark var troligen vägen Nyköping-

                                                            
127 Helmfrid 1971, s. 399 ff. Se även Helmfrid 1952, s. 187 ff. 
128 Helmfrid 1989, s. 60-62 
129 Helmfrid 1987, s. 22 
130 Helmfrid 1990, s. 24 
131 Länsmarkegången var 1717 för råg 6,67 dsm och för råg 5,67 dsm 
132 Avsnittet om Linköping bygger på Lindberg 1976, s. 25 ff. 
133 Söderberg 1968, s. 3, 7 
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Norrköping-Jönköping livligast trafikerad.134 De militära transporterna i sam-
band med krigen mot Danmark hade blivit så betungande för Vikbolandet och 
ett angränsande härad i Södermanland att regeringen öppnade en ny vägförbin-
delse från Norrköping och norrut; denna var klar år 1694.135

                                                            
134 Helmfrid 1952, s. 138. Jämför med att under Trettioåriga kriget i Tyskland drabbades de 
värsta skadorna samhällen som låg längs de stora härvägarna, Franz 1963, s. 141 
135 Helmfrid 1994, s. 32 
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Kap. 6. Diskussion om orsaker till prisförändringarna
Tänkbara orsaker till prisutvecklingen både kortsiktigt i priscykler för spannmål 
och långsiktigt under hela eller delar av perioden kommer att diskuteras. I före-
liggande kapitel kommer inhemska priser i daler silvermynt att användas, men 
även priser omräknade till svenska riksdaler. Att jämföra prisutvecklingen i två 
olika myntslag används som metod för att gruppera priscyklerna i storleksklas-
ser och för att tydliggöra monetära förändringar. Även prisutvecklingen i riksda-
ler av råg under stormaktstiden jämförs med frihetstiden för att undersöka vilka 
principiella skillnader som kan finnas mellan de olika epokerna.  

6.1 Orsaker till prisvariationerna 
6.1.1 Den långsiktiga utvecklingen av priserna på säd i riksdaler 
Några prisserier har räknats om till svenska riksdaler. I fig. 6.1 visas prisutveck-
lingen för råg i Östergötland 1607-1735. För hela perioden ökar priserna. Pris-
stegringen fram till 1636 är stor, men därefter tenderar priserna att minska något.  

Fig. 6.1. Priser på råg i Östergötland 1607-1735. Priser i riksdaler per tunna.  
 Polynom trend  

Anmärkning: Den polynoma trenden har inget förklaringsvärde utan illustrerar endast prisut-
vecklingen

 Några priscykler ter sig annorlunda i priser i riksdaler än i daler silvermynt. I 
flera cykler infaller det lägsta priset i riksdaler under ett angränsande år.1 I cy-
keln 1621-1636 infaller den högsta amplituden både 1629 och 1630 eftersom 
priset i riksdaler är detsamma. I fyra cykler infaller pristoppen på ett annat år: År 
1643 i stället för 1641, 1661 i stället för 1663, 1674 i stället för 1678 och 1719 i 

                                                            
1 Cyklerna med priser i riksdaler är följande: 1636-1646, 1646-1653, 1670-1680, 1691-1701 
och 1721-1728; med priser i daler: 1636-1647, 1647-1654, 1670-1681, 1691-1702 och 1721-
1729. Åren 1653 och 1654 har samma pris liksom 1701 och 1702. Cyklerna 1654-1670 och 
1702-1713 är därför oförändrade. Mellan 1680 och 1681 skiljer endast 0,01 riksdaler 
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stället för 1718. Skillnaderna är ganska stora 1643 och 1674 men marginella i de 
andra fallen.2

 Rangordningen efter storleken på cyklernas amplitud ändras med priser i riks-
daler. De största cyklerna i riksdaler i fallande ordning är 1607-1621, 1691-
1701, 1621-1636 och 1713-1721, där priserna i genomsnitt nästan trefaldigas.3

Cykeln 1621-1636 som i daler var på första plats har bytt rangordning med 
1607-1621. Vidare har cykeln 1691-1701 bytt plats med 1713-1721, som i daler 
kom på andra plats. De medelstora cyklerna 1646-1653, 1670-1680 och 1702-
1713, har oförändrad rangordning. 1681-1691 är större än 1721-1729 och har 
bytt plats medan 1654-1670 som låg i mitten har flyttats ned till nästa sista plats 
i rangordningen. Den minsta cykeln är 1636-1646 även med priser i riksdaler. Se 
tab. 56 i Tabell- och diagrambilagan. 
 Det högsta priset i riksdaler i undersökningsperioden kommer redan 1650. 
Det är 5 % högre än det näst högsta priset som infaller först 1697. Lågpriset 
1713 är lägre än alla föregående priser efter 1622. Liksom medianpriserna i cyk-
lerna i daler stiger och sjunker dessa jämfört med föregående cykel varannan 
gång mellan 1621 och 1713. Det börjar med en ökning på 48 % i cykeln 1621-
1636, det näst största prisstegringen. Den högsta ökningen är i cykeln 1691-
1701 (50 %); cyklerna 1646-1653 och 1721-1728 har också stora ökningar (35 
och 28 %).  Den största minskningen är i cykeln 1680-1691 med –28 %; värdet 
är nästan detsamma 1654-1670 (-26 %). 
 Hur ser det ut efter år 1735? Prisutvecklingen för råg i Östergötland 1600-
1774 har studerats genom att länka samman avhandlingens priser med länsmar-
kegången i annan prisstudie och att räkna om priserna till svenska riksdaler.4

Länsmarkegången bedöms vara representativ för prisutvecklingen under frihets-
tiden, när det gäller att identifiera eventuella priscykler och för att bestämma 
trendutveckling. 
 Som framgår av fig. 6.2 finns det två brott i den långsiktiga utvecklingen un-
der perioden 1607-1774. Trenden från 1607 till 1636 stiger brant. Fram till 1738 
är tendensen något sjunkande priser; det lägsta priset år 1636 under den reste-
rande delen av stormaktstiden på 1,43 riksdaler sjunker med knappt 30 % till 
1,11 riksdaler 1738. Därefter ökar priserna från det lägsta priset 1738 till det 
lägsta priset på 1,68 riksdaler år 1774 i slutet av frihetstiden.  
 Även mellan 1721 och 1774 (under frihetstiden) fortsätter prisutvecklingen i 
ett cykliskt mönster med lägsta priser 1728, 1738, 1750, 1759 och 1766 och där-
på följande högsta priser 1736, 1747, 1756, 1763 och 1771. Efter 1771 sjunker 
priserna igen och värdet 1774 är mindre än hälften jämfört med pristoppen. Det 
finns därför anledning att betrakta 1766-1774 som en cykel fast det slutet kan 
ligga senare än 1774. 

                                                            
2 Skillnaden är 1643: 2,13 och 1641: 1,87 riksdaler; 1674: 2,22 och 1678: 1,79 riksdaler. 
Mindre är skillnaden 1661: 2,31 och 1663: 2,24 riksdaler; 1719: 2,73 och 1718: 2,70 riksdaler 
3 De tre största ökningar är mellan 183 och 208 % och den fjärde 1713-1721 med 157 % 
4 Jörberg 1972 
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 Fig. 6.2. Priser på  råg i riksdaler per tunna i Östergötland 1600-1774. 1600-1685: Tabell-  
 och diagrambilagan 1686-1735: Medelvärdet av priser i Tabell- och diagrambilagan och  
 länsmarkegång. 1735-1774: Länsmarkegång 

 Anmärkning: 1) Källa för länsmarkegång: Jörberg 1972, I, s. 133 ff.  
 2) Trender: 1607-1636: y = 0,0415x + 0,806 R2 = 0,6068; 1636-1738:  
 y = -0,0018x + 1,8631. R2 = 0,0114; 1738-1774: y = 0,0235x + 1,9292. R2 = 0,1517 

  Om alla sexton priscykler mellan 1607 och 1766 rangordnas i storlek efter 
amplitud i fallande ordning kommer tre av frihetstidens sex cykler över genom-
snittet. Två av de tre största cyklerna inträffar redan mellan 1607 och 1636 och 
den fjärde under stormaktstidens sista år.5 I tab. 6.1 har priscyklerna rangordnats 
i fallande ordning efter prisförändringens storlek och grupperats i storleksklas-
ser. Det är mindre variation mellan cyklernas storlek under frihetstiden än under 
stormaktstiden.  

Tab. 6.1. Priscykler 1607-1774 med priser i riksdaler och rangordnade efter storleken på pris-
ökning inom cykeln  

Prisökning Md M Cykel 
% % % 
208-157  185 184 1607-1621, 1691-1701, 1621-1636, 1713-1721 
148-125 137 137 1750-1759, 1738-1750, 1766-1771,1646-1653 
100-91 94 95 1759-1766, 1670-1680, 1702-1713, 1728-1738
88-80 81 83 1721-1728, 1680-1691, 1654-1670 
49   1636-1646 

Anmärkning: 1) Median för alla cykler: 113 %, aritmetiskt medelvärde: 122 %.  
2) Cykler efter stormaktstiden anges med kursiverad stil 

 När cyklerna rangordnas i storlek efter prisförändring från cykelns första år 
till sista år i fallande ordning kommer tre av frihetstidens cykler på eller över 
                                                            
5 Avser cyklerna 1607-1621 och 1621-1636 respektive 1713-1721 
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och tre under medium. I tab. 6.2 har priscyklerna rangordnats i fallande ordning 
efter prisförändringens storlek och grupperats i storleksklasser. 

Tab. 6.2. Priscykler 1607-1774 med priser i riksdaler och rangordnade efter storleken på  
prisförändringen i cykelns slut jämfört med cykelns början

Prisförändring Md M Cykler 
% % % 
77-32 39 48 1621-1636, 1607-1621, 1713-1721, 1738-1750
11-1 7 7  1691-1701, 1750-1759, 1759-1766, 1636-1646, 1680-1691 
-1 till -9 -5 -5 1766-1774, 1670-1680, 1728-1738, 1654-1670 
-14 till -20 -17 -17 1702-1713, 1646-1653, 1721-1728

Anmärkning: 1) Median för alla cykler: 3 %, aritmetiskt medelvärde: 11 %.  
2) Cykler efter stormaktstiden anges med kursiverad stil

 Tre av cyklerna med den största prisstegringen inom cykeln har också den 
största ökningen i tab. 6.2. Av de åtta cykler som rangordnas lägst (medium och 
därunder) har alla en prissänkning mellan cykelns första och sista år utom 1759-
1766, som har en ökning med 7 % och 1680-1691 med 1 %. Det är tydligt att 
stora prisstegringar från cykelns första år till sista år inträffar i cykler med stor 
amplitud. 
 Tendensen är att cyklernas längd blir något kortare eftersom genomsnittet för 
alla cykler mellan 1607 och 1766 är 11 år men mellan 1607 och 1621 12 år.6

 Priscyklerna inträffar således inte endast under stormaktstiden utan fortsätter 
under hela frihetstiden. Efter stormaktstiden får cyklerna något större amplitud, 
något större kvardröjande effekt genom att prisökningen efter varje priscykel 
blir något större och något kortare längd.  
 Källäget medger att koppla samman priser på talg i Östergötland med läns-
markegångar för att studera utvecklingen 1636-1774.7 Det lägsta priset i riksda-
ler under stormaktstiden inträffar 1687 (0,72 riksdaler) och underskrids under 
frihetstiden år 1737 och 1738 (0,68 riksdaler). Men det är också en svacka i pri-
set 1706 innan priserna börjar stiga uppåt under 1710-talet. Det högsta priset 
inom stormaktstiden är 1,80 riksdaler (1718) och överträffas inte under de föl-
jande åren fram till 1774. För hela perioden 1636-1774 är tendensen en helt 
obetydlig ökning av priserna. För tiden 1636-1687 är trenden negativ; 1687 vän-
der priserna uppåt till 1716; mellan 1738 och 1774 är trenden ganska likartad 
den föregående.8 Däremellan är det en orolig tid prismässigt. Prisrörligheten är 

                                                            
6 Både median och aritmetiskt medelvärde för cyklernas längd är för 1607-1766: 11 år men 
1607-1621: 12 år. Cyklernas längd är för 1738-1750: 13 år, 1728-1738: 11, 1750-1759: 10 
samt 1721-1728 och 1759-1766: 8 år 
7 Se fig. 44 i Tabell- och diagrambilagan 
8 Linjära trender talg: 1636-1687: y = -0,0055x + 1,1776, R2 = 0,3167;  
1687-1716: y = 0,0061x + 0,8224, R2 = 0,2997;  
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drygt dubbelt så stor under frihetstiden (1620-1774) som i slutet av stormaktsti-
den (1662-1716).9

 Även för smör kopplas priser i Östergötland 1654-1774 samman med läns-
markegångar.10 Se fig. 45 i Tabell- och diagrambilagan. Det absolut lägsta priset 
i riksdaler på smör under stormaktstiden inträffar 1712 (0,73 riksdaler), när pri-
serna först definitivt börjar stiga uppåt mot pristoppen 1719. Därefter sjunker det 
till en lägsta nivå 1743 (0,63 riksdaler). Mellan 1654 och 1712 är trenden för 
smör svagt negativ. Bortsett från 1713-1742, då prisvariationerna är mycket sto-
ra, inträffar ett trendbrott 1643, som följs av en prisökning.11 För smör är pris-
rörligheten drygt tre gånger större under frihetstiden än under den senare delen 
av stormaktstiden.12

6.1.2 Källor till uppgifter om skördeutfall
De uppgifter som finns från äldre tiders skördeutfall i källorna gäller nästan en-
bart krisår; goda eller medelgoda skördar fästes mindre avseende vid.               
D. Hannerberg har i en avhandling kommit fram till att s.k. allmänna skördeom-
dömen, som tidigare använts bl.a. av Heckscher, förefaller att vara alltför onyan-
serade.13 Regionalt differentierat material efterfrågas framför allmänna medel-
värden för stora områden eller längre tidsperioder; t.ex. kan skörden vara god i 
en del av landet och dålig i en annan.14 Tiondeuppgifter bedöms som relativt till-
förlitliga, men man bör utgå från att de är tagna i underkant eftersom det är fråga 
om taxeringslängder. Han har räknat samman sockensummor av tionden i Närke 
av olika sädesslag sedan de omräknats till ren säd.15 Dessa tiondeuppgifter utgör 
underlag för de uppgifter som tagits fram och ses som ”likvärda omdömen om 
skörden”.16

 Det finns en annan källa som Hannerberg har utnyttjat.17 Uppgifterna om 
skördarna gäller 1695-1718 och grundar sig till stor del på ”landshövdingars 

                                                                                                                                                                                             

1738-1774: y = 0,0118x + 0,932, R2 = 0,346 
9 KvaK: 1662-1716: 15; 1620-1774: 33  
10 Jämför avsnitt 4.3.3 
11 Linjära trender smör: 1654-1774: y = 0,0046x + 0,796, R2 = 0,3174;  
1654-1712: y = -0,004x + 1,0344, R2 = 0,512; 1743-1774: y = 0,0137x + 1,1647, R2 = 0,199 
12 KvaK: 1662-1716: 12; 1620-1774: 39  
13 Hannerberg 1941, s. 201 ff. P. E. Brolin 1954 har utrett sambandet mellan olika serier av 
skördeomdömen. Han underkände bl.a. E. Ekmans undersökning om årsväxten i Sverige 
1523-1781 (1783). Skördeomdömena under 1700-talet har även behandlats av Heckscher 
1957 och Utterström 1957 
14 Hannerberg 1950, s. 73 ff. 
15 Hannerberg 1941, s. 198 har använt omräkningar till ren säd eller strid säd för att kunna 
göra kvantitativa jämförelser mellan olika sädesslag. Råg och korn bedöms likvärda och be-
håller sina tunnetal, för vete multipliceras med 4/3, havre med  och blandsäd med 2/3. Enligt 
Lindgren 1939, s. 12 f. gjordes en sådan omräkning i Västergötland redan på 1630-talet 
16 Hannerberg 1941, s. 203 
17 Axelsson 1888 
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skrivelser till Kungl. Maj:t och i hans frånvaro till rådet”.1 En nackdel är att det 
oftast rör skördeuppgifter för hela län. Vidare ligger det nära till hands att lands-
hövdingarna hade intresse av att deras framställning inte skulle bli alltför ljus. 
 Eftersom forskningen om skördar förkommit sparsamt är det ont om sådana 
uppgifter. Utöver Hannerberg och Axelsson har frekventa uppgifter hämtats från 
B. Helmfrids olika verk och A. Hegardts avhandling.2 Sporadiskt har även andra 
källor använts. Flera andra forskare har lämnat samstämmiga uppgifter, men in-
trycket är att de använt samma sekundära källor.3

6.1.3 Analys 
De höga priserna både 1598 och 1602-16034 sammanföll med missväxter, dvs. 
prishöjningen torde främst ha berott på knapphet. Heckscher anser det sannolikt 
att prisstegringen var påverkade av politiska förhållanden.5 Under flera år mellan 
1596 och 1603 var det missväxter i Sverige delvis samtidigt med pester och 
eventuellt andra sjukdomar.6 I Bälinge i Södermanland skriver prästen 1601 att 
all säd blev ’förköld’ och fördärvad, 1602 att det var ’ett hårt år och dyrtid’ och 
1603 att det inte blev någon säd alls.7 1602 blev det hungersnöd och en svår far-
sot i Kalmartrakten.8 Under 1603 spred sig pesten uppåt i landet och det skall ha 
varit ett svårt år för Sverige.9 1604-1607 var emellertid goda, särskilt 1607 då 
priserna var låga.10 Enstaka uppgifter om skördar överensstämmer således med 
några av priserna.  
 Priscyklerna mellan 1607 och 1729 har rangordnats i fallande ordning efter 
prisökningens storlek i Östergötland från det första året inom cykeln till året 
med det högsta priset samt grupperats i tre storleksklasser. Hänsyn har tagits 
både till priser uttryckta i daler och i riksdaler. 
 Till den första gruppen har förts de två mycket stora cyklerna, den stora och 
en medelstor cykel i daler myntsystem.11 Det är fråga om prisökningar på i me-
deltal ca 275 % i daler och drygt 180 % i riksdaler. Den andra gruppen består av 
fyra medelstora cykler.12 Medianen för prisökningen är ca 100 % för både priser 

                                                            
1 Axelsson 1888, s. 2 
2 Främst Helmfrid 1965 och 1971; Hegardt 1975 
3 T.ex. Boëtius 1951 
4 Se fig. 4.1 
5 Heckscher 1935-36, s. 221-222 
6 Larsson 1972, s. 159 ff., Molin 1953, s. 147, Rodhe, m.fl. 1938, s. 155 
7 Mörner 2001, s. 26 
8 Hofrén 1949 
9 Tallerud 1999, s. 63. I Bälinge dog många människor 1603 av hunger och pest som ”grasse-
rade”, Mörner 2001, s. 26 
10 Avser Östergötland, Kalmartrakten och Stockholm. Se fig. 4.1  
11 1621-1636 och 1713-1721 är mycket stora cykler, 1607-1621 är stor och 1691-1702 är me-
delstor i daler myntsystem 
12 Det är de tre cyklerna mellan 1647 och 1681 samt 1702-1713  
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i daler och i riksdaler.13 I den tredje gruppen ingår de tre små cyklerna.14 I de 
små priscyklerna ökar priserna i genomsnitt med knappt 70 %.15

De största priscyklerna: Prisökningarna är i medeltal ca 275 % i daler och drygt 
180 % i riksdaler. Medium för prisförändringarna från cykelns första år till sista 
år är drygt 80 % efter priser i daler och drygt 50 % i riksdaler. Det är långa pris-
cykler, i genomsnitt 13 år. 
 Priscykeln 1607-21 en av de största under stormaktstiden, i myntsystem riks-
daler störst och i daler på tredje plats.16 De huvudsakliga orsakerna till prisök-
ningarna tycks vara monetära förhållanden och krig. Den högsta amplituden in-
faller 1630 i priser i daler men både 1629 och 1630 i riksdaler. Mellan cykelns 
första och sista år steg priserna med 75 % i daler och med drygt 60 % i riksdaler. 
 Under perioden skedde en viss myntförsämring.17 Värdet mellan silvermark-
myntet och riksdaler från 1560 och in på 1600-talet skiftade kring 4 mark, men 
hade 1607 inofficiellt stigit till 6 mark.18 Mellan 1612 och 1619 förändrades 
riksdalerns lagliga värde från 6 mark till 6,5 mark.19 Men priserna räknade i 
riksdaler visar samma profil på cykeln som uttryckta i daler; både priser i daler 
och i riksdaler steg med samma värde mellan 1607 och 1617. 
 Det finns få skördeuppgifter. För Östergötland finns det inga uppgifter om 
skördar på 1610-talet. Skördarna betecknas allmänt som i stort sett goda under 
1610-talets senare hälft, särskilt 1616 och 1617.20 I Norrköpingstrakten fick man 
särskilt goda skördar kring år 1620. 
 Under perioden befann sig Sverige i krig med Danmark. 1611-1613 lyckades 
danskarna inta fästningen vid Kalmar och staden brann ned.21 22 Danskarna här-
jade så svårt på väg upp mot den andra försvarslinjen i Östergötland att man inte 
kunde räkna med att ta upp skatt i de aktuella landskapen. Under 1612 kallade 
Gustav II Adolf ”man ur huse” i hela Götaland och Svealand. I augusti 1612 gav 
danskarna upp försöket att erövra Sverige.
 Orsakerna till 1690-talets priscykel, 1691-1702, synes vara missväxter. Cy-
keln blev den fjärde största räknat i daler men näst störst räknat i riksdaler.23

Prisökningen till 1697-1698 i procent är lika stor i båda myntslagen. 1702 var 
priset i daler och riksdaler endast 10-15 % högre än 1691.  

                                                            
13 I daler: 100-125 %; i riksdaler: 80-125 % 
14 Till gruppen med minsta prisökningar i cyklerna hör 1681-1691, 1721-1729 (efter stor-
maktstiden) och 1636-1647 
15 80 % i riksdaler 
16 Se fig. 4.2 i kap. 4 
17 Se Appendix Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde
18 Lagerqvist och Nathorst-Böös 1981, s. 150. Jfr Wolontis 1936, s. 60 
19 Swenne 1933, s. 185 
20 Friberg 1956, s. 61 ff.  
21 Sundberg 1998, s. 138 ff. 
22 Det var höga priser i Kalmartrakten 1609-1613 
23 Se fig. 4.9 
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 Den goda tiden i Närke fortsatte in på 1690-talet med mycket goda skördar 
1690, 1691 och 1692. Det överensstämmer med uppbörderna i Uppland och 
Västmanland, men den kraftiga prisuppgången 1693 återspeglar sjunkande upp-
börder. 1695 betecknas skörden i Närke som ”nästan missväxt”. Det finns 
många omdömen från olika missväxtområden i Sverige under det året men med 
olika svårighetsgrader. För de kommande besvärliga åren 1697 och därefter, 
med svår missväxt i nivå med 1677 och 1709, var utgångsläget i Närke ganska 
gott. Det var missväxt i östra Östergötland 1695 och 1697.41 1699 års skörd 
tycks ha varit något bättre än medelgod. Prisökningarna 1697-98 föregicks av 
minskade uppbörder 1696 i Västmanland och Uppland; spannmålsuppbörderna 
1698 stiger trots allt kraftigt. 1700 års skörd i landet var god, 1701 och 1702 
hade medelgoda skördar i Närke men det förra året var bättre än det senare. 
 De svåra missväxterna under 1690-talet berodde bl.a. på ojämna väder-       
förhållanden; kulmen skulle ha nåtts 1695, 1696, 1697.42 Under 1696 och 1697, 
då vintern varade till midsommar och sommaren var regnig, slog skördarna fel 
och missväxt drabbade stora delar av riket. Värst var förhållandena i Finland, 
Västerbotten och Dalarna, men även i Uppland och Södermanland var det 
svårt.43 Karl XI undsatte folket med ca 170 000 tunnor säd under 1695, 1696 och 
1697. Under den stora hungersnöden 1697 klarade sig, såvitt det är känt, folket i 
södra och mellersta Sverige bäst. Mer än 10 % av hela rikets befolkning skulle 
ha avlidit under ett år.44 I Finland höll stora delar av befolkningen på att svälta 
ihjäl.45 Under 1698 steg dödligheten i Närke till 90 promille. Under 1690-talet 
försvårades försörjningsläget i Sverige genom beroendet av spannmålsimport. 
Uppsala akademis handlingar tyder på att den svenska spannmålsförsörjningen 
var ovanligt dålig 1697.
 I cykeln 1621-36 steg priserna mest av alla cykler räknat i daler och på tredje 
plats i riksdaler.46 Prisökningen mellan cykelns första och sista år är också störst 
nu räknat i riksdaler och näst störst i daler.47 Fyra huvudorsaker har påverkat 
prisstegringen: monetära förhållanden, krigsförberedelser och krig, dåliga skör-
dar samt farsoter. 
 De mycket stora prisökningarna i cykeln berodde till stor del på monetära för-
hållanden.48 1624 och främst 1625 kom kopparmyntningen igång i Sverige och 

                                                            
41 Helmfrid 1949, s. 19. Axelsson 1888 s. 14-15 uppger däremot att statskontoret meddelade 
att några provinser och län, t.ex. Östergötland och Närke, inte hade varit ’så svårt trykkta’ av 
missväxten 
42 Jonasson 1978, s. 87 
43 Åberg 1997, s. 8, 197 
44 Nöden i Sverige-Finland var den värsta sedan Gustav Vasas tid; i Stockholm plundrades 
bagerier, Kirby 1990, s. 270  
45 Hungersnöden i Finland 1696-1697 räknas som en av de mest fruktansvärda katastroferna i 
Europas historia. En fjärdedel eller en tredjedel av befolkningen dog, Jutikkala 1955, s. 48 
46 Se fig. 4.3 
47 I riksdaler ca 75 % och i daler ca 90 % 
48 Se Appendix Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde



181

de nya mynten började komma ut under 1627 samt nådde sin höjdpunkt 1628.49

1633 vidtogs viktiga åtgärder, dels genom att silvermyntet återigen gjordes till 
landets huvudmynt, dels att kursen sänktes från 6,5 mark till 6 mark för 1 riksda-
ler. Av koppar skulle då endast skiljemynt utmyntas.50 Vidare halverades de 
gamla kopparmyntens präglade värden, vilket innebar att man började skilja på 
daler kopparmynt (dkm) och daler silvermynt (daler); 2 dkm var därefter endast 
värda 1 daler silvermynt.  

