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av personliga kontakter som utmärkte den tidigmedeltida gods
strukturen. 

Omstöpningen under slutet av 1300-talet kan också ses som en 
del av den ständiga böljegången mellan de två sätt på vilka en 
godsägare kunde organisera sina egendomar. Antingen kunde en 
stor del av jorden läggas under direkt drift, och då måste mycket 
arbetskraft avtvingas de underlydande. Eller så kunde nästan all 
jord delas ut till brukare på underlydande gårdar som då leverera
de pengar eller naturaprodukter till jordägaren. Stordriften fick 
efter senmedeltidens nedgång en viss återkomst på 1600-talet och 
1700-talet. Även då spelade torpare, som hade sin arbetskraft att 
erbjuda, en viktig roll liksom dagsverksbönder. 

Men det vore förenklat att se detta som historiens återupprep
ning. Under detta till synes cykliska förlopp ligger en gradvis 
omvandling av förhållandet mellan de stora jordägarna och deras 
underlydande brukare. Den tidiga medeltidens godssystem bar 
ännu på många drag av träldom med direkt kontroll av människor. 
1600-talet var i stället präglat av den feodala starka staten, och 
många av den tidens sätesgårdar hade tillkommit på grund av sta
tens skattebefrielse. 

Förändringens omfattning under senmedeltiden är svår att pre
cisera. Av de 17 huvudgårdar som nämns i Uppsala domkyrkas 
register från 1344 var det bara en som fortfarande var avelsgård i 
slutet av 1400-talet. I Skoklosters jordebok anges att två tredjede
lar av jorden låg under olika huvudgårdar i början av 1300-talet, 
medan resten var landbogårdar. Detta kan tyda på att omvandling
en varit radikal. Men de tidiga jordeböckerna är svårtolkade. En 
huvudgård kunde vara uppdelad så att bryten brukade en del och 
landbor andra delar. Både för 1200-talets huvudgårdar och 1600-
talets säterier gäller att de inte alla behöver ha varit storgårdar, även 
om många var det. 

DRIFTEN LÄGGS OM 

Under befolkningsnedgången lämnades de sist upptagna odling
arna först. Människorna gav sig iväg från de små skogsgårdar som 
deras nära förfäder med möda tagit upp. Det betydde dock inte 
att erövringarna från utmarken övergavs. 

Paleoekologer har genom pollenanalys sökt efter belägg för öde
läggelse från senmedeltiden. Egendomligt nog har den senmedel
tida agrarkrisen givit få utslag i pollenregnet. Från Skåne i söder 



AGRARKRIS OCH BONDERESNINGAR 1350-1500 129 till Dalarna i norr tycks landskapet förblivit i stort sett lika öppet som tidigare. I några fall kan ett mänskligt tillbakadragande och storskogens återkomst konstateras. Vid Norrlandskusten märks ingen ödeläggelse alls, men detta är väntat, eftersom denna del av landet även enligt det skriftliga materialet klarat sig undan senmedeltidens agrarkris. Ett lika öppet landskap som tidigare, men färre människor kvar att hålla det öppet, tyder på att jordbruket bedrivits mer extensivt. Ett par annaler nämner att boskapspest grasserade under digerdöden, men dessa belägg är från slutet av medeltiden och några samtida uppgifter har vi inte (vilket inte behöver utesluta att boskapspest faktiskt förekom). Enbart bristande omvårdnad under befolkningskatastrofens första tid har medfört att mängden boskap minskades, men boskapsscocken har relativt snabbt kunnat byggas upp igen. De som lät upprätta jordeböcker i mitten av 1400-talet, exempelvis Vadstena kloster och kung Karl Knutsson, tycks ha strävat efter att ange hur egendomarna utnyttjades. Det fanns ett helt spektrum av alternativa användningar. Vanligast var att ödegår- Adam arbetar i Tensta kyrka. Målningen är daterad till 14 3 7. Hästen är förspänd med vårskidor, en typ som förekommer i Skandinavien. Ärdret är sannolikt ett bågårder. Det kan vara sensommar eller tidig höst då boskapen betar på inmarken efter skörden. 



