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1. Inledning/bakgrund        

 I slutet av 1990-talet tyckte kommunstyrelsen i Eskilstuna att det fanns ett behov av ett nytt 

historiskt verk över kommunens historia. Detta arbete publicerades i tre band med den ge-

mensamma titeln Eskilstuna Historia. Digerdöden är idag känd som en stor katastrof och har 

både mänskliga, sociala och ekonomiska förändringar som följd. Men i Eskilstuna Historia 

omnämns inte digerdöden per definition inte heller kan man läsa om något spektakulärt ske-

ende i bygdens historia som skulle kunna visa på digerdödens härjning.  

   Men varför är det så? Har Eskilstunatrakten varit förskonade från digerdöden eller gömmer 

det sig andra orsaker som inte går att se i källorna? De som skrev om pesten på andra platser i 

landet klarade sig från att bli drabbade av pesten medan de skrivkunniga i dessa trakter dog 

innan de kunde nedteckna vad som hade skett. 

I den första boken skriver, bland andra, professor Christer Ericsson, kapitlet om medeltiden 

där en del av kapitlet handlar om det i Eskilstuna placerade Johanniterklostrets historia. Det är 

en målande beskrivning över johanniterordens uppkomst, utveckling, organisation, deras ar-

bete och syftet med deras etablering på orten och till slut Gustav Erikssons (Vasa) slutliga nå-

destöt mot klosterväsendet i Sverige genom reformationen.1    

      En stor del av de ekonomiska inkomsterna till klostret kom från privatpersoners donation-

er till klosterbröderna och klostrets starka ställning utgjorde grunden för dess status som vall-

färdsort och ekonomiskt, kulturellt och religiöst centrum. Det senare ankom på missionsbis-

kopen Sankt Eskils koppling till platsen.2 Dessa ekonomiska transaktioner var grunden till 

klostrets ställning som en avdåtidens största jordägare i Sverige och klostret fick tidigt en 

mängd donationer från förmögna stormän.3 

   För att överhuvudtaget kunna driva klostret som bygdens andliga institution och verksam-

heten däri, var tillgångar i mark och materiella tillhörigheter vitala. Huvudelen av denna jord 

förvärvades genom gåva eller köp. I en studie av filosofie Kandidat Magnus Wahlberg, har 

han försökt reda ut klostrets totala jordägande i Sverige omkring 1520. Huvuddelen av klost-

rets ägor fanns i Väster- och Österrekarne, det vill säga nuvarande Eskilstunakommun inklu-

sive Torshälla. 

                                                 
1 Ericsson 1999  s. 232-269 
2 Damell 1999  s. 132 
3 Ericsson 1999  s. 245 
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   Av 100 markland låg nästan 75 markland eller 70 procent i Södermanland, varav nästan 65 

markland i Rekarnebygden. Över 30 markland av jordagods i Rekarnebygden låg i socknarna 

Fors och Kloster, och här framträder koncentrationen ännu tydligare.4 

 

 

 
Källa: Eskilstuna Historia s. 265 

 

    

   Den medeltida världen är för oss svårgripbar och så väsensskild från vår ”moderna tid” att 

vi inte kan förstå innebörden av att bli drabbad av Guds straff. Om medeltiden på många sätt 

är olik vår tid finns likväl de stora strukturella likheterna.  

   Den stora pesten som härjade i vårt land i olika omgångar och under olika lång tid finns det 

ingen likhet med idag i vårt land men omfattningen av dess verkningar har vi vetskap om. 

   Det geografiska området Eskilstuna, här i uppsatsen benämnt Rekarnebygden, har inte fått 

sin redovisning i källor och litteratur rörande pestens framfart. Det finns inte heller några siff-

ror över antalet döda eller hur länge pesten härjade i området. Om den härjade här? Frågan 

kan ställas, men det finns ingen anledning att anta att Rekarnebygden skulle varit undantagen 

och sjukdomen fått ett annat förlopp där. Någonstans bland alla de jordegendomar som johan-

niterklostret innehade fanns de som tillkommit med digerdöden som orsak och det är dessa 

jag är intresserad av.    

         Vad var då Digerdöden, pandemin med dess fasansfulla konsekvenser, som drabbade 

den då kända världen? Märkligt nog omnämns den överhuvudtaget inte i Eskilstuna Historia, 

                                                 
4 Ericsson 1999 s. 264-269 
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och inte i den övriga litteraturen som berör klostret eller bygden. Filosofie doktor Lars Elving 

har skrivit ett litet kommentarhäfte om klostret som utkom 2011. Digerdöden finns inte redo-

visad i skrifterna och man kan undra om den gjorde några större avtryck i vår bygd eller 

gjorde den det? 

   Digerdöden, dess uppkomst, orsak och framfart bland dåtidens människor måste ha varit ett 

märkligt fenomen. Synen på en så stor humanitär katastrof som digerdöden innebar, skiljer sig 

mellan medeltiden och vår tid. Kunskapen fanns inte som kunde förklara epidemin. Det fanns 

människor i det medeltida samhället som var förvissade om att Guds straff förelåg som orsak 

till svarta döden och denna straffdom som till exempel Den heliga Birgitta uppfattade den, var 

en direkt följd av all den ondska och världslighet som hon ska ha blivit varse i sina uppenba-

relser.5 Fanns samma uppfattning om digerdöden hos allmogen och frälset som den som går 

igen i Den heliga Birgittas förklaring? 

   Förre landsantikvarien Ivar Schnell förestod utgivningen av Ärla sockens krönika år 1954. 

Där presenteras Ärlabygden, två mil söder om Eskilstuna som starkt kopplat till klostret i 

Eskilstuna genom ägarförhållandena. År 1362 anges i krönikan att jord kommit klostret till 

del som själagift och den skiftades mot en gård i Hamra och en i Valla i Ärla socken. 1365 

bytte klostret till sig jord i Hamra och i Blacksta av adelsmannen Esbjörn Blåpanna.6 Här 

finns ingen orsaksförklaring till transaktionerna 12-15 år efter digerdödens uppkomst i Sve-

rige. 

    Johannitermunkarna i Eskilstunaklostret var kända för att utföra sjukvårdsgärningar och väl 

förtrogna med för tiden rådande medicinska kunskaper.7 Men pesten var något helt nytt för 

dem och var allomfattande under åren kring 1350-talet och slog hårt inte bara i Sverige utan i 

stora delar av Europa.8 Med tanke på Rekarnebygdens bördiga landskap som gynnade en stor 

lokal befolkning som bevisligen hade en stor kontaktyta utanför den egna bygden, så är möj-

ligheterna stora att pesten nådde även Rekarnebygden.9 Det har angetts ett dödstal om att det 

var halva Sveriges befolkning som drabbades av Stora döden. En siffra som får anses svår att 

bestämma utifrån den kunskap som finns om ämnet och därmed får stå som en uppskattad 

siffra.10 

      Den för Norden så unika Peterspenningen var ett kyrkoadministrativt fiskalt system som 

redovisade hela befolkningen. Dess funktion och syfte gick ut på att alla hushåll skulle betala 
                                                 
5 Stolpe 1973 s. 219 
6 Schnell 1954 s. 60 
7 Lundblad 2009 s. 23 
8 Magnusson 2002 s. 35 
9 Damell 1999 s. 126 
10 Lindkvist 2003 s. 176 
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en summa pengar till påven och påvestolen i Rom. Varje stift skulle redovisa inför påven.  

Betalningarna kunde släpa efter och detta skulle kunna ge problem när man använder den som 

källa. Men skattelängden finns i Sverige för stora delar av 1300-talet och därför blir den in-

tressant. Här kan man se att betalningen i Sverige sjönk med cirka 40 procent i hela landet 

efter digerdödens angrepp.11 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka om digerdöden påverkade donationerna till Johanni-

terklostret i Eskilstuna. Genom att undersöka om det förekom skillnader i antal och typer av 

donationer och gåvor till Johanniterklostret i Eskilstuna, före respektive efter digerdöden 

(1300-1400) som direkt följd av densamma ska jag uppnå syftet.  

Jag vill nå syftet med uppsatsen genom att undersöka hur arv och testamenten till johanniter-

klostret såg ut i Öster- och Västerrekarne härader före och efter digerdöden. Jag kommer att 

arbeta utifrån följande frågeställningar: 

1. Påverkade digerdöden testamenten, gåvor och donationer mellan lokalbefolkningen 
och johanniterklostret? 

2. Vilka samhällsklasser deltog i brevens nedtecknande? 
3. Fanns det skillnader i donationerna till johanniterklostret före respektive efter diger-

döden vid mitten av 1300-talet i avseendet manliga och kvinnliga donatorer och hur 
såg dessa ut? 
 
 

1.2 Forskningsläge  

För att utgå från forskningsläget som det är gällande riket i sin helhet, utgår jag till början från 

professor Janken Myrdals vetenskapliga verk, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Här 

kan man bortse från de pestepidemier han undersöker som uppstår senare utan koncentrerar 

oss enbart på Digerdöden. Han försöker utreda vilka pestepidemier som drabbade det medel-

tida Sverige och vilka omedelbara effekter det fick på samhället som helhet.  

   Genom att studera ett stort samnordiskt projekt med det svenska officiella namnet ”Det nor-

diska ödegårdsprojektet”, har Myrdal forskat kring ödeläggelse av gårdar och de förändringar 

i jordbruket som pesten gav upphov till. Benämningen ödegårdar ska inte ses som en kameral 

teknisk benämning utan ska ses som obebodd enheter.  Ett fåtal belägg för ödegårdar i Sö-

                                                 
11 Myrdal nr 4/2012 s. 22 



7 
 

dermanland finns för 1300-talets första hälft.12 Källforskningsproblemet kring Ödegårds-

projketet för Södermanlands del består i att det resultat som framkommer, passerar sig på jor-

deböcker från 1400-talet. Därmed finns ingen registrer efter den stora pestepidemin från 

1300-talet och man vet därför inte vilka gårdar och andra boställen som lades för fäfot.  

I jordeböcker kan man se statistik som visar att det finns en stor nedgång avseende befolk-

ningsunderlaget i Uppland före respektive efter digerdöden13  För Södermanland gjordes 

opublicerade undersökningar som enligt slutrapporten inte ledde till någon uppfattning om 

ödeläggelsen. Myrdals konklusion kring ödegårdar och även digerdödens härjningar bygger 

på ett forskningsresultat där bygdernas centrala delar klarade sig bättre och var bebodda 

längre än de perifera delarna av bygderna.14  

   Det var de tre första epidemierna, 1350, 1359-1360 och 1368-1369 som var de mest besvär-

lig för befolkningen. Ändå framstår inte Sverige som det värst drabbade landet utan som ett 

normalland bland många andra europeiska länder för tiden. Tidigare forskning har betraktat 

Sverige som ett relativt förskonat land. Janken Myrdals arbete är tryckt 2004, ett halvt decen-

nium efter att Christer Ericsson skrev om Johanniterna (1999) och det arbete de utförde i Re-

karnebygden och de donationer som frälset gjorde till klostret. Möjligtvis är det denna tidigare 

problemfria forskning som Ericsson lutar sig mot. 