1630 och 1631 gick ca 3/4 av Sveriges statsbudget åt till att finansiera kriget. 
Stora svenska truppstyrkor utrustades och sändes iväg.51

 Under åren i cykeln var det några goda skördeår på 1620-talet i Kalmartrakten 
(Ålem), men som följdes av pest och dyr tid i slutet på 1620-talet och in på 
1630-talet.52 Slutet av 1620-talet och början av 1630-talet är kända för sina dåli-
ga skördar. I åtta härad i Götaland präglades åren 1628-30 av svag skörd, men 
även av att farsoter kom in i landet under vintern 1629/30.53 1627 års skörd i 
Västerbergslagen var ymnig; därefter skedde en påtaglig försämring.54

 Under vintern 1630/31 klagade rådet över att missväxten och pålagorna var 
svåra att uthärda.55 Tiondelängder från Närke 1631, 1633 och 1637 tyder på me-
delmåttiga till goda skördar.56 I Västerbergslagen var det missväxter under 1633 
och 1634. 1635 var ett medelgott år, 1636 något sämre.57

 En osedvanligt våldsam pest drog fram över Sverige i början av 1620-talet.58

Många offer i Östergötland berodde på att både 1622 och 1623 var klena skör-
deår; folkets motståndskraft mot sjukdomen undergrävdes; i december 1622 
fanns inte en socken, som var fri från pest.59 Särskilt svåra epidemier uppträdde i 
Norrköping 1623 men även 1629.60 Redan under hösten 1622 inställdes tingen i 
Östergötlands bergslag och marknaderna avlystes. Från pesten 1629 finns det 
indikationer från mantalslängderna, som visar att borgerskapet minskade med ca 
20 %. Landshövdingen isolerade de sjuka; trupp på genommarsch söderut leddes 
förbi Norrköping. Epidemin avklingade vid årets slut.61 1630-talet drabbades 
hårt av pest, och värst var det som vanligt på Ostkusten, som på den tiden hade 
                                                            
49 Swenne 1933, s. 186-187 
50 Avser fyrkar, dvs.  öre 
51 Se avsnitt 5.4.1    
52 Som jämförelse kan nämnas att det var dåliga skördar 1622/23-1623/24 i östra Tyskland 
och Polen, Abel 1980, s. 178-180. 1624/25 var ett exceptionellt dåligt skördeår i Tyskland, 
Abel 1980, s. 153 ff. 
53 Det gäller två härad i nordöstra Västergötland, i tre härad i södra Östergötland och i tre hä-
rad i sydöstra Småland, Larsson 1972, s. 164, 166 
54 Friberg 1956, s. 61-62 utifrån tiondelängder i Grangärde 
55 Wetterberg 2002, s. 525   
56 Uppgifter för Närke grundar sig på Hannerberg 1941 s. 205 ff. om inte annat anges 
57 Uppgifter för Västerbergslagen grundar sig på Friberg 1956, s. 61 ff. om inte annat anges 
58 Larsson 1972, s. 162 
59 Lindberg 1976, s. 23 ff. År 1622 omtalas en pest i Skänninge, Westling 2002, s. 35 
60 Helmfrid 1965, s. 298-299 
61 Få rådsmöten i Skänninge 1630 berodde på en föregående ’rysspest’, Westling 2002, s. 35 
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de livligaste kontakterna runt Östersjön. 1635-1636 var den särskilt svår i Öster-
götland.62

 Räknat i daler blev priscykeln 1713-1721 den näst största under undersök-
ningsperioden, men räknat i riksdaler den fjärde.63 Pristoppen 1718-1719 ligger i 
slutet av stormaktstiden. Priset på råg blev dubbelt så högt i Östergötland som 
1713 men knappt 40 % högre i riksdaler. Utmärkande för perioden är myntför-
sämring, krigsförberedelser och krig men det var också dåliga skördar under en 
följd av år. 
 En stark bidragande orsak till den stora amplituden i cykeln var myntförsäm-
ringen under andra hälften av 1710-talet.64 1713 förbättrades skördarna i Närke. 
1714 och 1715 synes skörderesultaten ha varit växlande i olika delar av Närke, 
men närmast kan de betecknas som medelgoda. 1713 och 1715 var uppbörderna 
relativa stora vid Uppsala akademi och priserna låga men under det senare året 
inträffade en nedgång i samtliga uppbörder.65 För 1716 finns det flera uppgifter 
från Älvsborgs län, Blekinge och Dalarna om att skörden skadades av långvariga 
sommarregn.66 1717 var skörden i allmänhet klen i Närke och under de två föl-
jande åren var skördarna dåliga, 1719 var sämre än 1718. Att rågskörden slog fel 
1719 framgår av både pris och uppbörd vid Uppsala akademi. Decenniet torde 
ha haft svaga skördar under fyra år i följd, 1716-1719. 1720 var skörden i Närke 
bättre än medelgod. 
 Landshövdingarna rapporterade stor spannmålsbrist i 1717 års skörd. Skörde-
utfallet 1717-18 torde ha varit sämre än 1709-10, inom vissa delar av landet lika 
illa som 1695-97. 1717-18 hade importmöjligheterna från östersjöprovinserna 
förlorats. Västerifrån var importen beskuren genom kriget mot Danmark och 
Englands fientliga inställning till Sverige.67

 Det finns många belägg för brist på hö under vintern 1713-14 för den svenska 
arméns behov i fälttåget mot Norge.68 Missväxten 1714 dokumenteras i flera 
källor. Knektlegor, inkvarteringar och durchmarscher anges som andra orsaker 
till böndernas fattigdom.  

De medelstora priscyklerna: Prisökningarna är i medeltal ca 100 % både i daler 
och i riksdaler. Medium för prisförändringarna från cykelns första år till sista år 
är ca -5 % i priser i daler och -10 % i riksdaler. Det är i genomsnitt 12 år långa 
priscykler. 

                                                            
62 Lundström 1914, s.192 
63 Se fig. 4. 11 
64 Se Appendix Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde
65 För 1716 och 1717 saknas tiondeuppgifter i Närke, Hannerberg 1941, s. 211 refererar till 
Axelsson 1888, s. 25 ff. 
66 Hannerberg 1941, s. 211 
67 Det blev även brist på salt; priserna på spannmål och salt steg mycket kraftigt, Jonasson
1978, s. 89. Det var exportförbud, tullfrihet samt maximipriser på spannmål, salt och sill  
68 1716 ökade böndernas rustningsbördor, vilket ledde till knot och ohörsamhet mot myndig-
heterna, Olander 1946, s. 80 ff.  
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 Prisökningarna i priscykeln 1647-1654 var den största i gruppen både i daler 
och i riksdaler. Priserna 1654 sjönk under nivån för 1647 på de tre orterna söder 
om Stockholm.69 Orsak till prisstegringarna i cykeln är främst svaga och dåliga 
skördar men också påverkan av farsoter. 
 Under 1647 förekom felslagna skördar och skörden 1648 betecknades som 
svag medan den var medelgod eller något därunder i Närke. Årsväxten 1649 
slog fel i landet, och det var en mycket hård tid.70 I Närke var 1649 ett mycket 
svagt år, nästan missväxt. 1650-talet inleddes med allmänna och svåra missväx-
ter under de två första åren,71 men i Östergötland började nödtiden på vissa stäl-
len72 redan 1649 med översvämningar under sommaren.73

 Under de närmast följande åren blev skörden i Östergötland knapp.74 Efter tre 
eller fyra dåliga skördeår bör vintern och våren 1653 ha varit en svår tid. Skör-
den 1653 blev emellertid genomgående över medelmåttig och i många socknar 
god eller ymnig; bättre än på andra håll. 1653 i Närke var definitivt bättre än 
1652. Att skördarna kunde vara ojämnt fördelade även inom en mindre region 
visas av att i ett härad i Södermanland uppges att skörden 1649 var medelgod; 
1650 och 1651 var den dock mycket dålig och 1653 var den ymnig.75 De an-
märkningsvärt lägre priserna år 1651 än 1650 och 1652 i prisserierna för såväl 
spannmål som råg och korn norr om Södermanland76 tyder på att skörden i Svea-
land det året var bättre77, 78 än i Götaland eller på en stor spannmålsimport.79

Motsvarande priser i Hedemora och Gävle var dock högre 1651 än under 1650.80

Typiska priser på råg under 1650 och 1651 i Götaland uppvisas också i Väster-
vik.81

                                                            
69 Se fig. 4.5 
70 Brev från Per Brahe till Axel Oxenstierna, Johansson 1924, s. 67. Se även Sundquist 1938, 
s. 78 not 1 avseende Vallentuna 
71 I de flesta länderna i Europa steg priserna kraftigt efter det trettioåriga krigets slut kring 
1650, Hegardt 1975, s. 156 
72 I Bobergs och Dals härad i Västanstång var årets skörd den minsta i mannaminne, Westling 
2002, s. 35 
73 Omkring 15 % av invånarna dog i Östergötland 1650-1652 av den missväxt och de sjukdo-
mar som blev följden av katastrofen ”Olsmässofloden” i Östergötland 1649, Olsmässofloden i 
Östergötland   
74 Hannerberg 1941, s. 205-206 
75 Hannerberg 1941, s. 206   
76 För råg vid Västerås hospital var dock priserna inte högre år 1652 än 1651, vilket överens-
stämmer med Likvidationskommissionens uppgifter för Västerås där priset var högst 1651  
77 I Uppland var Akademins uppbörd 1651 avsevärt högre än under både 1650 och 1652 men 
även större än under 1653, Hegardt 1975, tab. 2 
78 Priserna på råg i Nora var enligt Likvidationskommissionen följande: 1650: 8,00 daler; 
1651: 7,40; 1652: 8,00; 1653: 8,00 och 1654: 3,40 daler, RA, Likvidationskommissionen    
79 Denna ”dubbeltopp” 1650 och 1652 återfinns även i priserna från Frankrike och Polen, He-
gardt 1975, s. 156 
80 Medelpriserna på råg och korn i Gävle var högst 1651, RA, Likvidationskommissionen 
81 Priser på råg i Västervik: 1649: 3,00 daler; 1650: 6,00; 1651: 6,75; 1652: 6,68 och 1653: 
5,20 daler, RA, Likvidationskommissionen 
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 Särskilt svåra epidemier uppträdde i Norrköping 1650-51.82 Epidemin vid 
mitten av 1600-talet torde också ha haft karaktär av sensommarsjukdom under 
några få år.83 Ökningen av dödligheten i Norrköping år 1650 föranledde staden 
att inrätta ett nytt hospital (epidemisjukhus) utöver det kronohospital som redan 
fanns.84 I Skedevi socken i Östergötland var dödligheten 1650 fem gånger större 
än genomsnittet för den närmaste 20-årsperioden.85 Pesten kom tillbaka till 
Stockholm 1653 och varade in på 1654, men fanns också i Kalmar år 1654.86

 Cykeln 1670-168187 tillhör gruppens medium. Ökningen till pristoppen 1678 i 
daler är 100 % men också till det högsta priset 1674 i riksdaler. I slutet av cy-
keln faller priserna till något högre nivå än 1670 men till samma i riksdaler. 
Pristoppen var i flera prisserier i studien flerårig kring 1672, 1674 och 1675. 
Prisfallet därefter var snabbt. Priserna i undersökningen spretar åt olika håll; Ös-
tergötland och Nyköping följs dock någorlunda åt. Huvudorsaker till prishöj-
ningar synes vara krig och missväxter. 
 Det finns en hel del uppgifter om skördarna som överensstämmer med priser-
na. 88 De bästa åren skulle ha varit 1670, 1676 och 1679. 1672-1674 nämns som 
missväxtsår i Lövstad, Östergötland.89 Under 1671, 1672, 1675 och 1678 var det 
knappa skördar i Närke, 1673 var ett dåligt år samt 1674 och 1677 missväxt.90

Små uppbörder i Uppland och Västmanland 1677 stämmer överens med prislä-
get.  
 Flera års dåliga skördar följdes av det danska kriget, som började 1674. För-
svårande omständigheter i Kalmartrakten under det året var missväxt, boskaps-
sjuka och rytteriets underhåll.91 Kriget kan ha bidragit till att spannmål undan-
hölls 1674. Även om finanserna var ansträngda 1613-19, 1629-31 och 1655-61 
var skattebördan som störst från 1675 ända fram till 1690. Tio år efter kriget 
togs skatter i anspråk för återuppbyggnad.92

 Cykeln 1702-171393 ligger också i gruppens mitt. Pristegringen i cykeln med 
ca 100 % kulminerade 1708-1709, med undantag för Kalmartrakten. I slutet av 
priscykeln sjönk priserna i de flesta fall under det första årets nivå både i daler 
och riksdaler. 
                                                            
82 Helmfrid 1965, s. 298-299 
83 Sondén 1969, s. 46-47 
84 Helmfrid 1965, s. 301 
85 I Skedevi socken var dödligheten fem gånger större än genomsnittet för den närmaste 20-
årsperioden, Wennberg 1947, s. 38, n. 54 
86 Tallerud 1999, s. 69 
87 Se fig. 4.7 
88 I Europa var det två pristoppar på 1670-talet, den första 1673, 1674 eller 1675, den andra 
var utdragen under tre år 1677-79; 1676 var ett mellanår, Hegardt 1975, s. 156 
89 Wennberg 1947, s. 189 n. 24, 201 n. 63 
90 I böndagsplakatet från mars 1675 skriver man allmänt om ’stor missväxt och hunger’, Han-
nerberg 1941, s. 207 
91 Hofrén 1949, s. 175 
92 Roberts 1980, s. 52 
93 Se fig. 4.10 
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Det främsta skälet till priscykeln är dåliga skördar och missväxter, att kriget 
medförde militära anspråk samt den stora pesten, den sista som varit i Sverige. 
 I Närke var det 1702 medelgoda och 1703 knappa skördar men ingen miss-
växt. I Västmanland skulle det ha varit missväxt under både 1702 och 1703.94 I 
Närke 1704 var det medelgoda skördar eller bättre och ett rekordår för Uppsala 
akademi med stora intäkter och uppbörder. För 1705 lämnas allmänt omdömet 
”under medelmåttan”.95

 Under andra hälften av 1700-talets första decennium var nästan alla år dåliga 
skördeår liksom år 1710. Skördarna 1706 var svaga i Närke och 1707 missväxt. 
För 1708 saknas uppgifter men en bedömning är att det var missväxt i Örebro 
län. Missväxt omtalas i Älvsborgs och Jönköpings län, även om den inte var av 
det svårare slaget, men i Uppland synnerligen svår missväxt. Skörden i Närke 
1709 var den sämsta under hela perioden 1652-1727.96 Under 1709 finns det ett 
entydigt samband mellan brist på spannmål och höga priser i Västmanland och 
Uppland. Missväxten fortsatte även 1710 fast inte så svår som 1709. Skördarna 
under åren 1706-10 medförde att tiden kring 1710 var oavsett krigen de svåraste 
under hela perioden 1652-1727.97

 Den svåraste epidemin under Karl XII:s tid var den stora pesten 1710-1712, 
som kom till Sverige över Östersjön och spreds vidare med skeppsfarten längs 
kusten söderut, längs Mälardalen samt med durchmarscher och spannmålsforor 
längs huvudvägarna in i landet.98 Norrköping befolkning halverades 
1710/1711.99

 1711-1713 innebar förbättrade skördar. 1710, 1712 och 1713 var uppbörderna 
relativa stora vid Uppsala akademi och priserna låga.100

 Cykeln 1654-1670101 är den minsta inom gruppen. Ökningen till pristoppen 
1663 i daler är drygt 100 % men 80 % till det högsta priset 1661 i riksdaler. I 
slutet av cykeln faller priserna åter till samma eller något lägre nivå utom i Ny-
köping, där det stiger kraftigt. Som synes har växelrelationerna mellan daler och 
riksdaler förskjutits på så sätt att riksdaler blivit dyrare gentemot svensk daler. 
Orsaker till cykeln är troligen flera. Under 1650-talet skrevs militärt manskap ut 
i förtid för kriget mot Danmark. Under 1650-talet förkom även farsoter i Göta-

                                                            
94 Hannerberg 1941, s. 209 hänvisar till Axelsson 1888, s. 16 
95 Hannerberg 1941, s. 209 hänvisar till Axelsson 1888, s. 17 
96 Dessa omdömen överensstämmer med Heckscher 1935-36, 414 ff., Jonasson 1978, s. 87 
och Boëthius 1951, s. 12 
97 Hannerberg anger att Axelsson 1888 s. 19 ser skörden i Örebro län som medelgod; inom en 
mindre del av landskapet tycks det stämma 
98 För Stockholm var denna pestepidemi den största katastrof som någonsin drabbat staden, 
Tallerud 1999, s. 74 
99 Helmfrid 1971, s. 17. En eldsvåda som bröt ut i maj 1711 anses ha bidragit till att råttorna 
kunde sprida pesten vidare, Tallerud 1999, s. 77 
100 Uppbörderna var bara stora i Västmanland och Uppland 1711 och 1713, i Hälsingland bara 
1710
101 Se fig. 4.6 
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land och Svealand. Det finns ganska få skördeuppgifter, vilket kan tolkas som 
att det inte var exceptionellt dåliga skördeår.  
 Skördeuppgifter för Närke för 1654, 1656 och 1659 saknas, men skördarna 
1655, 1657 och 1658 var medelgoda eller bättre. I ett härad i Södermanland 
uppges att skörden 1657 var mycket dålig.102 1658 förefaller att i Västmanland 
och Uppland ha varit ett utomordentligt gott skördeår.103 De låga priserna som 
framkommit i studien indikerar det. 
 Det finns få uppgifter om skördarna under 1660-talet. Det anses ha varit ett 
slätstruket decennium, vilket inte strider mot priscykelns utseende. 1668 var gott 
medan 1662 var decenniets sämsta skördeår104 med höga priser utom i Nyköping 
och Östergötland, men betecknas inte som ett missväxtsår.105 Den lilla pristop-
pen 1661 i daler svarar inte mot uppbörden i Västmanland och i Uppland. 
 Pesten i Stockholm och Kalmar 1654 tycks ha fortsatt även 1655 och 1657 i 
Stockholm106 och i södra Sverige.107

 Efter Danmarks anfall på Sverige 1657 beslutades inte bara att allt manskap i 
Sverige skulle skrivas ut utan också nästa års kontingent i förtid.108 Det ledde till 
öppna oroligheter i Småland och Östergötland, medan allmogen i Dalarna och 
Närke intog en motsatt hållning; man kunde tänka sig att ta ut fler än så. I juni 
fick allt krigsfolk i Kronobergs och Jönköpings län order om att samlas i Marka-
ryd. Den lilla pristoppen på spannmål 1657 kan möjligen sammanfalla med pest 
och militära anspråk på spannmål. Men den rikliga skörden 1658 tycks inte ha 
rekvirerats i sådan omfattning att priserna ökade.  

De minsta priscyklerna: Prisökningarna är i genomsnitt ca 70 % i daler och 80 
% riksdaler. Priset i cykelns sista år är ungefär lika stort som i det första året 
både i daler och i riksdaler utom för cykeln 1721-1729 (efter stormaktstiden), 
när priset sjunker med 20-25 %. Det är i genomsnitt 11 år långa priscykler. 

Den sista priscykeln 1721-1729 i undersökningsperioden har en gemensam 
pristopp 1726 för de fyra prisserierna.109 Priserna 1729 faller också lägre än 
1721. 
 Den enda orsaken till prisökningen som kan tänkas är dåliga skördar och 
missväxter. Några av de få uppgifter som finns om skördarna gäller Närke. För 
1720-talet finns tiondeuppgifter för 1722-1727. 1722 var skörden medelmåttig, 
1724 och 1725 medelgod; under 1723 klen skörd eller missväxt. 1726 var skör-
                                                            
102 Hannerberg 1941, s. 206   
103 Uppgifter för Uppland, Västmanland och Hälsingland samt Uppsala akademi grundar sig 
på Hegardt 1975, s. 166 ff. om inte annat anges 
104 Som jämförelse kan nämnas att priserna var mycket höga redan 1661 i Europa, Hegardt 
1975, s. 156 
105 Hannerberg 1941, s. 207  
106 Tallerud 1999, s. 69 
107 Molin 1953, s. 151-152 
108 Sundberg 1998, s. 215, 225 ff. 
109 Se fig. 4.12 
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den klen medan den 1727 var god. Trots ett mer knapphändigt underlag från 
1728 och senare bedömer Hannerberg att det även gällde det följande året;110

1729 var skörden ”utmärkt”. Missväxterna 1725-27, särskilt 1726, är allmänt 
omvittnade. Ändå satte de nästan inte några spår i dödstalen, vilka var lägre än 
de låga medeltalen för perioden 1721-35.111

 Cykeln 1681-1691112 är i storlek likvärdig med 1721-1729 men i slutet av cy-
keln faller priserna i de flesta fall ned till ungefär samma nivå som det första året 
med undantag för Kungsåra som hade drygt 50 % förhöjning.113

 Orsak till prisökningen bör vara sämre skördar och missväxt. Uppgifter om 
skördar anger att 1680-talet var ett mycket gott decennium. Låga priser överens-
stämmer med stora uppbörder i Uppland och Västmanland under 1680-talet fram 
till 1693. Även under de svagaste åren, 1684 och 1688, var det medelskördar 
eller bättre i Närke. 1686 och 1687 hade klart bättre än medelskördar.114 Det 
bästa året i Närke under hela perioden 1652-1727 är 1685.115 1685 och 1686 var 
uppbörderna i Uppland och Västmanland mycket stora, vilket tyder på god 
skörd. Det skulle ha varit missväxt i Gästrikland och Österbotten 1688. En liten 
pristopp 1688 överensstämmer med minskade uppbörder i Västmanland och 
Uppland men infaller efter en period av goda skördar. Under 1689 års nöd 
skickade regeringen spannmål till Västerbotten samt ordnade nödhjälpsarbe-
ten.116 Karl XI:s fredsperiod torde även under 1680-talet ha medfört goda tider 
trots stor skattebörda. 
 Den minsta cykeln i hela undersökningen inträffade 1636-1647.117 Prisök-
ningen var endast 40-50 % för priser i daler och riksdaler. De högsta priserna i 
daler inträffade år 1641 eller 1642. Höjningen kom först i de norra prisserierna, 
1641 i Falun och Bergslagen, 1642 i Kungsåra, Stockholm samt Bälinge och 
Tystberga och till sist 1643 i Östergötland och Kalmartrakten.  
 Sämre skördar och missväxt förekom under prisökningen som till en viss del 
också kunde ha monetära orsaker. Det förekom också pest.  
 Spannmålssituationen förbättrades i Sverige från mitten av 1630-talet och 
fram till 1638,118 därefter följde en rad missväxtsår.119 Västerbergslagen hade 
                                                            
110 En övergång från rörliga tionden till fast hade börjar införas från 1728, Hannerberg 1941, 
s. 211-212 
111 Heckscher 1949, s. 35 
112 Se fig. 4.8 
113 Procenttalen i daler och i riksdaler är i stort sett desamma 
114 1687 var det en svår hungersnöd i Viborgs och Nyslotts län och Ulrika Eleonora lät sända 
dit stora spannmålsförråd, Åberg 1994, s. 175 
115 Hannerberg 1941, s. 208 hänvisar till Ilmoni II 1846, s. 254 
116 E. W. B. 1890, s. 40 
117 Se fig. 4.4 
118 Som jämförelse var år 1637/38 ett exceptionellt dåligt skördeår i Tyskland. Svält följdes av 
epidemier, som spred sig fram till 1640 över större delen av södra, centrala och västra Tysk-
land, Abel 1980, s. 153 ff. 
119 Heckscher 1935-36, s. 403. Liknande gällde i Falbygden, där 1638 var krönet på en god 
period. Uppgifter för Västergötland grundar sig på, Lindgren 1939, s. 14 ff. 
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1636 och 1637, något sämre skördar än 1635; 1638-1640 var det däremot myck-
et goda skördar, medan 1641 var ganska dåliga.120 Under 1640-talet kulminerade 
missväxtsåren 1640 och 1641, högst skulle spannmålspriserna ha stått 1640 
utom i Västerbergslagen där skörden det året var god. I Falbygden var det svåra 
missväxter 1640 och 1641.121 Eftersom Västergötland deltog i spannmålsför-
sörjning av bergslagerna i Västmanland torde spannmålstillförseln dit ha mins-
kat. Goda skördar togs in 1644 och särskilt 1645. Avsaknad av uppgifter tyder 
på att 1646 var ett normalt år, medan det däremot förekom felslagna skördar 
1647.122 1630-talet drabbades hårt av pest, särskilt 1638-39 i Stockholm,123 men 
även i Norrköping 1639.124

 En närmare granskning av priser från Östergötland visar att flera andra varor 
ökade i pris. Analys visar på positiv samvariation i Östergötland mellan priserna 
på spannmål och några andra priser i Östergötland, se tab. 6.3. För priscykeln 
1647-1654 finns det inga motsvarande korrelationer mellan priserna.  

Tab. 6.3. Korrelation (rxy) mellan priser på spannmål och priser på bräder, kalk, tjära, spik, 
talg och vin 1636-47 och 1647-54 i Östergötland 

  1636-47 1647-54 
Bräder 0,58 -0,04 
Kalk 0,53 0,08 
Tjära 0,59 -0,03 
Spik 0,84 -0,03 
Talg 0,91 0,11 
Vin 0,31 0,13 

 Som framgår av fig. 6.3 stiger priserna på bräder, kalk, tjära och spik liksom 
på spannmål från år 1636 (bräder från 1638) till 1640-41.  
 Dessa prisuppgångar125 torde till en liten del ha monetära orsaker.126 Kursen 
på riksdaler räknat i gamla kopparmynt steg något över nivån 1636-1639, från 
14 mark till 15 mark i början av 1640-talet.127 Det nya kopparmyntet kunde med 
lägre utmyntningsgrund inte ens hålla kursen mot svensk daler, som ändå torde 
ha deprecierats mot riksdaler. 1643 skulle en daler smt ha ”betalats” med 10 
marker kmt (i stället för 8 marker kmt), ett silverrunstycke (1 öre) med fem fyr-
kar kmt. Verkställandet av en förordning i april 1641 uppsköts till 1643, då Axel 
Oxenstierna befarade att allt kopparmynt skulle dras ut ur landet.

                                                            
120 1640-talet var i prishänseende ett lugnt decennium i Europa, Hegardt 1975, s. 156 
121 Även i Vallentuna 1641, Hannerberg 1941, s. 205 
122 Enligt Heckscher 1935-36, s. 404 hade återstoden av 1640-talet ett bättre skörderesultat 
123 Det skall finnas många uppteckningar om att pesten varade under hela 1639, men i Stock-
holm även under 1640, Molin 1953, s. 150-151 
124 Lundström 1914, s.192 
125 Även priserna på talg utvecklas på ett likartat sätt för 1636-47 
126 Se Appendix Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde samt Swenne 1933, s. 199 
127 Wolontis 1936, s. 101-102 
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 Fig. 6.3 Priser på spannmål, bräder, kalk, tjära och spik 1636-1645 i Östergötland. 
 Daler per tunna spannmål, 2 tolfter bräder, läster kalk, tunna tjära och tusende spik 

6.1.4 Slutsatser 
Även om uppgifter om skördeförhållanden inte är heltäckande kan i många fall 
uppgifter om skördar sättas i samband med priscykler. Under många svåra år 
eller missväxter följdes svält av epidemier: vid sekelskiftet 1600, i början på 
1620-talet, vid 1629-1630, kring 1650 samt i början på 1710-talet. Produktionen 
bör ha minskat men vars effekter också lindrats genom minskad efterfrågan på 
livsmedel då dödligheten hade ökat. 
 De påfrestningar som krig och krigsförberedelser förde med sig torde direkt 
eller indirekt ha påverkat priserna vid sekelskiftet 1600, kring 1630, i mitten på 
1670-talet samt vid flera tillfällen kring 1710 och det följande decenniet. Livs-
medelsprisernas höjning under 1670-talet torde ha berott på skördeförhållanden 
och inverkan av kriget på svensk botten. 1710-talet, som började med pest 1710-
1712, syns ha varit en plåga för befolkningen. Redan under vintern 1713-14 var 
det brist på hö i Götaland inför fälttåget mot Norge. Missväxt, knektlegor, in-
kvarteringar och durchmarscher är andra orsaker till böndernas fattigdom. Skör-
darna 1717-18 torde ha varit sämre än 1709-10, inom vissa delar av landet lika 
illa som 1695-97, men nu hade importmöjligheterna från östersjöprovinserna 
förlorats. Västerifrån var importen beskuren bl.a. genom kriget mot Danmark. 
Det var brist på salt och priserna steg mycket kraftigt. Det var exportförbud, tull-
frihet samt maximipriser på spannmål, salt och sill. 
 En annan orsak till häftiga prisstegringar i vissa priscykler är monetära för-
sämringar. Det gäller främst kring 1630 och under den andra hälften av 1710-
talet. Genomgående var prisökningen mycket stor kring 1630 och 1718. I båda 
fallen sjönk priserna igen men stannade på en betydligt högre nivå än vid cy-
kelns början. Prisstegringen i början av 1660-talet under Karl XI:s förmyndartid 
kan möjligen ha berott på penningväsendet. 
 En av de tre stora prövningarna under 1600-talet, 1675-76, hade samband 
med kriget i Sverige medan de andra två, 1650-51 och 1697-1699, saknade ett 
liknande samband.  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

1
6
3
6

1
6
3
7

1
6
3
8

1
6
3
9

1
6
4
0

1
6
4
1

1
6
4
2

1
6
4
3

1
6
4
4

1
6
4
5

D
s

m

Spannm_l Br_der Kalk Tj_ra Spik



190

 Huvudorsaken till uppkomst av priscykler på säd torde ändå ha varit variatio-
ner i skördarna. Inte bara alltför låga temperaturer, för mycket torka eller väta 
under groningstiden var orsaken, eller bristande torka under skördetiden. De 
allmänna förutsättningarna för jordbruksnäringen måste ha spelat en roll. Det 
gäller hur stor roll statsmaktens totala pålagor spelade, vilket är svårt att be-
stämma för den långa undersökningstiden. Fr.o.m. 1620-talet skulle nya skatter 
under stormaktstiden följas av sjunkande inkomster från de gamla skatterna, dvs. 
exploateringsnivån hade nått sitt maximum.128 Det finns också indikationer på 
en försämring av hemmanens ekonomiska bärkraft.129

 I tab. 6.6. har priscyklerna grupperats i storleksklasser efter prisökningarna på 
råg i Östergötland och anges de huvudsakliga orsaker till prisökningar som 
framkommit. 
 Nedanstående tabell sammanfattar under hur många cykler i varje klass de 
fyra huvudorsakerna förekommit: Missväxter och dåliga skördar, krigsförbere-
delser och krig, monetära förändringar samt farsoter. I klass I hade cykeln 1691-
1702 enbart missväxt som huvudsaklig orsak och i klass III 1681-1691 enbart 
missväxt och dåliga skördar. Nio cykler hade således sammansatta orsaker. 