130 AGRARKRIS OCH BONDERESNINGAR 1350-1500 Ko och get från Täby i Uppland. Geten har ställt sig mot ett träd för att äta löv. den registrerades som äng. Även att gårdarna användes som be
tesmark av kringboende landbor noteras ofta, trots att de då inte 
betalade någon avrad. 

Åkrarna till en ödegård kunde odlas av grannarna, ibland som 
lindor vilka odlades upp någon enstaka gång. I Karl Knutssons jor
debok från 1450-talet omtalas exempelvis en Ingeborg i Stav på 
Färingsö i östra Mälaren som hade en ödejord för vilken hon bara 
betalade de år hon lät så jorden. 

I andra fall slogs gårdar ihop. Eftersom de små torpen minska
de i antal ledde detta till att den genomsnittliga gårdsstorleken 
ökade, både för landbor och för självägande bönder. 

Förutom äng, bete och åker omtalas andra nyttigheter. En av 
Vadstena klosters ödegårdar hade bastskog, en annan en humle
gård som fortfarande skördades. Fisk och goda skogar nämns. 

För de ödegårdar som blivit ängar kunde man upphöra att no
tera att de en gång varit självständiga enheter. Ibland kan vi följa 
förloppet. Vadstena kloster ägde i mitten av 1400-talet en ödeen
het, Ramsta i Södermanland, vilken brukades som äng. Från den
na fick man ibland betalt i penningar, ibland inte. Ännu på 1480-
talet omtalas detta som en tidigare ödegård, men 1502 nämns den 
bara som Ramsta äng. På 1600-talets kartor finns många sådana 
enheter vilka kan identifieras som tidigare ödegårdar. 

Jordägarna har inte medvetet strävat efter att lägga enheter öde, 
så som ibland skedde under 1600-talets godsbildning. Under sen
medeltiden har de alternativa och extensiva användningssätten 
tvingat sig på när det inte fanns brukare. 

Under tidig medeltid hade äganderätten preciserats och knutits 
till det aktiva brukandet av egendomen. Att hålla egendomar i bruk 
var därför ett sätt för jordägarna under senmedeltid att förvissa 
sig om fortsatt äganderätt. Denna syn på äganderätten har varit 
en bidragande orsak till att både stora jordägare och självägande 
bönder inte tillät skogarna att helt sluta sig kring bygden. 

Trots denna relativt framgångsrika försvarskamp för det öpp
na landskapet har ängarna förbuskats och storskogen ryckt fram. 
Att röja ängarna blev en av 1500-talets viktigaste expansiva insat
ser. Vi måste också hålla i minnet att den första mer heltäckande 
registreringen i olika jordeböcker av ödegårdar skedde hundra år 
efter digerdöden. Under perioden efter den stora katastrofen var 
det många enheter som blev övergivna, täckta av skog och för all
tid bortglömda. 



AGRARKRIS OCH BONDERESNINGAR 1350-1500 131 Förändrade arbetsmetoder Det extensivare bruket tvingade fram tekniska förändringar, och några har skildrats ovan i kapitlet om agrarteknik. Inom slåtter och skörd, jordbrukets flaskhals, slog långorvslien igenom vilket ökade effektiviteten. Samtidigt blev skärornas blad längre. Under tidig medeltid hade det förmodligen funnits en del åkrar som brukades för hand av fattiga småbrukare. Från senmedeltiden saknas belägg för hack- och spadbruk. Beträffande antalet bearbetningar visar engelska godsräkenskaper att åkern plöjdes mindre under senmedeltid, men hur det var i Sverige vet vi inte eftersom vi inte har några senmedeltida belägg. Ogräsrensningen kan ha minskat i omfattning. Heliga Birgitta talar i en liknelse om järn för att skära ogräs, och även Hälsingelagen talar om ogräsrensning. Från senmedeltid finns inga belägg för särskilda järnredskap för ogräs. Boskapsskötselns betydelse ökade vilket innebar ett extensiva- En björn har rivit ett djur, och David slår björnen. Denna bibliska historia har slagit an på medeltidsmänniskan eftersom björnen enligt landskapslagarna ansågs vara svår på boskapen. 
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re utnyttjande av marken. Åker har omvandlats till äng eller be
tesmark. Ett tecken på att slåttern ökade i betydelse är att från 
senare delen av 1300-talet var inte bara sädesskörden utan också 
slåttern inbegripna i den särskilda frid då inga ting hölls. 