Pesten anses ha stött på motstånd i de områden som inte var koncentrerat till enbart odling 

utan där en variation av ekonomiska medel fanns. Härmed framträder Rekarnebygden som en 

homogen odlingsbygd och lätt för pesten att verka inom.  

   Janken Myrdal menar vidare att mellan 1350-1370 drabbades Sverige av tre svåra pestepi-

demier som utplånar en mycket stor del av befolkningen. Sverige är lika svårt drabbat som 

övriga Europa. Ett visst kaos sprider sig i samhället (inte enbart beroende på inbördeskriget). 

Det saknades präster, räntor betalades inte, gårdar övergavs eller ödelades då de som brukade 

dem avled. Under denna period lämnade befolkningen utbygderna och drog sig mot de gamla 

bygderna, för att överta bättre gårdar men sannolikt också för att det sociala nätverket fortfa-

rande fungerade i de mer tättbefolkade områdena. Mellan åren 1370-1410 fanns inga stora 

pestepidemier Inga stora pestepidemier drabbade Sverige. Även om samhället nu hade börjat 

etableras på en lägre nivå av aktivitet pågick intensiva strider om samhällsresursernas fördel-

                                                 
12 Myrdal 2004 s. 168 
13 Myrdal 2004 s. 201-202 
14 Myrdal 2004 s. 247 



8 
 

ning, destruktiva strider som säkerligen bidragit till att förvärra krisen. Exempelvis omfat-

tande borgbyggande under nedgångsperioden har inte gynnat den agrara produktionen.15  

   Forskningsläget kring donationerna vid tiden för pestens härjningar i Rekarnebygden är 

koncentrerat till några rader i boken Eskilstuna Historia där Christer Ericsson konstaterar att 

donationerna från lokalbefolkningen till klosterbröderna var få vid mitten av 1300-talet för att 

öka under senare delen av samma århundrade och nå sin topp mellan åren 1420-1460.  

   Den demografiska och geografiska bilden gällande gårdarnas och byarnas placering är in-

takt från yngre järnålder in i tidig medeltid. Möjligtvis kan en stor del av de människor som 

haft funktionen som tjänare och trälar som blivit fria, bidragit till en nyare bebyggelse i ytter-

områdena av de gamla bosättningarna. 

   Vid mitten av 1300-talet var den socioekonomiska strukturen sådan att det var bygdens 

frälse, jämte bygdens storbönder som var de som fritt kunde disponera sina ägor. I undersök-

ningen har det framskymtat flera olika starka ätter av vilka många innehade politiska, kame-

rala samt juridiska ämbeten så som underhäradshövding, marsk, lagman och fogde. Därtill 

kom högt positionerade män inom kyrkan som innehade ämbeten som bidrog till att de kunde 

inneha roller som donatorer, vittnen (vidervarumän/fastar) samt sigillanter. Dessutom kunde 

dessa verka som juridiska ombud för andra människor som på ett eller annat sätt ingick affärer 

i form av donationer med klostret. Här kan en utvecklad förklaring av de olika titlarna vara på 

sin plats. 

 

Underhäradshövdingen: skulle bevaka ordningen i häradet, häradets rätt till böter och dess 

intressen rörande häradsallmänningen samt allmänna vägar och broar. Han hade ansvar för att 

fredlösa och tjuvar greps och dömdes.16 

Marsk: är en ursprungligen medeltida dansk och svensk ämbetsmannatitel med karaktär av 

militärt överbefäl.17 

Lagman: Likvärdig häradshövdingen.18 

Fogde: Skatteindrivare åt kungamakten. 

 

Fortsätter vi bland andra donatorers titlar hamnar vi inom kyrkans värld. Där var donatorerna 

präster eller kaniker. En kanik, eller korherre, kallades en medlem av domkapitel, i detta fall 

                                                 
15 Myrdal 2004 s. 248 
16 Ericsson 1999) s. 178-179 
17 http://sv.wikipedia.org/wiki/Marsk 2013-11-21 kl. 19.50 
18 Ericsson 1999 s. 177 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Domkapitel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marsk%202013-11-21
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Strängnäs domkyrka.19 Inom den profana sfären som donerade fanns olika klasser inom rid-

darväsendet samt det vanliga frälset. Inte sällan hade donatorerna en funktion inom det juri-

diska eller fiskala området. Inom frälset fanns riddare, svenner och väpnare och här fanns en 

stor ekonomisk skillnad och rangskillnad grupperna mellan. Med dessa frälsepersoner kom ett 

följe som hade sin begränsade storlek beroende på frälsemannens rang. En vanlig frälseman 

fick ha maximalt tre ryttare med häst, en svenne dubbelt så många.20 En riddare kunde ha upp 

till åtta stycken. Var riddaren medlem av riksrådet fick han ha tolv hästar i sitt följe.21  

 

Johanniterklostret i Eskilstuna (Tuna) hade vid tidpunkten för undersökningen verkat i unge-

fär 200 år på platsen. Sankt Eskils reliker tillsammans med munkarnas utpräglade verksamhet, 

som till stor del var av medicinsk och social hjälp, hade under årens lopp gett klostret ett högt 

renommé. Det var dessa faktorer som låg till grund för de donationer och gåvor som var orsak 

till donationerna. Det är tämligen svårt, för att inte säga omöjligt, att se hur relationen mellan 

frälset och klostret såg ut under aktuell period. Men fakta gör gällande att i stort sett hela or-

dens medlemmar var adliga och riddare.22 Kanske var detta förhållande bidragande till relat-

ionen mellan givare och mottagare.  

   Gåvor, testamenten och donationer i allmänhet är utförligt beskrivet i Eskilstuna Historia 

medan digerdöden som historiskt skeende inte omnämns vilket måste ses som en allvarlig 

brist då epidemin lamslog i stora drag hela landet. Påståendet är relevant eftersom Rekarne-

bygden anses ha varit en folkrik och till viss del ”global” bygd med externa kontakter under 

århundradenas lopp. Om detta vittnar bland annat Ingvarståget, men även arkeologiska fynd 

som den romerska ringen funnen i Bergavrå i Kjula socken öster om Eskilstuna tätort.23 

  Det finns en uppgift om donation, arv och gåvor mellan privatpersoner och klostret i boken 

Eskilstuna Historia som till sitt innehåll på sätt och vis sätter fingret på det forskningsproblem 

jag tänker arbeta med. 

 

”Från mitten av 1300-talet var antalet donationer få, för att  

därefter öka kraftigt och nå en topp under perioden 1420-1460”.  

                                                 
19 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanik 2013-11-21 kl. 20.24 
20 Larsson 2003 s. 11 
21 Lindkvist 2003 s.48-49 
22 Damell 1999 s. 251 
23 Damell 2000 s. 71-72 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanik%202013-11-21
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Som orsak till det låga antalet donationer i periodens början anger Ericsson ett mörkertal där 

orsaken kan ha varit att brev under tidig medeltid kan ha förkommit eller så har donationerna 

inte nedtecknats.24 Det har framkommit att donationer ökade under högmedeltid och ungefär 

hälften av de större donationerna kom från kvinnor.25  

   När det gäller forskningsläget för digerdöden för landet i övrigt, har den presenterats bland 

andra av Janken Myrdal i tidningen Populär Historia. Pandemin hade sin början i Asien under 

1330-talet. Sjutton år senare nådde den Europa via Svarta havet. Det i särklass dåtida snabb-

aste transportmedlet var skeppen och där de anlade vid hamnar fanns också en stadsbebyg-

gelse och pesten gick hårt fram på dessa ställen.   

   Den svenske kungen, Magnus Eriksson, hade fått förhandsinformation om att pesten, Den 

Stora Döden, var på väg mot Sverige. I september 1349 sände kungen ut ett brev, oklart till 

vem eller vilka, och berättade för mottagaren om att pesten var på väg. Den västra delen av 

riket, bland annat Halland, hade angripits hårt och han flydde österut för att undkomma smit-

tan. Det var ett Guds straff menade han och uppmanade sitt folk att be. Den religiösa aspekten 

var även något som den Heliga Birgitta använde i sin orsaksförklaring till pandemin. 

   Den pestepidemi som florerade under medeltiden var starkast i början av perioden med hög 

dödlighet som följd men klingade av efterhand vilket man får tolka som att en viss immunitet 

uppstod mot sjukdomen. Fattiga människor och andra med svagt immunskydd dukade under i 

större grad än de välställda. Men trots detta så var det de välställda som med donationer, tes-

tamenten och gåvor, önskade inträde inom klostrets murar, kanske för att ta skydd mot pes-

ten? 

   Vad som är problematiskt när man ska förklara pestens framfart under medeltid är det att 

råttor, de som ansågs skulle bära sjukdomen mellan människor, inte omnämns i medeltida 

källor.26 

   På lokal nivå kan det finnas information kring dödligheten i sjukdomen bland annat i död-

böcker. Där antecknades vilka personer man skulle be för på deras dödsdag, och ibland fick 

man även reda på dödsåret. I fallet med klostret i Tuna, har vi Nekrologiet att tillgå och skall 

ses som en dödbok för de boende i klostret.27 Även gravstenar innehåller information om 

dödsdag och som visar att pesten slog till år 1350 med full kraft. Dessa källor, gravstenarna, 

som redovisas här ovan återger de personer som kunde betala för sig, det vill säga, samhällets 

övre skikt.  
                                                 
24 Ericsson 1999 s. 264 
25 Ericsson 1999  s. 265 
26 Myrdal nr 4/2012 s. 20-26 
27 Elfving 2011 s. 18-26 
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   Dödböcker, testamenten och gravstenar ger informationen att sensommaren och hösten var 

högsäsong för spridning och skörd av pestens offer i Norden. Sjukdomen samlade kraft under 

första delen av året och loppor angrepp råttor som sedan smittade människorna när de läm-

nade utomhussysslorna och samlades i hemmen under tidig höst. 28 

   Janken Myrdal har i sitt verk, ”Digerdöden, Pestvågor och Ödeläggelse”, förklarat pestens 

utveckling, hur dåtidens människor förhöll sig till pandemin och hur det påverkade donation-

erna till andliga centrum i landet. På vissa håll visste man att pesten var i antågande. Kung 

Magnus bad om allmosor och andra åtgärder för den stora bråddöden. Även kungen menade 

att pandemin var ett religiöst straff.29  

   Biskop Tord i Strängnäs stift skrev ett brev 1383, oklart till vem, om inkomstproblem för 

stiftet eftersom skatteuppbörden från lokalbefolkningen påverkades av bland annat pesten. 