Klass I  Klass II Klass III 
Huvudsakliga orsaker   
till prisökningar:    
Missväxter och  3 av 4 3 av 4 3 av 3 
dåliga skördar    
Krigsförberedelser  3 av 4 3 av 4 0 av 3 
och krig    
Monetära förändringar 3 av 4 1 av 4 1 av 3 
Farsoter 1 av 4 3 av 4 1 av 3 

 Den vanligaste orsaken till prisökningarna är utan tvivel missväxter och dåli-
ga skördar. I nio av de elva cyklerna tycks det vara en av huvudorsakerna. Där-
efter kommer krigsförberedelser och krig under åtminstone några av åren i sex 
av de elva cyklerna. Monetära förändringar och farsoter förekommer nästan lika 
ofta: under vardera fem av de elva cyklerna. 

                                                            
128 Lindegren 1994, s. 9-11 
129 Dock inte invändningsfritt eftersom det kan finnas flera anledningar till förändringar, Lars-
son 1972, s. 109 ff. 
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Tab. 6.6. Gruppering av priscykler i storleksklasser efter råg i Östergötland  
Priscykel Storleksklass I Huvudsakliga orsaker till prisökningar 
1607-21  Stor Kalmarkriget  

Man ur huse i Götaland och Svealand 
Monetära förändringar 

1691-1702  Medelstor Missväxter 

1621-36 Mycket stor Dåliga skördar 
Störst i Östergötland, Farsoter 
minst i Stockholm Krigsförberedelser och krig 

Monetära förändringar 

1713-1721 Mycket stor Myntförsämring 
Övriga medelstor,  Krigsförberedelser och krig 
Glömminge liten Dåliga skördar 

Priscykel Storleksklass II Huvudsakliga orsaker till prisökningar 
1647-1654 Medelstor Översvämningar i Östergötland 1649  

Bälinge och Tystberga  Missväxter 
samt Kungsåra stor Epidemier i Norrköping 1650-51 

Pest 

1670-1681  Medelstor Krig 
 Nyköping, Bergslagen,  Missväxter 
 Falun liten  

1702-1713 Medelstor Missväxter 
 Bergslagen stor; Krig 

Nyköping, Kungsåra liten Pest  

1654-1670 Medelstor Utskrivningar 
 Stockholm, Kungsåra, Oroligheter i Småland och Östergötland 

Bergslagen medelstor Monetära förändringar 
Pest 

Priscykel Storleksklass III Huvudsakliga orsaker till prisökningar 
1721-1729  Liten Dåliga skördar 

Missväxter 

1681-1691 Liten Sämre skördar 
Missväxter 

1636-1647 Liten Sämre skördar 
 Kalmar medelstor Missväxter 

Monetära förändringar 
Pest 
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 En teori som emanerar från G. King kan tänkas hjälpa till att förklara de stora 
prisvariationerna på säd.130 Han beräknade att med en skörd 10 % lägre än det 
normala stiger priserna med 30 %. Om underskottet är 20 % stiger priserna med 
hela 80 %; är det 50 % stiger de med 450 %. Abel använder teorin i en modell 
med tre gårdsstorlekar.131 Den minsta gården kan endast sälja 20 % av en normal 
skörd, mellangården 40 % och den största gården 60 %. Om skördeutfallet blir 
20 % lägre än normalt går hela den minsta gårdens produktion åt för skatt, egen-
konsumtion och utsäde, mellangården kan sälja 25 % av skörden och den största 
gården 50 %. Priset skulle då öka med 80 %.132 Blir skörden ännu sämre får fol-
ket på den minsta gården svälta och den totala skatten kan inte betalas. Kanske 
en del av utsädet går till konsumtion med risk för mindre skörd under nästa år. 
Upprepas dåliga skördar i två eller flera år uppstår kris. Den faktor som driver 
upp priserna med 80 % i exemplet i modellen är att det minskade utbudet har en 
mycket större andel av det totala utbudet av säd än andelen av den minskade 
skörden. 
 En hög statlig exploatering av befolkningen bör innebära att åtminstone fler-
åriga kraftiga prisökningar påverkar olika variabler i befolkningsutvecklingen. 
De resultat som nåddes i fallstudien i avhandlingen133 är att hypoteserna för både 
begravningar och vigda endast kunde klart verifieras i cyklerna 1647-1654 och 
1702-1713, båda med stora prishöjningar och epidemier med stor dödlighet; 
1647-1654 verifieras även hypotesen för döpta och födelseöverskott. Vidare ve-
rifieras den senare hypotesen även för en tredje prekär priscykel för befolkning-
en nämligen 1670-1681, under Karl XI:s krig 1675-79.  
 Varför hypoteserna om vigda och döpta falsifieras i cykeln 1713-1721, medan 
hypotesen om begravningar verifieras kan bero på att under den tiden svensk 
trupp vistades i Sverige under förberedelse för eller deltog i de norska fälttågen. 
Nettoeffekten av båda höga födelse- och dödstal blev ett mycket svagt negativt 
samband mellan kornpriser och födelseöverskott. Prisuppgången kring 1718 var 
dock inflatoriskt betingad, men samtidigt tycks rikets krigsansträngningar ha 
varit på upphällning.  
 För de fyra priscykler som nu inte nämnts borde dödligheten ha varit större 
under 1691-1702, med en prisstegring inom cykeln på knappt 200 %. I cyklerna 
1681-1691 och 1721-1729 är däremot prisökningarna på 75-80 % relativt små. 
Mot det talar att cykeln 1654-1670 med fördubblade priser inte var mycket stör-
re. Kanske ändå så relativt små prisökningar endast var en följd av en ganska 
lindrig nedgång i skördarna?

                                                            
130 G. King, en engelsk statistiker, gav ut ett verk år 1699. Se t.ex. de Vries 1976, s. 157 och 
Lext 1984, s. 317 ff. 
131 Abel 1980, s. 9 ff. 
132 Poängen för de två större gårdarna är att de tjänar på den 20 % lägre produktionen genom 
att priserna ökar med 80 % medan försäljningsvolymen endast minskar med 15 respektive 10 
procent av respektive gårds hela produktion. 
133 5.3.3 En fallstudie om prisförändringar kontra befolkningsutveckling 
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6.2 De regionala prisskillnaderna 
Hegardt påpekade att prisskillnaden minskar under år med höga priser mellan 
Stockholm och Bergslagen/Falun, men ökar under år med låga priser. För det 
senare angavs 1680-talet. 
 Beräkningar visar att för den lilla cykeln 1681-91 är medianen drygt 30 % 
högre i Bergslagen och knappt 40 % högre i Falun än i Stockholm, medan för 
högprisperioden 1691-1702 (medelstor) är priserna knappt 10 respektive 20 % 
högre. Priserna i Stockholm sjönk inte och därmed ökade inte heller prisdiffe-
rensen till Falun när spannmålsimporten på 1690-talet ökade. Efter 1709 uppre-
pades vad som skedde under krigsperioden 1675-1679, när avspärrning och 
minskad spannmålsimport leder till att den nämnda regionala prisskillnaden 
minskar genom att priserna relativt stiger mer i Stockholm.134 Stockholm stod 
som införselhamn för den större delen av landets spannmålsimport.  

Under den medelstora cykeln 1670-81 har Nyköpings kyrka samma median 
för priserna på spannmål som Östergötland, Stockholm drygt 10 %, Kungsåra 
drygt 20 % samt Bergslagen och Falun ca 40 % högre än i Östergötland. Se tab. 
4.17 i kap. 4.  
 Under den lilla priscykeln 1681-91 ligger spannmålspriserna i Östergötland, 
Nyköping och Stockholm på ungefär samma nivå men i Kungsåra, Bergslagen 
och Falun på en betydligt högre nivå, 55-60 % högre.

Mycket mindre är prisskillnaderna under den större priscykeln 1691-1702, 
priserna på spannmål i Kalmartrakten och i Nyköping är 10-20 % lägre än i Ös-
tergötland, men i Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun 20-35 % högre.  
 I den medelstora priscykeln 1702-13 är i Kalmartrakten och Nyköping media-
nerna 10-20 % lägre, i Stockholm drygt 10 %, i Kungsåra drygt 20 % samt i 
Bergslagen och Falun knappt 30 % högre än i Östergötland. Endast under två år 
under hela perioden 1635-1719 är priserna på spannmål lägre i Falun än i Stock-
holm och under sex år lägre i Bergslagen än i Stockholm.135

 Hegardts tes att prisskillnaden minskar under högprisår mellan Stockholm och 
Bergslagen/Falun, men ökar under lågprisår tycks stämma från 1670 och däref-
ter men är inte generell för alla de sju prisserierna i avhandlingen.
 Men hur utvecklades priser interregionalt i Östergötland respektive i relation 
till övriga regioner och kan dessa förhållanden förklaras?  Som nämnts svarade 
Stockholm som införselhamn för den större delen av landets spannmålsimport; 
mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av Sveriges utrikeshandel gick genom 
Stockholm.136 Norrköpings och Söderköpings andel av hela utrikeshandeln 
minskade från knappt 11 % 1637/40 till 4 % 1685.137 Norrköping och Söderkö-
ping var stapelstäder för Östergötland, men några närmare uppgifter torde inte 
                                                            
134 Medianen är densamma för Stockholm och Bergslagen 1713-21 och bara drygt 10 % högre 
i Falun än i Stockholm 
135 1700: 7 % och 1712: 2 % lägre i Falun än i Stockholm. 1700: 11 % lägre i Bergslagen, 
1702: 8; 1711: 11; 1712: 8; 1714: 10 och 1715: 8 % lägre än i Stockholm 
136 Boëthius och Heckscher 1938, s. XXXVIII 
137 Heckscher 1935-36, s. 390 
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finnas utom för några enstaka år; det gäller export från och/eller import till Sve-
rige 1637-85.138 Norrköping och Söderköping exporterade 1637 och 1640 
spannmål för vartera året över 100 000 riksdaler.139 1645 hade exporten minskat 
till ca 15 % av 1640 års värden, medan exporten från Stockholm stannade vid 
knappt 10 %.140 1649 var exporten tre gånger högre än 1645 års värden i Norr-
köping och Söderköping, medan den år 1650 hade sjunkit till under 1 000 tun-
nor; i Stockholm var exporten något högre 1649 än 1645 men var nästan helt 
utplånad år 1650.141 Under 1640, 1645 och 1649 importerades inte spannmål; 
uppgifter för importen 1637 och 1650 saknas i den nämnda handelstatistiken; 
om år 1650.  
 1661 års export var blygsam, i Norrköping och Söderköping till ett värde av 
ca 12 000 riksdaler och i Stockholm obetydligt men ökade under 1662 till ca    
65 000 riksdaler respektive ca 56 000 riksdaler.142 De låga exportvärdena för 
Stockholm överensstämmer med att priset där är som högst 1661 och sjunker 
något till 1662 när exporten var större, medan priserna i Östergötland nådde en 
pristopp först 1663. 
 Importen av spannmål till Stockholm år 1685 bestod till största delen av råg 
och malt, mindre mängder korn och havre samt obetydligt med vete, samman-
lagt drygt 10 000 tr; obetydlig rågexport. Uppgifter om import till Norrköping 
och Söderköping finns inte, men till Kalmar importerades drygt 10 000 tr; ingen 
spannmål exporterades från dessa städer.143

 Trots att Norrköpings och Söderköpings andel av hela utrikeshandeln endast 
var ca 10 % 1637/40 exporterades spannmål i genomsnitt till 55 % värde av 
Stockholms export, lika stor under både år 1637 och 1640; motsvarande relatio-
ner för år 1645 var 87 %. 1649 och 1661 var exportvärdet från Norrköping och 
Söderköping fyra till fem gånger så stor som i Stockholm; år 1662 var det 15 % 
större. Därefter finns det inga uppgifter. 
 Det östgötska jordbruket gav betydligt mindre under karolinsk tid än under 
den första hälften av 1600-talet. Nedgången i spannmålshandeln i Norrköping 
var mer kännbar än kapitalförlusten under den stora stadsbranden 1655. Under 
stadens kommersiella storhetstid under 1630- och 1640-talen tävlade spannmå-
len med järn och mässing om att vara den största exportvaran. Skördeförhållan-
dena i Östergötland var särskilt gynnsamma omkring 1620 och 1638-48. Den 
utrikes exporten av spannmål från Norrköping hade stor andel av Sveriges hela 

                                                            
138 1637, 1640, 1645, 1649, 1650, 1661, 1662 och 1685, Vallerö 1969, s. 38  
139 Stockholm exporterade spannmål 1637 för 185 525 riksdaler, Norrköping och Söderköping 
för 101 321 riksdaler; dito 1640 för 190 078 riksdaler respektive 104 913 riksdaler, Boëthius 
och Heckscher 1938, s. 5 ff., 21 ff. 
140 Stockholm exporterade spannmål 1645 för 18 360 riksdaler, Boëthius och Heckscher 1938, 
s. 68 ff. 
141 Boëthius och Heckscher 1938, år 1649 s. 77 ff.; år 1650 s. 90 
142 Boëthius och Heckscher 1938, år 1661 s. 115 ff.; år 1662 s. 125 ff. 
143 Boëthius och Heckscher 1938, s. 159 ff. 
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export. Den låg på över 40 % under första hälften av 1640-talet.144 Under karo-
linsk tid var det ett rent undantag att spannmål kunde exporteras. Från 1657 och 
under tre decennier framåt exporterades endast under år 1662 en mer avsevärd 
kvantitet spannmål. Som jämförelse kan nämnas att år 1615 exporterades från 
Norrköping och Söderköping drygt 10 000 tunnor spannmål.145 Ett mått på skör-
den är att under 35 år i perioden 1600-55 uppgick den beskattade årsskörden i 
Ståthöga by strax utanför Norrköping till i genomsnitt 100 tunnor, medan den 
under 40 år i perioden 1657-1719 endast uppgick till 60 tunnor i genomsnitt; 
stickprov i tionderäkenskaperna på andra ställen i Östergötland uppvisar samma 
tendens.146

 Den större delen av exporten från Östergötland till Stockholm bedrevs av 
Norrköping och den bestod främst av spannmål från östgötaslätten. Så gott som 
alla köpmän i Norrköping idkade spannmålshandel.147 År 1655 transporterades 
drygt 6 000 tunnor spannmål till Stockholm. 1643-50 hade Östergötland ca 2 % 
av det totala tonnaget i Stockholms hamn.148 Trots import av spannmål under 
missväxtsåren 1650-52 exporterades tusentals tunnor spannmål.149 Exporten från 
handelsområdet till Stockholm bestod huvudsakligen av spannmål från stapel-
städerna samt av en obetydlig och intermittent allmogehandel.150 Den ekono-
miska knytningen till huvudstaden var svag. Stapelstäderna hade egna, regionala 
handelssystem. 
 Den svåra missväxten 1650 följdes av skördeåret 1651, som var betydligt 
sämre än medelmåttigt.151 Som motåtgärd till den svåra missväxten 1650 in-
förskrev kronan knappt 2 000 tunnor råg från Riga, som sedan den anlänt under 
sensommaren 1650 till Norrköping försåldes i små partier till nödlidande, sanno-
likt till självkostnadspris. Efter att lagret tagit slut sista februari 1651 organise-
rades försäljning av små poster av spannmål direkt till konsumenterna samtidigt 
som landshövdingen krävde att staden spannmålshandlare skulle slå av på sitt 
pris.152 Spannmålsimport blev därefter snarast regel och tidvis mycket omfattan-
de, t.ex. 34 000 tunnor 1673, som var ett år med dålig skörd.153 1674-76 fördes 
mycket obetydliga kvantiteter spannmål till Norrköping från omlandet. 

                                                            
144 Helmfrid 1965, s. 474 
145 Lindberg 1941, s. 145 
146 Helmfrid 1971, s. 179 
147 Helmfrid 1965, s. 473-476  
148 Varav Norrköping 94 % och Söderköping 6 %, Sandström 1990, s. 148 
149 Helmfrid 1965, s. 474 
150 Sandström 1990, s. 150 
151 Helmfrid 1965, s. 299 och Helmfrid 1949, diagram 1 
152 Helmfrid 1965, s. 298 ff. 
153 Helmfrid 1971, s. 179 ff. 
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 Norrköping var liksom Stockholm en importhamn för spannmål. Men Norr-
köping var också centrum för regionens spannmålshandel.154 Vid dåliga skördeår 
åtminstone under 1600-talets andra halvsekel importerades spannmål, vilket var 
prispressande när det skedde. T.ex. var rågpriserna år 1650 - ett importår - 17 % 
högre i Västanstång än i Östanstång, medan det omvända gällde under export-
året 1661, när priserna i Östanstång var 8 % högre än i Västanstång.155 Import-
året 1673 var priserna i Västanstång 18 % högre än i Östanstång.156 Om eventu-
ell import under högprisåren 1684 och 1697 vet vi inget, men priserna i Västan-
stång var 13 % respektive 5 % högre än i Östanstång dessa år. Under 1685 för-
des det in till Norrköping totalt 16 000 tr spannmål;157 priserna på råg var då 17 
% högre i Västanstång. 1686 var nettoutförseln 4 500 tr spannmål, där Stock-
holm står för huvuddelen.158 Däremot finns det bara ett exempel på lägre priser i 
Västanstång än i Östanstång under de år när priserna var som allra lägst. Under 
1654, 1655 och 1656 var differensen ca 15 %. Under de följande priscyklernas 
början och slut under resten av seklet var medianpriserna i Västanstång och Ös-
tanstång desamma.159

 Efter sekelskiftet upphörde spannmålsimporten från Livland fram till 1719. 
Spannmålsunderskotten i Östergötland täcktes av införsel från främst Skåne men 
även från Blekinge och Danmark under vissa år.160 Underskottsåret 1708 – året 
med högsta priser - infördes 21 000 tr spannmål, varav drygt 20 % från Stock-
holm. Det finns även uppgifter för år 1706 och 1709, då ca 14 000 respektive ca 
10 000 tr fördes in, varav 1/3 från Stockholm 1706.  Medianpriserna i Västan-
stång och i Östanstång var desamma 1706, 1708 och 1709. 
 1718/19 importerades drygt 10 000 tunnor spannmål till Norrköping.161 Medi-
anpriserna i Västanstång var för lågprisåren 1713, 1721 och 1729 10-15 % högre 
än i Östanstång. Under år 1708 med det högsta priset sammanföll priserna i  
Västanstång och Östanstång medan de var 10 respektive 5 % högre 1718 och 
1726, båda högprisår. 
  Den slutsats som kan dras är att Norrköpings roll i spannmålshandeln tycks ha 
pressat ned priserna så att dessa under år med höga värden var lägre i Östergöt-
lands östra del, där Norrköping är beläget, än i den västra delen. 

                                                            
154 Å. Sandström har funnit att för den första hälften av 1600-talet var den ekonomiska knyt-
ningen till Stockholm från det södra handelsområdet, i vilket Östergötland ingick, svag,  
Sandström 1990, s. 168 
155 Det finns för få priser för enbart Norrköping varför Östanstång valts för jämförelsen. De 
priser som avses är medianpriserna för år till år inom Västanstång respektive Östanstång 
156 År 1675 fördes ut drygt 2 000 tr spannmål till Stockholm och fördes in knappt 7 000 tr; 
nettoinförsel ca 4 500 tr, Helmfrid 1971, s. 204 
157 Helmfrid 1971, s. 204 
158 Mellanprisåret 1686 var priserna på råg 6 % högre i Västanstång 
159 Avser åren 1670, 1681, 1691 och 1702 
160 Helmfrid 1971, s. 204 
161 Söderberg 1968, s. 5 
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 En fråga som uppkommer är varför priserna på säd i Kalmartrakten ökade så 
litet jämfört med andra orter i föreliggande studie. Det saknas prisuppgifter i 
Kalmartrakten för 1677-1680. För att utöka jämförelsematerialet har spridda pri-
ser från Västervikstrakten använts162 samt Likvidationskommissionens uppgifter 
för Kalmar stad 1670-80 och Västervik stad 1647-1680; jämförelse görs även 
med Nyköping. Se tab. 6.4.  
 Under 1621-1670 ligger medianen för priser inom respektive priscykel i Kal-
martrakten ganska nära motsvarande värden i Östergötland (från –9 % till 5 %). 
Det är större skillnad mellan Nyköping och Östergötland under de två största 
cyklerna fram till 1670, 17 respektive 27 %. Under de oroliga åren på 1670-talet 
ligger medianen för Kalmar stad 12 % högre, Västervikstrakten ca 20 % lägre 
medan värdet för Västervik stad och Nyköping sammanfaller med Östergötland. 
1681-1691 ligger de tre medianerna i tabellen inom –5 % och 16 %. Mellan 
1691 och 1729 ligger varje median i Kalmartrakten anmärkningsvärt mycket 
lägre än i Östergötland.  

Tab. 6.4. Medianen för priser på spannmål inom respektive priscykel i Kalmartrakten, Kalmar 
stad, Västervikstrakten, Västerviks stad och Nyköping. Differens i procent till motsvarande 
priser i Östergötland 

 Kltr Klr Vvktr Vvk Nyk Anmärkning 
1621-1636 5  -  17 
1636-1647 -9  3  7 
1647-1654 4  -7 22 27 
1654-1670 -2  7 7 7 
1670-1681 - 12 -18 -1 0 Priser för 1681 saknas för Klr och Vvk 
1681-1691 -5  16  3  
1691-1702 -20  -  -13 
1702-1713 -18  -  -8 
1713-1719 -28  -  15 
1721-1729 -36  -  6 

Anmärkning: 1) Kltr Kalmartrakten, Klr Kalmar stad, Vvktr Västervikstrakten,  
Vvk Västervik stad, Nyk Nyköping. 2) Kalmar stad: Källa, RA, Likvidationskommissionen. 
Västervik stad: Källa, RA, Likvidationskommissionen 

 Både Kalmar och Västervik hade rätt till både aktiv och passiv utrikessegla-
tion men hade bara någon procent av Sveriges totala utrikeshandel.163 Främst 
Kalmar hade sjöledes handel med huvudsakligen smör och boskap med Stock-
holm. Det är inte otänkbart att seglationen på Stockholm hade stor betydelse, 
men den avtog.164 1643-1650 hade Kalmar 97 % av Smålands totala tonnage i 
Stockholms hamn vars andel var 2 %. 

                                                            
162 Avser Gladhammar, Hjorted, Tryserum, Törnsfall och Västra Ed kyrka 
163 Sandström 1990, s. 144 
164 Den fortsatta framställningen om Kalmar bygger på Jansson 1982, s. 388 ff. om inte annat 
anges 
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 Under den första hälften av 1600-talet exporterade Kalmar stora mängder av 
animalieprodukter, men de sjönk till en obetydlighet redan 1647 för resten av 
stormaktstiden. Endast små kvantiteter spannmål exporterades med en höjd-
punkt år 1636 om ca 1 300 tr. Däremot importerades rätt stora mängder under 
den andra hälften av 1600-talet och senare, som mest drygt 10 000 tr 1685; som 
jämförelse 4 500 tr 1718/19. Spannmål var aldrig en stor produkt i Småland.  
 Janssons tes för den minskade exporten av animalier är att sådana produkter 
avyttrades inom landet, främst till Stockholm och Bergslagen, som var under-
skottsområden. Inom Kalmar klagade borgarna över att boskapen fördes till 
Stockholm, vilket ibland ledde till köttbrist i staden. En hypotes är att det kanske 
var mer lönsamt att satsa på animalier i stället för säd i den mån sådan valfrihet 
fanns. En fördel var att avsättning av smör var befriad från accis. 
 Nyköping, som hade en mycket måttlig handel med Stockholm, har förts till 
samma handelsområde som Östergötland.165 Staden hade i stället för Stockholm 
handelsutbyte med det finskbottniska området, vilket i liten skala liknade hu-
vudstadens.166 För Stockholm betydde det litet beroende på att Nyköping var en 
liten stad och låg utanför Bergslagens transportleder.167 Nyköping exporterade i 
genomsnitt knappt 3 000 tr spannmål per år under 1583-1621.168 Anmärknings-
värt är den stora andel som spannmål hade av exportvärdet år 1608 och 1609, 78 
respektive 71 %, vilket inte stämmer alls med Heckschers uppgifter.169 Fram till 
1622 var spannmål och järn de viktigaste exportvarorna.  
 Trots att Mälare- och Hjälmarebygderna var överskottsområden på spannmål 
under 1600-talet måste spannmål importeras till Nyköpingstrakten, i allmänhet 
från Östersjöländerna.170 Landskapets överskott såldes till Stockholm och till 
Dalarna. 
 Det är svårt att förstå varför spannmålspriserna i Kalmartrakten skulle vara så 
mycket lägre än i Nyköping speciellt som båda städerna hade behov av import 
för sin försörjning av säd. En hypotes är att kyrkorna i Kalmar stift inte satte 
marknadspris vid försäljningen av spannmål utan höll sig till historiska gängse 
priser. Det som talar för den tesen är att priserna även under oroliga år tenderade 
till att vara ”stela”.  Av de tolv prisnoteringarna under 1691-1702 var fyra av 
dessa desamma i Kalmar och åtta i Mönsterås (i båda fallen 3,00 daler). Under 
1702-1713 var alla prisuppgifterna desamma i Mönsterås (3,00 daler); 1713-
1721 var 4 av 9 priser 3,00 daler och 2 priser 5,00 daler i Glömminge; 1721-
1729 var 4 av 9 priser 4,00 daler i Glömminge. Under dessa fyra priscykler mel-
lan 1691 och 1729 förekom däremot under samma priscykler som regel inte mer 
än två lika stora prisuppgifter, ibland tre, i Östergötland och Nyköping. 
                                                            
165 Enligt Sandström 1990, s. 149 är det ”ett rimligt antagande att det i första hand” rör sig om 
spannmål 
166 Sandström 1990, s. 149 
167 Sandström 1990, s. 168 
168 Öhman 1973, s. 245 
169 Öhman 1973, s. 243 ff. Se Heckscher 1935-36, s. 54 ff., bil. V 
170 Petersson 1973, s. 347 
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 I Västervikstrakten var priserna på råg i Gladhammar och Tryserum varieran-
de men identiska 1671-1681171 och 1682-83, medan priserna under de fyra sista 
åren på 1660-talet varierade oberoende av varandra. 
 En annan socken är Hägerstad, som ligger i Östergötlands län på ungefär 
samma breddgrad som Tryserum men i motsats till den i landskapet Östergöt-
land. Hägerstad ligger i Åsundenområdet, där rågen hade en betydande övervikt 
och socknen var centrum för landskapets förnämsta vetebygd. Socknen är alltså 
belägen nära gränsen till Småland. Priserna från Hägerstad har inte tagits med i 
”priser råg Östergötland” beroende på dels att det ligger långt ifrån de orter som 
är underlag för priserna, dels för att det finns priser först fr.o.m. 1670. En jämfö-
relse mellan priserna på råg i Hägerstad172 och Östergötland visar att medianen 
för priserna inom priscyklerna ligger relativt nära varandra. I tre av dessa är pri-
serna 4-6 % högre, i två 9 % lägre och i en sammanfaller de. Se tab. 6.6.   

