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Stockholms Universitet / Ekonomisk Historia 

MINNESANTECKNINGAR 

Förda på möte med Medeltidsgruppen fredagen den 20 december 2013 i A900 kl 1000-1150. 

Närvarande: Janken Myrdal, Olof Karsvall, Alf Ericsson, Johanna Andersson Raeder, Johan 

Söderberg, Dag Retsö, Rodney Edvinsson & Bo Franzén. 

 

Bosse hälsade alla välkomna till denna träff som kommit till på initiativ av Johanna. Bosse 

erbjöd sig föra minnesanteckningar samt strök under att gruppen är helt informell, men håller 

sig med en hemsida.
1
 Skulle vi vilja skapa en mer formell forskningsgrupp på SU, så menade 

han att det i så fall skulle vara för att det gynnar ämnet och Ekonomisk-historiska institution-

en.  

 Vi gjorde en runda kring vad vi håller på och forskar om, varpå här följer ett axplock: 

Alf vill fördjupa sig i kvarnar och skriver nu om medeltida svinskötsel – Vadstena mantals- 

och uppbördsbok av år 1466 är en guldgruva. Olof forskar på 1600-talets geometriska kartor 

(och på sikt om utjordar) och är inne i planer att digitalisera DMS ihop med kartmaterial och 

Sofis ortnamnsregister jämte runstensdatabasen. Janken kommer att publicera B10, approxi-

mera boskapsstocken samt forskar en del kring lösöre. Han slog också ett slag för nätverksa-

nalysen via brevmaterialet, vilken även kan visa sig mycket fruktbar inom politisk historia. 

Rodney samlar material kring en uppskattning av BNP utifrån benchmarks såsom krisår, pri-

ser på spannmål samt löner, där levnadsstandardens toppår tycks ligga kring 1450, då folk-

mängden befann sig i bottenläge. Han påminde också om nyttan vi kan ha av vår serie SPEH, 

där vi kan lägga ut våra s.k. working paper digitalt i väntan på slutgiltig publikation. 

Bosse går snart på Johans program ”Välfärdens förhistoria” med en digitalisering av 

urbana fastighetspriser 1300-1600, men håller f.n. på med en uppsats på Jernkontorets projekt 

”Järnet och riksbildningen” om bergsbrukets institutionella förutsättningar via lagmaterialet 

1220-1360, som tyder på att järn- och kopparhanteringen växte sig stark snarare trots än på 

grund av kungamakt och frälse. Johan publicerar snart ihop med Dag inom ovannämnda pro-

gram en uppsats om skattetrycket, vilket enkelt uttryckt tycks varit lågt under Folkungatiden, 

högt under Albrekt, Margareta och Erik, samt sedan lågt fr.o.m. Engelbrekt, med slutsatsen att 

skatterna år 1500 tycks varit t.o.m. lägre än före Albrekt. 

En kortare diskussion följde om detta och författarna approximerade skatteintäkterna 

1530 till ekvivalent med 1,2 ton silver (medan Dovring på sin tid nämnt 1000-2000 mark sil-

ver för 1200-talet ≈ 0,2-0,5 ton ag). Johan sysslar också med problemen kring den europeiska 

dominansen utifrån t.ex. spannmålsprisernas variationer. Dag och Johanna vittnade var för sig 

om hur lätt det är att fastna i studierektorsträsket. Dag har därför ett dussintal artiklar i pipen 
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om bl.a. itinerarium och klimat, medan Johanna forskar om lösöre, dels definitionen av lösöre 

och dels dess ekonomiska betydelse. Hon slog också ett slag för den kommande konferensen 

om Skandinavien och Baltikum. 

Vi avslutade med att spekulera kring framtiden och konstaterade lite dystert att trots 

den i rummet synbara tillväxten inom ekonomisk historia är antalet medeltidsforskare gene-

rellt sett sjunkande. En anledning till att detta missförhållande är svårt att rå på är, som be-

kant, att forskning i äldrehistoria ställer särskilda krav, såsom språkstudier utöver vad som 

ingår i dagens forskarutbildningar. Janken & Johan fortsätter dock att ragga doktorander kon-

staterade vi innan vi upplöste vår träff strax före klockan tolv. 

Johanna, Janken, Alf, Dag och Bosse strålade sedan vid femtiden samman i Gamla Stan och 

smorde sedan kråset på Vikingakrogen under symposieartade former. Några onämnda begick 

därefter en barrunda i denna av medeltid så präglade miljö. 

 

Vid tangentbordet 

Bosse Franzén 

 