Kyrkans egendomar låg öde. Detta var vanligt från 1360.30 

   Vad kan man säga om de medeltida breven nedtecknade i Rekarnebygden i komparation 

med de som skrevs på andra håll i landet? Från riket i övrigt finns flera diplom med en stark 

koppling till digerdöden med datering till 1357, 1360-talet och 1370-talet. Dessa brev ger en 

geografisk fingervisning om att pesten skulle ha gått hårt fram i Skåne, Småland, Östergötland 

och Uppland. Från Norrland finns inga säkra belägg för pesten och Jämtland har inga testa-

menten eller gåvobrev till andliga institutioner från de kända peståren. Gotland har färre brev 

än Jämtland. Det finns enligt Myrdal fog för att likställa en jämn produktion av brev till den 

hypotesen att pesten inte drabbade befolkningen så hårt. Men eftersom andra källmaterial ty-

der på omfattande dödlighet bör man i första hand söka en annan förklaring.31 Den lokala 

brevfloran kommer att redovisas i undersökande text. 

 

Hur såg det ut i övriga riket ifråga om klostrens plats i digerdödens skugga? Janken Myrdal 

presenterar uppgifter från flera olika kloster och då de dödböcker som fanns vid klostren. 

Uppgifterna i dessa dödböcker är sällan så omfattande eller väl daterade att de lämpar sig för 

kvantitativ bearbetning.32  Men noteringar finns från klostren i Vadstena och Visby där det 

finns uppgifter om dödlighet kopplad till digerdöden. Vadstenadiariet som i första hand är en 

redovisning över vilka systrar och bröder som blivit intagna respektive avlidit. Han anser att 

det är lockande att se om pestepidemierna ger något utslag i form av ökad dödlighet i klostret. 

                                                 
28 Myrdal nr 4/2012 s. 21 -22 
29 Myrdal 2004 s. 86 
30 Myrdal 2004 s. 92 
31 Myrdal 2004 s. 117-148 
32 Myrdal 2004 s. 55 
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I diariet finns anteckningarna från 1300-talet. De är sporadiska och blir regelbundna först från 

1403. Vad som också påverkar Vadstenadiariets karaktär som dödbok är att den första grup-

pen av systrar och bröder började dö undan under 1400-talets första årtionden. Ett antal övriga 

personer, oftast begravda i Vadstena, noteras i början av diariet, men eftersom det är svårt att 

avgöra med vilken konsekvens dessa noteras och varför noteringarna upphör har de inte in-

kluderats.33 Från Visby finns ett kalendarium med notiser om döda och några listor omfat-

tande hundratals namn. I kalendariet antecknas främst de som testamenterat till klostret, och 

dessa dödsnotiser sträcker sig från 1348 till mitten av 1400-talet. Först från 1324 blir uppgif-

terna mera kontinuerliga, och vad gäller borgerskapet verkar det vara först från 1342 som 

uppgifterna blir utförliga. Efter 1350 upphör notiserna fullständigt för flera år. Under 1340-

talet ligger dödligheten på i genomsnitt tio per år. Under peståret sker en femtonfaldig ökning. 

Efter 1350 upphör noteringarna för flera år.34 

Bristen på material i ämnet utöver Janken Myrdals arbete gör det svårt att göra en komparat-

ion med klostret i Tuna.  

    

De centrala begrepp som kommer att förekomma i de diplom jag analyserar kan närmast ka-

tegoriseras och redogöras för som nedan: 

 

Donation: större gåva till allmännyttigt ändamål. 

Testamente: en persons förordnande om vad som skall ske med dennes kvarlåtenskap efter 

dennes död. 

Gåva: överlåtelse av fast eller lös egendom utan vederlag.35 

Själagåva: är i sin enklaste form en avgift för jordfästning.36 

 

 

1.3 Källor och källkritik 

Det finns ett stort material av medeltida brev (diplom) i Svenskt diplomatarium att läsa som 

ger en ganska god inblick i vad som skedde mellan de grupper i Sverige som kunde skriva och 

läsa dvs. samhällets övre skikt. Här har Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medel-

tidsbreven varit en givande källa och det är framför allt dessa diplom jag ska utgå ifrån i mitt 

arbete.  
                                                 
33 Myrdal 2004 s. 53 
34 Myrdal 2004 s. 55-56 
35 http://www.ne.se/sok?q=g%C3%A5va 2012-07-03 kl. 12.52 
36 http://www.ne.se/sj%C3%A4lag%C3%A5va 2013-09-15 kl. 21.32 

http://www.ne.se/sok?q=g%C3%A5va
http://www.ne.se/sj%C3%A4lag%C3%A5va
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   Arbetet kommer att ha en kvantitativ sida och en kvalitativ sida (vad som står i breven). När 

det gäller den kvantitativa delen av arbetet kommer jag att se till antalet brev som skrevs före 

respektive under och efter digerdöden. Det vill säga en periodisering. Jag kommer att följa 

upp hur många av respektive donation som finns nedtecknade (testamente, själagåva och 

gåva) och om omständigheterna går att ses i dessa. Vad gäller den kvalitativa delen (detaljer-

na) till exempel vilka som skrev breven och också vad gåvan bestod av kommer även dessa 

att åskådliggöras. Resultatet förs in i tabeller och utifrån när i tid dessa diplom upprättades ska 

jag få ett resultat för min forskning. Kartmateriel kommer att användas för att ge en bild över 

dels hur området såg ut under medeltiden men även att belysa vilka delar av bygden som var 

mest aktiva när det gällde donationerna. 

   Men då jag har ställt upp vissa kriterier för de brev som ska tas i anspråk för forskningsar-

betet så uppstår ett källtekniskt problem. Mängden brev som används i forskningsarbetet re-

duceras avsevärt. Men trots att vi har så rika källor att tillgå, finns språkliga hinder. I detta fall 

handlar det om att originaltexterna i flera av diplomen är skrivna på latin, och att de har blivit 

bristfälligt översatt till svenska i den meningen att texten blivit förenklad. Min egen kunskap i 

latin är blygsam men jag har så noggrant som möjligt försökt tyda originaltexten.  

   Varje källa ger svar beroende på vilka frågor man ställer. Det finns skillnader mellan berät-

tande källor och övriga skriftliga källor, och jag kommer nedan att skilja på dessa olika typer. 

Men även en berättande källa kan behandlas som ett indicium, en historisk lämning, det som 

ibland kallas en ”kvarleva”. Omvänt kan kvarlevan styras av en snedvridande tendens. I detta 

fall är de medeltida diplomen att anses vara en kvarleva. 

   Breven är ojämnt fördelade över landet och underlaget för undersökningen generellt skulle kunna 

stöta på problem. Men eftersom de flesta breven kommer från de centrala områdena, särskilt Mälarda-

len, Östergötland och Skåne, så anser jag att jag har ett mer gynnsamt läge att arbeta utifrån. De delar 

av landet som saknar brev eller har relativt få brev kan ha drabbats hårt av pesten utan att detta ger 

utslag i något enda testamente. 

   En avgöra fråga kring diplomen är på vilket sätt man ska förhålla sig till källmaterialet och 

hur dessa skall tolkas i sin kontext i det dåtida samhället. Vilka förutsättningar gällde när 

dessa upprättades? Testamentet skiljer sig från donationen (gåvan) genom att träda i funktion 

först efter testators död, det kan ändras fram tills dess och är giltigt efter personens död.  
   Därför finns ett inte obetydligt antal brev där testator säger sig vara sjuk och ger säkra belägg på 

dödlighet. 

  Eftersom svårigheten i arbetet med originalhandlingar som medeltida diplom, har jag som 

många andra forskare före mig, tvingats till att göra dels komparationer mellan breven och 
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litteratur som berör pesten. Här ställs diplom mot text, testatorns redogörelser framträder i 

böckerna och klostrets agerande vid de olika diplomens aktualiserande.  

   Nekrologiets innehåll av namn på högtidlighållna personer och de som fick tillträde till 

klostrets vård samt deras dödsdag ställs i relation till diplomen. Detta nekrologium som jo-

hannitermunkarna nedtecknade under 1400-talet är också en viktig källa som jag bygger min 

undersökning på eftersom det är ett rent uppslagsverk över de personer som faktiskt donerade 

till klostret för aktuell period.   

   Att komplettera förstahandskällor som diplom med andrahandskällor som litteratur eller 

annan senare forskning är sällan ovanligt med ett så sprött originalmaterial som diplomen från 

medeltiden är. 

 

 

1.4 Metod    

Eftersom det inte finns något utförligt skrivet om donationer som eventuellt påverkades av 

pesten i Eskilstunaområdet så är det till stor del de medeltida breven som kommer att vara 

primärkälla och får ligga som bas i kunskapsinhämtandet. Här avses medeltida brev som in-

nehåller någon form av donation från bygdens människor till klostret i Tuna. Genom att sam-

manställa donationer, gåvor och testamenten före och efter 1350 i Väster- och Österrekarne 

ska jag kunna lokalisera vilken typ av donation som var vanligast före respektive efter 1350.  

   För att sammanställa breven tänker jag systematisera, periodisera och kronologisera donat-

ionerna. Jag ska systematisera testamenten, själagåvor och gåvor genom att dels redovisa för 

deras respektive innebörd och betydelse för transaktionen. Här kommer jag också att utröna 

när de olika typerna av donationer blev aktuella och genustillhörighet för de olika donations-

formerna. 

   Till detta kommer jag att periodisera donationerna för att få fram ett mönster som ska kunna 

ge svar på frågan om digerdöden påverkade människorna och deras donationer till klostret i 

Tuna. Jag kommer att åskådliggöra donationerna före respektive efter digerdöden i tabellform 

för att visa på eventuella skillnaderna. 

 Jag kommer även undersöka vilka ätter och familjer som var mest aktiva. Jag kommer att 

studera förekomsten av donationer och deras innehåll och uppbyggnad från kvinnor re-

spektive män för att på så vis få klarhet i om det går att se skillnader i donationsmönstret som 

kan sättas in i ett genusperspektiv och undersöka om det finns skillnader bland de ekonomiska 

transaktioner med klostret som kan ha varit en direkt följd av digerdöden.  
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     Litteraturen som används för detta forskningsarbete ska ses som en grund som ska ge de 

förutsättningar som gällde vid tidpunkten samt för bakgrundsfakta som ligger till grund för 

forskningsarbetets ramverk. Även här kommer arbetet med litteraturen innehålla de olika me-

toder som redovisas för ovan. 

    

 

1.5 Avgränsning   

Jag har valt att göra en tidsmässig avgränsning från år 1300 till år 1400.  Därmed har jag 

fångat in 50 år av aktiviteter före pestens utbrott i Sverige samt 50 år efter ”ödesåret” 1350. 

Den stora tidsperiod som blivit beror till största delen att fånga upp så många aktuella brev 

innehållande donationer. Trots en hundraårsperiod så finns det bara 21 brev att analysera. 