Tab. 6.6. Differens i procent mellan medianerna för råg inom respektive priscykel 1670-1729 
i Hägerstad och Östergötland 

Priscykel  
1670-1681 -9 
1681-1691 0 
1691-1702 4 
1702-1713 -9 
1713-1721 4 
1721-1729 6

 Efter att ha sökt andra prisuppgifter inom Växjö stift visar det sig att vid Väx-
jö hospital såldes spannmål för 3,00 daler under åren 1681-1682, 1686-89, 1691-
97 och 1699.173 Under bara ett år sattes ett annat pris, nämligen 4,50 daler under 
1684 (högprisår i Östergötland). Uppgifter från mellanliggande år saknas. När-
mast före 1681 finns uppgifter under 1672-1676, då priserna låg runt 2,50 daler. 
Inköpspriserna vid Växjö hospital under 1658-1693 var fasta för ärtor under alla 
år (6,00 daler), för smör under de flesta av åren och talg. Däremot var de rörliga 
för humle, fläsk och salt. Salt importerades och troligen också humle.174

 Priset 6,00 daler på ärtor var högt; i Östergötland är medianpriset under 1658-
1693 ca 4,20 daler. Medianen för spannmål i Östergötland för 1681-1699 är 
densamma som det ”fasta” pris Växjö hospital tog ut. 
 Vid Jönköpings hospital finns det uppgifter från spridda år, men för åren 
1673-1675 såldes spannmål under varje år för 3,00 daler;175 1687 och 1688 sål-
                                                            
171 Gladhammar ligger drygt 1 mil sydväst om och Tryserum mer än 5 mil norr om Västervik. 
Priserna på råg i Gladhammar och Tryserum var: 1671: 2,67 daler; 1672-1676: 3, 00 daler, 
1677-1679: 4,00 daler och 1680-1681: 2,67 daler 
172 Se tab. 38 
173 VLA, Växjö Domkapitels arkiv  
174 1685 importerades humle till Kalmar, Boëthius och Heckscher 1938, s. 192 
175 VLA, Växjö Domkapitels arkiv 
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des vartdera året 25 tr råg för 3,00 daler tunnan och samma år 25 respektive 40 
tr korn för samma pris. År 1690 såldes 180 tr korn och råg också för 3,00 daler 
tunnan, inte så små mängder. Försäljning av korn till samma pris fortsatte 1691 
och 1692, råg 1691-1694 samt ”spannmål” 1695. Medianen för spannmål i Ös-
tergötland för 1673-1692 är 6 % lägre än detta ”fasta” pris. 
 Fr.o.m. 1696 började försäljningspriserna variera, då drygt 160 tr spannmål 
såldes á 3,33 daler; under april, maj och juli 1697 såldes korn i varje månad för 
högre priser. 1698 hade priserna på korn stigit till 6,00 daler, men sjönk igen 
1699. Under år 1700 låg försäljningspriset på både korn och spannmål på 4,00 
daler, men enstaka tr såldes för 3,00 daler. De sista priserna som excerperats 
från Jönköpings hospital är från 1701, när både korn och råg såldes för 3,00 da-
ler tunnan. Jämfört med spannmål i Östergötland låg priserna vid Jönköpings 
hospital lägre 1696 och 1697, högre 1698, 1700 och 1701, på samma nivå 1699; 
i genomsnitt 7 % lägre. 
 Utredningen tyder på att man på flera ställen inom stiftet har tillämpat ”fasta” 
priser under några decennier, till viss del sammanfallande i tid. Ett gängse pris 
på säd tycks ha varit 3,00 daler. Denna avvikelse i prissättningen har inte varit 
vanlig i prissättningen i Östergötland eller i andra orter varifrån priser finns.176

 Vilka motiv som kan finnas för nämnda prissättning? Ett tänkbart skäl för 
Växjö hospital kan vara att det skulle vara lättare att planera kommande års 
budget om priserna på säden, den huvudsakliga inkomstkällan, vore känd. Att 
”budgetförslag” gjordes upp före det aktuella räkenskapsåret har observerats i 
Vadstena hospitals räkenskaper. Å andra sidan varierade i hög grad tiondeupp-
börden, t.ex. halverades den från lågprisåret 1670 till högprisåret 1678 vid Vads-
tena hospital. I det fallet var det en fördel att kunna ta ut ett högre pris 1678 än 
1670. I genomsnitt blev priset på all försåld säd dryg 5,00 daler 1678 men bara 
1,90 daler 1670; intäkten från försåld säd vid Vadstena hospital 1670 blev ett par 
% lägre än för 1678. Är detta stickprov generellt giltigt skulle det ha varit till 
nackdel för hospitalet att ha fasta priser såtillvida att intäkterna skulle ha varierat 
betydligt. Däremot skulle det passa kyrkorna att ha ett fast pris mellan åren på 
sin försålda vinsäd, om som i Linköpings stift samma antal tunnor säd inlevere-
rades och såldes varje år.  

Ett annat skäl för att ha ett fast pris skulle kunna vara en etisk eller moralisk 
föreställning om att sätta ”rätt pris”, som nämnts ett uttryck för kyrkans strävan 
att göra det möjligt för de fattiga att existera. De rika skulle bemöda sig att sätta 
ett rätt och kristligt pris på sina varor. Något belägg härför har dock inte påträf-
fats i de arkivalier som använts för avhandlingen. Att det funnits regler sedan 
gammalt är belagt.177

                                                            
176 Ett exempel har hittats i räkenskaperna från Hällestad kyrka i Östergötlands bergslag som 
hade samma pris på spannmål (2,67 daler) 1680-1724, RA, SVAR, Mikrokortkatalog. Kyrko-
arkiv: Östergötlands län 
177 Ärkebiskop Jöns Håkansson skriver bl.a. följande i ett brev 1425 hur kyrkans förtroen-
demän skall sköta kyrkans medel: ”Ty bjuder vi prostar, kyrkoherrar och kyrkovärdar, att de 
åt ingen sälja eller låna kyrkans tionde utan för reda pengar eller goda värde eller säker pant 
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 En iakttagelse är att medianpriserna på spannmål i priscykeln 1621-1636 är 
drygt 15 % högre i Södermanland (Nyköping etc.) och drygt 30 % högre i 
Stockholm än i Östergötland; i Kalmartrakten var priserna generellt lägre än i 
Östergötland (undantag 1647-54). För de sju prisserierna178 gäller generellt att 
medianen för priserna 1636-1729 i respektive cykel var allt högre ju längre 
norrut i landet. De största skillnaderna inträffar under tre cykler i följd, 1654-
1691, när medianpriserna är upp till 55-60 % högre i Kungsåra, Bergslagen och 
Falun än i Östergötland. Vidare var överlag kvartilavvikelserna lägre för alla 
cykler i de fem sydligaste prisserierna. Prismässigt är tendensen för sambanden 
att Östergötland, Nyköping och Kungsåra hör samman i en grupp medan Stock-
holm, Bergslagen och Falun hör ihop i en annan grupp 1670-91 och 1702-13.179

I senare priscykler för spannmål mellan 1654 och 1702 var korrelationen gene-
rellt starkare mellan Östergötland och Stockholm än mellan Östergötland och 
Kalmartrakten, respektive provenienserna i Södermanland eller Kungsåra. Mel-
lan Östergötland och Kalmartrakten var korrelationen fr.o.m. 1654 relativt svag 
eller nästan obefintlig.180 I spannmålscyklerna 1702-29 var det god korrelation 
mellan Östergötland och Nyköping181 respektive Kungsåra.182

 Priserna på säden vid hospitalen i Östergötland var genomgående betydligt 
högre än markegången i Malmö 1658-1703;183 i genomsnitt var havre dubbelt så 
dyrt. 184 Korn och råg hade i genomsnitt ca 50 % högre priser, men var under 
enstaka år något billigare.185 Skillnaderna mellan priserna minskar med några 
procent mellan 1658 och 1703 men var fortfarande betydande i slutet av jämfö-
relseperioden.186 De relativa kornpriserna ökade i de undersökta serierna men 
ökningen var större i Söderköping och Vadstena. En hypotes är att sädespriserna 
var generellt betydligt lägre i södra Götaland än i norra Götaland och Svealand. 
De prisdata som framkommit tyder på det. Hypotetiskt framstår tre prisnivåer, 
en högsta i norra Svealand (Bergslagen och Falun), en mellannivå i södra Svea-
land (Stockholm, Uppsala) och norra Götaland (Östergötland, Nyköping) och en 
lägsta i södra Götaland. Tyvärr finns det väl små möjligheter att testa en sådan 
hypotes genom brist på data. Att enbart använda Bjurlings markegångspriser 

                                                                                                                                                                                             
…. I annan måtto [d. v. s. mindre betalt än kyrkotiondes värde] vare de själva pliktiga att 
betala kyrkan, och prästen böte 6 mark svenska och var kyrkovärd 3 mark för det att de tion-
de eller pengar så oskäliga utfingo och emot vårt förbud”, Jarkman 1976, s. 23 
178 Se tab. 4.17. Bergslagen och Falun t.o.m. 1702-13 
179 Se tab. 4.19 
180 Sambandet (rxy) var även svagt mellan priserna på råg i Östergötland och Kalmartrakten; 
det minskade från 0,77-0,78 för 1636-1647och 1647-1654 till 0,44-0,48 för 1713-1721 och 
1721-1729 
181 Med Nyköping 1702-1713: 0,92; 1713-1721: 0,93; 1721-1729: 0,89  
182 Med Kungsåra 1702-1713: 0,87; 1713-1721: 0,97; 1721-1729: 0,89 
183 Bjurling 1945, s. 99 ff. 
184 Hanssson 2000, s. 103 ff. 
185 För korn 1661 och för råg 1661, 1693, 1698 och 1699 
186 Hanssson 2000, s. 103, tab. XIVc 
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från Malmö bedöms inte vara lämpligt utan att först göra en institutionell analys 
men det vore önskvärt med fler priser från räkenskaper. 

6.3 Ett internationellt mönster? 
Under det trettioåriga kriget (1618-1648) var under år med låga spannmålspriser 
i Tyskland rågpriset väl under vetepriset, medan rågpriset under år med höga 
priser i stort sett nådde samma nivå som vetet.187  I denna studie har undersökts 
om det i föreliggande prismaterial finns motsvarande mönster. I Östergötland 
var emellertid veteproduktionens andel bara omkring 5 % i början av 1600-
talet188 och främst för export medan korn och råg var de huvudsakliga sädes-
slagen. 
 En jämförelse mellan kornets och rågens priser respektive vetets och rågens 
priser görs enklast genom att studera variationerna i kvoten mellan priserna på 
korn och råg respektive vete och priserna på råg, dvs. variationer i de relativa 
priserna. De mäts som medelvärden av dels de lägsta priserna i priscyklerna, 
dels av de högsta priserna. Medianen för kornets relativa priser under åren för de 
lägsta priserna189 och de högsta priserna190 under perioden 1654-1728 är 1,00 
respektive 0,86. Det innebär att när priserna var som lägst i priscyklerna låg 
korn på samma nivå som rågen, men när priserna var som högst steg priserna på 
råg ännu mer än korn så att det uppstod en prisskillnad om 14 %. Men under två 
priscykler, 1670-81 och 1702-13, var kornets relativa pris 1,00 även under hög-
prisår (1678 och 1702). 
 Före den priscykel som började 1654 var dock kornets relativa priser betydligt 
lägre. Under 1621-36 var det relativa priset på korn 1621, året med de lägsta pri-
serna, 0,76 men steg till 1630: 0,88 för att sedan sjunka till 1636: 0,80. Motsva-
rande var det under 1636-47; från 1636: 0,80 steg det till 1641: 0,91 och sjönk 
sedan till 1647: 0,83. Samma förhållande upprepades 1647-54 (1647: 0,83; 
1650: 0,92; 1654: 1,00). Priserna på korn steg alltså mer än priserna på råg vid 
prisuppgångarna i priscyklerna fram till 1654.  
 Medianen för vetets relativa priser under åren för de lägsta priserna191 och de 
högsta priserna192 under perioden 1654-1728 är 1,42 respektive 1,24. Det inne-
bär att när priserna var som lägst i priscyklerna låg vete 42 % högre än rågen, 
men när priserna var som högst steg priserna på råg än mer än vete så att pris-
skillnaden minskade till 24 %, dvs. en skillnad med 18 procentenheter. Slutsat-
sen är att variationerna i sädesslagens relativa priser i Tyskland även kunde åter-
finnas i prismaterialet i Östergötland. Priserna på råg 1654-1728 var nämligen 
betydligt lägre än priserna på vete under år med låga prisnivåer men närmade sig 

                                                            
187 Abel 1980, s. 153 ff. 
188 Myrdal 1999, s. 241 
189 Start- och slutår är 1654, 1670, 1681, 1691, 1702, 1713, 1721 och 1729 
190 De högsta priserna infaller 1663, 1678, 1684, 1697, 1708, 1718 och 1726 
191 Samma start- och slutår som för korn 
192 De högsta priserna infaller 1663, 1678, 1684, 1697, 1708, 1718 och 1726 
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vetepriserna under år med höga prisnivåer. Priserna på korn 1621-54 låg väl un-
der priserna på råg under lågprisår men närmade sig dessa under högprisår. Där-
emot låg priserna på korn och råg på ungefär samma nivå under lågprisår i pris-
cyklerna i perioden efter 1654. Under högprisår steg dock priserna på råg mer än 
priserna på korn.  
 Vad skillnaden kan ha berott på är inte lätt att avgöra. Ett känt köpbeteende 
som Hegardt uppmärksammat är att köparna (konsumenterna) under tider av sti-
gande priser föredrar mindre värda (inferior) varor,193 i det här fallet korn i stäl-
let för råg, stämmer in på de två första fallen eftersom priset på den ”sämre” va-
ran råg skulle ha stigit mer än vete respektive den ”sämre” varan korn skulle ha 
stigit mer än råg. Teorin bakom det beteendet förutsätter att köparnas pengar 
inte räcker till för att köpa den dyrare varan.194 Men hur var det i det tredje fallet 
när priserna på den ”bättre” varan råg steg mer än den ”sämre” varan korn? 
Kanske fanns pengar men efterfrågan var större än utbudet av råg?

                                                            
193 Hegardt 1975, s. 148 n. 4 refererar till Slicher van Bath 1963 
194 Giffens paradox efter en engelsman som på 1800-talet observerade att när brödpriset i Ir-
land steg så ökade konsumtionen av bröd troligen för att pengarna inte räckte till dyrare livs-
medel  
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Kap. 7. Sammanfattning och slutsatser 
I avhandlingen presenteras årliga prisserier för råg och korn i Östergötland un-
der perioden 1592-1735. Även priser på vete, havre, animalier, byggnadsmateri-
al, järn, spik, hästskor och hästskosöm från ungefär mitten av sextonhundratalet 
till 1735 framläggs och analyseras. 
 Nya data har excerperats från fyra hospital och omkring femtio kyrkliga för-
samlingar i Östergötland. Även priser från andra landskap har excerperats för 
studien. Dessa nya data jämförs med redan publicerade priser från Sveriges hu-
vudstad och från flera landskap i centrala delar av den västra riksdelen av det 
dåtida Sverige. Det nämnda området utgjorde Sveriges kärnområde. 

7.1 Prisutvecklingen 1592-1735 i Östergötland
7.1.1 Priscykler för säd 
Priserna för de viktigaste sädeslagen i Östergötland, råg och korn, visar i stort 
sett samma utveckling. Från sekelskiftet 1600 stiger och sjunker priserna i ett 
cykliskt mönster. Priserna mellan 1592 och 1607 fluktuerar på ett mera oregel-
bundet sätt än senare, vilket kan bero på få och geografiskt spridda uppgifter. 
Elva priscykler har identifierats mellan 1607 och 1729. Under fler än hälften av 
cyklerna stiger priserna på råg i daler silvermynt med mellan 100 och 200 % 
(medelstora priscykler), under tre cykler fördubblas priserna som högst (små 
cykler), under en cykel med mellan 200 och 300 % (stor) samt under två med 
mer än 300 % i ökning (mycket stora cykler). 
 De två största cyklerna inträffar under inflationsåren kring 1630 och 1718. 
Efter den största priscykeln 1621-36 under stormaktstiden följer den minsta 
1636-1647. Tre medelstora cykler kommer i följd mellan 1636 och 1681, däref-
ter en liten och två medelstora mellan 1691 och 1713. Nästa priscykel 1713-
1721 är mycket stor för råg, den näst största under stormaktstiden. Prissänkning-
en därefter fram till priscykelns slut är mindre än tidigare; priset stannar på näs-
tan dubbelt så hög nivå som 1713, men mindre för korn. Det är en upprepning 
av mönstret efter inflationsåren kring 1630 då priset på sin lägsta nivå också 
stannar på nästan dubbelt så hög nivå som ingångsåret. I båda fallen följer däref-
ter en liten priscykel, när priserna under det sista året i respektive priscykel 
sjunker till en lägre nivå än ingångsåret. Det lägsta priset för råg i priscykeln 
1636-47 överskrids inte som lägsta pris förrän 1702 och då endast med ca 5 %. 
 Nästan alla priscykler för råg är något ”platta”, särskilt under de tre medelsto-
ra priscyklerna i följd från 1647 till 1681; rågpriserna är kontinuerligt höga un-
der flera år. ”Toppiga” är tre cykler för råg (1621-1636, 1681-1691 och 1702-
1713). 
 De stora ökningarna av medianpriserna i priscyklerna kommer före 1636. 
Nästa stora ökning kommer mellan 1691 och 1702 som följs av en minskning. 
Under de två sista cyklerna stiger priserna kraftigt. Stora ökningar av medianpri-
serna har som regel ett samband med stora och mycket stora priscykler. 
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 Prisskillnaden mellan råg och korn, mätt som medianen av respektive års pri-
ser inom varje priscykel, minskar efterhand. De största skillnaderna är under de 
fem första priscyklerna, när kornpriset är ca 70-85 % av rågpriset. Därefter 
minskar prisskillnaderna fram till sekelskiftet 1700 till ca 95 %. De minsta skill-
naderna inträffar 1691-1702, 1721-1729 och 1702-1713. 
 Medianen för priserna i cyklerna förändras sedan föregående priscykel varan-
nan gång genom en ökning och varannan en gång genom en minskning. Graden 
av förändring minskar genomsnittligt fram till 1691 för att därefter öka, men va-
riationerna är stora. De höga priserna kompenseras genom en sänkning i nästa 
priscykel. 
 Längden på priscyklerna minskar under undersökningsperioden; den längsta 
är 17 år (1654-1670) och den kortaste är 8 år (1647-1654); medianen är 12 år.
 Serierna om vete och havre omfattar tiden från mitten av 1600-talet och däref-
ter. Priscyklerna för vete överensstämmer i stort med råg och korn, medan 
mönstret för havre inte är lika entydigt. Ibland släpar de högsta priserna efter 
något år och ibland ligger de före något år jämfört med råg och korn. Generellt 
är priserna mellan sädesslagen högst för vete, därefter råg, korn och havre. Den 
största skillnaden mellan vete och råg är ca 50 % under 1681-1691, från 1702 
högst ca 20-30 %. Under de flesta cykler ligger skillnaderna på 5-15 %. Det är 
25-50 % lägre priser på havre än på korn, prisrelationerna är stabilare än mellan 
vete och råg. Variationerna i prisrelationerna tycks ha ett visst samband med hur 
stora priscyklerna är på korn; två av de minsta prisskillnaderna inträffade under 
små priscykler.  
 Medianpriserna i priscyklerna för råg och korn i de olika kontrakten i Västan-
stång och Östanstång visar generellt för hela tidsperioden några procent högre 
priser längre västerut. Undantagsvis är variationerna betydligt större i priscyk-
lerna före 1681. Storleken på spridningen av de årliga priserna för råg och korn 
minskar något över tiden. Priscyklerna från 1670 och senare är mer representati-
va för hela Östergötland än cyklerna mellan 1621 och 1670. Även om det är sto-
ra variationer i priserna på råg och korn i kontrakten och orterna kan priscykler i 
varje ort från vilka det finns priser identifieras. Priscykler är inte ett statistiskt 
fenomen, som uppstår genom att flera orters priser läggs samman. Men det före-
kommer förskjutningar i begynnelseår, slutår och under vilket eller vilka år pris-
toppen nås. Vidare skiljer det i prisnivåer.  

7.1.2 Trender och samvariation  
För att jämföra prisutvecklingen mellan olika slags produkter som vegetabilier, 
animalier, fisk, byggnadsmaterial, järn och järnartiklar samt salt och vin har 
prisindex konstruerats. För beskrivning av trender används 7-års vägda glidande 
medelvärden. 
 Trenden för korn 1595-1732 stiger obetydligt mera än för råg. Det innebär att 
prisskillnaden mellan råg och korn minskar. Före 1700 ligger som regel prisin-
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dex för råg högre än på korn, men efter 1700 är ofta priserna desamma; ibland är 
korn dyrare.  
 Karaktäristiskt för trenderna för nästan alla varor i studien är större eller 
mindre cykliska fluktuationer och en kraftig prisuppgång i mitten på 1710-talet, 
som följs av en stor prisminskning på 1720-talet. 
 Trenden för vete ökar mest bland säden, därefter kommer korn. Trenderna för 
råg och korn följer varandra väl, medan havre släpar något efter och fluktuerar 
mindre jämfört med råg. I uppgången i slutet av 1710-talet släpar vete efter råg 
med betydligt mindre fluktuationer från ca 1700. Ärtor ökar mindre men är 
ganska följsam med råg.  
 Korrelationen mellan priserna på korn och råg är mycket stor för både 1595-
1735 och 1654-1729 (0,97-0,98), men även mellan havre och råg 1654-1735. 
Korrelationen 1654-1735 mellan vete och korn är högre än mellan vete och råg 
och mellan vete och havre; den är något större mellan havre och ärtor än mellan 
råg och ärtor.  
 Trenden för talg och för oxar sjunker obetydligt fram till ca 1690, för att där-
efter öka långsamt. Liknande gäller fläsk. För oxhudar sjunker trenden mer till 
mitten av 1710-talet. Den följande uppgången och nedgången liknar den för oxar 
men är avsevärt mindre. För smör stiger trenden obetydligt till ca 1710, därefter 
liknar den råg. Trenden för smör ökar mer än för talg, oxar och fläsk; oxhudar 
minskar; råg stiger mer än fläsk och oxar men mindre än smör. 
 De positiva korrelationerna mellan priserna på fläsk, oxar, smör och talg som 
är relativt starka (0,85-0,89), men är lägre mellan oxhud respektive fläsk, oxar, 
smör och råg.  
 Både sillens och skärströmmingens trender sjunker något till 1700; uppgång-
en till slutet av 1710-talet är obetydlig för sill. Trenden för salt fluktuerar myck-
et kraftigt; upp- och nedgången (1717-1719) är störst av alla varor. Mellan pri-
serna på skärströmming respektive salt och råg är korrelationen måttligt positiv, 
men saknas nästan helt mellan sill och de båda andra varorna. 
 Trenderna för bräder, kalk, tegel och tjära från mitten av 1600-talet är någor-
lunda samlade och ökar mindre än råg. Trenden för näver är något negativ men 
avviker starkt från övriga produkter genom att stiga mycket kraftigt under 1710-
talet. Mellan byggnadsmaterialens produkter är det måttligt stor positiv samvari-
ation; till råg är korrelationen lägre. Samstämmigheten i prisutvecklingen är 
större i början av undersökningstiden än i slutet. 
 Trenden för järn ökar något. Den stora puckeln i slutet av 1720-talet kommer 
betydligt senare och är mindre än för råg. Trenden för hästskor stiger kraftigt 
under den sista delen av undersökningsperioden. Hästskosöm liknar mer järn än 
hästskor men fortsätter att stiga till perioden slut. Trenden för hästskor stiger 
mest, därefter hästskosöm; råg och järn liknar mer varandra. Spik visar för 1597-
1645 och ca 1710-1732 samma mönster som råg, men minskar något 1645-ca 
1710 i motsats till råg. För 1595-1732 utvecklas över tid spik och råg i stort sett 
parallellt. Korrelationen mellan priserna på järn, hästskor och hästskosöm är 
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ganska höga och jämna, något lägre mellan dessa och spik. Mellan järn, järnar-
tiklar och råg är korrelationen något större än mellan råg och byggnadsmateria-
len.  
 För 1595-1732 stiger trenden för vin med ca hälften jämfört med råg. Liksom 
spik visar den från 1595 till ca 1645 samma mönster som råg men med större 
följsamhet med råg än vad spik har. För priserna på vin och råg för 1592-1735 är 
korrelationen positiv, men den är lägre för 1650-1735. Den är något större mel-
lan vin och råg än mellan råg och salt. 

7.1.3 Relativa priser  
De relativa priserna har satts gentemot råg. Korn ökar över tid under hela under-
sökningsperioden, men minskar periodvis 1602-1624 och 1649-1671. I stort sett 
blir det relativa priset på korn betydligt stabilare efter 1636 än före. Hela föränd-
ringen kan tolkas så att priserna på råg inte stiger lika snabbt som priserna på 
korn. För vete ökar de mellan 1651 och 1735, men minskar momentant 1651-
1674. Ett stort fall år under några få år fram till 1717 vänds till en kraftig stig-
ning fram till 1735. Trenden för havre och ärtor ca 1650-1735 minskar något. 
Den enda gemensamma tidpunkten för en ny utveckling av de relativa priserna 
på korn, vete och havre ligger vid inflationen kring år 1718. 
 Gemensamt för alla produkter är stora variationer i relativa priser från mitten 
av 1600-talet till undersökningstidens slut beroende på stora prisfluktuationer på 
råg. Eftersom i viss utsträckning övriga vegetabilier samvarierar med råg är 
fluktuationerna betydligt större för animalier, fisk, byggnadsmaterial, järn och 
järnartiklar samt vin. I varje priscykel för råg går generellt det relativa priset på 
produkterna i studien i motsatt riktning som priserna på råg. 
 Jämfört med korn är att fluktuationerna betydligt större för animalierna, men 
mindre än för vete. För fläsk, oxe, smör och oxhudar och talg sjunker trenden 
mer eller mindre över tid; mest för oxhud och minst för oxe. 
 För sill, skärströmming och salt sjunker trenden oregelbundet över tid under 
stora fluktuationer; mest för sill och minst för skärströmming. 
  För bräder, kalk, tegel och tjära sjunker trenden, medan näver stiger, särskilt i 
slutet av perioden. För alla produkter är fluktuationerna i de relativa priserna 
stora. Högst är det relativa priset på bräder och näver i slutet av undersöknings-
tiden, för kalk i mitten samt för tegel och tjära i början; lägst är det för bräder, 
näver och tjära i mitten av undersökningsperioden, kalk och tegel i slutet. 
 Trenderna för järn och spik är ganska likartade; sjunker och stiger omväxlan-
de för att ligga på samma nivå i slutet av perioden som i början. Hästskor och 
hästskosöm följer i stort sett samma mönster men hästskor ligger mycket högt 
under andra hälften av 1710-talet. Fluktuationerna på alla de nämnda produkter-
na är ganska likartade och höga.  
 För vin minskar trenden 1592-1735 avsevärt. Före 1650 sjunker den brant; 
därefter är den i stort sett oförändrad. Fluktuationerna är tidvis mycket stora sär-
skilt fram till ca 1630 och under flera år kring 1713.  
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 I varje priscykel för råg går generellt det relativa priset på de nämnda produk-
terna i motsatt riktning med några undantag. 

7.2 Jämförande analyser av priser och löner  
7.2.1 Den kortsiktiga prisutvecklingen av säd i priscykler 
Priscykler utanför Östergötland tycks ha utvecklats på ett liknande sätt från 1621 
och senare i Nyköping, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen och Falun; priser i 
Kalmartrakten avviker dock. För priserna på råg från i slutet av 1500-talet fram 
till 1607 och för priscykeln 1607-1621 är överensstämmelsen mellan prisserier-
na för Östergötland, Kalmartrakten och Stockholm relativt dålig. Både råg och 
spannmål är utom för några få år dyrare i Kalmartrakten och i Stockholm än i 
Östergötland mellan 1592 och 1621. 
 Kalmartrakten hade generellt lägre rågpriser med några undantag än Östergöt-
land från 1621 och senare. Prisskillnaden ökar efterhand från att vara knappt 10 
% billigare vid mitten av 1600-talet till nästan 30 % lägre under 1720-talet. 
Samma mönster gäller medianerna för spannmålspriserna.  
 Medianpriserna på spannmål i priscykeln 1621-1636 är drygt 15 % högre 
kring Nyköping och drygt 30 % i Stockholm än i Östergötland. För de sju pris-
serierna i cyklerna mellan 1636 och 1729 gäller generellt att medianen för pri-
serna i respektive cykel är högre längre norrut i landet med undantag av i Kal-
mar 1647-54 och i Nyköping 1691-1702 och 1702-13. De största skillnaderna 
inträffar under tre cykler i följd mellan 1654 och 1691, när medianpriserna är 
upp till 55-60 % högre i Kungsåra, Bergslagen och Falun än i Östergötland. 
Överlag är kvartilavvikelserna som mått på spridningen lägre i de fem sydligaste 
prisserierna för alla cykler.  
 Störst positiv korrelation är det mellan priserna på spannmål i Östergötland 
och de övriga tre sydligaste prisserierna 1621-36 (0,93-0,96). I priscykler för 
spannmål mellan 1654 och 1702 är en positiv korrelation generellt starkare mel-
lan Östergötland och Stockholm än mellan Östergötland och provenienserna i 
Södermanland och Kungsåra. Mellan Östergötland och Kalmartrakten är korre-
lationen från 1654 och senare mellan relativt svag och nästan obefintlig. I cyk-
lerna 1702-29 är det en stark samvariation mellan Östergötland och Nyköping 
respektive Kungsåra. Korrelationen mellan Bergslagen och Falun är stark under 
alla priscykler. 
 De genomsnittliga priserna i cyklerna mellan 1636 och 1713 visar att Öster-
götland, Nyköping och Stockholm tillhör en grupp och att Kungsåra, Bergslagen 
och Falun hör ihop i en annan grupp. De spridda priserna i de södra delarna av 
studien är generellt lägre än i Östergötland.  
 Samvariation tyder dock på att Östergötland, Nyköping och Kungsåra 1702-
1713 hör samman i en grupp medan Stockholm, Bergslagen och Falun hör ihop i 
en annan grupp, men den tendensen fanns även 1670-81 och 1681-91. Korrela-
tionerna mellan Bergslagen och Falun är stark under alla cykler. Men korrelatio-
nen mellan priserna på råg i Östergötland och Uppsala 1670-1681 och 1681-
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1691 är hög (ca 0,85) men högre 1691-1702 (0,94). Mellan Stockholm och 
Kungsåra respektive mellan Bergslagen och Kungsåra är korrelationerna för 
cyklerna 1636-1713 betydligt svagare än mellan Bergslagen och Stockholm.  