Att hankgärdesgården sannolikt under senmedeltid fick längre 
avstånd mellan störparen effektiviserade inhägnandet av fälten. Det 
blev lättare att bygga gärdesgård. 

Under senmedeltiden inleddes också den gradvisa övergången 
från vuxna män som herdar till barn och kvinnor. Barn har för
modligen alltid vaktat enstaka djur, och kvinnor småboskap, men 
under senmedeltid började det system ta form som skulle bli ut
märkande för vallningen i mellersta och norra Skandinavien - att 
kvinnor och barn hade huvudansvaret för att vakta boskapen. I 
stora delar av övriga Europa, inklusive Skåne, var det normala att 
vuxna män vallade. Herdar och vallhjon 
Det äldsta källmaterialet, de norska och de isländska sagorna som 
rör århundradena omkring 1000 men som skrevs ned framför allt 
under 1200-talet, talar om herden som en träl, en vuxen man. Även 
i de äldsta svenska landskapslagarna står det att herden kunde vara 
en träl. Att han var i en underordnad position framgår av Västgö
talagarnas bestämmelse om att bonden bara fick aga sin herde 
måttligt. I dessa lagar från 1200-talets slut och från 1300-talet 
betraktas herden dock som en myndig person som kunde bötfäl
las. Ingenstans nämns barn eller kvinnor som herdar. 

Den vuxna herdens naturlige följeslagare var vallhunden som 
nämns från tidig medeltid. Vallhundar finns i bildmaterialet ännu 
under senmedeltid. Till herdens utrustning hörde enligt lagarna 
stav, hatt och kappa. 

Ett första tecken på förändringen ges i en ny bestämmelse i lands
lagen som upprepas i senare stadgor, om att herdesysslan skulle 
gå på turgång i byn. Kanske har familjemedlemmar av olika ålder 
och kön fått sköta sysslan i stället för en anställd vuxen manlig 
herde. 

I brev fram till 1300-talet omtalas fäherdar och nötkarlar, sä
kerligen vuxna män. Från slutet av 1400-talet kommer som en ny 
beteckning också fäpiltar. I några handskrifter av Magnus Eriks
sons landslag från senare delen av 1400-talet har ordet herde bytts 
ut mot "fä pilt". Pilt kunde betyda ung gosse men också tjänare. 

Bildmaterialet pekar i samma riktning. Från tidig medeltid är 



Lye, Gotland 1300-tal. På de äldsta bilderna har herdarna, vid bebådelsen, alltid kapuschonger. Under senmedeltid förekommer även bilder där herdarna bär vanliga bondekläder, som på det svenska altarskåpet från Husby-Långhundra. Från senmedeltiden kommer också bilden av en kvinnlig herde, förvisso bestämd av att den avbildade Sankta Brigida enligt legenden vallade djur. 
4 
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� .  ' : Anga, Gotland 1400-tal. AGRARKRIS OCH BONDERESNINGAR 1350-1500 133 Gerum, Gotland 1100-tal. Husby-Långhundra, Uppland 1400-tal. 
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herdarna utrustade med särskiljande kläder och utrustning, främst 
stora kapuschonger som skyddade mot väder och vind. Från sen
medeltiden blir framställningarna mer varierade med en del her
dar klädda som vanliga bönder. Det dyker också upp enstaka bil
der av kvinnliga herdar. Bilden är dock i allmänhet en osäker käl
la. 

Tidiga beskrivningar av vallning ger ett par mirakelberättelser 
från senmedeltiden. I den första omtalas en kvinna på Värmdö som 
år 1414 gick ut på markerna för att hämta boskapen. Hon lämna
de sin tvåårige son hemma och han kröp upp på täcket och frös 
nästan ihjäl. I den andra berättas om en kvinna i Västergötland 
som 1470 skickats ut av sin man för att valla boskapen och förde 
sin femårige son med sig. Under dagen tappade hon bort pojken. 
I båda dessa fall var det kvinnor som vallade och hämtade djuren, 
dubbelarbetande kvinnor som också hade barn att passa. 