   Geografisk avgränsning har blivit området Väster- och Österrekarne vilket idag skulle 

kunna kategoriseras som området för större delen av Eskilstuna kommun med Eskilstunaån 

som delade upp området i en västlig och en östlig del. Det är enbart transfereringar mellan 

privatpersoner och johanniterklostret i Eskilstuna som ska analyseras i uppsatsen. Inte heller 

donationer vare sig mellan privatpersoner inom det geografiska området och klostret, eller 

mellan privatpersoner utanför det geografiska området och klostret kommer att tas hänsyn till. 

Jag har enbart tagit hänsyn till donationer och liknande som finns verifierade i medeltida brev 

hos Svenskt diplomatarium. 

  Ett annat problem som rör donationerna för tiden kring digerdöden berör just själva avgräns-

ningen. Att avgränsa testamenten från andra donationer är svårt. I princip skall ett testamente 

reglera förhållanden som träder i kraft först vid testators död. Göran Dahlbäck visar att inte 

ens samtiden alltid kunde hålla isär de två kategorierna gåvobrev och 

testamenten. 

   Anna Was´ko har i sin genomgång av testamentsskrivandets genombrottstid i Sverige, i 

slutet av 1200-talet, visat att man då särskilde mera tydligt på testamenten och donationer, 

men efter 1330-talet kom testamenten och donationer att allt mer flyta 

samman. 
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1.6 Urval 

I övrigt kommenteras urvalet av litteraturen under källor/källkritik. Viktigt har varit att lyfta 

fram donationer och testamenten som forskningsobjekt samt att etablera en bild av aktörerna i 

bygden före samt efter 1350.  

   Materialet som jag har använt är valt utifrån det faktum att de (medeltida breven) är origi-

nalhandlingar och ska ses som primärkälla. Litteraturen har fångat in de väsentliga förutsätt-

ningarna kring forskningsproblemet samt bildat grunden för respektive kapitel i uppsatsen. 
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2 Markland för frälsning 

Titeln på den undersökande texten består av två begrepp som har en gemensam berörings-

punkt i de donatorer som gjordes till klostret. De som ville komma in i klostrens sfär och få 

njuta dess gudomlighet, blev tvungna att donera eller testamentera ekonomiskt värdefull 

egendom, i det här fallet jord. Att äga mark var inte bara viktigt ur livsuppehållande synpunkt. 

Det handlade lika mycket om positionen i samhället. Att äga mark innebar också att du be-

tydde något i lokalsamhället och fick representera på tinget. Ordet markland ger inte bara en 

indikation på var i Sverige vi befinner oss. Det var vanligt att använda ordet markland i Mä-

larlandskapen. Ordet har även en betydelse avseende yta. En jordegendoms storlek uttrycks i 

markland. Markland var en enhet vid medeltida taxering av jordegendom just i Mälarland-

skapen.37 

   I den här uppsatsen kommer vi att se att många av de egendomar som fanns i Rekarnebyg-

den, övergick till Johanniterklostret i Tunas ägo, i sin helhet eller i delar. Klosterbröderna i 

Tuna tillhörde en specifik gren av kloserväsendet, johanniterorden men levde sina liv till stor 

del som de övriga ordnarna som fanns i landet vid den här tidpunkten. 

 

 

2.1 Ora et Labora  

Under medeltiden upplevde kristendomen och det religiösa livet en guldålder. Under ett par 

mansåldrar hade kristendomen etablerat sig i det dåtida Sverige.38 Den nya tron fick genom-

slag i alla samhällsklasser och de människor som på något sätt var involverade i det kyrkliga 

arbetet och den kyrkliga gemenskapen hade bråda dagar. Ora et Labora, Bed och Arbeta var 

till exempel munkarnas ideal, ledstjärna och riktlinje i livet.39    

   År 1143 inrättades Alvastra kloster i Östergötland och Nydala i Småland. Klosterväsendets 

grundtanke byggde på en ordning där klostren skulle ligga avskilt från övriga samhällen där 

munkarna skulle ägna sig åt nyodling och leva i absolut fattigdom, detta förutom huvudsyss-

lan, prisandet av Gud genom mässor och bön.40 Den våg av klosteretableringen som skedde 

under tidig medeltid var ett resultat av att de tidigare klostren som fanns runt om i Europa 

hade blivit alltför världsliga och höll sig med alltför vidlyftig verksamhet där pengar och 

                                                 
37 http://www.ne.se/sok?q=markland 2013-09-17 kl.18.06 
38 Sveriges gränser vid 1100-talet skall inte liknas vid dagens då dessa inte överensstämmer. 
39 Alberius 2005 s. 9 
40 Sigsjö 2007 s. 15  

http://www.ne.se/sok?q=markland
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andra rikedomar hade blivit förhärskande och inte något som man ansåg vara rätt ur kloster-

väsendets huvudsakliga syfte och mening. 

   Om de första konventen som etablerades i Sverige tillhörde tiggarmunkar, så hade Johanni-

terordens munkar en delvis annorlunda uppgift som starkt präglades av deras historia. En 

övergripande förklaring till ordens bildande, kan kopplas samman med Jerusalems fall år 

1077 då de turkiska Seldjukerna slog tillbaka kristna intressen i staden.41 Med det påföljande 

korståget utlyst av påven Urban II vid kyrkomötet i Clermont i november 1095 återtog de den 

kristna staden och tillsammans med Tempelherreorden bildades Johanniterorden.42 

   Orsaken till Johanniterordens etablering i Eskilstuna har diskuterats men forskningen har 

enats om två skäl. Orden var etablerad och fungerande i flera europeiska länder redan under 

slutet av 1100-talet. Skandinavien tillhörde Europas ytterområde där den faktiska gränsen för 

ordens verksamhet gick i Danmark där ett konvent fanns i Slagelse på Jylland uppfört troligen 

mellan 1160-1164. Tidspannet för ordens etablering i Eskilstuna är ännu vidare än det kloster 

som ordern uppförde i Antvorskov Slagelse i Danmark.43  

   Någon gång mellan åren 1164-1185 grundades klostret i Eskilstuna med överinseende av 

biskop Wilhelm i Strängnäs, kung Knut Eriksson och jarlen Birger Brosa. Dessa årtal grundar 

sig de facto på att konventet inte kan ha etablerats före 1167 då tronstriden mellan Karl Sver-

kersson och Knut Eriksson blossade som hetast och för 1185 gäller att dispositionsrätten och 

överlåtelsen bekräftades av ärkebiskop Stefan. Detta år avled han och därmed kan man med 

säkerhet periodisera etableringen.44 

   Detta kloster var alltså den ena parten till de donationer som uppsatsen handlar om. Man var 

antagligen helt ovetande om vad som väntade då digerdöden började sprida sig över landet. 

Den andra parten var alla de fria markägande människor som levde i bygden omkring klostret. 

En bygd kallad för Rekarnebygden. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
41 von Konow 1995 s. 20  
42 Ericsson 1999  s. 234 
43 Ericsson 1999 s. 239   
44 Elfving 2011 s. 5 
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2.2 Rekarnebygden 

Eskilstuna har ett systernamn som är väl så gångbart i förklaringen till kommunens identitet. 

Namnet Rekarne anses vara ett namn på bygden som har månghundraårig tradition. Ort-

namnsforskaren Lars Hellberg har sett ett samband mellan ordet rek och ravinbildningar i 

berg. Just ravinen vid Kälby i f.d. Fors socken anses vara en sådan plats och som har gett 

upphov till namnet.45 

   Rekarnebygden var under yngre järnålder och tidig medeltid en expansiv bygd. När befolk-

ningen ökade, ökade också bebyggelser i form av ensamliggande gårdar och mindre byar i de 

områden där jordbruks- och boskapsskötsel var mest lämpat. Dessa områden var Kolsta – 

Åsby - Mesta och Stenby i f.d. Fors socken, Torshälla landsförsamling på ömse sidor om tä-

torten och områden i dagens Kafjärdens församling kring Vallby, Hammarby och till viss del 

Kjula. Andra väsentliga bebyggelseområden var Måsta, Årby, Vallbyhem, Svista och Grönsta 

i f.d Klosters församling.46  

   De bygder och bosättningar som fanns under medeltiden och som hyste människor som del-

tog i donationerna fanns redan här under vikingatid och ännu längre tillbaka i tiden. Bebyg-

gelsemönstret var statiskt så när som på områdena kring Åsby, Kolsta, Mesta och Gårdskäl 

som av någon, ännu idag inte motiverad anledning, avkoloniserades under äldre järnålder men 

som återkoloniserades under yngre järnålder - medeltiden.47 

 

 

2.3 Den lokala eliten 

Med detta vid handen kan vi se att det fanns en stark maktelit innehållande hövdingar och 

stormannabönder som troligen utgjorde basen för den utveckling av riddarväsendet som kom 

att växa fram framför allt efter Alsnö stadgar år 1280.48  

   De grupper som kom i fråga gällande donationer och gåvor till klostret var de som hade en 

upphöjd status i samhället och som till viss del ägde produktionsmedel (mark, boskap, fiske-

vatten, kvarnar, smedjor osv.). De var fördelade mellan det profana och sakrala eliten. Båda 

tillhörde dock samma släkter.   I min undersökning av klostrets donationer, förekommer några 

frälsemän varav en handfull är just riddare. Dessa är Karl Ulfsson av Tofta, Lars Magnusson 

och Bengt Filipsson. Karl Ulfsson av Tofta hade många titlar och omnämns som hövitsman, 
                                                 
45 Damell 2000 s. 18 
46 Damell 1977 s. 14-15 
47 Damell 1977 s. 12 
48 Hagerman 1996 s. 409 
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riddare, riksföreståndare, lagman och lagråd. Hans begåvning var utöver det vanliga under 

medeltid, han kunde nämligen läsa och skriva, vilket har ansetts vara unikt. Det verkar som att 

det fanns en skiljelinje mellan de som kunde skriva och inte kunde skriva bland donatorerna. I 

flera av breven är utfärdaren inte samma person som donatorn. Så är fallet i fem av breven 

och i två av dessa är sigillanten samma person som donatorn. Inger Larsson skriver i sin bok 

Svenska medeltidsbrev – Framväxten av ett offentligt skriftspråk, att orsaken till denna olikhet 

i kunskaperna kring skrivandet berodde på bakgrund och samhällsställning. Men i diplomen 

för denna undersökning, härstammade utfärdarna från samma socialgrupp, endast med genus 

som skillnad. Härav kan man ana sig till att bristen på förmåga att skriva har varit orsak till 

denna fördelning av donatorer, utfärdare och sigillanter. Lars Magnussons status efter inträdet 

i klostret var fortsatt hög och han har titlarna dominus, miles et frater, (herre, riddare och bro-

der).49 

 

 

2.4 Ekonomiska transaktioner 

De olika typer av ekonomiska transaktioner som den här undersökningen omfattas av är gåva, 

testamente och själagåva. Ordens innebörd kan skilja sig från dagens betydelse och den under 

medeltid, men enligt Nationalencyklopedin kan dessa tre termer förklaras på följande sätt, 

vilka nog i stort kan anses giltiga även för medeltidens språkbruk. 