7.2.2 Den långsiktiga utvecklingen av priserna  
För att studera den långsiktiga utvecklingen av priserna har de längsta samman-
hängande prisserierna räknats om till svenska riksdaler.
 Priserna i riksdaler i 10-årsmedeltal på råg i Östergötland jämförs med Abels 
priser i silver på råg i Nederländerna, Tyskland och Polen 1601-1730. Endast tre 
decennier ligger nära priscyklerna för råg i Östergötland, medan övriga som re-
gel ligger inom två decennier. 
  Gemensamma drag för prisserierna utom Polen är prisuppgången från 
1601/10 till 1621/30. I Nederländerna och Polen förändrades priserna relativt 
likartat 1621/30 och därefter medan Tysklands och Östergötlands prisutveckling 
anslöt sig till dessa två andra mellan 1671/80 och 1701/10. Det mesta markanta 
gemensamma draget är upp- och nedgången i slutet av 1600-talet och i början av 
1700-talet. Tendensen är att priserna minskar över tid i de tre länderna på konti-
nenten, mest i Polen och minst i Nederländerna, medan de ökar i Östergötland. 
Utvecklingen i Östergötland liknar mest Nederländerna. 
 För jämförelse inom Sverige medger källäget sammanhängande priser på 
spannmål i Östergötland och Stockholm 1607-1719, i Östergötland och Falun 
1636-1719 samt i Östergötland och Kungsåra 1636-1732. 
 Medianen för priserna på spannmål i Stockholm är ca 10 % högre än i Öster-
götland; det är måttligt stark samvariation dem mellan. Fram till 1636 ökar dock 
priserna snabbt, mindre i Stockholm än i Östergötland. Under 1636-1719 stiger 
priserna något mer i Stockholm; prisskillnaden mellan de två båda ökar något.  
 Medianen för Kungsåra är ca 20 % högre än i Östergötland, i Falun 35 % hög-
re. Priserna minskar obetydligt och mest i Östergötland. Prisgapet mellan 
Kungsåra och Östergötland ökar något mellan 1719 och 1732. Det är positiv 
korrelation 1636-1719 mellan Östergötland och de andra tre orterna. Priserna i 
Kungsåra 1636-1732 ligger i genomsnitt 25 % högre än i Östergötland, prisgapet 
ökar något.  

Även några andra priser (animalier, fisk och byggnadsmaterial) har räknats 
om till svenska riksdaler. Det gäller tiden ca 1655-1719, om inte annat anges.  
 Korrelationen mellan priserna på smör i Östergötland och i Stockholm är hög 
liksom mellan Östergötland och Göteborg för 1689-1719 samt mellan Stock-
holm och Göteborg (0,93-0,95). Det är också positiv korrelation mellan smör 
och spannmål både i Östergötland och i Stockholm. Priserna var generellt lägst i 
Östergötland, men priserna fördubblades från mitten av 1600-talet till slutet av 
1710-talet liksom i Stockholm; under 1720-talet sjönk de till en ca 50 % högre 
nivå jämfört med de första åren under 1700-talet. 
 Priserna på talg under 1631-1719 var i genomsnitt periodvis ca 10-40 % högre 
och mycket mer varierande i Stockholm än i Östergötland. Mellan 1713 och 
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1718-1719 mer än trefaldigades talgpriserna i Östergötland och Stockholm för 
att sjunka igen. Trenden 1636-1729 minskade över tid både i Östergötland och i 
Stockholm. Det är positiv samvariation mellan talg i Östergötland och Stock-
holm liksom mellan talg och spannmål, större i Östergötland än i Stockholm.  
 Prisvariationerna för sill är mycket stora, större i Stockholm än i Östergöt-
land; priserna är höga. Korrelationen mellan priserna i Östergötland och i Stock-
holm är negativ. I slutet av 1600-talet är sillpriserna vid Göteborg knappt 10 % 
lägre än i Östergötland och knappt 20 % högre i Stockholm. Trenderna för sill 
minskar, mer i Östergötland än Stockholm. För priser i riksdaler är också tren-
derna negativa. Det saknas nästan helt korrelation mellan sill och råg i Östergöt-
land respektive sill och spannmål i Stockholm.  
 Priserna på strömming är mindre varierande än på sill och är generellt ca 20 
% lägre i Stockholm än i Östergötland. Även för strömming är prisvariationen 
större i Stockholm. Trendutvecklingen är närmast indifferent i Östergötland och 
Stockholm, men i riksdaler minskar de över tid för båda. Det är positiv samvari-
ation mellan strömming och råg både i Östergötland och i Stockholm.  
 Priserna på kalk 1636-1719 är mycket fluktuerande från år till år både i 
Stockholm och i Östergötland. I Stockholm är priserna generellt knappt 20 % 
lägre än i Östergötland. Både i Stockholm och i Östergötland är tendensen att 
priserna minskar över tid, mest i Stockholm.  
 Priserna på tegel är betydligt stabilare både i Östergötland och i Stockholm än 
på kalk men nästan genomgående betydligt dyrare i Stockholm. Tjära är gene-
rellt obetydligt dyrare i Stockholm, medan prisvariationerna där är mycket stör-
re. För dessa tre byggnadsprodukter minskar respektive trend både i Stockholm 
och i Östergötland i såväl svenska daler som riksdaler. 

Prisutvecklingen för råg i Östergötland 1600-1774 har studerats genom att 
länka samman avhandlingens priser med länsmarkegången i annan prisstudie 
och att räkna om priserna till svenska riksdaler. Länsmarkegången bedöms vara 
representativ för prisutvecklingen under frihetstiden, när det gäller att identifiera 
eventuella priscykler och för att bestämma trendutveckling.

Det finns två trendbrott i prisutvecklingen för råg under perioden 1607-1774. 
Trenden från 1607 till 1636 stiger brant, men sjunker därefter något fram till 
1738. Mellan 1636 och 1738 sjunker priset i riksdaler med knappt 30 %. Mellan 
1738 och 1774 ökar priserna något.  
 Även priser på talg och smör 1636-1774 från föreliggande studie har kopplats 
samman med länsmarkegångar. Det lägsta priset på talg efter 1687 inträffade 
1737 och 1738. Det högsta priset 1718 under stormaktstiden överträffas inte för-
rän 1774. För perioden 1636-1774 är tendensen en helt obetydlig ökning. För 
tiden 1636-1687 är trenden negativ; år 1687 vänder priserna uppåt och för 1687-
1774 ökar priserna något och ganska likartat bortsett från den stora upp- och 
nedgången 1717-1719. Prisrörligheten är drygt dubbelt så stor under frihetstiden 
som under de sista 50 åren av stormaktstiden.  
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 Det absolut lägsta priset på smör i riksdaler under stormaktstiden inträffade 
1712, därefter sjunker priset med 15 % till en lägsta nivå 1743. Mellan 1654 och 
1712 är trenden för smör svagt negativ. Bortsett från de ur prissynpunkt oroliga 
åren 1713-1742 inträffar ett trendbrott 1743, som innebär en svag prisökning. 
Även för smör var prisrörligheten mycket större under frihetstiden än under den 
senare delen av stormaktstiden. 

7.2.3 Daglöner 
Trenderna för daglöner för hantlangare, kalkslagare, timmermän och murare vid 
Kalmar domkyrka minskar från 1614 till 1704. Från Östergötland finns endast 
knappa uppgifter om daglöner. Det gemensamma draget i utvecklingen av dag-
löner för hantlangare, kalkslagare och timmermän är en nominell löneökning 
fram till 1630- till 1650-talet, men att daglönerna därefter sjunker till 1660- till 
1680-talet. Därefter tycks daglönerna öka igen i Östergötland mot sekelskiftet 
1700, vilket inte stämmer med utvecklingen i Kalmar. 
 För att få en föreställning om hur många dagsverken som erfordrades för att 
tjäna ihop till ett minimiuppehälle under ett år har beräknats hur många dagsver-
ken som åtgick för att kunna köpa in 5 tunnor spannmål efter det aktuella priset 
på spannmål. Resultatet är att medianen är 50 dagsverken per år med de lägsta 
värdena på spannmålspriser. De högsta värdena på spannmålspriser kräver drygt 
40 % flera dagsverken (median). Trenden för dagsverken för minimiuppehälle 
stiger något mellan 1614 och 1704. Det visar att de relativa daglönerna minskar 
något under stormaktstiden till i början av det stora nordiska kriget. 

7.2.4 Kostjämförelser 
Förtäringen vid Vadstena hospital jämförs med en publicerad studie av dieten 
vid fyra hospital i Mellansverige, som baserar sig på energiintagen. Förtäringen 
vid Vadstena bygger på förändringar i kvantiteter mätt i ekonomiska värden ba-
serade på fasta priser.  
 Båda undersökningarna visar att kött förtärs i betydligt större kvantiteter än 
fläsk. Att kosthållet skulle ha blivit mer vegetabilieorienterad vid hospitalen i 
Mellansverige stämmer inte med resultatet från Vadstena fram till 1730. Kon-
sumtionen vid Vadstena hospital av vegetabilier var mycket stabil, men en ny 
kunglig spisordning år 1697 innebar en minskning med ca fem procentenheter. 
På lång sikt växte den totala spannmålskonsumtionen per capita i Falun från 
1659 till 1700 och från 1720 till 1786, men minskade utom malt under mellanti-
den kraftigt vid Falun och Västerås hospital. En försörjningskris vid decennierna 
kring sekelskiftet 1700 tycks ha varit övervunnen under 1720-talet. En liknande 
kris kan inte utläsas av räkenskaperna från Vadstena hospital. 
 Förtäringen vid Vadstena hospital jämförs med svensk soldatkost under Karl 
XII:s norska fälttåg 1718. Tjänstefolkets förtäring vid Vadstena hospital samma 
år hade i stort sett samma ekonomiska värde som soldatkosten. Livsmedlens 
sammansättning hade också stor likhet mellan soldatkosten och utspisningen av 
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klienterna vid Vadstena hospital. Med tanke på att inte alla klienterna torde ha 
varit arbetsföra, måste klienternas kost bedömas vara relativt riklig jämfört med 
soldaternas som hade fysiskt ansträngande verksamhet. Att kosten vid hospitalen 
i Mellansverige var både rikligare och stabilare samt mer baserad på spannmål 
än vad de fattiga kunde hålla bör även gälla förtäringen vid Vadstena hospital. 

7.3 Diskussion över orsaker till prisförändringarna
7.3.1 Priscyklerna för säd 
Även om befintliga uppgifter om skördeförhållanden långt ifrån är heltäckande 
både i tid och i rum kan i många fall uppgifter om skördarna sättas i samband 
med priscyklernas fluktuationer. Under många svåra år eller missväxter följdes 
svält av epidemier: vid sekelskiftet 1600, i början på 1620-talet, vid 1629-1630, 
vid halvsekelskiftet 1650 samt i början på 1710-talet. Produktionen bör ha mins-
kat men också minskad efterfrågan på livsmedel genom ökad dödlighet. 
 De påfrestningar som krig och krigsförberedelser förde med sig bör direkt el-
ler indirekt ha påverkat priserna vid sekelskiftet 1600, kring 1630, i mitten på 
1670-talet samt vid flera tillfällen 1709-10 och det följande decenniet. De höga 
priserna 1675-1676 torde ha berott på skördeförhållanden och inverkan av kriget 
i Sverige. 1710-talet tycks ha varit en plåga, som började med pest inom landet 
1710-12. Redan under vintern 1713-14 var det brist på hö i Götaland. Missväxt, 
knektlegor, inkvarteringar, durchmarscher och krigsförberedelserna inför fälttå-
gen i Norge 1716 och 1718 anses ha orsakat fattigdom hos bönderna. Det var 
troligen sämre skördeutfall 1717-18 än 1709-10, inom vissa delar av landet lika 
illa som 1695-97, men nu hade importmöjligheterna från östersjöprovinserna 
förlorats. Västerifrån var importen beskuren genom kriget mot Danmark och 
Englands fientliga inställning till Sverige. Det blev även brist på salt och saltpri-
serna steg mycket kraftigt. Vidare infördes exportförbud, tullfrihet samt maxi-
mipriser på spannmål, salt och sill. En av de tre stora prövningarna under 1600-
talet, 1675-76 hade som nämnts samband med kriget i Sverige, medan de andra 
två, 1650-51 och 1697-99, saknade ett liknande samband.  
 En annan orsak till häftiga prisstegringar i vissa priscykler är monetära för-
sämringar. Det gäller främst de stora prisökningarna kring 1630 och under den 
andra hälften av 1710-talet. I båda fallen sjönk priserna igen men stannade på en 
betydligt högre nivå än vid cykelns början. Prisstegringen under Karl XI:s för-
myndartid i början av 1660-talet kan möjligen ha berott på penningväsendet. 
 Den vanligaste orsaken till prisökningarna är utan tvivel missväxter och dåli-
ga skördar. I nio av elva cykler tycks det vara en av orsakerna. Därefter kommer 
krigsförberedelser och krig under åtminstone några av åren i sex av de elva cyk-
ler. Monetära förändringar och farsoter förekommer nästan lika ofta: under var-
dera fem av de elva cyklerna. 
  Den vanligaste orsaken till priscyklerna på säd har således varit variationer i 
skördarna. Inte bara alltför låga temperaturer, för mycket torka eller väta under 
groningstiden eller bristande torka under skördetiden var orsaken. De allmänna 
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förutsättningarna för jordbruksnäringen måste ha spelat en roll. Det gäller hur 
stor roll statsmaktens totala pålagor spelade, vilken för hela den långa undersök-
ningsperioden är svår att bestämma. Från 1620-talet och senare skulle nya skat-
ter under stormaktstiden följas av sjunkande inkomster från de gamla skatterna, 
dvs. exploateringsnivån hade nått sitt maximum. Det finns också indikationer på 
en försämring av hemmanens ekonomiska bärkraft.   
 En tänkbar teoretisk förklaring till de stora prisvariationerna på säd kan vara 
följande modell: till exempel vid 20 % lägre utfall av en normalskörd stiger pri-
serna med 80 %. I en modell med tre gårdsstorlekar kan den minsta gården en-
dast sälja 20 % av en normal skörd; huvuddelen går åt för skatt, egenkonsumtion 
och utsäde. Om skördeutfallet blir 20 % lägre än normalt går hela den minsta 
gårdens produktion åt för utsäde och egenkonsumtion. En mellangård och en 
stor gård kan vid en minskning av skörden med 20 % fortfarande sälja en del av 
skörden. Blir skörden ännu sämre får folket på den minsta gården svälta och den 
totala skatten kan inte betalas. En del av utsädet går till konsumtion med risk för 
mindre skörd under nästa år. Upprepas dåliga skördar två eller flera år i följd blir 
det kris. Den höga prisuppgången i exemplet i modellen beror på att det minska-
de utbudet har en mycket större andel av det totala utbudet av säd än andelen av 
den minskade skörden har av den normala skörden. 
 En hög statlig exploatering av befolkningen bör innebära att åtminstone fler-
åriga kraftiga prisökningar påverkar olika variabler i befolkningsutvecklingen. 
Resultaten i fallstudien visar att hypotesen om samvariation mellan kornpriser 
och begravningar kunde verifieras i tre cykler, liksom hypotesen om kornpriser 
och vigda, om kornpriser och döpta och om kornpriser och födelseöverskott i tre 
cykler vardera. Hypoteser för både begravningar och vigda kunde endast klart 
verifieras i cyklerna 1647-1654 och 1702-1713, båda med stora prishöjningar 
och epidemier med stor dödlighet; i 1647-1654 verifieras hypoteserna även för 
döpta och födelseöverskott. Vidare verifieras hypotesen om födelseöverskott 
även för en tredje prekär priscykel för befolkningen 1670-1681, som inträffade 
när kriget i Skåne 1675-1679 pågick. 
 Att hypoteserna om vigda och döpta falsifieras i cykeln 1713-1721, men hy-
potesen om begravningar verifieras kan bero på att svensk trupp vistades i Sve-
rige under förberedelse för de båda norska fälttågen samt att civilbefolkningen 
fick svara för underhållet av svenska trupper i Norge. Nettoeffekten av båda 
höga födelse- och dödstal blev mycket svag negativ samvariation mellan korn-
priser och födelseöverskott. Prisuppgången kring 1718 var dock inflatoriskt be-
tingad, men samtidigt tycks rikets krigsansträngningar ha varit på upphällning.  
 För de fyra priscykler som inte nämnts borde dödligheten ha varit större under 
1691-1702, med en prisstegring inom cykeln om knappt 200 %. I cyklerna 1681-
1691, 1721-1729 och 1654-1670 var prisökningarna 75-110 %. Kanske dessa 
ökade priser endast var en följd av en ganska liten nedgång i skördarna, som 
medför att hypoteserna falsifieras. 
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7.3.2 De regionala prisskillnaderna 
Hegardt påpekade att prisskillnaden på spannmål minskade under år med höga 
priser mellan Stockholm och Bergslagen/Falun, men ökade under lågprisår un-
der 1680-talet. Beräkningar visar att för 1681-1691 är medianen drygt 30 % 
högre i Bergslagen och knappt 40 % högre i Falun än i Stockholm, medan för 
högprisperioden 1691-1702 var priserna knappt 10 respektive 20 % högre. Pri-
serna i Stockholm sjönk inte och därmed ökade inte heller prisdifferensen till 
Falun när spannmålsimporten på 1690-talet ökade. Efter 1709 upprepades vad 
som skedde under krigsperioden 1675-1679, när avspärrning och minskad 
spannmålsimport ledde till att den nämnda regionala prisskillnaden minskade 
genom att priserna relativt steg mer i Stockholm. Stockholm stod som införsel-
hamn för den större delen av landets spannmålsimport. Efter att ha undersökt 
prisskillnaderna på spannmål mellan de sju prisserierna i föreliggande studie är 
slutsatsen att Hegardts tes tycks stämma.  
 Men hur utvecklades priser interregionalt i Östergötland? Norrköpings domi-
nerande roll i spannmålshandeln inom Östergötland tycks ha pressat ned priser-
na så att dessa under år med höga värden var lägre i Östergötlands östra del, där 
Norrköping är beläget, än i den västra delen. Totaleffekten är bara några pro-
cent. 
 Varför ökade priserna på säd i Kalmartrakten så litet jämfört med andra orter i 
föreliggande studie. Jämförelsematerialet utökades med spridda priser från Väs-
tervikstrakten, Kalmar och Västervik. Fram till 1670 ligger medianen för cyk-
lernas priser i Kalmartrakten ganska nära motsvarande värden i Östergötland. 
Det är större skillnad mellan Nyköping och Östergötland under de två största 
cyklerna fram till 1670. Under de oroliga åren på 1670-talet låg medianen för 
priser från Kalmar drygt 10 % högre, Västervikstrakten ca 20 % lägre medan 
priserna från Västervik och Nyköping sammanfaller med Östergötland. 1681-
1691 ligger priserna från de nämnda orterna närmare varandra. Mellan 1691 och 
1729 är priserna i Kalmartrakten anmärkningsvärt mycket lägre än i Östergöt-
land och de andra orterna i studien.  
 Både Kalmar och Västervik hade rätt till både aktiv och passiv utrikessegla-
tion men hade bara någon procent av Sveriges totala utrikeshandel. Främst Kal-
mar hade handel med huvudsakligen smör och boskap sjöledes med Stockholm. 
Det är inte otänkbart att seglationen på Stockholm hade stor betydelse, men den 
avtog. 1643-1650 hade Kalmar 97 % av Smålands totala tonnage i Stockholms 
hamn vars andel var 2 %. Exporten från Kalmar sjönk till en obetydlighet redan 
1647 för resten av stormaktstiden. Däremot importerades rätt stora mängder 
spannmål under den andra hälften av 1600-talet. 
 I stället för Stockholm hade Nyköping handelsutbyte med det finskbottniska 
området. Fram till 1622 var spannmål och järn de viktigaste exportvarorna. 
Trots att Mälare- och Hjälmarebygderna var överskottsområden på spannmål 
under 1600-talet måste spannmål importeras till Nyköpingstrakten, i allmänhet 
från Östersjöländerna. Landskapets överskott såldes till Stockholm och Dalarna. 
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 Det är svårt att förstå varför spannmålspriserna i Kalmartrakten skulle vara så 
mycket lägre än i Nyköping speciellt som båda städerna hade behov av import 
för sin försörjning av säd. Hypotetiskt satte inte kyrkorna i Kalmar Superinten-
dentur marknadspris vid försäljningen av spannmål utan höll sig ofta till histo-
riska gängse priser. Det som talar för den hypotesen är att priserna även under 
oroliga år tenderade till att vara ”stela”. Det visar sig att prisnoteringarna från 
kyrkorna i Kalmar län mellan 1691 och 1721 ofta hade samma värde och från 
1721 ett annat högre men gemensamt värde. I Östergötland och i Nyköping fö-
rekom under dessa fyra priscykler mellan 1691 och 1729 sällan mer än två lika 
stora prisuppgifter under samma priscykler. Hypotesen förstärks av att i Väster-
vikstrakten (inom Kalmar Superintendentur) förekommer varierande men iden-
tiska priser på råg i Gladhammar och i Tryserum 1671-1683. Däremot ligger 
priserna på råg 1668-1735 i Hägerstad socken relativt nära priserna i Östergöt-
land. Hägerstad är en socken i Östergötland och i Linköpings stift nära gränsen 
till Småland. 
 Även vid Växjö hospital inom Växjö stift såldes spannmål för samma pris 
under mer än hälften av åren under 1680- och 1690-talen. Närmast före 1681 
finns uppgifter under 1672-1676, då priserna varierade. Inköpspriser på vissa 
livsmedel vid Växjö hospital under 1658-1693 var fasta under alla år och andra 
livsmedel under de flesta av åren. Däremot var de rörliga för bl.a. importvarorna 
humle och salt. Vid Jönköpings hospital finns det uppgifter från spridda år, men 
under perioden 1673-1679 såldes säd varje gång för samma pris. Från 1696 och 
senare började försäljningspriserna variera uppåt. 
 Slutsatsen är på att man på flera ställen inom Växjö stift har tillämpat ”fasta” 
priser under några decennier, till viss del sammanfallande i tid. Sådan avvikelse 
i prissättningen har inte iakttagits annat än undantagsvis i Östergötland eller i 
andra orter varifrån priser finns.  
 Ett tänkbart motiv för Växjö hospital är att det skulle vara lättare att planera 
kommande års budget om priserna på säden, den huvudsakliga inkomstkällan, 
vore känd. Det var vanligt att samma antal tunnor säd inlevererades och såldes 
varje år. Ett annat skäl för att ha ett fast pris skulle kunna vara en etisk eller mo-
ralisk föreställning om att sätta ”rätt pris”, ett uttryck för kyrkans strävan att 
göra det möjligt för de fattiga att existera. Något belägg för det har dock inte på-
träffats i arkivalierna.  

7.3.3 Ett internationellt mönster? 
Under det trettioåriga kriget var under år med låga spannmålspriser i Tyskland 
rågpriset lägre än vetepriset, medan rågpriset under år med höga priser i stort 
sett nådde samma nivå som vetet. Liknande variationerna i prismaterialet i Ös-
tergötland har återfunnits som i Tyskland. Eftersom veteproduktionens andel 
bara var omkring 5 % i början av 1600-talet i Östergötland har också de huvud-
sakliga sädesslagen korn och råg undersökts. När priserna är som lägst i priscyk-
lerna mellan 1654 och 1729 ligger priserna på korn på samma nivå som råg, 



men när priserna är som högst stiger priserna på råg ännu mer än korn så att det 
uppstår en prisskillnad. Men i de tre priscyklerna mellan 1621 och 1654 stiger 
tvärtom priserna på korn mer än priserna på råg vid prisuppgångarna i priscyk-
lerna. 
 Medianen för vetets relativa priser under åren mellan 1654 och 1729 för de 
lägsta priserna är ca 40 % högre än rågen, men när priserna är som högst stiger 
priserna på råg ännu mer än vete så att prisskillnaden minskade till ca 25 %.  
 De uppmärksammade variationerna i sädesslagens relativa priser i Tyskland 
kunde således även återfinnas i prismaterialet i Östergötland. Priserna på råg 
1654-1729 är alltså betydligt lägre än priserna på vete under år med låga prisni-
våer men närmar sig vetepriserna under år med höga prisnivåer. Priserna på korn 
1621-54 ligger väl under priserna på råg under lågprisår men närmar sig dessa 
under högprisår. Ett allmänt känt köpbeteende, att konsumenterna under tider av 
stigande priser föredrar mindre värda varor, i det här fallet korn i stället för råg, 
stämmer in eftersom priset på den ”sämre” varan råg skulle ha stigit mer än vete 
respektive den ”sämre” varan korn skulle ha stigit mer än råg.  
 Däremot ligger priserna på korn och råg på ungefär samma nivå under låg-
prisår i priscyklerna i perioden efter 1654. Under högprisår stiger dock priserna 
på råg mer än priserna på korn dvs. priserna på den ”bättre” varan råg stiger mer 
än den ”sämre” varan korn, m.a.o. ett omvänt resultat. 
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Summary 
The thesis presents annual price series for rye and barley in Östergötland during 
the period 1592-1735. Prices of wheat, oats, animal products, building materials, 
iron, nails, horse shoes and horseshoe nails from about the mid-17th century up 
to 1735 are also presented and analysed. 
 New data has been excerpted from four hospitals and about fifty parishes in 
Östergötland. Prices from other provinces have also been excerpted for the 
study. This new data is compared to already published prices from Sweden’s 
capital and from several provinces in central parts of the western national region 
of Sweden of that time. This area constituted Sweden’s core region. 

The price development from 1592 to 1735 in Östergötland 
The prices of rye and barley, which were the most important cereals in Östergöt-
land, show a cyclical pattern from the turn of the 17th century. During more than 
half of the cycles the prices rose, in terms of daler silvermynt (dalers silver 
coins), by between 100 and 200%. During three cycles the prices were raised the 
most, during one cycle by 200-300% and during one by more than 300%. 
 The two largest cycles occurred in the inflation years round 1630 and 1718. 
After the largest price cycle in 1621-1636, during Sweden’s period as a great 
power, the smallest one followed from 1636 to 1647. Three medium-sized cy-
cles followed each other between 1636 and 1681, and then there were one small 
and two medium-sized cycles between 1691 and 1713. The next price cycle is 
very large for rye, the second largest one during Sweden’s period as a great 
power. The subsequent price reduction up to the end of the price cycle is smaller 
than before; the price stays at almost twice the level of 1713. It is the same pat-
tern as after 1630, when the price falls to nearly twice the level of 1621. In both 
cases there follows a small price cycle. The lowest price of rye in the price cycle 
1636-1647 is not exceeded as the lowest price until 1702, and then only by 
about 5%. 
 The big increases in median prices occurred before 1636. The next large in-
crease takes place between 1691 and 1702 and is followed by a decrease. During 
the last two cycles the median prices rise substantially. Large increases in me-
dian prices are as a rule connected to big and very big price cycles. 
The price difference between rye and barley, measured as the median of annual 
prices within each price cycle, gradually decreases. The greatest differences are 
found in the first five cycles, when the price of barley is about 70-85% of the 
price of rye. The price differences then decrease to about 95% up to the turn of 
the century in 1700. The median changes after the preceding price cycle through 
an increase every second time and a decrease every second time. 
The lengths of the price cycles decrease in the period studied; the longest one is 
17 years and the shortest 8 years; the median is 12 years. 
 The wheat and oats series comprise the period from the mid-17th century and 
thereafter. Generally, the prices of the cereals are highest for wheat followed by 
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rye, barley and oats. The price differences are as a rule 5-15% but with large 
variations; the price of oats is 25-50% lower than that of barley. 
 In order to compare price developments among the study’s various products, 
price indices have been constructed. As a trend measure seven-year weighted 
moving averages are used. The trend for barley in 1595-1732 increases slightly 
more than that for rye; the price difference between them decreases somewhat. 
For the period 1654-1713 the trends for cereals increase at fairly the same rate. 
 A common characteristic of nearly all the products in the study is large or 
small cyclic fluctuations and a substantial price increase in the mid-1710s fol-
lowed by a large price decrease in the 1720s. The increase for wheat is later and 
smaller. 
 The correlation between the prices of barley and rye is very large for both 
1595-1735 and 1654-1735 (0.97-0.98), and large between oats and rye 1654-
1735 (0.88). The co-variation among other vegetables is lower.  
 The trend for tallow from 1634 and that for oxen decrease slightly up to about 
1690, and both then increase slowly till the mid-1710s, when the above-
mentioned increase and decrease occur. It decreases more for ox hide, however, 
up to the 1710s, while the trend for butter increases slightly up to about 1710. 
The co-variation among the prices of animal products except ox hides is rela-
tively strong; the correlation is low between rye and animal products. The trends 
for both herring and Baltic herring decrease somewhat up to 1700; the increase 
up to the end of the 1710 is inconsiderable for herring. The trend for salt fluctu-
ates very strongly; its increase and decrease (1717-1719) are the largest for all 
products. The correlation is moderately positive among the prices of Baltic ar-
chipelago herring and salt and rye respectively, but it is next to non-existent be-
tween herring and the other two products.  
 The trends for boards, lime, brick and tar are fairly similar and increase less 
than for rye, while that for birch-bark strongly deviates by increasing very 
strongly in the 1710s. There is a moderately positive co-variation among the 
building materials; the correlation with rye is lower. The trend for iron increases 
somewhat. A large bulge in the late 1710s is considerably later and is smaller 
than for rye. The trend for horseshoes increases strongly during the last part of 
the period studied. Horseshoe nails resemble iron more than horseshoes. In the 
period 1595-1732 nails and rye develop in parallel on the whole. The correla-
tions among the prices of iron, horseshoes and horseshoe nails are fairly high 
and even, but somewhat lower between these products and nails. 
 In the period 1595-1732 the trend for wine increases by about half in com-
parison with rye. It follows the same pattern as that of rye. There is a positive 
correlation between the prices of wine and rye in the period 1592-1735. 
The relative prices of all the products in the study have been determined in rela-
tion to rye. In the following, relative prices refer to the period roughly between 
1655 and 1732, unless otherwise stated. The latter concerns products for which 
there are prices before the mid-17th century. A common characteristic of all the 
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products is great variations of relative prices in the period 1654-1732 due to 
large price fluctuations for rye. Since other vegetables co-vary with rye to some 
extent, the fluctuations are considerably large for animal products, fish, building 
materials, iron and iron goods as well as wine. In every price cycle for rye, the 
relative prices of the products in the study generally move in the opposite direc-
tion of the prices of rye.    
 The relative price of barley increases over time during the entire period stud-
ied and is considerably more stable after 1636 than before. The price of wheat 
increases on average between 1651 and 1735. 
 The trend for the relative prices of the products generally decreases over time. 
As regards the animal products, the trend decreases the most for ox hides and 
the least for oxen. Herring decreases more than salt and Baltic archipelago her-
ring. An exception among the building materials is birch-bark, which increases. 
The relative prices of iron and nails are at the same level in the end of the period 
as in the beginning. Horseshoes are however at a very high level in the latter half 
of the 1710s. There are relative prices for wine for the period 1592-1735. The 
trend for wine decreases considerably over time. Before 1650 it decreases 
sharply; after that it is largely the same till 1732. 