Ytterligare en beskrivning ger ett brev från 1487, som handlar 
om några bybors ifrågasatta rätt att föra boskapen över grannbyns 
marker, Östertanne i Bergsjö socken, Hälsingland. Bonden element 
Jönsson redogjorde för vad som gällt, och hans beskrivning för
tjänar att citeras: Förty medan min fader var innebyggare i Tanne, då hade han ett ordstäv som många dannemän, unga och gamla ännu känner. Så sade han: 

- Då kyrkbyns ko drivs i vall om morgonen och kommer till Tannes gärdesgård och man hör skällan, är det mig som en timmaklocka att stå upp om dagen. Och än mer bevis och skäl är att när sommaren var het och bromsatät, och kyrkbyns fä kom löpandes i hettan, då tillät min fader, och min moder bjöd oss barn sammalunda - och hon gjorde det ofta själv- att upplåta grind och led för kyrkbyns ko och låta henne löpa sin genaste väg genom vår gård och söder åt Tanne. Så aldrig lade mina föräldrar, eller jag efter dem, något hinder eller satt någon gång i försåt med svärd eller armborst eller andra mordvapen, natt eller dag, i mörker eller ljus, ensam eller tillsammans, för ovannämnda kyrkbyns ko, getarebarn eller kyrkbyns män så länge jag var innebyggare eller bonde i ovan nämnda Tanne. 
Getarebarn avser pojkar eller flickor som drev boskapen i vall. 
Konflikten löstes, och den svedja som östertanneborna gjort och 
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som hindrade kyrkbybornas genaste väg till utmarken, inhägna
des så att boskapen kunde gå förbi. 

I en yngre källa, Olaus Magnus beskrivning av svenskt folkliv 
från 1500-talets början, finns enbart vuxna män i text och illus
trationer som rör vallning. Detta kan tyda på att förändringen har 
skett gradvis, men dessa bilder förlitar sig i hög grad på europeis
ka förlagor. I hushållsböckerna, som Per Brahes Oeconomia, nämns 
inget om vallningen, men 1500-talets gårdsräkenskaper har enstaka 
upplysningar om anställda vallhjon, som regel barn. Från 1500-
och 1600-talen omtalar domböckerna vallning då djuren exempel
vis brutit sig in på åkrar eller drunknat, och det var oftast pojkar 
eller flickor och ibland kvinnor som vallade. 

På 1600-talet var förändringen fullbordad. Ett egendomligt in
dicium på detta är de många tidelagsbrotten, en brottskategori som 
ökade under 1600-talet. De flesta var unga pojkar som togs på bar 
gärning i fähusen, men ibland skedde avslöjandena ute i marker
na där de vallade boskap. Det gick så långt att en förordning ut
färdades 1687 mot att använda pojkar som vallhjon. Men denna 
fick knappast någon effekt, utan bestämmelsen snarast bekräftar 
att det var vanligt med unga manliga vallhjon. Under 1800-talet 
dominerade flickor och medelålders kvinnor som vallhjon i Nord
sverige, i anslutning till fäbodväsendet, medan barn - främst poj
kar i åldern 10-16 år-var de vanligaste vallhjonen i mellersta och 
södra Sveriges skogsbygder. För norra Sverige finns inget medelti
da material. På 1500-talet omtalas fäkonor och skogsjäntor, och 
kanske hade man kvinnliga vallhjon i norr även på medeltid_en. 