    Den medeltida människan vårdade sin själ genom hela livet. Målet var att kunna möta dö-

den med så rent samvete som möjligt när helst Gud kallade. Genom att leva ett dygderikt liv 

och utföra goda gärningar förbättrade hon sina utsikter att dö fridfullt och minskade tiden i 

reningsbadet (skärselden).50 Sammanlänkningen mellan kroppen och själen är tydlig liksom 

livet och döden. Själen skulle vårdas genom munkarnas försorg, därför gav man själagåva till 

klostret.  

   De två begreppen donation och gåva är i grunden snarlika varandra då donation anses vara 

en större gåva. Men gåva kan också betyda överlåtelse i fast eller lös egendom utan vederlag. 

Å andra sidan var de medeltida donationerna, gåvorna och testamentbestämmelserna oftast 

förknippade med ett vederlag, som vi idag inte kanske reflekterar över; med gåvan följde oft-

ast för klostret en förpliktelse att sörja för donatorn som medbroder i klostret eller att hålla 

själamässor med mera för att blidka Gud i mötet med den syndiga människan. Men ordet do-

nation och dess innebörd har en begränsning där den anses vara en gåva till allmännyttigt än-
                                                 
49 Ericsson 1999 s. 255 
50 Bjarne Larsson 131:3 2011 
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damål. I detta fall där donation utgått från privatperson till klostret, kan man nog acceptera 

begreppet ”allmännyttigt ändamål” eftersom klostret hade status av sjukvårdsinrättning och 

boende för äldre samhällsmedborgare.51 

   Testamenten har i andra uppsatser alltid ansetts föregå död. Den avlidne har testamenterat 

egendom i avsikt att överlämna ekonomiskt värdefull egendom till efterlevande.52 Men i fallet 

med digerdöden så kan inte alla testamenten knytas till dödlighet eftersom en testator kunde 

överleva. I de fall där det framkommer i testamentena att testatorn är sjuk, kan man vara säker 

på att döden var förestående.53 I de fall som behandlas i den här uppsatsen så är i vissa fall de 

testamenterande personerna inte i närheten av att möta döden utan endast fungera som ett ju-

ridiskt avtal mellan donatoren och klostret i vilket donatorn söker medlemskap och delaktig-

het i, vilket kan påvisa hur ambivalent ämnet kan te sig. 

   Den egendom som var föremål för dessa ekonomiska transaktioner gick under beteckningen 

örtugland, öresland och penningland. Dessa tre kategorier samlades under namnet Markland 

och spontant kan dessa misstas för att enbart betyda att man pratar om mark när dessa begrepp 

kommer på tal. Men det kunde även handla om till exempel kvarnar eller sjöar. Allt som gav 

avkastning berördes. Markland var också norm för jordpriser. Ett markland var 8 öresland och 

192 penningland.54 

 

 

2.5 Donationer till följd av digerdöden 

 Då övervägande del av diplomens innehåll handlar om mark och jord och därtill knutna 

areamått, är det på sin plats att förklara hur många kvadratmeter de olika medeltida arealmåt-

ten består av. Ytmått är primärt mått på odlingsbar marks areal. När det gäller ytmått så skiljer 

det mellan det mer vanliga "Vad en given mängd utsäde räckte till", utsädesmått, och markens 

värde, penningmått. I det senare fallet har måttet sitt namn efter det mynt som motsvarar vär-

det av marken. 

 

Örtugland: 1646 kvadratmeter. 

Penningland: 206 kvadratmeter 

Öresland: 4937 kvadratmeter. 

                                                 
51 Elfving 2011 s. 8 
52 Axelsson 1993 s. 3 
53 Myrdal nr 4/2012 s. 22 
54 http://dms.raa.se/cocoon/DMS/om.html 2013-10-02 kl. 19.06 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Areal
http://dms.raa.se/cocoon/DMS/om.html%202013-10-02
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Markland: 39 500 kvadratmeter55 

 

Det första diplomet som behandlar undersökningsområdets transaktioner är från år 1318 och 

utfärdat i Eskilstuna av prästen Michael. Det framgår inte i vilken socken han verkade, inte 

heller hans bosättningsort. Brevet är ett testamente i vilket han testamenterar 5 örtugland 

(8230 kvm) i Helgesta i dåtida Kloster sn, 4 ½ örtugland (7407 kvm) och 2 penningland (412 

kvm) i Voldby samt 4 penningland (824 kvm) i Vreta i Sundby socken.56 Totalt rörde det sig 

om 16 873 kvm. Fördelningen mellan hans gåvor i de bägge socknarna var 50/50.  

   Utfärdandeort var Eskilstuna och här kan vara på sin plats att klargöra vilken betydelse or-

ten har. Året innan, 1317 hade kung Birger Magnusson gett Torshälla sina stadsprivilegier. 

Eskilstuna skulle i ljuset av detta kunna anses som en mindre viktig ort i bygden.57 Men Tuna, 

som platsen hette tidigare, hade varit en handelsplats av betydelse och när johanniterna etable-

rade klostret här cirka 1180, så ökade antalet människor som levde här, just på grund av klos-

teretableringen och deras koppling tillbaka i tid till S:t Eskil och dennes gärningar. Men Tuna 

var inte vid den här tiden ansedd som stad och kanske är det så att när ortnamnet Eskils Tuna 

dyker upp i skrift under den aktuella perioden, menas klostret i Tuna och inget annat.58 

   Det förekom alltså att de som donerade och testamenterade till klostret hade fått en tidigare 

inblick i vad som skedde bakom murarna och med den starka Gudstro och religiositet som 

hörde medeltiden till och den trygga hamn som klostret var blev det en trygg tillflyktsort i 

livets utsatthet och försäkran om en bättre tillvaro under det kommande livet hinsides. Det 

sista diplomet som ingår i källorna för undersökningen, utfärdades i slutet av januari 1396. 

Utfärdandeorten är okänd men det var riddaren och lagmannen i Uppsala Karl Ulfsson som 

skänkte en kvarn med tillhörande tomt i Torshälla, samt alla andra tomter han ägde i staden. 

Antalet är inte specificerat, något som kan bero på att utfärdaren trodde sig veta att priorn och 

klostret hade kunskap om hans ägobestånd, eller så har det inte framgått vid översättningen av 

diplomet vid utfärdandet därför att det fanns en tidigare muntlig överenskommelse. 

   Mellan dessa transaktioner kommer jag att visa att det finns ytterligare ett stort antal trans-

aktioner som ska kunna bringa klarhet i om digerdöden var en påverkande faktor gällande de 

olika typerna av gåvor till klostret.  

 De sociala och yrkesmässiga titlar som återges i breven kopplas samtliga till män. I de få fall 

de berör kvinnor så saknas titel eller annan statusmarkering. Bland de brev med manliga do-
                                                 
55 http://sv.wikipedia.org/wiki/Areaenhet 2013-11-19 kl. 11.10 
56 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 2846 
57 Damell 1999 s. 151 
58 Damell 1999 s. 149 
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natorer så förekom i samtliga fall utom fyra, som i undersökningen går under begreppet ospe-

cificerade, titlar med koppling till det världsliga och kyrkliga frälset och ämbetsmän. 
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De typer av transaktioner som var aktuella under perioden var fördelade mellan tre olika kate-

gorier. 

 

Gåva 10 st. 

Själagåva 7 st. 

Testamente 4 st. 

 

   För att säkerställa pålitligheten i brevens innehåll hörde det till vanligheten att man anlitade 

vidervarumän och/eller fastar. Båda var en typ av vittnen. En faste, var ett vittne vid försälj-

ning (äv. byte) eller donation av jord, vanligen på häradsting under medeltiden och senare. 

Fastarnas antal varierar i de olika landskapslagarna och i tidigmedeltida rättspraxis mellan sju 

och 24. Enligt äldre svensk rätt krävdes medverkan av ett antal fastar för att vissa rättshand-

lingar skulle få laga kraft.59 

   När Magnus Erikssons landslag trädde i kraft fastslogs de rikstäckande bestämmelser 

för laga jordafång som blev gällande i flera århundraden, fram till 1734 års lag. Magnus Er-

ikssons landslags jordabalk fastställde fastarnas antal till tolv. Dessa skulle vara inom häradet 

fast bosatta män (alltså fria besuttna män).60 

   Vid en periodisering framkommer det att de första fyra decenniernas brev saknar vittnen. 

Dessa brev var utfärdade av dels prästen Michael som redogjorts för tidigare och två män, 

Thomas Sigvardsson och Birger Röriksson, bägge utan titel.61 

   Strax före 1350 börjar vidervarumän bli legio i breven och utfärdarna bär titlar som lagman, 

fogde och underhäradshövding. Undantaget är en kvinna, Katarina Petersdotter som även hon 

när hon skrev brevet 1355, har 12 vidervarumän.62 Från omkring 1360-talet är det lika vanligt 

med som utan vidervarumän eller fastar och man kan ifrågasätta graden av legitimiteten mel-

lan breven. Här ska förstås att förändringen från att inte använda sig av vittnen till att det blev 

regel kan tillskrivas Magnus Erikssons landslag från år 1350.63 

   År 1360 utfärdar riddare Lars Magnusson två brev med fyra månaders mellanrum. I det 

första brevet utfärdat i Stockholm den 21 mars, finns inga vidervarumän närvarande. Men 

däremot förekommer sigillanter av hög dignitet vars närvaro kanske ska ses som vidervaru-

männens ersättare. Sigillanter förutom utfärdaren är kung Magnus, välborne herrar Erengisle 

                                                 
59 http://www.ne.se/faste?i_h_word=fastar 2013-10-02 kl. 15,11 
60 http://www.ne.se/landslagen?i_h_word=Magnus+Erikssons+landslag 2013-11-19 kl. 11.38 
61 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 2853 samt SDHK-nr 3617 
62 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 6832 
63 http://www.kb.se/samlingarna/Handskrifter/Smakprov/Nordiska-handskrifter/erikssons/ 2013-10-02 kl. 15.32 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vittne
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A4radsting&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medeltiden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landskapslag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Erikssons_landslag
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Laga_jordaf%C3%A5ng&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/1734_%C3%A5rs_lag
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordabalk
http://www.ne.se/faste?i_h_word=fastar
http://www.ne.se/landslagen?i_h_word=Magnus+Erikssons+landslag
http://www.kb.se/samlingarna/Handskrifter/Smakprov/Nordiska-handskrifter/erikssons/
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Sunesson, jarl av Orkneyöarna, riddare Nils Turesson och Karl Ulfsson av Tofta samt väpnar-

na Magnus Finvidsson, Ulf Nilsson, Magnus Birgersson och Mattias, brevutfärdarens son. 