Comparative analyses of prices and wages  
The price cycles outside Östergötland seem to have developed in a similar way 
from 1621 onwards in Nyköping, Stockholm, Kungsåra, Bergslagen and Falun; 
the prices in the region of Kalmar differ, however. Before 1621 corn was most 
often more expensive in the region of Kalmar and in Stockholm than in Öster-
götland. Corn refers as a rule to half barley and half rye. Average prices imply 
median unless otherwise stated. In general the region of Kalmar had lower corn 
prices in the period 1621-1729 than Östergötland. The price difference increased 
gradually from being just under 10% cheaper in the mid-17th century to almost 
30% in the 1720s. For the seven above-mentioned cycles between 1636 and 
1729, the average prices in each cycle are generally higher further north of 
Östergötland. The largest differences are found between 1654 and 1691, when 
the average prices are up to 60% higher in Kungsåra, Bergslagen and Falun than 
in Östergötland.  

The average prices in the cycles between 1636 and 1713 show that Östergöt-
land, Nyköping and Stockholm belong to one group and that Kungsåra, Bergsla-
gen and Falun belong together in another group. The different prices in the 
southern parts of the study are generally lower than in Östergötland. 

The co-variation indicates that in the period 1702-1713 Östergötland, Nykö-
ping and Kungsåra belong together in one group, while Stockholm, Bergslagen 
and Falun belong to another group, but this tendency is also found in 1670-1681 
and 1681-91. The correlations between Bergslagen and Falun are strong in all 
the cycles. The correlation between the prices of rye in Östergötland and Upp-
sala is however high between 1670 and 1691, but higher in 1691-1702. Between 
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Stockholm and Kungsåra and between Bergslagen and Kungsåra respectively 
the correlations for the cycles between 1636 and 1713 are considerably weaker 
than those between Bergslagen and Stockholm. 

In order to study the long-term development, the longest connected price se-
ries have been converted into Swedish riksdalers.

The prices of rye in Östergötland in riksdalers as a ten-year average are com-
pared with Abel’s prices in silver of rye in the Netherlands, Germany and Po-
land in the period 1601-1730. The decades coincide only partially with the price 
cycles in Östergötland, which makes a comparison difficult; only three decades 
are close to the cycles. Common features of the price series except for Poland 
are the price increase from 1601-1610 to 1621-1630, while prices in Poland de-
crease. The most striking common feature is the increase and decrease in the late 
17th century and the early 18th century. The tendency is for prices to decrease 
over time in the three countries on the continent, the most in Poland and the least 
in the Netherlands, while increasing somewhat in Östergötland. The develop-
ment in the Netherlands resembles that in Östergötland most closely. 

For comparison within Sweden, the source status admits of connected prices 
of corn in Östergötland and Stockholm 1607-1719, in Östergötland and Falun 
1636-1719 and in Östergötland and Kungsåra 1636-1732. 

The median of the prices of corn in Stockholm is about 10% higher than in 
Östergötland. Up to 1636 the prices increase rapidly, but less so in Stockholm 
than in Östergötland. During the period 1636-1719 the prices increase somewhat 
more in Stockholm. The median for Kungsåra 1636-1719 is about 20% higher 
than in Östergötland, and in Falun 35% higher. The prices decrease only slightly 
and the most in Östergötland. The price gap between Kungsåra and Östergötland 
increases somewhat between 1719 and 1732. There is a positive correlation in 
1636-1719 between Östergötland and the other three places. 

Some other prices (of animal products, fish and building materials) have also 
been converted into Swedish riksdalers. This concerns roughly the period 1655-
1719, unless otherwise stated. 

The prices of butter are higher in Stockholm than in Östergötland; the prices 
are higher in Gothenburg too in 1689-1735. The prices are doubled in Stock-
holm and in Östergötland from the mid-17th century to the late 1710s; in the 
1720s they decrease substantially. The correlation is high, also between the 
prices of butter and corn, both in Östergötland and in Stockholm. 

The prices of tallow in 1631-1719 were periodically 10-40% higher and much 
more varied in Stockholm than in Östergötland. In the 1710s the prices of tallow 
more than trebled in Östergötland and Stockholm only to fall rapidly again. The 
trend decreased over time in both Östergötland and Stockholm. There is a posi-
tive co-variation between tallow and corn in both Östergötland and Stockholm. 

 The median price of herring is a little more than 15% higher in Stockholm 
than in Östergötland. The trends decrease more over time in Östergötland than 
in Stockholm. The correlation between the prices in Östergötland and in Stock-

220



holm is negative. The prices of Baltic herring are less varied than those of her-
ring and are generally about 20% lower in Stockholm than in Östergötland. The 
trends are next to indifferent in both Östergötland and Stockholm. There is a 
positive correlation between herring and corn in both Östergötland and Stock-
holm. 

The prices of lime in the period 1636-1719 fluctuate greatly from year to year 
in both Stockholm and Östergötland. In Stockholm the prices are generally a 
little more than 20% lower than in Östergötland. The trends decrease over time, 
the most in Stockholm. The prices of brick are considerably more stable than 
those of lime but almost invariably considerably higher in Stockholm. Tar is 
generally only slightly more expensive in Stockholm, but the price variations 
there are much greater. The respective trend for these three building materials 
decreases in both Stockholm and Östergötland in both Swedish dalers and 
Swedish riksdalers.  

The price development of rye in Östergötland in 1600-1774 has been studied 
by connecting the prices in the thesis with the county price tariffs in another 
price study (Jörberg 1972) and by converting the prices into Swedish riksdalers. 
The county price tariffs are judged to be representative of the price development 
in the Age of Liberty (the Gustavian Era) as regards both identifying possible 
price cycles and determining trend developments. There are two kinks in the 
long-term price development of rye in the period 1607-1774. The trend from 
1607 to 1636 increases sharply, but increases somewhat later on up to 1738. The 
prices increase somewhat between 1738 and 1774. 

The prices of tallow and butter in 1636-1774 in the present study have also 
been connected with the county price tariffs. The lowest price of tallow after 
1687 was not recorded until 1737 and 1738. The highest price in 1718, during 
Sweden’s period as a great power, is not exceeded until 1774. For the period 
1636-1774 the tendency is a quite insignificant increase.  

The absolutely lowest price of butter in riksdalers during Sweden’s period as 
a great power was recorded in 1712, whereupon the price fell by 15% to its low-
est level in 1743. The trend break in 1643 involved a small price increase. For 
both butter and tallow the price flexibility was much greater during the Age of 
Liberty than during the latter part of Sweden’s period as a great power. 

The trends for day-labourers, helpers, lime plasterers, carpenters and masons 
at the Cathedral of Kalmar decrease from 1614 to 1704. Only limited informa-
tion about daily wages is available from Östergötland. The common feature of 
the development of daily wages for helpers, lime plasterers and carpenters is that 
there is a nominal wage increase up to the 1630s and 1650s, but that the daily 
wages then decrease till the 1660s and 1680s. After that the daily wages seem to 
increase again in Östergötland towards the turn of the 18th century, which is not 
in accord with the development in Kalmar. 

A calculation has been made of how many days’ work was required to earn 
enough for five barrels of corn in terms of the current price of corn. Five barrels 
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of corn are judged to be the minimum subsistence at that time. The result is that 
the median is 50 days’ work per year at the lowest values of corn prices. The 
highest values of corn prices require over 40% more days’ work (median). The 
trend for days’ work for minimum subsistence increases somewhat between 
1614 and 1704. This shows that the relative daily wages decrease to some extent 
during Sweden’s period as a great power until the beginning of the great Nordic 
wars. 

The consumption of food at the hospital of Vadstena is compared with a pub-
lished study of the diet at four hospitals in Central Sweden, based on the energy 
intake. The consumption at Vadstena is based on changes of quantities measured 
in economic values based on fixed prices. 

Both studies show that meat is consumed in considerably larger quantities 
than pork. That the diet should have been more vegetable-oriented at the hospi-
tals in Central Sweden is not compatible with the result from Vadstena up to 
1730. The consumption of vegetables at the hospital of Vadstena was very sta-
ble, but a new royal food ordinance of 1697 implied a decrease by about five 
percentage points. In the long term the total corn consumption per capita in a 
hospital increased both in 1659-1700 and in 1720-1786, but decreased con-
siderably except for malt at two hospitals in the intervening period. A supply 
crisis in the decades round the turn of the 18th century seems to have been over-
come in the 1720s. No similar crisis can be found in the accounts from the hos-
pital of Vadstena.  

The consumption of food at the hospital of Vadstena is compared to a Swed-
ish military diet during Charles XII’s Norwegian campaign in 1718. The ser-
vants’ diet at the hospital of Vadstena in the same year had the same economic 
value on the whole as the military diet. As for the composition of the food, there 
was also a great deal of similarity between the military diet and the food served 
to the patients at the hospital of Vadstena. That the diet at the hospitals in Cen-
tral Sweden was both richer and more stable and also based more on corn than 
what the poor could afford should also be true of the food consumption at the 
hospital of Vadstena. 

Causes of the price changes 
Even if the available information on harvest conditions is not complete, data on 
harvests can in many cases be seen to co-vary with the fluctuations of the price 
cycles. Many years of hardship or bad crops and starvation were periodically 
accompanied by epidemics in the 17th century and up to the early 1710s. The 
production is likely to have decreased as well as the demand for food due to 
higher mortality. 

The hardships caused by wars and war preparations are likely to have had di-
rect or indirect effects on the prices at the turn of the 17th century, round 1630, in 
the mid-1670s and on several occasions during the decade after 1709. The high 
prices in 1675-1676 are likely to have been due to harvest conditions and effects 

222



of the war in Sweden. The 1710s started with a plague in the country. Bad har-
vests and the preparations for the campaign in Norway in 1716 are considered to 
have caused poverty among the peasantry. The negative effects of the worst har-
vest yield for 20 years in 1717-1718 were aggravated because the import from 
the Baltic provinces had been lost. The import from the West was restricted and 
there was also a shortage of salt.  

Another cause of drastic price increases in some price cycles is monetary de-
terioration. This chiefly concerns the large price increases round 1630 and dur-
ing the latter part of the 1710s. In both cases the prices fell again but stayed at a 
considerably higher level than at the beginning of the cycle. 

The chief cause of the rise of price cycles for corn is likely to have been varia-
tions in the harvests. The causes were not only too low temperatures, excessive 
drought or rain during germination or lack of dry weather during the harvest pe-
riod. The conditions of agriculture were affected by the government’s total taxa-
tion to an extent that is hard to determine. From the 1620s onwards, new taxes 
imposed during Sweden’s period as a great power were to be accompanied by 
decreasing incomes from the old taxes, since the level of exploitation had 
reached its maximum. 

A conceivable theoretical explanation of the large variations of corn prices 
may be the following model: for example a 20% lower yield of a normal harvest 
leads to 80% higher prices. In a model with three farm sizes, the smallest farm 
can only sell 20% of a normal crop; the main part is used up by taxes, private 
consumption and seed corn. If the harvest yield is 20% lower than normal, the 
entire production of the smallest farm is used for seed corn and private con-
sumption. When the yield is lower than normal, a medium-sized farm and a 
large farm can still sell part of the crop. If the harvest is even poorer, the people 
at the small farm have to starve and the total tax cannot be paid. Part of the seed 
corn is used for consumption, leading to a risk of a smaller harvest the following 
year. Poor harvests for two or more years in succession result in a crisis. The 
high price increase in the example of the model is due to the smaller supply be-
ing a much larger proportion of the total supply of corn than the proportion of 
the smaller yield is of the normal harvest.  

High exploitation of the population by the state is likely to imply that at least 
several years’ large price increases will affect different variables of the demo-
graphic development. The results of the case study show that the hypothesis of 
co-variation between barley prices and funerals could be verified in three cycles, 
as well the hypothesis of barley prices and married couples, that of barley prices 
and baptised children, and that of barley prices and survival rates in three cycles 
each. The hypotheses of both funerals and married couples could be clearly veri-
fied only in the same two cycles, both with large price increases and epidemics 
with a high mortality rate. In one of these two, the hypotheses of baptised chil-
dren and survival rates could also be verified. The latter was during a precarious 
cycle that occurred while the war in Skåne 1675-1679 was going on. 
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The fact that the hypotheses of married couples and baptised children were 
falsified in the cycle 1713-1721, while the hypothesis of funerals was verified, 
may be due to Swedish troops being in Sweden during the preparations for the 
two Norwegian campaigns and the civilian population having to sustain Swedish 
troops in Norway. The net effect of both high birth rates and mortality rates was 
a very weakly negative co-variation between barley prices and survival rates. 

For the four price cycles not mentioned, higher prices were perhaps merely a 
consequence of fairly small harvest decreases. This might be the reason why the 
hypotheses are falsified in some cycles. Hegardt (1975) pointed out that during 
high-price years the price difference for corn between Stockholm and Bergsla-
gen/Falun decreased, but that it increased during low-price years in the 1680s. 
An examination of the price differences for corn among the seven price series in 
the present study indicates that Hegardt’s thesis is correct. 

The inter-regional development of prices in Östergötland and their relation to 
prices in other regions have also been investigated. Norrköping’s dominating 
role in the corn trade in Östergötland seems to have pressed down the prices so 
that during years with high values they were lower in the eastern part of Öster-
götland, where Norrköping is situated, than in the western part. The total effect 
is however only a few percent. 

The reason why the prices of corn in the Kalmar region increased so little in 
the later cycles in comparison with other places in the present study has been 
investigated. The comparison material was augmented with some prices from 
the Västervik region, Kalmar and Västervik. Up to 1670 the median of the cy-
cles’ prices in the Kalmar region is fairly close to the corresponding values in 
Östergötland. There is a greater difference between Nyköping and Östergötland 
in the two largest cycles up to 1670. During the years of unrest in the 1670s, the 
median of the prices from Kalmar is slightly more than 10% higher, that of the 
Västervik region about 20% lower, while the prices from Västervik and 
Nyköping are at the same level as those of Östergötland. In 1681-1691 the prices 
of the mentioned places are closer to one another. Between 1691 and 1729 the 
prices in the Kalmar region are significantly much lower than in Östergötland 
and the other places in the study. 

Both Kalmar and Västervik had the right to both active and passive overseas 
sailing, but they had only a very small percentage of Sweden’s total foreign 
trade. The exportation from Kalmar was reduced to an insignificant level already 
before 1647and remained low during the rest of Sweden’s period as a great 
power. On the other hand, fairly large amounts of corn were imported during the 
latter half of the 17th century. Instead of Stockholm, Nyköping had trade ex-
change with the Finnish part of the Bothnian region. Up to 1622 corn and iron 
were the most important export goods. Although the Mälar and Hjälmar regions 
were surplus areas for corn in the 17th century, corn had to be imported to the 
Nyköping region, generally from the Baltic countries. 

224



225

It is difficult to understand why the corn prices in the Kalmar region should 
be much lower than in Nyköping, in particular since both towns were in need of 
importation for their corn subsistence. Hypothetically the churches in Kalmar 
Superintendentia did not set the market prices for the sale of corn but often kept 
to historically ordinary prices. What supports this hypothesis is that also during 
years of unrest the prices tended to be “inflexible”. It turns out that the price re-
cords between 1691 and 1721 from the churches in the county of Kalmar often 
had the same value and from 1721 a different higher but common value in con-
trast to Östergötland and Nyköping. From the parish of Hägerstad, which is situ-
ated in Östergötland and in the diocese of Linköping close to the border to 
Småland, there are prices from about 1670 and later. The prices of rye in Häger-
stad between 1670 and1735 are relatively close to the prices in Östergötland. 

An investigation shows that “fixed” prices were used in several places in the 
diocese of Växjö during some decades in the late 17th century, partially in the 
same period. A conceivable motive is that it would be easier for the parishes to 
plan the next year’s budget, if the prices of corn, the chief source of income, 
were known. Another reason for having a fixed price might be an ethical or 
moral conception of setting the right price, a manifestation of the Church’s am-
bition to make it possible for the poor to exist. No evidence of this has however 
been found in the records. 

During the Thirty Years’ War the price of rye was lower than the price of 
wheat in Germany during years with low corn prices, while during years with 
high prices the price of rye on the whole reached the same level as that of wheat. 
Variations similar to those in Germany have been found in the price material for 
Östergötland. Since the proportion of the wheat production was only about 5% 
in Östergötland in the early 17th century, the principal cereals barley and rye 
have been investigated. When the prices are at the lowest level in the price cy-
cles between 1654 and 1729, the prices of barley are at the same level as those 
of rye, but when the prices are at peak level, the prices of rye increase even more 
than those of barley so that a price difference arises. But on the contrary, in the 
three price cycles between 1621 and 1654 the prices of barley increase more 
than those of rye in the prise rises of the price cycles. 

The noted variations in the relative prices of cereals in Germany could thus 
also be found in the price material in Östergötland. The prices of barley in 1621-
1654 were well below the prices of rye during low-price years but got closer to 
these during high-price years. A well-known purchasing behaviour, whereby in 
periods of increasing prices consumers will prefer less valuable commodities, in 
this case barley instead of rye, fits in, since the price of the “worse” commodity 
barley would have risen more than that of rye. 

A comparison within Sweden can also be made. Hegardt (1975) observed that 
the prices of barley in Stockholm rose more than those of corn in Falun and 
Bergslagen from the 1690s up to 1719. Her chief explanation was that during 
periods of rising prices consumers prefer the cheaper cereal barley. 
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The prices of barley and rye are at roughly the same level during low-price 
years in the price cycles between 1654 and 1721 in Östergötland. During high-
price years the prices of rye increase, however, more than the prices of barley, 
that is, the prices of the “better” commodity rye increase more than those of the 
“worse” commodity barley. That during period of rising prices consumers 
should prefer barley to rye does not seem to be true of Östergötland after 1654. 
What might have been the reason for the difference from Stockholm is not easy 
to find out. 

The relation between barley and rye changes somewhat over time. From 1607 
to 1726 the prices of barley increase more than those of rye. In 1726 there is a 
trend break and up to 1754 the relative prices of barley decrease. 



Källor och litteratur    
Otryckta källor 
RIKSARKIVET  
Kammararkivet 
Likvidationskommissionen 
Räkenskaper efter 1630 
 Länsräkenskaper: Landsbok och verifikationer 
 Kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper  
Ekonomisk-historiska institutets arkiv, Eli Heckschers arkiv 
SVAR, Mikrokortkatalog. Kyrkoarkiv:  
 Kalmar län, 
 Södermanlands län, 
 Östergötlands län

LANDSARKIVET I GÖTEBORG 
 Göteborgs rådhusrätt och magistrat intill 1900 
 Göteborgs stadsarkiv, Handlingar angående hospitalet: räkenskaper  
 Göteborgs drätselkammares arkiv, Fattighusets räkenskaper 

LANDSARKIVET I VADSTENA
Linköpings domkapitels arkiv: Linköpings domkyrkas räkenskaper (FIX b),  
 Linköpings hospitals räkenskaper (FXIV ba), Norrköpings hospitals  
 räkenskaper (FXIV bb), Söderköpings hospitals räkenskaper (FXIV bc),  
 Vadstena hospitals räkenskaper (FXIV bd) och Handlingar rörande  
 Norrköpings hospital (FXIV ab) 
Växjö Domkapitels arkiv 
Östergötlands länsstyrelse, landskontoret, GIIIh, Markegångstaxor för  
 Östergötlands län  
Norrköpings stadsarkiv, Ekonomi - och politieprotokoll, Magistratens  
 pleniprotokoll; Magistratens pol. div. protokoll 
Söderköpings stadsarkiv, Dombok och magistratsprotokoll 
Vadstena stadsarkiv, Domböcker och magistratsprotokoll
Linköpings stadsarkiv, Rådhusrätt och magistrat, Domböcker, Gemensam serie 
Kalmar stadsarkiv, Kalmar Domkyrkas räkenskaper 

ÖSTERGÖTLANDS LÄNSMUSEUM 
 Räkning med Greve Robert Douglas 

STOCKHOLMS STADSARKIV 
 Allmänna Barnhuset. Huvudserie. Huvudräkenskaper 

227



LANDSARKIVET I UPPSALA 
 Länsstyrelsen i Uppsala län, landskontoret 
 Länsstyrelsen i Västmanlands län, landskontoret 

VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUMS ARKIV 
 Hospitalskyrkan (Västerås hospital) 

Tryckta källor 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Malmö 1956-1978  
Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademin (SAOB), 
http://g3.spraakdata.gu.se/osa/ 
Riksarkivets beståndsöversikt, Del 4, Kammararkivet, Stockholm 1995 
SOU 1943:8, Betänkande angående levnadskostnadsindex
Styffe, C. G., Samling av Instructioner för Högre och Lägre Tjenstemän vid  
 Landtregeringarna i Sverige och Finnland, Stockholm 1852 

Litteratur 
Abel, W., Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschicte der Land- und Er-
nährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter. Hamburg und 
Berlin (1935), andra upplagan 1966 
Abel, W., Agricultural Fluctuations in Europé: From Thirteenth to the Twen-
tieeth Centuries, London 1980 (ny upplaga 1986) 
Adamsson, R., Staten och jordbruket (i: Larsson, M. P., Morell, M. och Myrdal, 
  J., Agrarhistoria, Borås 1997) 
Andersson Palm, L., Priser Västsverige 1551-1770 (i: Jansson, A. - Andersson  
 Palm, L., - Söderberg, J., Dagligt bröd i onda tider. Priser och löner i 
 Stockholm och Västsverige 1500-1770. Institutet för lokalhistorisk forskning,  
 skriftserie 3. Historiska institutionen Göteborgs universitet 1991)
Andersson Palm, L., Gud bevare utsädet! Produktionen på en västsvensk  
 ensädesgård: Djäknebol i Hallands skogsbygd 1760-1865, Skogs- och  
 lantbrukshistoriska meddelanden nr 18 1997 
Andersson Palm, L., Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner  
 1571-1997, Stockholm 2000 
Axelsson, G., Bidrag till kännedomen om Sveriges tillstånd under Karl XII:s  
 tid, Visby 1888 
Bagge, G., Lundberg, E. och Svennilson, I., Wages in Sweden 1860-1930, 2,  
 Stockholm Economic Studies, no 3b, London 1935 
Behre, G., Larsson, L-O., Österberg, E., Sveriges historia 1521-1809, AW 1994 
Berg, L. O., Landshövding eller överste? De lokala myndigheterna och den  
 indelta armén (i: Meddelanden från Krigsarkivet XII)
Bergsten, K. E., Östergötlands bergslag, Lund 1946 
Beveridge, W. H., Weather and harvest cycles (i: Economic Journal, 31, 1921)

228



Beveridge, Sir William, Prices and Wages in England, from the Twelfth to the  
 Nineteenth Century, Vol. I, Price Tables: Mercantile Era, London 1939  
Bjurling, O., Skånes utrikessjöfart 1660-1720. En studie i Skånes handelssjö- 
 fart, Lund 1945 
Bjurling, O., Mantal och markegång (i: HT 1946) 
Bjurling O., Price Development in the Swedish Realm during the latter part of  
 the 17th. Century (i: Economy and History, vol. 1, 1958) 
Björklund, J. och Stenlund, H., Wages and cost of living in three regions in  
 20th century Sweden, Umeå Papers in Economic History, No 1, 1990 
Bodell, K., Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet, Stockholm  
 1970 
Boëthius, B. och Heckscher, E. F., Svensk handelsstatistik 1637-1737,
 Stockholm 1938 
Boëthius, B., Spannmålskonsumtion och mjölkhushållning (i: Saga och sed 
1950)
Boëthius, B., Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk, Stockholm 1951 
Borgström, G. (red), Malthus: Om befolkningsfrågan samt debatten kring den-
na, Stockholm 1969 
Brahe, P., Oeconomia eller hushållsbok för ungt adelsfolk, Granlund, J. & 
Holm, G. (utg.), Stockholm 1971 
Brandell, U., Förändringar i den svenska statshushållningen under det stora  
 nordiska krigets tidigare år (i: KFÅ 1941)
Braudel, F. P. och Spooner, F., Prices in Europe from 1450 to 1750 (i: Rich, E. 
E, & Wilson, C. H. (Ed.),  The Cambridge Economic History of Europe, IV,  
 Cambridge, England, 1967) 
Braudel, F. P., Civilization and Capitalism, 15th-18th Century, vol. 3, The  
 Perspective of the World, New York 1984 
Braudel, F. P., Medelhavet och medelhavsvärlden på Filip II:s tid, Alhambra  
 Förlag AB 1997 
Briffa, K. R., Bartholin, T. S., Eckstein, D., Karlén, W., Schweingruber, F. H. &  
 Zetterberg. P, A 1.400-year treering record of summer temperatures in  
 Fennoscandia (i: Nature, Vol. 346, 2 August 1990) 
Brisman, S. B., Den Palmstruchska banken och Riksens ständers bank under  
 den karolinska tiden ( i: Sveriges Riksbank 1668-1918, Stockholm 1918) 
Brolin, P. E., Hattar och mössor i borgarståndet 1760-1766, Uppsala 1953 
Brown, P. E. H. och Hopkins S. V., Seven Centuries of Building Wage  

(i: Economica 1955)
Brown, P. E. H. och Hopkins S. V., Seven Centuries of the Prices of  
 Consumables, compared with Builders´ Wage-rates (i: Economica 1956)  
Brown, P. E. H. och Hopkins S. V, Perspective of Wages and Prices,
 London 1981 
Brolin, P. E., Omdömen om skördarna i Sverige under 1700-talet och början av 
 1800-talet (i: Statistisk tidskrift, Ny följd Nr 3 1954) 

229



Bujak, F., Badania z Dziejów Spolecznych (i: Gospodarczych: No. 15 Prices at  
 Cracow, 1601-1795, Lwów 1934) 
Clark, G., The Price History of English Agriculture, 1209-1914,

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark/papers/Agprice.pdf 12 september 
2005