Att barn och kvinnor hade börjat valla under senmedeltid har 
inte berott på att svårigheterna vid vallningen minskade. Tvärtom 
tycks rovdjursfaran ha ökat med digerdöden. Redan i landskaps
lagarna påbjöds rovdjursskallgång, och en av de första kungliga 
stadgorna från tiden omedelbart efter digerdöden, utfärdad år 
1376, handlar om att varg och björn skulle bekämpas. Övergång
en till det nya vallningsmönstret kan ha berott på att det blivit 
svårare att få tag på vuxna män till det underordnade göromål som 
herdesysslan var. Men sambandet är inte helt tydligt eftersom vux
na män sannolikt fortsatte att valla in i senmedeltid. Det återstår 
också att förklara varför detta enbart skedde i Norden. Kanske har 
denna särskilda form av mellan-och nordskandinavisk vallning ett 
djupare samband med de utsträckta betesmarkerna och att djur
hållningen därigenom blev mer extensiv. 
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o enstaka belägg 

- trend Från ett antal utgräv- Kornas storlek Nötboskapens mankhöjd är ett viktigt forskningsområde inom osteologin, och i europeiska material finns ett väl etablerat utvecklingsförlopp : efter att nötboskapen ökade i storlek under romersk tid och uppnådde en relativt hög mankhöjd, följ de en nedgång fram till europeisk högmedeltid. Därefter, från 1 3 00- och 1400-talen, steg åter mankhöjden. I Sverige minskade nötkreaturens storlek under tidig medeltid liksom i övriga Europa, men därefter fortsatte minskningen, till skillnad från i övriga Europa, fram till 1500-talet. Den genomsnittliga kon hade omkring år 1 000 en mankhöjd på 1 1 0  cm, men på 1400-talet hade denna sj unkit till omkring 103 cm. Under 1500-talet skedde en vändning uppåt. För Europa har tolkningen ibland varit att senmedeltidens agrarkris gav mera äng och betesmark i förhållande till antalet djur och 
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1 1 5 ningar i mellersta och 1 1  o södra Sverige kan kor-nas storlek beräknas. På diagrammet har den genomsnittliga storleken markerats, men också de största och de minsta djuren från de olika utgrävningarna, för att visa variationen. En trendlinje markerar den fortgående minskningen fram till slutet av medeltiden. Därefter finns färre belägg men de visar en gradvis ökning. 95 
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AGRAR KRIS OCH BONDERESNINGAR T 3 50-r 500 137 därmed en ökning av storleken. Det svenska exemplet talar emot denna tolkning. En hård vintersvält av djuren ledde till att de minskade i storlek oavsett om det var befolkningsuppgång eller befolkningsnedgång. Motkraften ligger i en medveten avel för större djur. Ett kommersiellt behov av stora djur uppkommer först med den långväga oxhandeln. Denna startade senare i Sverige , vilket var en orsak till att vändpunkten för storleksutvecklingen också kom senare. I början av 1500-talet var de småländska oxarna kända för att vara små. Men även denna tolkning är sannolikt en förenkling. Man måste gå djupare in i den svenska boskapsskötselns säregenhet med skogsbete och långa stallningsperioder för att förstå processen. Dessutom kan en inriktning på smörproduktion ha inneburit att kalven tidigt togs ifrån kon, vilket hindrade kalvens storleksutveckling. Smör Grädden är den fetaste och dyrbaraste delen av mjölken. Genom att kärnas till smör förädlas produkten och smör fanns med bland skattepersedlarna i tidig medeltid. Med städernas uppkomst och en gradvis ökad saltimport har förutsättningarna för smörhandel förbättrats. Smörets betydelse som överskottsprodukt från bondgårdarna utvecklades parallellt med framställningstekniken. Under järnåldern och dessförinnan hade grädden vispats eller skakats till smör. Under tidig medeltid infördes stötkärnan. I ett högt och smalt träkärl pressas grädden upp och ned med hjälp av en trissa (törel) på en stång. Därigenom kunde betydligt större mängder grädde kärnas. De äldsta beläggen för stötkärna i Västeuropa är från århund-
Två delar av stötkär
nan är lätta att identi
fiera i arkeologiskt 
material. Den ena är 
locket, med ett hål för 
staven. Den andra de
len är töreln, som slår 
grädden till smör. 
Töreln har hål borrade 
runt kanten där 
grädden sprutar upp 
när staven stöts ner i 
den höga kärnan. 