Brevet är en själagåva som bär legitimitet hos hans vänner och släktingar eftersom de sam-

tycker till att priorn och bröderna vid klostret får 12 öresland, dvs. 59 232 kvadratmeter, i 

Lövsta i Sundby socken.64 

   Fyra månader senare, den 23 juli närvarar han vid Österrekarne häradsting och då skänker 

han som allmosa till samma mottagare 7 ½ örtugland, 12 345 kvadratmeter, jord i Kullersta i 

Vallby socken. Vid detta tillfälle finns 12 fastar och 2 vidervarumän närvarande som ger juri-

disk tyngd åt dokumentet där han själv är sigillant.65 Det kanske är så i det senare fallet, att 

han behöver visa legitimitet än tydligare på ett ting än när han har sigillanter som till exempel 

kungen. Det förra brevet är en själagåva till klostret som ska ge honom möjlighet att få stän-

digt underhåll i klostret. I det senare brevet kan man inte utläsa orsaken till gåvan men att den 

är kvantitativt mindre än den första kanske också kan vara orsak till att vidervarumän finns i 

det ena brevet och inte i det andra.  

 

 

2.6 Gåvans art och storlek 

Det förekom som sagt flera olika typer av gåvor till klostret under perioden, den mest före-

kommande typen var mark/jord men i några diplom daterade före 1350 upptas andra former 

av gåvor och efter 1350 finns två diplom, ett från 1366 och ett från 1396 av samme person 

Karl Ulfsson.  Det framgår inte klart i breven om det handlade om odlingsareal eller skogs-

mark. I enstaka fall doneras pengar och i något enstaka fall tomtmark som i fallet med mars-

ken och riddaren Karl Ulfsson. År 1366 bekräftar han sina avlidna föräldrars gåvobrev till 

klostret i Eskilstuna som erbjuds två tunnor mjöl årligen på villkor att han och hans hustru 

Helena Israelsdotter med arvingar och efterkommande får åtnjuta samma broderskap och pri-

vilegier, som hans far och mor haft av klostret.66 År 1396 skänker han en kvarn med tillhö-

rande tomt i Torshälla samt alla andra tomter han äger där. Om dessa två diplom hör ihop, så 

tillvida om mjölet kommer från hans kvarn i Torshälla, framgår inte av handlingarna. Inte 

heller kan man läsa hur många tomter det gäller. Vad gäller gåvans värde, en tomts värde jäm-

fört med ett örtugland mark, går inte heller att avgöra men uppenbarligen har den varit bety-

                                                 
64 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 7746 
65 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 7816 
66 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 8953 
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delsefull. Dock finns den stora praktiska skillnaden att mark kan man odla medan vissa be-

gränsningar måste finnas med tomter i stadsmiljö. 

    Som vi tidigare sett i uppsatsen, kom de största gåvorna till klostret från samhällets över-

klass. 1358 utfärdade riddaren Bengt Filipsson, hans hustru Birgitta Karlsdotter och hennes 

syster Märta Karlsdotter ett gåvobrev, där vidervarumän saknades men sigillanterna var rid-

darna Nils Abjörnsson, Gustav Arvidsson, Magnus Gisleson, Karl Ulfsson, Magnus Sture 

samt utfärdaren själv. Han (Bengt Filipsson) överlät till Priorn och klostret mark i flera olika 

socknar i norra Sörmland. Spridningen av mark över ett så stort område som mellan 

Flackersta i Fors socken och Näs i Dunker socken har ett avstånd om cirka fyrtio kilometer 

och vittnar om hur ägarstrukturen bland frälset såg ut under medeltid. Den geografiska sprid-

ningen mellan en ätts ägor kunde vara avsevärd. Brevet var en själagåva för dem och deras 

själagagn och för att åtnjuta ständigt underhåll i klostret.67 

 

 

2.7 Tredje person 

I diplom av alla de typer som presenteras i avhandlingen så förekommer en eller flera perso-

ner som inte direkt har med diplomens tillkomst att göra men som ändå har en roll i donation-

en. Dessa personer avser inte sigillanter, vidervarumän eller fastar utan finns omnämnda i 

diplomens följdtext (brödtext). 

   I sju fall mellan åren 1347-1383 representeras människor av andra i sina ekonomiska före-

havanden. Det är aldrig någon kvinna som ensam står direkt som tredje person. I tre fall är 

Eskilstuna (klostret) utfärdandeort och i tre andra fall är Österrekarne häradsting utfärdande-

ort. Endast i ett fall är en privatboning utfärdandeort nämligen Bjällersta prästgård i Torshälla 

socken.  

   I ett diplom från 1347 tilldömer Notholm Eggardsson, på lagman Lars Ulfssons (AMA) och 

kung Magnus Erikssons vägnar priorn och bröderna i klostret i Eskilstuna sju örtugland i 

Ersta vilka Ulf, som bodde där, gett som själagåva för att vinna brödraskap. Ulf var alltså an-

gelägen om att tas upp i klostrets gemenskap och övergav därmed sitt profana liv.68 Varför 

dessa människor blev ”representerade” av andra kan man bara spekulera i. I andra fall före-

kom det ersättare till personer vars uppgift var att verifiera en gåva eller donationer från en 

fjärde person även de omnämndes i breven.  

                                                 
67 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 7317 
68 Svenskt diplomatarium SDHK- nr 5461 
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  Den första kända häradshövdingen i Eskilstunatrakten var Lars Sunesson (Örnsparre) som 

innehade ämbetet mellan åren 1357-1358. Under dessa år är underhäradshövding Johan (Jon) 

i Ökna i Husby-Rekarne socken utfärdare till två brev på Lars Sunessons vägnar där han kun-

gör en testamentsgåva för en brand i klostret.69 (se SDHK-nr 7136). Kanske var det så att det 

första testamentet inte var juridiskt korrekt eftersom det hade nedtecknats och dagtingats på 

Bjällersta prästgård i Västerrekarne härad. I diplomet från den 27 januari 1357 saknas vider-

varumän, medan dessa finns med i diplomet från sommartinget den 13 juli samma år.70 I det 

senare diplomet finns Johannas make Notholm upptagen, något som han inte hade varit i det 

första brevet. I de flesta fall där tredje person är donator eller givare, är förhållandena sådana 

att utfärdaren agerar på någons vägnar, en ersättare på ämbetet, etc. 

 

 

2.8 Kvinnor som donatorer 

Några av de mindre gåvorna, men därmed inte ringaktade, var de som kom från kvinnor som 

ensamma stod som gåvogivare/sigillanter. I denna undersökning framträder två kvinnor, Kata-

rina Petersdotter och Ragnborg Karlsdotter. År 1355, fem år efter digerdödens utbrott, testa-

menterar Katarina som själagåva ett öresland i Kvinnersta i Kloster socken. Men det patriar-

kala samhället återspeglar sig i brevet med 12 vidervarumän och sigillanterna är sex till anta-

let och alla män. I Ragnborg Karlsdotters första brev, daterat den 8 september 1362, som var 

en själagåva, ger hon kyrkoherden i Kjula, Johannes, fullmakt att ge Eskilstunaklostret fasta 

på ett örtugland i Hedemora i Ärla socken. Vidervarumän och fastar saknades och gåvan var 

en själagåva för hennes, hennes husbondes (makes) och hennes föräldrars själar.71 Att hennes 

släktingar får en central roll i brevet och att det var ett själabrev för de personer som upptogs i 

brevet, kanske hade just med pesten att göra? Under alla omständigheter kan man anta att 

digerdödens härjningar och oron för att det var Guds vrede som låg bakom dessa, gjorde den 

ännu viktigare att sörja för de döda anförvanterna.  

   I sitt andra brev som är daterat till den 2 januari 1363, som också det är en själagåva, är hon 

troligtvis hos johanniterna i klostret i Eskilstuna när hon skriver det. Hon är själv sigillant och 

vidervarumän saknas. Nu kan man också läsa att hon är änka efter Sigge Magnusson. Även 

denna gång handlar det om en själagåva om ett örtugland i Hedemora i Ärla socken. Ytter-

                                                 
69 Ericsson 1999 s. 179-180.  
70Svenskt diplomatarium SDHK – nr 7212  
71 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 8173 
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mera tillkommer som gåva torpet Medje, även det i Ärla socken i närheten av Hedemora.72 

Hennes två gåvobrev dateras efter 1350 som är det officiella årtal då digerdöden börjar flo-

rera.  

   I de andra breven förekommer kvinnor som passiva deltagare eller åtnjutare av gåvans syfte. 

Så är fallet i sju brev där utfärdaren är man och där det förekommer både män och kvinnor 

som delaktiga i donationerna. Före 1350 fanns inga kvinnor upptagna i breven. Det är först 

1357 som den då avlidne Johanna, mor till kaniken i Strängnäs Torsten Notholmsson uppen-

barar sig i historien tillsammans med sin far Torsten Simpa. I diplomet framkommer det att 

skador uppstod vid en brand i klostret i samband med deras begravning där. Donationen var 

en testamentsgåva där storleken uppgick till tio öresland och två örtugland jord i Räffla by i 

Husby-Rekarne socken.73 Men trots avsaknaden av kvinnor i breven före 1350, finns note-

ringar om framstående kvinnor i kalendariet/Nekrologiet som hade blivit knutna till klostret.74 

   År 1362 har Anund Bosson Djäken, gett en själagåva till klostret för sina svärföräldrar Bir-

ger Job och Margareta samt deras föräldrar och släktingar. Hans hustru Ingegärd hade tidigare 

pantsatt marken till klostret. Donationen är ansenlig, 13 ½ örtugland i Svedlunda i Jäder sock-

en och liksom i fallet med Johanna så är kvinnorna avlidna.75 Det intressanta här är att Inge-

gärd sedan tidigare själv pantsatt marken, och att hennes make Anund Bosson Djäken, nu 

bekräftar det som ska ses som en gåva till klostret.  

   Totalt namnges tio kvinnor i diplomen och de är kategoriserade som… 

 

Kvinnor som ensamma utfärdare  3 diplom 

Kvinnor som utfärdare tillsammans med män 2 diplom 

Kvinnor som är levande vid diplomets tillkomst   

och som omnämns i brödtexten  2 diplom 

Kvinnor som är döda vid diplomets tillkomst 

och som omnämns vid diplomets tillkomst 4 diplom 

 

Samtliga diplom är tillkomna efter 1350, mellan åren 1357 och 1386 med tyngdpunkten kring 

1357-58 och 1362-63. Nio diplom är själagåvor/gåvor, något som ger en klar indikation på en 

ökad medvetenhet om gåvans syfte bland människorna under perioden. Före 1350 finns end-

ast fyra diplom att analysera medan antalet efter 1350 uppgår till 17 stycken. De första fyra är 
                                                 
72 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 8257 
73 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 7136 
74Elfving 2011s. 15  
75 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 7212 
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fördelade på två testamenten, en gåva och en själagåva och samtliga diplom är producerade av 

män. Det är efter 1350 som kvinnorna dyker upp i diplomen. Tyvärr är diplomen så beskaf-

fade att det uppstår en begränsning i kunskapen om personerna har avlidit i sviterna av pesten 

eller inte.  