Cole. A. H. och Crandall, R., The International Scientific Committee on Price 
History (i: Journal of Economic History september 1964)
Dahlgren, E. W., Louis De Geer 1587-1652. Hans lif och verk, Uppsala 1923 
Dansgaard, W., Grönlandsisen minns klimat och vulkanutbrott  (i: Forskning 
och framsteg 4/84) 
Davidsson, D., Sveriges Riksbank 1668-1918 (i: Ekonomisk tidskrift 1919) 
de Vries, J., The Economy of Europé in an Age of Crisis, 1600-1750, Cambridge  
 1976 
Djurfeldt, G., Larsson, R., Stjärnhagen, O., Statistisk verktygslåda, Lund 2003
E. W. B., Strödda bidrag till Västerbottens äldre kulturhistoria (i: HT 1890) 
Ekegård, E., Studier i svensk handelspolitik under den tidigare frihetstiden,
 Upsala 1924 
Ekholm, L., Kontributioner och krediter. Svensk krigsfinansiering 1630-1631  

(i: Landberg, H, Ekholm, L., Nordlund, R., Nilsson, S. A., Det kontinentala  
 krigets ekonomi. Studier i krigsfinansiering under svensk stormaktstid,  
 Kristianstad 1971)  
Ekman, E., Undersökning om årsväxtens förhållande och i synnerhet  
 missväxtåren i Sverige, från år 1523 till 1781 (i: Samling af rön och  
 afhandlingar rörande landtbruket, som til Kongl. Wetenskapsakademien 
 blifwit ingivne. Tom IV.  Stockholm 1839
Elofson, A. (red.), Lantmannens bok, Örebro 1947 
Elsas, M. J., Price data from Munich 1500-1700 (i: Economic Journal Supple- 
 ment, III, 1934-37) 
Elsas, M. J., Umriss einer Geschichte der Preise und Löhne in Deutschland vom 
  ausgehenden Mittalter bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. I, 1936. 
 Se även: www.digitalis.uni.-koeln.de/Elsas/elsas_index.html 
Elsas, M. J., Umriss einer Geschichte der Preise und Löhne in Deutschland vom  
 ausgehenden Mittalter bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. II, 1940. 
 Se även: www.digitalis.uni.-koeln.de/Elsas/elsas_index.html
Elsas, M. J., Umriss einer Geschichte der Preise und Löhne in Deutschland vom 
 ausgehenden Mittalter bis zum Beginn des neunzehnten Jahrhunderts. 2. Vols.,  

Leiden 1936, 1949. Se även: www.digitalis.uni.-
koeln.de/Elsas/elsas_index.html
Enequist, G., Nedre Luledalens byar, Geographica. Skrifter från Uppsala  
 universitet geografiska institutionen, 1937 
Enholm Eliasson, J., Enfalliga Anmärkningar om Öst Giötha Skäre-Boars  
 Öfliga Fiskesätt i Östersiön, Åbo 1753 

230



Enquist, F., Studier över samtidiga växlingar i klimat och växtlighet  
(i: Svensk geografisk årsbok 1929) 

Fagan, B., The Long Summer. How Climate Changed Civilization, New York  
 2004 
Falkman, L. B., Om mått och vigt i Sverige, Stockholm 1884 
Fischer, D. H. The Great Wave: Price Revolutions and the Rhythm of History,
 Oxford 1996 
Florén, A., Karl X Gustav (i: Florén, A., Dahlgren, S. och Lindegren, J.,  
 Kungar och krigare, Stockholm 1992)
Fogelfors, H., Uppkomst och förädling av svenskodlade kulturväxter  

(i: Larsson, M. P., Morell, M. och Myrdal, J., Agrarhistoria, Borås 1997) 
Forner L., De svenska spannmålsmåtten. En ordhistorisk och dialektgeografisk  
 undersökning, Uppsala 1945 
Franz, G., Trettioåriga krigets befolkningshistoriska följder (i: Rystad, G. 
[red.],Historia kring trettioåriga kriget, Stockholm 1963) 
Friberg, N., Dalarnas befolkning på 1600- talet, Stockholm 1954 
Friberg, N., Grangärdes boskaps- och utsädeslängder från åren 1620-1641 

(i: Svensk Geografisk Årsbok 1956, Lund 1956) 
Fridlizius G, Markegång och marknadspris vid 1800-talets mitt 

(i: Från Fugger till Kreuger, Lund 1957) 
Friis, A. och Glamann, K., A History of Prices and Wages in Denmark  
 1660-1800, Copenhagen 1958 
Gadd, C.J., Järn och potatis. Jordbruk, teknik och social omvandling i  
 Skaraborgs län 1750-1860, Göteborg 1983 
Gadd, C.J., Den agrara revolutionen 1700-1870, Borås 2000 
Gaunt, D., Historisk demografi eller demografisk historia (i: HT 1973) 
Gould, J. D., Economic Growth, London 1972 
Grauers, S., De militära transporterna över Östersjön under det stora nordiska  
 krigets första skede 1700-1708 (i: Historiska studiers tillägnade Folke  
 Lindberg, Bonniers 1963) 
Grauers, S., Den karolinska fälthärens underhåll 1700-1703 (i: KFÅ 1968)
Grytten, O. H., A Consumer Price Index for Norway 1516-2003,
 http://www.scc.rutgers.edu/memdb/GeneralPages/topLevel/aboutMemdb.asp)
 12 september 2005. Artikeln ingår i projektet Historical Monetary Statistics in  
 Norway, som finns publicerat på  

http://www.norges-bank.no/stat/historiske_data/en/hms/preface.htm 12 sep-
tember 2005

Gullstrand, R., Bidrag till den svenska sockensjälvstyrelsens historia under  
 1600-talet, Stockholm 1923 
Gunnarsson, G., A Study of the Historiegraphy of Prices, Economy and  
 History, Vol. XIX:2, 1976 
Gustafsson, H., The Conglomerate State: A Perspective on State Formation in  
 Early Modern Europé (i: Scandinavian Journal of History 1998:3)

231



Gårdlund, T., Knut Wicksell. Rebell i det nya riket. Ny upplaga, SNS 1990 
Hallén, P., Järnets tid. Den svenska landsbygdsbefolkningens järninnehav och  
 järnkonsumtion 1750-1870, Göteborg 2003 
Hamilton, E. J., American Treasure and the Price Revolution in Spain,  
 1501-1650, Cambridge Harvard University Press 1934 
Hamilton E. J. , The Task of Economic History (i: Journal of Economic History  
 1944)
Hamilton, E. J., War and Prices in Spain 1650-1800, Cambridge Harvard  
 University Press 1947 
Hammarström, I., The Price Revolution of the Sixteenth Century. Some  
 Evidence (i: SEHR 1957)
Hannerberg, D., Närkes landsbygd 1600-1820, Göteborg 1941 
Hannerberg, D., Centrala och officiella svenska spannmålsmått från 1500-talets  
 mitt till 1665 (Särtryck ur Kungl. Lantbruksakademiens tidskrift 1946 Nr 5) 
Hannerberg, D., Granskning av Heckschers ekonomiska historia, II: 1-2  

(i: Rig 1950)
Hansson, A., Armfeldts karoliner, Falun 2003 
Hansson, G., Markegången i Östergötlands län 1683-1774, D-uppsats vid Insti-
tutionen för ekonomisk historiska, Umeå universitet 1997 
Hansson, G., Inkiöpt för reede penninghar. Priser och levnadskostnader i  
 Östergötland under andra hälften av 1600-talet, OCCASIONAL PAPERS IN  
 ECONOMIC HISTORY - Umeå University No. 3, 2000 
Hassler, O., Linköpings stift under biskop Samuel Enander 1655-1670,
 Lund 1935 
Hauser, H., Recherches et documents sur l’historie des prix en France de 1500 
 à 1800, Paris 1936 
Heckscher, E. F., Den ekonomiska historiens aspekter (i: HT 1930)
Heckscher, E. F., En mätare på svenska folkets välståndsutveckling  

(i: HT 1933)
Heckscher, E. F., Sveriges ekonomiska historia från Gustaf Vasa, I, Stockholm  
 1935-1936 (Benämns Heckscher 1935-36) 
Heckscher, E. F., En mätare på svenska folkets välståndsutveckling  
 (i: Ekonomisk-historiska studier, Stockholm 1936) (Benämns Heckscher 
1936a) 
Heckscher, E. F., Ekonomiskhistoriska studier, Stockholm 1936. (Benämns 
Heckscher 1936b) 
Heckscher, E. F., Rec. av Wolontis 1936, J., Kopparmyntningen i Sverige  
 1624-1714, Lund 1936 (i: HT 1937) 
Heckscher, E. F., Anders Berch och den ekonomiska vetenskapen i Sverige  

(i: Lychnos 1942) 
Heckscher, E. F., Sveriges ekonomiska historia från Gustaf Vasa, II,  
 Stockholm 1949 
Heckscher, E. F., Svenskt arbete och liv, Stockholm 1957  

232



Hegardt A., Akademiens spannmål. Uppbörd, handel och priser vid Uppsala  
 universitet 1635-1719, Uppsala 1975 
Helmfrid, B., Tiondelängderna som källa till ett byalags historia 1555-1753,
 Stockholm 1949 
Helmfrid, B., Ståthöga, Linköping 1952 
Helmfrid, B., Norrköpings stads historia, 1568-1655, Stockholm 1965  
Helmfrid, B. (red. Helmfrid, B. och Kraft, S.), Norrköpings stads historia,  
 1655-1719, Stockholm 1971 
Helmfrid, B., Norrköping brinner, Norrköping 600 år, 1984 
Helmfrid, B., Historiska nyheter från Vikbolandet 1646-1653, Vikbolandets  
 historieförening 1985 
Helmfrid, B., Små små stycken ur Söderköpings historia  

(i: St Ragnhilds Gille 1987) 
Helmfrid, B., Små små stycken ur Söderköpings historia  

(i: St Ragnhilds Gille 1989) 
Helmfrid, B., Små små stycken ur Söderköpings historia  

(i: St Ragnhilds Gille 1990)
Helmfrid, B., Landshövding Eldstiernas Norrköpingsräfst 1694,
 Norrköping 1994 
Helmfrid, B., Söderköpings historia. Tiden 1568-1690, Söderköping 2001 
Herlitz, L., Jordegendom och ränta, Meddelande från Ekonomisk-historiska  
 institutionen vid Göteborgs universitet, 31, Göteborg 1974   
Herlitz, L., Markegångspriser och relativ prisutveckling vid 1700-talets mitt (i:
Ekonomisk-historiska studier tillägnade Artur Attman, Meddelande från Eko-
nomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet nr 39 1977) 
Hertzman, F., Historisk statistisk beskrivning över Norrköpings stad från äldre  
 till nyare tid, 1, Norrköping 1886 
Hildebrand, K. G., Salt och kläde i Svensk ekonomisk historia (i: Problem i  
 svensk ekonomisk historia, Stockholm 1972) 
Hofrén, M., Socknens befolkning - folkmängd, farsoter och nödår (i: Ålems  
 socken. Historia och beskrivning, Kalmar 1949) 
Hoskins, W. G., Harvest Fluctuations and English Economic History 1620-1759  
 (i: The Agricultural History Review 1968)
Hoszowski, S., The Polish Baltic Trade in the 15th-18th cenruries (i: Polen at the 
11th International Congress of Historical Sciences in Stockholm),
 Warschawa 1960 
Högberg S., Prishistorisk dokumentation (i: HT 1963) 
Högberg, S., Utrikeshandel och sjöfart på 1700-talet, Lund 1969 
Höijer, E., Sveriges befolkningsutveckling genom tiderna, Stockholm 1959  
Ilmoni, I., Bidrag till Nordens sjukdomshistoria, I-II, Helsingfors 1846 
Isacson, C.-G., Karl X Gustavs krig. Fälttågen i Polen, Tyskland, Baltikum  
 Danmark och Sverige 1655-1660, 2004 

233



Jansson, A., Bördor och bärkraft. Borgare och kronotjänare i Stockholm  
 1644-1672, Stockholm 1991 
Jansson, A och Söderberg, J., Priser och löner i Stockholm 1600-1719

(i: Jansson, A. - Andersson Palm, L., - Söderberg, J., Dagligt bröd i onda tider.  
 Priser och löner i Stockholm och Västsverige 1500-1770. Institutet för  
 lokalhistorisk forskning, skriftserie 3. Historiska institutionen Göteborgs  
 universitet 1991 
Jansson, P., Kalmar och omlandet under 1600-talet (i: Hammarström, I.  
 (huvudred.), Kalmar stads historia, II, Kalmar 1982) 
Jansson, S. O., Måttordboken, Andra, reviderade och utökade upplagan,  
 Stockholm 1995 
Jarkman, H., Kyrka och präst i Rölanda, Gesäter och Töftedal på Dal, Andra 
häftet, 1976 
Johansson, K. H., Svensk sockensjälvstyrelse 1686-1862. Studier särskilt med  
 hänsyn till Linköpings stift, Lund 1937 
Johansson, V. F., Spridda anteckningar om skördeutfallet från år 1600 till år  
 1809 (i: Finlands agrarpolitiska historia, Helsingfors 1924) 
Jonasson, G., Missväxt och pest (i: Den svenska historien, Stockholm 1978,
 Band 8) 
Jonung, L. och Jonung, C., Pengar, teori, politik och institutioner,
 Studentlitteratur 1972 
Jutikkala, E., The Great Finish Famine in 1696-1697 (i: SEHR 1955)
Jörberg L., Den europeiska “depressionen” under senmedeltiden.  
 Några kommentarer kring forskningsläget (i: HT 1969)
Jörberg L., A History of Prices in Sweden 1732-1914, I-II, Lund 1972 
Jörberg L., Use and abuse of Price History, Meddelande från Ekonomisk- 
 historiska institutionen vid Lunds universitet nr 53 1988 
Kalm, P., Västgöta och Bohusländska resa 1742, Wahlström&Widstrand 1977 
Kamen, H., The Iron Century. Social Change in Europé 1550-1660,  

London 1971
Karlén, W., Friis-Christensen, E. och Dahlström, B., Jordens klimat – naturliga  
 variationer och mänsklig påverkan, 1993 
Kirby, D., Östersjöländernas historia 1492-1772, Stockholm 1990 
Krantz, O., The State of Price History in Sweden, Lund 1988 
Kälvemark, A.-S., Folk och fä – ett demografiskt räknesätt (i: HT 1973) 
Lagerqvist, L. O. och Nathorst-Böös, E., Mynt, Stockholm 1968 
Lagerqvist, L. O. och Nathorst-Böös, E., Mynt, sedlar och medaljer, Borås 1981 
Lamb, H. H., Climate, history and the modern world, London and New York 
 1982 
Lang, K. R., The Sun from Space, Berlin Heidelberg 2000 
Larsson, L.-O., Kolonisation och befolkningsutveckling i det svenska  
 agrarsamhället 1500-1640, Lund 1972 

234



Larsson, L.-O., Skogsmarkens ökade exploatering under tidig modern historia
(i: Liljewall, B. (red.), Tjära, barkbröd och vildhonung. Utmarkens människor 

 och mångsidiga resurser, Borås 1996) 
Larsson, L.-O., Arvet efter Gustav Vasa, Stockholm 2005 
Lassen, A., Fald og fremgang: Traeck af befolkningudviklingen i Danmark  
 1645-1960, Århus 1965 
Le Roy Ladurie, E., Times of  Feast, Times of  Famine: a History of Climate  
 since year 1000, New York 1971, Second ed. 1972 
Leijonhufvud, L., Grain Tithes and Manorial Yields in Early Modern Sweden.  
 Trends and patterns of production and productivity c. 1540-1680, Swedish  
 University og Agricultural Sciences, Uppsala 2001 
Lext, G., Studier i svensk kyrkobokföring 1600-1946, Göteborg 1984 
Lindberg, F, Linköpings historia. 2. 1567-1862, andra upplagan, Linköping 
1976
Lindberg, F., Hertig Johan av Östergötland och hans furstendöme (i: HT 1941)
Linde, L. G., Sveriges finansrätt, Stockholm 1887 
Lindegren, J., Karl XII (i: Florén, A., Dahlgren, S. och Lindegren, J., Kungar  
 och krigare, Stockholm 1992)
Lindegren, J., Sverige som stormakt (i: Sundberg, U., Lindegren, J., Odum, H. 
 T., Doherty, S., Skogens användning och roll under  det svenska  
 stormaktsväldet, Kungl. Skogs- och lantbruksakademin, Stockholm 1994)  
Lindegren, J., Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 
1620-1649. Studia historica Upsaliensia 117. Uppsala 1980 
Lindgren, G., Falbygden och dess närmaste omgivning vid 1600-talets mitt. En 
 kulturgeografisk studie, Uppsala 1939 
Lindgren, H., Riksbankens sedelhistoria 1668-1968, Stockholm 1968 
Lindgren, H., Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720-1789,
 Uppsala 1971 
Lindgren, H., Recension av Jörberg, L., A History of Prices in Sweden  

(i: HT 1973)
Lindgren, H., Recension av Hegardt, A., Akademiens spannmål. Uppbörd,  
 handel och priser vid Uppsala universitet 1635-1719 (i: HT 1976)
Lindstedt Cronberg, E., Karolinskorna (i: Oredsson, S., (red.) Tsar Peter och  
 kung Karl, Stockholm 1998)
Linné, C. von, Öländska resa, Natur och kultur 1957 
Linné, C. von, Lappländska resa, Natur och kultur 1969 
Ljungberg J., Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969. En prishistorisk 
  studie, Lund 1990 
Lundkvist, S., Svensk krigsfinansiering 1630-1635 (i: HT 1966) 
Lundkvist, S., Resurser, skattetryck och fattigdom i 1610-talets Sverige  

(i: Revera, M., Torstendahl, R. (red.), Bördor, bönder, börd i 1600-talets  
 Sverige, Motala 1979 

235



Lundström, H., Om Linköpings stift under förra hälften av 1600-talet  
(i: Kyrkohistorisk årsskrift 1914) 

Löwnertz, S., De svenska skatternas historia,
http://skatteverket.se/broschyr/117/1171.html 2005-10-10 
Malthus, T. R.,  An Essay on the principle of Population as It Affects the Future  
 Improvement of Society. With Remarks on the Speculations of Mr. Godwin,  
 M. Concorcet, and other writers, London 1798
Martinius, S., Befolkningsrörlighet under industrialismens inledningsskede i  
 Sverige, Göteborg 1967 
McKay, J. P., Hill, B. D. och Buckler, J., A History of World Societies, 1992 
Molin, G. G., Pesten vid Uppsala universitet under 1600-talet (i: Lychnos 1953) 
Montgomery, Artur, Riksbanken och de valutapolitiska problemen 1719-1778 

(i: Sveriges Riksbank 1668-1918, Stockholm 1920) 
Morell M., Om mått- och viktsystemens utveckling i Sverige sedan 1500-talet. 
Vikt- och rymdmått fram till metersystemets införande, UPPSALA PAPERS IN 
ECONOMIC HISTORY 1988. RESEARCH REPORT N0 16 
Munro, J. H., Prices, Wages, and Prospects for 'Profit Inflation' in England, 
Brabant, and Spain, 1501 - 1670: A Comparative Analysis,
 http://www.h-net.msu.edu/reviews/showrev.cgi?path=31364932335409 20 juli 
2005
Morell, M., Studier i den svenska livsmedelskonsumtionens historia,

Hospitalshjonens livsmedelskonsumtion 1621-1872, Uppsala 1989 
Morell, M., Kosthållets utveckling (i: Larsson, M. P., Morell, M. och  
 Myrdal, J.,Agrarhistoria, Borås 1997 
Myrdal, G., The cost of living in Sweden 1830-1930 (i: Wages, Cost of Living 
  and National Income in Sweden 1860-1930, Stockholm Economic Studies 
  No 2, 1933) 
Myrdal, J., En agrarhistorisk syntes (i: Larsson, M. P., Morell, M. och  
 Myrdal, J., Agrarhistoria, Borås  1997) 
Myrdal, J., Det svenska jordbrukets historia. Jordbruket under feodalismen  
 1000-1700, Borås 1999 
Mårtensson, S., Bryggerinäringen i Göteborg, Göteborg 1961 
Mäntylä, V., Kronans och undersåtarnas svält (i: KFÅ 1988)
Mörner, M., Människor, landskap, varor & vägar. Essäer från svenskt 1600-  
 och 1700-tal, Stockholm 2001 
Natur Kultur. Miljöer i Östergötland. Länsstyrelsen  i Östergötlands län 1983 
Nilsson, S. A., De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och  
 bondesamhälle, Uppsala 1990 
Norrman, E., Svensk husdjursskötsels historia (i: Larsson, M. P., Morell, M. och 
Myrdal, J., Agrarhistoria, Borås 1997) 
North, D., En ny europeisk historia (i: Bunte, R. och Jörberg, L. (red.),  
 Problem i världsekonomins historia, Lund 1970) 

236



Ohlin, B., Utrikeshandel och handelspolitik, 4:e kompletterade upplagan,  
 Stockholm 1949 
Olander, G., Studier över det inre tillståndet i Sverige under senare delen av  
 Karl XII:s regering. Med särskild hänsyn till Skaraborgs län, Göteborg 1946  
Olander, G., Spannmålspriser i Västergötland 1725-1774 (i: Västergötlands  
 fornminnesförenings tidskrift, V:6, 1951, s. 109-126) 
Olsmässofloden i Östergötland, http://www.smhi.se (hydrologi: översvämning-
ar: 1649. Olsmässofloden i Östergötland)   
Oredsson, S., Karl XII (i: Oredsson, S., (red.) Tsar Peter och kung Karl, 
 Stockholm 1998) 
Orrman, E., Bidrag till Finlands prishistoria. Priserna på råg, smör, tjära och salt  
 i Egentliga Finland 1541-1610 (i: HTF 1982)

Orrman, E., Synpunkter på bebyggelseutvecklingen i södra Österbotten under  
 järnåldern och tidig medeltid (i: HTF 1990)
Pedersen, E. A., Widgren, M., Järnålder 500 f. Kr. – 1000 e. Kr. (i: Myrdal, J 
 (red.), Det svenska jordbrukets historia. Jordbruket första femtusen år, 
 Borås 1999) 
Petersson, A.-M., Nyköping under 1700-talet (i: Dahlgren, S. (red.), Nyköpings  
 stads historia, 2, Uppsala 1973) 
Pettersson, O., Om klimatvariationer i Europa under historisk tid (i: Ymer1913)
Petrén, E., Kyrka och makt, Lund 1990 
Petri, G., Armfeldts karoliner 1718-1719, Stockholm 1919 
Pettersson, O., Om klimatvariationer i Europa under historisk tid (i: Ymer1913)
Posthumus, N. W. (engelsk version), Inquiry into the History of Prices in  
 Holland, Leiden 1946
Ridderstad, A., Östergötlands historia, Stockholm 1914 
Roberts, M., The Swedish Imperial Experience 1560-1718, Cambridge  
 University Press 1979 
Roberts, M., Sverige som stormakt 1560-1718, Stockholm 1980
Rodhe, E., Carlsson, G., Brilioth, Y., Newman, E., Svenska kyrkans historia  
 IV:1, 1611-1632, Uppsala 1938 
Rogers, J. E. T., A History of Agriculture and Prices in England 1259-1793,
 Oxford 1866-1902 
Rumar, L., Markegångssättningen i Norrbotten 1810-1850 (i: Landbohistoriske  
 studier tillegnede Fridler Skrubbeltrang, Copenhagen 1970) 
Sahlgren, N., Äldre svenska spannmålsmått, Nordiska museets handlingar 69,  
 1968 
Sandberg, A., Linköpings stifts kyrkoarkivalier till och med år 1800.  
 En arkivhistorisk undersökning, Lund 1948 
Sandström, Å., Mellan Torneå och Amsterdam. En undersökning av Stockholms  
 roll som förmedlare av varor i regional- och utrikeshandel 1600-1650,
 Stockholm 1990 

237



Sarkamo, J., Verihintojen vahvistamiskokoukset Uudenmaan-Hämeenlinnen 
sekä Kymenkartanon-Savon lääneissä v. 1731-1774 (Markegångssättningarna i  
 Nylands-Tavstehus samt Kymmengårds-Savolax län åren 1731-1774), Stencil 
 1970, historisk-filologiska inrättningen vid Helsingfors universitet 
Scott, S. och Duncan, C., Return to the Black Death. The Worlds Greatest Serial 
Killer, 2004
Schwerin, F. B., von, Om spannmålsprisen och om myntförhållanden från 1624  
 till närvarande tid. Bidrag till kännedom af fäderneslandet. Uppsala 1817 
af Sillén, Svenska handelns näringarnas historia till år 1809, Stockholm 1886 
Siven, C.-H., Kompendium i doktrinhistoria – en översikt av nationalekonomins 
  utveckling, http:people.su.se/~siven/goHdh.pdf 19 juli 2005
Slicher van Bath, B.H., Agriculture in the Vital revolution (i: Rich, E. E. (red.),  
 The Cambridge Economic history of Europe, V,  London 1978) 
Snooks, G. D., Economics without Time. A Science blind to the Forces of  
 Historical Change, 1993 
Sondén, A., Farsoter och dödlighet. Iakttagelser i skånska kyrkböcker före år  
 1721 (i: KFÅ 1969)
Spooner, F. C., The International Economy and Monetary Movements in 
France, 1493-1725, Cambridge Massachusetts 1972 
Sporrong, U., Odlingslandskapet före 1750 (i: Larsson, M. P., Morell, M. och  
 Myrdal, J., Agrarhistoria, Borås 1997) 
Spufford, P., Pengar och makt, Bonniers 2003 
Stille A., Levnadsåldern hos manskapet i Karl XII:s sista här (i: HT 1901)  
Sundberg, U., Svenska krig 1521-1814, Lund 1998 
Sundbärg, G., Sveriges land och folk, Stockholm 1901
Sundquist, S., Sveriges folkmängd på Gustaf II Adolfs tid, Lund 1938 
Swenne, H., Svenska adelns ekonomiska privilegier, Göteborg 1933 
Söderberg, J., Hade Heckscher rätt? Priser och reallöner i 1500-talets  
 Stockholm, (i: HT 1987) 
Söderberg, J. och Jansson, A., Corn-Price Rises and Equalisation: Real Wages  
 in Stockholm 1650-1719 (i: SEHR, No 2 1988) 
Söderberg, J, Jonsson, U. och Persson, C., A stagnating metropolis: the  
 economy and demography of Stockholm, 1750-1850, Cambridge 1991 
Söderberg, J., http://www.ekohist.su.se/dokument/html/johan.html/price15  
 2003-10-03 
Söderberg, T., Norrköpings ekonomiska och sociala historia 1719-1870  

(i: Helmfrid, B. och Kraft S. (red.), Norrköpings stads historia, 1719-1820,  
 Stockholm 1968) 
Tallerud, B., Skräckens tid. Farsoternas historia, Stockholm 1999
Tingström, B., Görtz’ caroliner (i: KFÅ 1997)
Utterström, G., Some Population Problems in Pre-Industrial Sweden  

(i: SEHR 1954)

238



Utterström, G., Climatic Fluctuations and Population Problems in Early Modern  
 History  (i: SEHR 1955)
Utterström, G.,  Jordbrukets arbetare, Stockholm 1957
Utterström, G., Fattig och föräldralös i Stockolm på 1600 - 1700-talen (Poor  
 and Orphaned in Stockholm in the 17th and 18th Centuries), Acta Universatis  
 Umensis 14, Umeå 1978 
Vallerö, R., Svensk handels- och sjöfartsstatistik 1637-1813, Stockholm 1969 
Van der Wee, H., The growth of the Antwerp market and the European  
 economy, Haag, 1963 
Weber, M., General Economic History, Femte tryckningen, New York 1992 
Weibull, M., Stormaktstiden. Förra skedet 1611-1660 (i: Hildebrand, E. (red.),  
 Sveriges historia intill tjugonde seklet, Stockholm 1906)
Welinder, S., Neoliticum – bronsålder 3900-500 f. Kr. (i: Myrdal, J.(red.), Det  
 svenska jordbrukets  historia. Jordbrukets första femtusen år, Borås 1999) 
Wennberg, A., Lantbebyggelsen i Nordöstra Östergötland 1600-1875,
 Lund 1947 
Wernstedt, F., Kungliga Svea Livgardes historia, Band IV. 1660-1718,
 Stockholm 1954 
Westling, G., Om Linköpings stift under förra hälften av 1600-talet  