1 38 AGRAR KRfS  O C H  B O NDERES N I N G AR 1 3 5 0- 1 5 00 Ett stort antal senmedeltida målningar i kyrkorna beskriver den folkliga föreställningen om kvinnor som stjäl mjölk med hjälp av djävulen. Detta berättas ofta i en serie bilder som här i Söderby-Karl i Uppland. Längst upp till vänster: Ett övernaturligt väsen, ett djur av obestämt slag, diar grannens lw .  Sådana väsen fanns länge i den folkliga föreställningen om mjölkstöld och kallades ofta bjäre. Till höger: Därefter spyr djuret upp mjölken i ett lågt och laggat gräddsättnings kärl. Kvinnan står intill och kärnar smör i en stor stötkärna som är så full av grädde att det rinner över. Längst ned till vänster: Slutligen skapar hon en stor smörtopp på ett vackert format smör-f at. Allt sker med hjälp av djävlar. ,, , 
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1 40 AGRARKRIS OCH BONDERESNINGAR t 3 50-1500 På medeltida mjölkningsbilder sitter kvinnorna inte på en pall, korna var förmodligen för små för att det skulle vara praktiskt med mjölkpall, som här i Norr/anda kyrka på Gotland. Under ältningen pressades kärnmjölken ut och har på bilden runnit ned i ett laggkärl under bordet. Nästa moment var att tvätta smöret genom att hälla på vatten och knåda smöret ytterligare. Fatet med ränna för detta arbete användes också vid osttillverkning då vasslan skulle rinna av. 



A G RA R K R I S  O C H  B O N D E R E S N J N G A R  r 3 5 0- r 5 0 0  1 4 1  radena före år 1000 och i Sverige är den belagd arkeologiskt från 1 1 00-talets Lund och 1200-talets Lödöse och Uppsala. Stötkärnan förblev sedan den dominerande metoden fram till det industriella genombrottet. Under senmedeltid ökade förmodligen smörets betydelse som bytesvara . Ett antal extraskatter utkrävdes delvis i smör. Tullräkenskaper från Liibeck visar samtidigt att från senare delen av 1 300-talet var smör den viktigaste exportprodukten från Sverige vid sidan av koppar och j ärn. I Västergötland och Småland togs j ordränta och skatt ut i smör, och en stor del av detta exporterades . Under senmedeltiden ökade boskapsskötselns betydelse samtidigt som den effektiviserades . Långlien innebar att varj e familj kunde ta mer hö . Att även kvinnor och barn deltog i vallningen Eftersom kalkmålningen från Täby i Uppland är skadad har en rekonstruktion gjorts. Det sista arbetsmomentet var att rulla smörbollar och en stor smörtopp formades. Denna skulle ställas fram på fest bordet och visa gårdens rikedom, vilket säkert framkallade avundsjuka b land grannarna. 
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innebar också att antalet djur per familj kunde öka. Överskottet 
per hushåll blev då större vilket gav underlag för smörexport. 

Även på kyrkväggarna skildras smörkärning under senmedelti
den. Föreställningen om mjölklyckan och hur den kunde uppnås 
genom förbund med onda makter ingår som en självklar del av 
varje mjölkande boskapsskötares idevärld, liksom jaktlyckan är en 
del av jägarens. I senmedeltida kalkmålningar ges överdådiga skild
ringar av legenden om den mjölkstjälande kvinnan som får djävu
lens hjälp. Vi får dessutom en skildring av smörtillverkningens olika 
moment, och i några gotländska bilder avbildas också mjölkning
en. Kvinnorna knäböjer eller sitter på huk vid kon, de använder 
inte mjölkpall. Kanske var mjölkpallen inte lämplig när man mjöl
kade medeltidens små kor. 

Den öde gården 
Med utgångspunkt från historiska källor, och genom att kombi
nera dessa med arkeologi och kulturgeografi, har forskningen 
under senare år kommit ned till den enskilda gården i studiet av 
agrarkrisen. I gränsområdena mellan nordöstra Småland och södra 
Östergötland finns ett område med goda historiska källor, fram
för allt från Vadstena klosters gårdar. Här inleddes för några år 
sedan undersökningar ute i markerna på jakt efter senmedeltidens 
ödegårdar. 

Undersökningarna koncentrerades till ett litet område mellan 
Tranås och Eksjö, vid östra stranden av sjön Västra Lägern. Här 
kan ett tidigmedeltida storgods rekonstrueras med två. huvudgår
dar och kringliggande små gårdar. 