 

 

2.9 Nekrologiet 

Under 1400-talet sammanfördes närmare hundra människors dödsdag i ett av johannitermun-

karnas nedtecknade nekrologium. Sannolikt hämtades uppgifterna från en tidigare förteckning 

gjord i klostret. Ett nekrologium kallades de i medeltida stift, kyrkor och kloster förda för-

teckningarna över dödsdagar för alla de personer vilkas åminnelse man ville hedra genom att 

innesluta dem i den offentliga förbönen. Sådana personer var påvar, regenter, abbotar, kyr-

kans eller klostrets stiftare och välgörare och så vidare. I Johanniterklostrets nekrologium, 

som till största delen upptas av ett Psalterium som innehåller psalmer, är till största delen av 

de upptagna människorna på något sätt kopplade till klostret genom donation som gett med-

lemskap eller så har den upptagne verkat som munk inom klostrets område. Genom dessa 

anteckningar kan man se namnet på personer och deras dödsdag undantaget årtalet. I vissa fall 

är det inte så svårt att notera dödsår medan kunskaper om andra människors dödsår blir vaga. 

Det finns även noteringar över donatorer till klostret som upptas i förbönerna men som ligger 

begravda på annan ort. Så är fallet med Birger Jarl som dog 1266.76  Att vara medbroder eller 

medsyster i klostret och att införlivas i dess verksamhet var uppenbarligen eftersträvansvärt 

både för klosterbröderna själva och för de utomstående. Som tidigare berättats om i inled-

ningen till uppsatsen så var den medeltida kristna tron samhällsuppbärande och allestädes 

närvarande. Den medvetenheten om styrkan i den kristna tron var en stark bidragande orsak 

till att så många människor ville bo i klostrens direkta närhet. I johanniterklostrets fall så 

skilde sig inte den synen. Den andliga kraft som ansågs komma från klostret och det skydd 

som det gav att omnämnas i munkarnas böner, anses vara en av orsakerna till varför så många 

strävade efter att bli medbröder och medsystrar, (confrates, consorores) En annan orsak till att 

bli medlem av klostrets gemenskap ska ha varit av mer profan praktisk karaktär. Man fick 

delta vid de gemensamma matstunderna med munkarna och man hade tilldelats en sovplats i 

klostret.77 

                                                 
76 Elfving 2011 s. 14 
77 Elfving 2011 s. 12 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kloster
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rb%C3%B6n
http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ve
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regent
http://sv.wikipedia.org/wiki/Abbot
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   Vid en komparation mellan diplomen och nekrologiet framträder en bild som är svårtolkad 

och fragmentarisk. Men man kan ändå se att av de donatorer som framträder i de medeltida 

breven är det fem stycken som finns upptagna i nekrologiet. Dessa är i kronologisk ordning, 

Katarina Petersdotter 1355 (själagåva), kung Magnus Eriksson 1356 (gåva), riddare Lars 

Magnusson 1360 (gåva) vid två olika tillfällen. Anund Bosson Djäken 1362 (själagåva). 

Bland de medeltida breven finns några donatorer vars uttryckliga önskan är att omhuldas av 

klostrets ”tjänster” men som inte finns upptagna i nekrologiet. Karl Ulfsson vill ha samma 

broderskap och privilegier som sina föräldrar.78 Detta gäller även Dan Eriksson som hade sin 

hustru begraven i Eskilstuna kyrka, för vilken klosterbröderna skulle minnas i sina böner.79  

   Varför dessa personer inte finns nedtecknade i nekrologiet öppnar upp för en handfull frå-

gor. Orsaken eller orsakerna till detta kan man bara spekulera kring men att en sådan högt 

ansedd person som riddare Karl Ulfsson inte finns bland de upptagna i nekrologiet blir svårt 

att förklara. Klosterbrödernas konsekvens att ta med donatorer i nekrologiet kan ifrågasättas 

eller så finns dessa personer någonstans i nekrologiet men kan vara dolda bakom andra per-

sonnamn. Avsaknade av vissa personer i nekrologiet kan föra tankarna till att det kanske är 

ofullständigt. Men detta framkommer inte i den förklarande text som Lars Elfving framför i 

sin bok. Psalteriet innehåller ett vidhängande kalendarium/nekrologium som omfattar tolv 

sidor. På varje sida finns en månadsbild i guld och färg. De skulle innebära att hela året är 

representerat och därmed får nekrologiet anses intakt.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 8953 
79 Svenskt diplomatarium SDHK-nr 10694 
80 Elfving 2011 s.16 
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3 Sammanfattning 

Undersökningen av en så omvälvande pandemi som digerdöden har på flera sätt omprövat 

min syn och kunskap om dess slagkraft mot, i min undersökning, det lokalsamhälle som jag 

själv idag är en del av.  

   Det förekom donationer under hela den undersökta perioden till johanniterklostret. Inalles 

21 diplom finns bevarade som ger en bild av hur människor såg på sin religiositet, sin plats på 

jorden och universum, relationerna med sin släkt och andra människor i lokalsamhället. Då 

det inte finns några uppgifter om digerdödens härjningar i Rekarnebygden för aktuell period, 

så finns heller inga uppgifter över antalet döda människor, antalet ödegårdar och kreatur som 

drev omkring lösa i markerna. Man skulle kunna tro att det blir svårt att redovisa för bygdens 

ekonomiska, sociala och politiska liv. I de omfattande banden om Eskilstunas historia nämns 

för perioden kring mitten av 1300-talet märkligt nog inte något om den avgörande påverkan 

på lokalsamhället som pesten måste haft. Eller så har författaren förbisett en så stor händelse. 

Den historiska litteratur som avhandlar ämnet på riksnivå innehåller flera intressanta stycken 

om digerdöden men saknar regional- och lokal anknytning till Rekarnebygden. Detta är tyvärr 

problemet med digerdödens härjningar i Rekarnebygden.  

   Som tidigare framgått är forskningsläge och källäget, behäftat med åtskilliga brister. Natur-

ligt nog så infann sig en fråga om det överhuvudtaget fanns något tillräckligt material att ar-

beta med? Ytterligare en utmaning var att möta de språkliga problemen med medeltida skrif-

ter både på latin samt även gammal svenska. Detta har dock i viss mån kompenserats av att 

originaltexterna har blivit översatta till modern svenska. Men här uppstår ett problem då över-

sättningen endast redovisar de stora dragen och detaljrikedomen och djupet i originaltexterna 

får stryka på foten. Om man nöjer sig med att enbart studera dessa översättningar så har in-

skränkningarna på sätt och vis gett diplomen ett minskat källvärde som förstahandskällor. Jag 

har därför dels, för enkelhetens skull läst den moderna översättningen men även gett mig i 

kast med att hjälpligt tyda och analysera originaltexterna för att på så sätt inte utelämna viktig 

information. 

   I efterhand kan jag dock konstatera att jag fått svar på mina frågeställningar trots att käll-

materialet varit på sina håll magert men det som finns har varit desto mer informativt. Den 

första frågan gällde på vilket sätt man kan påvisa att digerdöden påverkade testamenten, gåvor 

och donationer mellan lokalbefolkningen och johanniterklostret? Här kan man se i handling-

arna att en större övergripande orsak som pesten, skulle ha utgjort den direkta orsaken till 

donationerna. På sina håll fanns en direkt koppling mellan donation och dödsfall och i andra 
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sammanhang verkar det som att man ville föregå en eventuellt förestående död med en donat-

ion då donatorn fortfarande fanns i livet. Ragnborg Karlsdotters donation, en själagåva från 

1362 avser både henne själv som var i livet, men även hennes döda makes och föräldrars sjä-

lar. Tyvärr finns inga uppgifter om dödsorsak som kan peka ut pestens offer eller inte. Däre-

mot ökar själagåvorna efter 1350 radiakalt, speciellt bland kvinnorna som donerade till klost-

ret. 

   För att ge svar på frågan och ge ett någorlunda vetenskapligt orsakssamband får man belysa 

problemet genom ett kvantitativt förhållningssätt. Det kvantitativa utbudet har en omfattning 

av 21 diplom för de hundra år som undersökningen gäller. En blygsam uppsättning juridiska 

handlingar i en annars stor flora, har kunnat ge svar på frågorna för den här undersökningen. 

   Genom att studera hur man har använt de olika donationsbegreppen och då särskilt själa-

gåva, kan jag se en påverkan från pesten gällande donationerna mellan lokalbefolkningen och 

johanniterklostret i Eskilstuna. 

   Då begreppen pest eller digerdöd inte förekommer i äldre förstahandskällor, donationsbre-

ven per definition, så blir undersökningens centrala område diplomens innehåll. Här är be-

greppen den kanske tydligaste förändringen. Det var de tre varianterna gåva, testamente och 

själagåva som omsatte ekonomiskt värdefull egendom. Deras inbördes relation är diffus bero-

ende på att det inte finns några klara skillnader mellan donationernas särart så som de beskrivs 

men kan ända återspegla förändringarna under 1300-talet. Betydelsen av en själagåva som 

handling men även dess innersta betydelse kan ge en bättre förståelse för handlingen kring en 

själagåva om man har en förståelse för kristendomens starka påverkan på människan och 

samhället i övrigt under medeltiden. Som tidigare nämnts i uppsatsen var kopplingen mellan 

kropp och själ stark och människans omsorg om sin egen och andra närståendes själar efter 

döden var vital. Därför var själagåvan så viktig under digerdödens härjningar, möjligtvis för 

att dödligheten var större än under normala omständigheter. Genom att kronologiskt placera 

donationerna som går under beteckningen själagåva kan man se att den första själagåvan till 

johanniterklostret i Tuna skrevs 1347 där det framgick att Ulf i Ersta sökte vinna brödraskap i 

klostret. Detta sker tre år innan pesten når landet och det kan därför knappast finnas något 

orsakssamband. Men efter 1350 upprättas nio diplom som själagåvor med en topp vid två till-

fällen, dels under senare delen av 1350-talet men också början av 1360-talet. En annan vital 

faktor att ta hänsyn till är kvantiteten diplom. Före 1350 är de endast fyra till antalet medan de 

uppgår till 17 stycken efter år 1350 och denna fördelning av diplom och den dramatiska ök-

ningen av själagåvor ska sättas i relation till den omvälvning som uppstod på grund av diger-

döden. Anmärkningsvärt är att av 21 diplom är endast två skrivna i Västerrekarne härad me-
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dan de andra breven från bygden är nedtecknade på platser i Österrekarne härad. Betänk att 

Eskilstunaån var en geografisk gräns mellan de två Rekarneområdena och var kanske också 

en barriär mot epidemin och spridningen av den.    