(i: Kyrkohistorisk årskrift 1914, Uppsala) 
Westling, G., Om Linköpings hospital, Linköping 1919
Westling, C., Småstadens dynamik. Skänninges och Vadstenas befolkning och
 kontaktfält ca 1630-1660, 2002
Wetterberg, G., Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid, Atlantis 2002 
Wicksell, K., Über Wert, Kapital und Rente, 1893; Finanztheoretische  
 Untersuchungen, 1896; Geldzins und Güterpreize, 1898
Wiebe, G.,  Zur Geschichte des 16. Und 17. Jahrhunderts, Leipzig 1895 
Wiséhn, I. och Schenkmanis, U., Att samla mynt, sedlar och medaljer,
 Västerås 1995   
Wittrock, G., Svenska Handelskompaniet och kopparhandeln under Gustav II  
 Adolf, Uppsala 1919 
Wohlin, N., Spannmålspriser och tullar i Sverige 1873-1903 (i: Ekonomisk  
 Tidskrift 1905) 
Wolontis, J., Kopparmyntningen i Sverige 1624-1714, Lund 1936 
Wolontis, J., Det svenska penningväsendet under stormaktstiden (i: HT 1938)
Åberg, A., Karl XI, Lund 1994 
Åberg, A., Ödesåret 1697 (i: KFÅ 1997)
Ågren, K., Adelns bönder och kronans. Skatter och besvär i Uppland 1650- 
 1680, Uppsala 1964 
Ågren, M., Ägande och beskattning (i: Larsson, M. P., Morell, M. och  
 Myrdal, J., Agrarhistoria, Borås 1997)
Åmark, K., En svensk prishistorisk studie (i: Ekonomisk Tidskrift 1921,  
 Häfte XII)

239



Åmark, K., Spannmålshandel och spannmålspolitik i Sverige 1719-1830,
 Stockholm 1915 
Öhman, C., Nyköping och hertigdömet 1568-1622 (i: Dahlgren, S. (red.),  
 Nyköpings stads historia, 2, Uppsala 1973)

240



Appendix 
Formler och förkortningar 

Formler  

KvaK=([Övre kvartil-nedre kvartil)/Median/2)*100 

(M-Md)*K=([M-Md)/Md)*100 

Mt7v=(t1+2*t2+3*t3+4*t4+3*t5+2*t6+t7)/16 

Vk= (Stdav/M)*100 

Förkortningar 

Förkortningar på statistiska begrepp  
1kv Nedre kvartil 
3kv Övre kvartil 
Harm medel Harmoniskt medelvärde 
KvaK  kvartilavvikelsekoefficienten1

M Aritmetiskt medelvärde 
Md Median 
MdKvaK Medianen för kvartilavvikelsekoefficienten 
Mt7v 7-års vägda glidande medelvärden  
Stdav Standardavvikelse 
Vk Variationskoefficienten2

Förkortningar på arkiv 
GLA Landsarkivet i Göteborg 
SSA  Stockholms stadsarkiv  
RA Riksarkivet 
SVAR Svensk arkivinformation Riksarkivet 
ULA Landsarkivet i Uppsala 
VLA Landsarkivet i Vadstena 
VLMA Västmanlands läns museums arkiv 

Förkortningar på tidsskrifter 
HT Historisk tidsskrift 
HTF Historisk tidskrift för Finland 
KFÅ Karolinska Förbundets Årsskrift 
Rig  
SEHR  Scandinavian Econonomic History Review 

                                               
1 Kvartilavvikelsen i procent av medianen 
2 Standardavvikelsen i procent av medelvärdet 
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Övriga förkortningar 
Dkm daler kopparmynt 
Dsm daler silvermynt 
Rdr riksdaler 
Tr tunnor 

242



Mål, vikt och andra mått samt några begrepp3

1. Spannmålstunnan
1.1 1638 års måltunna 
1 tunna=2 spann = 32 Upplandsfat eller finska kappar=54 kannor; 
1 kappe=1,75 kanna  
1 tunna =142,9 l; 1 kanna=2,646 l.4

 Genom spannens tidigare indelning i fjärdingar kom även tunnan att indelas i 
fjärdingar, d.v.s. 1 tunna=8 fjärdingar. 
 Där skäppa brukades, t. ex. i Västergötland, stipulerades att det skulle gå 5 
skäppor på måltunnan. 
 Det gamla mätningssättet med övermål förbjöds; i stället skulle två kappar 
(1/16-dels tunna) läggas till tunnan, s. k. kappmål eller tilläggsmål; för malt tre 
kappar; förbud mot skakning och stoppning vid uppmätningen 

1.2 1665 års måltunna  
1 tunna=2 spann ==8 fjärdingar= 32 Upplandsfat eller finska kappar=56 kannor; 
1 kappe=1,75 kanna 
1 tunna=146,6 l; 1 kanna=2,617 l.5

 Mätningssättet med tilläggsmål som 1638: Två kappar (1/16-dels tunna) läggas 
till tunnan; för malt tre kappar; förbud mot skakning och stoppning vid uppmät-
ningen. 

2. Övriga tunnor 
Lakegodstunnan var ett gemensamt normalmått för silltunnan =48 kannor 
Denna tunna rymde före 1665 117,5 l och omfattar kött, fläsk, fisk, m.m.6 Från 
åtminstone 1665 = 125,6 l (2,617 l). 
Synonymer: Fisketunna, fisketrä och spilträ; spilträ även sillträ, sillträtunna7

Våtvarutunnan användes även för fisk, kött, tjära etc.8

Salttunnan från Göteborg rymde 28 kappar (128 l). I Västsverige i övrigt mättes 
saltet i spannmåltunnor, d.v.s. med 32 kappar. Här antages att volymen i Öster-
götland före 1665 var 117,5 l.; fr.o.m. 1665 125,6 l. 
Fr. o. m. 1665 användes för bränd kalk 56-kannorstunnan med två kappars 
övermål.9

Antages att volymen i Östergötland före 1665 var 117,5 l, fr.o.m. 1665 125,6 l. 
Tjärtunnan fastställdes år 1665 till 48 kannor och rymde 125,6 l.  

                                               
3 Källa är, om inte annat anges, Jansson 1995. 
4 Morell 1989, s. 319 
5 Morell 1989, s. 319 
6 Morell 1989, s. 320 
7 Sill(trä)tunnor användes av bönder emellan som målkärl för spannmål, rotfrukter, Forner 
1945, s. 183, not 1 
8 Forner 1945, s. 183, not 1 
9 Forner 1945, s. 183  
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 I Småland hade man sedan gammalt 48-kannorstunnan. Antages att volymen i 
Östergötland före 1665 var 117,5 l, fr.o.m. 1665 125,6 l. 

3. Kannans underindelning 
1 kanna=2 stop; 1 stop=4 kvarter; 1 kvarter=4 ort (jumfrur) 

4. Begrepp 
Termer markerade med * är uppslagsord i Måttordboken 
Avgången* var från början det lagringssvinn som man räknade med i kronans 
magasin för vilket bl. a. proviantmästaren skulle hållas skadelös, enligt 1638 års 
beslut 1/16 av tunnan  
Måltunnan* avser spannmålstunnan som målkärl 
Fast mål* infördes 1638 och avser struket mål, oskakat och ostoppat, med en 
bestämd kvantitet som ersatte den tidigare rågan. Fast mål kallas ibland löst mål 
med tilläggsmål eller kappmål
Kappmål* betyder dels rymden av 1 kappe, dels det fastställda tillägget i kappar 
som efter 1638 skulle ersätta rågan 
Löst mål*  är synonymt med oskakat och ostoppat mål 
Rågat mål* avser det mått av bl. a. spannmål där mottagaren fick rågan på kö-
pet, officiellt endast före 1638 års beslut; synonymer till råge är rågan och rå-
kan10

Struket mål* avser den mätning då varan når upp precis till kanten på målkärlet. 
Det åstadkoms genom att överfylla målkärlet och stryka av rågan med ett stryk-
bräde 
Övermål* innebär att man lämnar eller tar emot mer än vad som är berättigat 
och kan ske genom råge; hos Forner påmål eller övermälning 11

5. Vikt12

1 skeppund=20 lispund; 1 lispund (viktualievikt)=20 skålpund eller marker 
1634-1665: 1 lispund viktualievikt= 8,43 kg 
Fr. o. m. 1666: 1 lispund viktualievikt= 8,50 kg 
Smörtunnan vägde 16 lispund 

                                               
10 Forner 1945, s. 46 
11 Forner 1945, s. 46 
12 Morell 1989, s. 318  
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6. Övriga mått 
1 tolft=12 stycken 
1 val= 80 stycken; 1 kast=4 stycken, d. v. s 1/20 val 
12 valar sill=1 tunna13

16 valar strömming=1 tunna14

1 kast=4 st=1/20 val  

                                               
13 Utterström 1978,  s. 207 
14 Det gick 16 valar på 1 tunna strömming enligt VLA, Söderköpings räkenskaper 1690: För-
täring till legofolk 
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Penningsystem, mynt, sedlar och pengars värde  
Mynt: I början av Gustav II Adolfs tid fanns silvermynt som riksdaler in specie 
(rdr), markmynt och öresmynt. Guldmynt15 och rdr var främst avsedd för utri-
keshandel medan mark- och öresmynt användes inom landet.16 Rdr hade ett sil-
verinnehåll i nära överensstämmelse med den tyska riksdalern. Markmynt och 
öresmynt i silver kallades även svenskt silvermynt. Relationerna mellan mark-
mynt och öresmynt var fastställda till 8 öre på en mark. Åtminstone från 1590-
talet var rdrs värde 4 mark men 1609 hade det inofficiellt stigit till 6 mark. Vär-
det mellan silvermarkmyntet och rdr var 1619 fastställd till 6,5 mark. Termen 
daler kom att användas som räkneenhet för fyra mark till skillnad från den slag-
na dalern, som fr.o.m. 1593 kallas riksdaler.17

 När kopparmyntfot infördes 1624 var öresmynt likvärda med markmynt trots 
skilda silverhalter. Genom att penningväsendet byggde på substansmyntfot blev 
kopparmynten mycket stora och otympliga. Runda mynt började komma ut un-
der 1627 och skulle tills vidare finnas tillsammans med klippingarna. Genom de 
fortsatt låga priserna på koppar blev utmyntningen under 1628 den största under 
Gustav II Adolfs tid och fram till ca 1650. Redan 1626 steg kursen på rdr i kop-
parmynt från 6,5 till 8 mark eller något högre, men sjönk sannolikt tillbaka i 
egentliga Sverige.18 Klippingmyntet avlystes i början av 1629 och skulle inlösas. 
 Nya runda kopparmynt gjorde att kopparmyntet steg i värde i förhållande till 
silvermyntet i Sverige, till 9 mark i början av 1628 och 10 mark i slutet av året 
och under 1629. Kursökningen tycks generellt ha stabiliserats under 1630-33 på 
14 mark. De högre kurserna innebar att priset på kopparmynt blev lägre än priset 
på råkoppar,19 tvärt emot vad kronan hade önskat. Kronan förde ut silvermynt i 
den omfattning man hade tillgång till för att användas på krigsskådeplatserna 
som avlöning till de värvade trupperna; dessa godtog inte kopparmynten. 
 Kronan förlorade på kopparmyntets depreciering vid skatteuppbörden i de fall 
den betalades i pengar. Fogdarna var tvungna att ta emot kopparmyntet efter 
dess lagliga värde särskilt som det blev brist på silvermynt. Fr.o.m. 1628 mottog 
dock Räntekammaren kopparmynt för proviantartiklar, som ingick i årliga rän-
tan och lanttågsgärden, endast till högre kurs, 1629 till 10 mark och 1630-33 till 
14 mark kopparmynt. Även boskapspenningarna omräknades i kopparmynt efter 
en kurs om 10 mark.  
 1665 fastställdes att silvermyntet skulle vara rikets huvudmynt och att kop-
parmyntet skulle inskränkas till runt, smått mynt. All handel skulle ställas på 
dukater, rdr och svenskt silvermynt (dsm).20 Men plåtmynten samt ett- och två-
öresstycken skulle fortsätta i cirkulationen. Vid större betalning fick högst 10 % 

                                               
15 De präglade guldmynten kallades dukater, Hegardt 1975, s. 220, n. 1 
16 Om inte annat anges i fortsättningen är det Wolonis 1936 uppfattning som refereras 
17 Hecscher 1936a, s. 219 
18 Egentliga Sverige benämns i fortsättningen Sverige 
19 Wittrock 1919, s. 144 
20 En dukat skulle gälla 100 öre, en rdr 52 öre och en dsm 32 öre smt 
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lämnas i de minsta kopparmynten. Det fanns tre sorters silvermynt: rdr, mark-
mynt i silver (carolinmynt eller carolinermynt) och öresmynt i silver (courant).21

Caroliner präglades som två mark och en dubbelcarolin kallades en daler carolin 
(1 dsm).22 Dessutom fanns det två sorters kopparmynt, dels äldre och tyngre och 
därmed värdefullare, dels lättare mynt efter den förhöjda utmyntningsgrunden i 
slutet av 1660.  
 Kursuppgifterna för rdr har inte gällt inom hela Sverige; särskilt under 1655-
65 stod den avsevärt över den officiella kursen gentemot dkm. För dlr carolin 
och dlr courant var kursutvecklingen gentemot kmt troligen likartad. Från 1665 
till 1673 var samtliga myntsorter relativt stabila, därefter steg kurserna. Från 
1681 var troligen kursutvecklingen återigen likartad för de tre silvermyntsorter-
na, men under 1705-1712 skedde en markant ökning utöver de lagstadgade vär-
det.23

 Ett exempel på förvirring är att uttrycket riksdaler också kom att användas om 
1  dsm, som räknemynt. För att skilja uttrycket från riksdaler in specie (rdr) 
kallade man ibland räkneenheten för riksdaler carolin eller riksdaler courant.24

 Sammanfattningsvis präglades i Sverige under stormaktstiden fr.o.m. 1626 
såväl silvermynt som kopparmynt; man hade dubbel myntfot.25 1 daler=4 
mark=32 öre; 1 öre=24 penningar i smt respektive kmt. I den officiella växel-
kursen var från början dkm lika mycket värd som dsm, men av olika skäl sjönk 
kopparmyntens värde och nedsattes enligt följande kurs i tab.1.  

Tabell 1. De officiellt fastställda värderelationerna mellan olika silvermyntsorter och koppar-
mynt i dkm 

Rdr Dlr carolin Dlr courant 
1633-1642 3 2 2 
1643-1664 3 3/4 2  2 
1665-1680 4 7/8 3 3 
1681-1685 6 3  3 
1686-1714 6 3  3 

Källa: Wolontis 1936 
Anmärkning: Rdr= riksdaler in specie; Dlr carolin=mark smt; Dlr courant=öre smt
Mynttecken: Under 1715-1719 utgavs Karl XII:s beryktade mynttecken, i vilka 
ingick en eller två hundradelar av den koppar, som fanns i de ordinarie koppar-
mynten.26 Dessa s.k. nödmynt hade samma karaktär som ett oinlösligt pappers-

                                               
21 Markmyntet och öresmyntet i silver var fastställt att gälla lika mot rdr 
22 Hegardt 1975, s. 220 
23 Jfr Hegardt 1975, s. 222 ff. 
24 Hegardt 1975, s. 220, n. 5 
25 Brisman 1918 använde benämningen ”parallellmyntfot” på myntsystemet, vilket ogillades 
av Wolontis liksom uttrycket dubbelmyntfot; Wolontis tycker att ”myntsortsystem” är en mer 
adekvat benämning, Wolontis 1936, s. 109. Jfr Heckscher 1937, s. 293 ff. 
26 Lagerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 164 ff.  
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mynt.27 Det första nödmyntet kallades ”Kronan” och aviserades 1715, men ut-
lystes den 8 mars 1716. Det var i princip en metallös statsobligation och mottogs 
med stor tveksamhet, troligen för att allmänheten var van vid värdemynt.28

”Kronan” präglades i 1 dsm men cirkulerade efter indragningen och motstämp-
ling 1724 som 1 öre smt. Det anses som ytterst svårt att klara ut denna s.k. kont-
ramarkering.29 Plåtar stämplade med årtalen 1710-1715 skulle ha förhöjts med 
50 %, från 2 dsm till 3 dsm.30, 31 1718 utgavs ett nytt mynt, som åsattes det redan 
gängse karolin32men med en högre finvikt än det sedan 1644 utgivna mark-
myntet.33 Men eftersom det var nödvändigt att behålla nödmyntens värde drogs 
nästan alla värdemynt in till kronan. 1719 återställdes myntväsendet till vad som 
varit före 1715. Forskarna har antagit att innehavare av nödmynt förlorade 50 
%.34

Sedlar: De första banksedlarna i Sverige utgavs 1661 av Stockholms Banco.35

Orsaken till sedelutgivningen var en ny utmyntningsgrund, där de nya koppar-
myntens värde fått mindre substansvärde än de gamla med samma nominella 
värde. De gamla mynten utskeppades i stora mängder trots en stor utförseltull.       
Penningbrist uppkom och nya kopparplåtar hann inte präglas i tillräcklig omfatt-
ning. De s.k. kreditivsedlarna togs så väl emot av allmänheten att banken kom 
att grunda sin verksamhet på sedlar. Under 1667 utfärdade banken s.k. transport-
sedlar. Till skillnad från de förra, som gick från hand till hand, var dessa utställ-
da på en namngiven person, vilken satt in ett visst belopp på räkning i banken. 
 Riksens ständers bank (Riksbanken), som grundades 1668, började utge s.k. 
approberade assignationer (checkar) och kassasedlar; för de förra fanns det 
ganska besvärliga formaliteter och de senare var avsedda för bankens interna 
bokhållning men började användas av allmänheten.  
 Bankdeputationen beslutade att år 1701 utge transportsedlar. Men det tog lång 
tid innan dessa användes som gängse betalningsmedel i stället för checkar och 
kassasedlar. Ett skäl tycks ha varit att de måste transporteras från person till per-

                                               
27 Heckscher 1957, s. 107 
28 Samtidigt gavs nya sedlar ut, s.k. myntsedlar, men de hade jämförelse liten betydelse, La-
gerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 165 
29 Lagerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 166 
30 Benämningen plåtar har förbehållits enbart för 2 dsm i plåtmynt i koppar eller sedel i sam-
ma valör; plåtmynt i koppar präglades 10 dsm (1644), 8 (1652-82), 5 och 3 (1674), 4, 2 och 
1dsm (från 1649) och   dsm (från 1681), Lagerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 271  
31 År 1716 utgav kontributionsränteriet statslån i sedelform i 25 dsm valör och 1717 i 5 re-
spektive 10 dsm, Tingström 1997, s. 104-105 
32 4, 2 och 1 karolin=2, 1,  sdm, Lagerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 165 
33 4,62 gram finvikt mot tidigare 3,6 gram, Lagerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 258-259 
34 Lagerqvist och Nathorst-Böös 1968, s. 165-166 
35 Kallades även den Palmstruchska banken. Avsnittet om sedelutgivning bygger på Lindgren 
1968, s. 10 ff. om inte annat anges 
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son;36 först på 1710-talet blev det en större omfattning i utgivningen. I stor ut-
sträckning löd sedlarna på begäran av kunderna på jämna belopp; år 1722 sänk-
tes minimibeloppet från 100 dsm till 50 dkm. Från 1726 fick transportsedlarna 
rollen som lagligt betalningsmedel i kronans uppbörd, vilket bidrog till att öka 
deras begärlighet. Men det blev också vanligt att den förste innehavaren började 
utfärda dem in blanco. En fördel var att den icke skrivkunniga delen av befolk-
ningen kunde använda sedeln.  
 Slutligen är det lätt att instämma i vad Axel Oxenstierna formulerade angåen-
de myntväsendets svårbegriplighet: ”Intet haver mig varit så svårt att begripa 
som myntväsendet. Jag haver därpå i fyrtio år funderat, men jag är lika vis nu på 
min ålderdom, som jag var den första dagen”37

                                               
36 Montgomery 1920, s. 5 
37 Wiséhn och Schenkmanis 1995, s. 18 
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Riksdalerkursen  
För beskrivning och analys av den långsiktiga prisutvecklingen har Hegardt räk-
nat om priserna i dkm till riksdaler specie.38 Hegardt hämtade uppgifter om kur-
sen för riksdaler specie i dkm för 1635-1715 från Wolontis 1936 och Ekegård 
1924 men med en del justeringar och interpoleringar som anges i kommentarer 
till en deponerad tabell V.39

 Kurserna i Wolontis 1936, bil. N, avser Stockholm. Hegardt uppger att kursen 
17 mark för 1658 dock har ändrats till 16 mark, en uppgift som hämtats från 
Uppsala akademi. Tab. V visar emellertid kursen 0,235 dlr kmt, vilket motsvarar 
17 mark. Hegardt kan möjligen ändå använt kursen för 16 mark (0,250 dlr kmt), 
vilket inte kan kontrolleras i hennes avhandling (Hegardt 1975), eftersom inga 
värden i rdr anges i sifferform utan endast i diagram. För åren 1696 och 1697 
saknas kursuppgifter i Wolontis bil. N; i dessa fall har Hegardt använt kursen 25 
mark, som gällde för 1695 och 1698. För att ersätta saknade kursuppgifter för 
åren 1700-1702 i bil. N har Hegardt tagit medelvärdet av kursen för 1699 och 
1703 (25 mark resp. 26,6 mark). 
 För åren 1716-1724 har Hegardt hämtat kursuppgifter från Ekegård 1924,       
s. 164, n. 6 och s. 377, där både växelkurser i mark i Amsterdam och i Hamburg 
finns redovisade.40 Vidare har kurserna i Hamburg använts utom för år 1717 och 
1718, då uppgifter från saknas. Under dessa år har växelkurserna i Amsterdam 
nyttjats. De nämnda kurserna hos Ekegård anges för alla år som ett intervall, 
som oftast är ganska litet; typvärdet och medianen för det högre värdet är 3 % 
större än det lägre värdet. Under åren 1716-1719 är spannet dock betydligt hög-
re.41 Hegardt har utan motivering genomgående använt det högre värdet. Valet 
av det högre värdet för år 1717 jämfört med medelvärdet innebär en kursskillnad 
på 16 % (0,105 dkm i stället för 0,112).42

 I föreliggande avhandling har samma växelkurser och tillvägagångssätt som i 
Hegardt 1975 använts (1635-1725) med följande undantag. För år 1658 har kur-
sen 17 mark använts. Vidare har medelvärdet på växelkurserna i Hamburg 1716 
och 1719-1724 samt 1717-1718 i Amsterdam använts, eftersom det inte finns 
något skäl för att använda något av ytterlighetsvärdena. 
 De använda kurserna i föreliggande studie har för 1607-1715 hämtats från 
Wolontis, för 1716-1735 från Ekegård och för 1740-1775 från Jörberg.43 För 
                                               
38 Hegardt 1975, s. 173 ff. 
39 Hegardt 1975, tab. V är deponerad vid Uppsala universitet, Ekonomisk-historiska institu-
tionen. Professor Mats Morell har varit vänlig att sända en kopia till författaren 
40 För 1711-1715 föreligger växelkurser från både Stockholm, Hamburg och Amsterdam. I 
genomsnitt är kurserna från  Stockholm och Hamburg likvärda; Amsterdams kurser ligger i 
genomsnitt 3 % lägre 
41 1716: 10 %; 1717: 37 %; 1718: 12 %; 1719: 8 % 
42 För 1716 är Hegardts specieriksdalerkurs i dkm 5 % lägre än vad medelkursen skulle ge, för 
1718 6 % lägre. För 1719 ger hennes val av högsta växelkurs i mark tillsammans med en 
feluträkning 7 % lägre kurs än medelkursen 
43 Jörberg 1972, 1, s. 84, Tab. IV:2, Adjusted rate 

250



åren 1600-1606 har samma kurser som för 1607-1618 använts. För de felande 
åren 1736-1739 har medelvärdet av kurserna för 1735 och 1740 använts. De 
nämnda kurserna är förtecknade på de tre närmaste följande sidorna. 
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Kurser på riksdaler specie i mark kopparmynt 1607-1715 
1600-1606: Se föregående sida. 1607-1715: Källa Wolontis 1936, bil. N  

1600 6,0 1639 14,0 1678 26,8 
1601 6,0 1640 15,0 1679 27,0 
1602 6,0 1641 15,0 1680 27,1 
1603 6,0 1642 15,0 1681 24,9 
1604 6,0 1643 15,0 1682 25,0 
1605 6,0 1644 15,0 1683 25,2 
1606 6,0 1645 16,0 1684 25,0 
1607 6,0 1646 16,0 1685 25,0 
1608 6,0 1647 15,0 1686 24,5 
1609 6,0 1648 15,5 1687 25,0 
1610 6,0 1649 16,0 1688 25,0 
1611 6,0 1650 16,0 1689 25,0 
1612 6,0 1651 16,0 1690 25,0 
1613 6,0 1652 16,0 1691 25,0 
1614 6,0 1653 16,0 1692 25,0 
1615 6,0 1654 16,0 1693 25,0 
1616 6,0 1655 16,3 1694 25,0 
1617 6,0 1656 16,5 1695 25,0 
1618 6,0 1657 16,8 1696 25,0 
1619 6,5 1658 17,0 1697 25,0 
1620 6,5 1659 17,4 1698 25,0 
1621 6,5 1660 17,8 1699 25,0 
1622 6,5 1661 18,2 1700 25,8 
1623 6,5 1662 18,2 1701 25,8 
1624 6,5 1663 18,7 1702 25,8 
1625 6,5 1664 19,9 1703 26,6 
1626 6,5 1665 21,2 1704 27,6 
1627 6,5 1666 21,0 1705 27,4 
1628 9,5 1667 21,0 1706 27,1 
1629 10,0 1668 21,0 1707 26,9 
1630 14,0 1669 21,0 1708 26,6 
1631 14,0 1670 21,0 1709 27,9 
1632 14,0 1671 21,0 1710 27,1 
1633 14,0 1672 21,0 1711 27,1 
1634 14,0 1673 21,1 1712 27,5 
1635 14,0 1674 21,6 1713 25,8 
1636 14,0 1675 23,5 1714 25,4 
1637 14,0 1676 25,0 1715 26,3 
1638 14,0 1677 26,2  
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Kurser på riksdaler specie i mark kopparmynt 1711-1735  
Källa: Ekegård 1924      
      
 Högsta  Lägsta  M44 Anmärkning 
 kurs kurs 
1711 26,00 26,75 26,4 Ekegård 1924, s. 164 n 6  
1712 26,38 27,50 26,9  " - 
1713 27,00 28,00 27,5  " - 
1714 25,50 26,00 25,8  " - 
1715 25,00 25,75 25,4  " - 
1716 25,00 27,50 26,3 Ekegård 1924, s. 164 n 6 
1717 27,75 38,00 32,9 Ekegård 1924, s. 164 n 6 
1718 42,00 47,00 44,5  " - 
1719 38,00 41,00 39,5 Ekegård 1924, s. 164 n 6 
1720 36,00 37,00 36,5  " - 
1721 36,00 37,00 36,5 Ekegård 1924, s. 377 
1722 36,75 37,25 37,0  " - 
1723 35,00 36,63 35,8  " - 
1724 34,75 36,00 35,4  " - 
1725 32,00 35,00 33,5  " - 
1726 33,00 34,50 33,8  " - 
1727 34,25 35,50 34,9  " - 
1728 35,00 36,00 35,5  " - 
1729 34,25 35,50 34,9  " - 
1730 34,75 35,75 35,3  " - 
1731 34,50 35,50 35,0  " - 
1732 34,75 35,75 35,3  " - 
1733 34,75 35,88 35,3  " - 
1734 35,00 35,75 35,4  " - 
1735 34,75 36,00 35,4  " - 

Anmärkning: 
1711-1716: Ekegård 1924, s. 164 n 6: Växelkurser i mark i Hamburg 
1717-1718: Ekegård 1924, s. 164 n 6: Växelkurser i mark i Amsterdam 
1719-1720: Ekegård 1924, s. 164 n 6: Växelkurser i mark i Hamburg 
1722-1735: Ekegård 1924, s. 377: Växelkurser i mark i Hamburg 

                                               
44 Medelvärdet för högsta och lägsta kurs 1716-1735 har använts för omräkning i föreliggande 
studie 
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Kurser på riksdaler specie i mark kopparmynt 1740-1775  
Växelkurs i Hamburg. Källa: Jörberg 1972, 1, s. 84, Tab. IV:2, Adjusted rate 

1740 36,7 
1741 37,5 
1742 38,9 
1743 40,0 
1744 42,5 
1745 42,0 
1746 41,2 
1747 42,6 
1748 43,5 
1749 43,8 
1750 42,5 
1751 41,1 
1752 39,1 
1753 38,5 
1754 38,5 
1755 38,6 
1756 40,0 
1757 42,6 
1758 47,6 
1759 49,2 
1760 59,0 
1761 66,3 
1762 79,1 
1763 80,5 
1764 85,1 
1765 84,6 
1766 76,3 
1767 63,9 
1768 52,6 
1769 50,1 
1770 55,2 
1771 59,7 
1772 66,4 
1773 75,0 
1774 75,7 
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Anmärkning: Följande kurser har beräknats som har medelvärdet av kurserna för 
1735 och 1740 

1736 36,0 
1737 36,0 
1738 36,0 
1739 36,0 
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