Efter digerdöden övergavs flera av dessa små gårdar och huvud
gårdarna blev vanliga landbogårdar. Vadstena kloster och Vreta 
kloster fick 1380 hälften var av gårdarna. Vadstena kloster kräv
de större avrad och fick fler gårdar ödelagda. 

På en av de övergivna gårdarna finns åkrarna kvar i dagens 
betesmark. Dessa åkrar har karterats och gårdsplatsen har grävts 
ut. Den hette en gång Hemvidakulla. 

Gårdsplatsen ligger i en liten dal där vägen slingrar sig upp ge
nom kullarna. Längre upp syns fortfarande en hålväg som rest av 
den smala ridstig som gått förbi gårdsläget upp mot nästa gård. 
Åkrarna låg, när de odlades, i smala tegar med terrasskanter ut
med södersluttningen. På den utgrävda gårdsplanen ovanför fanns 
flera hus, varav åtminstone ett bostadshus och kanske en smedja. 
Det kan ha varit två hushåll på gården. Bondfamiljerna har från 



Flygbilden, som är tagen mot non; visar det landskap där historike1; kulturgeografer och arkeologer fann en medeltida ödegård på den plats den enligt Vadstena klosters medeltida jordebok borde ligga. Man kan se resterna efter åkrar och husgrunder från medeltiden. Rekonstruktionen visar hur gården kan ha sett ut en vårmorgon i maj 1 349. Hägnadens sträckning och antalet hus som brukades samtidigt är gissningar. 
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sitt högt belägna gårdstun kunnat se ut över södersluttningen där 
de små stenbemängda åkrarna låg som i en bred trappa. 

På 1440-talet fanns där, enligt Vadstena klosters jordebok, en 
landbo som betalade den låga räntan ett pund smör. Sannolikt hade 
produktionen lagts om mot boskapsskötsel. På 1460-talet låg går
den öde och brukades som äng. ÖVERSKOTTETS FÖRDELNING Sjunkande ränta 1350-1450 
Jordränta är en sammanfattande benämning på de avgifter som 
landborna var tvungna att betala för att få bruka jorden. Den vik
tigaste av dessa var avraden som betalades årligen. Därtill kom 
städjan som betalades för varje ny period som landbon fick går
den, 6 år enligt landslagen. Slutligen kom ytterligare avgifter, ex
empelvis ersättning till jordägaren för den skattefrihet som land
bon åtnjöt. 

Befolkningsminskningen ledde till att landborna fick ett bättre 
förhandlingsläge. Om jordägaren ville ha sina gårdar i bruk mås
te de anpassa sig efter landbornas krav. Redan 1353 står i ett brev 
att priset på jord sjunkit till hälften då det inte gick att få tag i 
brukare efter "plågan". I ett annat brev från samma tid står att 
räntan gått ned av samma orsak. Omkring 1380 tycks det som de 
jordägande gick till motattack - i flera brev anges att räntan och 
priset skulle vara som före den stora döden. Detta var förgäves, 
avraden fortsatte att sjunka. Nya brev om att räntan inte fick sän
kas kom i början av 1400-talet, men då var den stora räntesänk
ningen redan i stort sett över. 

Under tidig medeltid tycks ett tämligen enhetligt system för ut
tag av jordränta ha etablerats, åtminstone i delar av landet. Jord
måtten i östra Mellansverige, attungen och marklandet (se sidan 
37), stod i en någorlunda fast relation till jordräntan. Enligt Öst
götalagen var 4 tön, ett sädesmått, och 4 öre per attung normal
räntan före digerdöden, och denna avrad finner vi i flera brev från 
samtiden. För ett markland, jordmåttet i Svealand, var avraden 
dubbelt så stor eftersom marklandet normalt var dubbelt så stort 
som attungen. 

För två områden kan avradssänkningen mätas mer i detalj: i 
Östergötland genom Vadstena klosters jordebok, och för Uppland 
genom domkyrkans räkenskaper. Avraden sjönk stegvis, och i 
början av 1400-talet hade den normala avraden minskat till hälf-
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