   När det gäller gåvogivares och gåvomottagares sociala situation så är den till stora drag ho-

mogen genom hela undersökningsperioden. Klostrets bröder var som tidigare skrivits adliga. 

Bygdens aristokrati som inom sig hade en differentierad indelning i olika nivåer var aktiva i 

donationerna så även männen inom den lokala kyrkoorganisationen. Grunden till den stora 

gruppen aristokrater och storbönder med en social bas i ägandet av mark som fanns i Rekar-

nebygden under medeltiden, härrör från en tidig utvecklad agrar ekonomi. När vattennivån i 

Mälaren sjönk undan blottlades sjöbotten som utgjorde basen för den agrara expansionen – ny 

odlingsbar mark. Området mellan Torshälla i väster och Barva socken i öster är det område 

som avses vara odlingsbar före detta sjöbotten och i detta område utgick cirka 30 procent av 

alla de diplom som analyserats i undersökningen inklusive två vid Österrekarne tingsplats.  

   Sambandet mellan detta geografiska område för vilka jordarna låg som var föremål för do-

nationerna och donatorernas sociala status är slående och väsentligt i förståelsen för donation-

erna. Det är också verifierat att en välmående överklass innehade många viktiga funktioner i 

bygden som tidigare redovisats. Det var dessa män som stod för den övervägande delen av 

donationerna även om kvinnor blev aktiva i donationerna kring 1350 och framåt. 

   Det fanns också donationer som kom från män verksamma inom kyrkans sfär men de var 

avsevärt färre än givare från den profana världen. I några enstaka fall har kyrkans män fått 

förtroendet genom fullmakt att nedteckna gåvobrevet åt människor utanför kyrkans administ-

ration. Att det är så många fler donatorer som inte har sin identitet inom kyrkans organisation 

kan kanske bero på att dessa människors välstånd var så mycket mer tilltaget och man kunde 

lättare avyttra mark för gåva men det kan också finnas en form av reciprok altruism mellan 

bygdens adelsmän och adelsmännen i klostret. Jag ställde också frågan om man kunde se ett 

genusmönster i donationerna. Frågan löd: 

   Fanns det skillnader i donationerna till johanniterklostret före respektive efter digerdöden 

vid mitten av 1300-talet i avseendet manliga och kvinnliga donatorer och hur såg dessa ut? 

   Jag har genom denna uppsats lyckats precisera tre gåvor som skiljer sig från alla andra do-

nationer, före respektive efter digerdöden. Det var i de flesta fallen uteslutande mark av olika 

slag som var föremål för donationer. När de fåtal kvinnor som donerade till klostret stiger upp 

på den historiska scenen sker det efter år 1350 - peståret. De är inte många, endast tre diplom 

härrör från kvinnor som ensamma donatorer och i två gåvobrev figurerar de tillsammans med 
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män. Ändå är det något nytt att kvinnor stiger fram på detta sätt och det bör också sättas i 

samband med den omvälvning som pesten skapade. 

    Det är en av dessa kvinnor, Ragnborg Karlsdotter som med jord i Ärla socken även ger bort 

torpstället Medje i samma socken. Varför hon ger denna gåva till klostret har jag inte sett nå-

gon förklaring till. Detta var hennes andra diplom till klostret och det framträder en situation 

kring diplomets tillkomst som kan vara av betydelse för förståelsen kring gåvan av torpet 

Medje. Hon befinner sig i klostret när hon nedtecknar diplomet och kanske kan det ha funnits 

någon form av påtryckning från ordensbröderna som fått henne till det? Eller blev hon över-

väldigad av den religiositet som fanns där? En annan gåva som utmärker sig är den som mar-

sken och riddare Karl Ulfsson ger i form av två tunnor mjöl årligen till klostret samt tomtmark 

i staden Torshälla. Bägge gåvor från honom kom klostret tillgodo efter 1350 men det är svårt, 

nästan omöjligt att säga att pesten var orsak till dessa gåvor.  

   I det stora hela bestod skillnaden mellan donationer före respektive efter digerdödens början 

i två omständigheter som hade sin grund i epidemin. Kvinnor blir mer aktiva i donationerna 

efter 1350 och donationer som själagåva ökar dramatiskt efter 1350. Undersökningen kan 

därför sägas visa å ena sidan indirekt att pesten, inte lämnade Rekarneområdet orört, vilket ju 

lokalhistorien tidigare inte uppmärksammat, men visar också vilket är uppsatsen huvudsyfte 

att år 1350 och digerdödens första spridning i landet var en vattendelare i de medeltida donat-

ionerna till johanniterklostret i Tuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

Bilagor: 

 

Donationer utfärdade utanför Rekarnebygden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edeby, Selaön Stockholm 
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Donationer utfärdade inom Rekarbygden 

 

 

 

 

 

1: Sundby 2: Österrekarne häradsting 3: Kjula 4: Torshälla stad 5: Bjällersta, Torshälla sn 6. Ärla  

K: Klostret 
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Totala antalet donationer under perioden 1300-1400 

Fördelning före- respektive efter digerdöden 

 

Mellan 1300-1350 
 

Mellan 1350-1400 
 

      Typ av donation Antal   Antal 
  

      Gåva 1 
 

10 
  Testamente 2 

 
2 

  Själagåva 1 
 

5 
  

 
4 

 
17 

  
      Typa av donation Man Kvinna Man Kvinna 

 
      Gåva 2 

 
10 

  Testamente 1 
 

2 
  Själagåva 1 

 
3 2 

 
 

4 
 

15 2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

 

 

Totalt antal diplom i undersökningen 

 
 

SDHK-
Nummer: 2846 

Datum 
och år: 1318 
Typ av 
donation: Testamente 

Givare: Prästen Michael 
Mottagare: Johanniterbröderna 
Utfärdare: Prästen Michael 
Utfärdare: Notholm Eggardsson 

  SDHK-
Nummer: 2853 

Datum 
och år: 13/2 1318 

Typ av 
donation: Testamente/legat 

Givare: Thomas Sigvidsson 
Mottagare: johanniterbröderna i Eskilstuna 
Utfärdare: Thomas Sigvidsson 

  SDHK-
Nummer: 3617 

Datum 
och år: 13/5 1329 

Typ av 
donation: Gåva (ospecifierad) 

Givare: Birger Röriksson 
Mottagare: Johanniterna 
Utfärdare: Birger Röriksson 

 
 

SDHK-
Nummer: 5461 

Datum 
och år: 19/7 1347 

Typ av 
donation: Själagåva 

Givare: Ulf i Ersta 
Mottagare: Priorn och bröderna i Eskilstuna 
Utfärdare: Notholm Eggardsson 
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SDHK-
Nummer: 6832 

Datum 
och år: 1/3 1355 

Typ av 
donation: Själagåva 

Givare: Katarina Petersdotter 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Katarina Petersdotter 

  SDHK-
Nummer: 6995 
Datum 
och år: 21/3 1356 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Sveriges kung Magnus Eriksson 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Jöns Larsson 

  SDHK-
Nummer: 7136 
Datum 
och år: 27/1 1357 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Torsten Notholmsson 
Mottagare: Priorn Tord och konventet i Eskilstuna 
Utfärdare: Torsten Notholmsson 

  SDHK-
Nummer: 7212 
Datum 
och år: 13/7 1357 

Typ av 
donation: Testamente 

Givare: Lauritz Sonason 
Mottagare: Klostret i Eskilstuna 
Utfärdare: Johan i Ökna 

  SDHK-
Nummer: 7317 
Datum 
och år: 7/3 1358 

Typ av 
donation: Gåva/överlåtelse 

Givare: Riddaren Bengt Filipsson 
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Mottagare: klostret i Eskilstuna 

Utfärdare: 
Riddaren Bengt Filipsson hans hustru Birgitta Karlsdotter och hennes 
syster Märta Karlsdotter 

  SDHK-
Nummer: 7446 
Datum 
och år: 29/9 1358 

Typ av 
donation: Gåva/överlåtelse 

Givare: Lars Sunesson 
Mottagare: Klostret i Eskilstuna 
Utfärdare: Jon i Ökna 

  SDHK-
Nummer: 7746 
Datum 
och år: 21/3 1360 

Typ av 
donation: Gåva/Upplåtelse/själagåva 

Givare: Riddare Lars Magnusson 
Mottagare: Klostret i Eskilstuna 
Utfärdare: Riddare Lars Magnusson 

  SDHK-
Nummer: 7816 
Datum 
och år: 23/7 1360 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Riddare Lars Magnusson 
Mottagare: Priorn Tord och bröderna i Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Riddare Lars Magnusson 

  SDHK-
Nummer: 8173 
Datum 
och år: 8/9 1362 

Typ av 
donation: Själagåva 

Givare: Ragnborg Karlsdotter 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Ragnborg Karlsdotter 

  SDHK-
Nummer: 8215 
Datum 
och år: 27/11 1362 
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Typ av 
donation: Själagåva 

Givare: Anund Bosson Djäken 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Anund Bosson Djäken 

  SDHK-
Nummer: 8217 
Datum 
och år: 30/11 1362 

Typ av 
donation: Testamente 

Givare: Torsten Notholmsson Simpa och Geleke van Pytten 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Torsten Notholmsson Simpa och Geleke van Pytten 

  SDHK-
Nummer: 8257 
Datum 
och år: 2/1 1363 

Typ av 
donation: Själagåva 

Givare: Ragnborg Karlsdotter 
Mottagare: Priorn Tord och bröderna i Eskilstuna 
Utfärdare: Ragnborg Karlsdotter 

  SDHK-
Nummer: 8953 
Datum 
och år: 14/9 1366 

Typ av 
donation: Karl Ulfsson 

Givare: Gåva 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Karl Ulfsson 

  SDHK-
Nummer: 10694 
Datum 
och år: 17/6 1375 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Dan Eriksson 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Dan Eriksson 

  SDHK- 12361 
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Nummer: 
Datum 
och år: 25/2 1383 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Lutze Brethskalläs styvdotter 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Nils Ebbesson Magnus Karlsson 

  SDHK-
Nummer: 12421 
Datum 
och år: 28/5 1383 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Lars Galne 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Kettil Nilsson 

  SDHK-
Nummer: 14548 
Datum 
och år: 27/1 1396 

Typ av 
donation: Gåva 

Givare: Riddaren Karl Ulfsson av Tofta 
Mottagare: Eskilstuna kloster 
Utfärdare: Riddaren Karl Ulfsson av Tofta 
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4 Källor 

 

Otryckta källor: 

Riksarkivet Svenskt diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven.  

Brev och diplom från perioden 1300-1400.  
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