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After the plague

On the recovery after the plague

around 1710 in the Swedish province of Scania

From 1710 to 1713 the plague raged through the Swedish province of Scania.
Other studies have been made on how the disease affected the society during the
epidemic. This study tries to focus on the recovery afterwards. How did the
population and the farmsteads recover after the plague? Statistics from parish
registers and cameral records show interesting patterns in the demography, and
that the recovery was far from complete 1720. However, due to missing registers
and records, many details remain unaccessible for the researcher.

An attempt is also made to describe the demographic structure around the
years of plague with a simple mathematical model. The model rather successfully
mimics the demographic structure, but due to the missing registers and records,
there are too many free parameters in the model; consequently the model can not
be used to draw any serious conclusions.

2



Innehåll
Förord 4

1 Inledning 4

2 Tidigare forskning 5
2.1 Pesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2.2 Återhämtning efter närliggande katastrofer . . . . . . . . . . . . . . 8

3 Problemställningar 9

4 Material och metod 10

5 Återhämtning efter pesten 13
5.1 Befolkningens numerär och struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5.2 Gårdar och gathus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

6 Slutsatser och diskussion 22
6.1 Återhämtningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
6.2 Fel och brister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Referenser 26
Publicerade källor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Bilaga 1. Matematiken bakom Lesliemodellen 28
Matriser och vektorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Populationsdynamik på matrisform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Modell A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Modell A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

3



Förord
Våren 2007 skrev jag en B-uppsats i historia vid Högskolan på Gotland. Den hand-
lade om uppkallning — att barn fick namn efter äldre släktingar.Då undersökte jag
kyrkböckerna från Fleninge socken i Skåne för åren 1690–1895. Medan jag under-
sökte dessa lade jag märke till att ovanligt många människor dog 1710 och 1711.
Detta visade sig berott på pestepidemin som då härjade i trakten. Inspirerad av
detta tänkte jag först att jag kunde skriva en C-uppsats om hur denna pestepide-
mi drabbade några skånska socknar. Tyvärr hittade jag en aktuell och omfattande
doktorsavhandling som handlade om just denna pestepidemi i Skåne.1 Men, vad
hände efter själva epidemin? Hur återhämtade samhället sig? Detta är väl så in-
tressanta frågor, som endast helt kort tas upp i den ovannämnda avhandlingen.
Detta blir därför blir mitt ämne.

En katastrof som pesten är naturligtvis en fruktansvärd och traumatisk upple-
velse för alla berörda. Detta är också något man kan försöka undersöka och skildra
som historiker; vilket naturligtvis också har gjorts. I det här arbetet görs dock inga
sådana försök; här är människorna till största delen reducerade till siffror i tabeller
och diagram. Det ligger naturligtvis inget egenvärde i detta; det är bara ett annat
sätt att arbeta för att försöka beskriva vad som hänt.

1 Inledning
Pesten har drabbat mänskligheten ett antal gånger i varierande omfattning, både
i större och mindre epidemier och i mer lokala utbrott i ett komplicerat möns-
ter. Man brukar dock urskilja tre större så kallade pandemier. Den första kallas
ofta Den Justianska pesten och härjade i Medelhavsvärlden under 500–700-talen
e.Kr. Den andra debuterade med Digerdöden på 1300-talet och återkom sedan
med ojämna mellanrum fram till början på 1800-talet. Den tredje pandemin, eller
Oceanernas pest spreds med ångfartygen till hamnstäder över hela världen, från
slutet av 1800-talet till mitten på 1900-talet.2 Den andra pandemin kom även att
drabba Sverige, dels på 1300-talet (digerdöden) och dels på 1710-talet, men även

1Bodil E. B. Persson (2000). Pestens Gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne.
Doktorsavhandling. Lunds universitet, Historiska institutionen.

2Persson 2000, s. 46–47.
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i form av ett antal mindre utbrott däremellan.3 I vissa delar av Skåne, som hörde
till de områden som drabbades hårdast av 1710-talets epidemi, gjorde omfattning-
en och den höga dödligheten att samhället kom att påverkas under lång tid efter
att själva epidemien upphört. På landsbygden var det mest påtagliga givetvis att
många gårdar kom att stå utan brukare, när dessa hade avlidit eller flytt, och i
många fall även de som stod närmast till för att ta över gården.4

Många andra sjukdomar av epidemisk karaktär som drabbat mänskligheten
har främst slagit mot svaga individer, som fattiga, gamla och små barn. Pesten
däremot var så virulent att den i stort sett drabbade alla kategorier lika hårt,
även människor i arbetsför och samhällsbärande ålder, som annars kanske inte
drabbades lika hårt. Detta gjorde att samhället påverkades mer av en pestepidemi,
än av en epidemi som främst dödade gamla och/eller barn.5

En i tiden närliggande katastrof som drabbade Skåne var skånska kriget (1675–
1679). Liksom efter pesten fanns många döda och många ödegårdar, vilket gör det
relevant att jämföra hur återhämtningen skedde, samt vilka åtgärder myndighe-
terna vidtog för att underlätta återhämtningen.6

2 Tidigare forskning

2.1 Pesten

De två pestepidemier som drabbat Sverige har varit föremål för omfattande forsk-
ning, både av historiker och andra forskare.7 Forskningen har dock fått tämligen
olika karaktär, beroende på de olika källägena. När det gäller digerdöden är källor-
na så få och så glesa att mycket av forskningen i stort gått ut på att utreda i vilken
omfattning och när digerdöden härjade i Sverige. Även så grundläggande frågor
är föremål för olika åsikter och kommer antagligen aldrig att kunna besvaras med

3Persson 2000, s. 47; Janken Myrdal (2004). Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. 2:a
upplagan, enbart nätpublicerad. Uppsala: SLU, Avdelningen för agrarhistoria.
http://www2.ekon.slu.se/agrar/Forskning/Artiklar/Digerdoden.pdf (hämtad
2007-10-13), s. 158–165

4Sture Bolin (1963). ”Pesten i Skåne”. I: Ale. Historisk tidskrift för Skåne, Halland och
Blekinge 1963:3. Lund, s. 33–41, s. 41.

5Persson 2000, s. 407; Myrdal 2004, s. 15
6Persson 2000, s. 188; Alf Åberg (1946). ”Ödegårdarna i Skåne och deras upptagande efter

kriget 1675–79”. I: Karolinska förbundets årsbok 1946, s. 50–74
7Se exv. Dick Harrison (2000). Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa.

Stockholm: Ordfront, respektive Persson 2000, för utförliga litteraturlistor.
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någon rimlig säkerhet.8 Mer specifika frågeställningar, som hur återhämtningen
gick till, kan oftast inte bevaras med historiska metoder. Däremot har man med
hjälp av arkeologiska utgrävningar och vissa senare förteckningar ändå lyckats
med att skaffa sig en bild av pestens inverkan på befolkningen och bebyggelsen,
inte minst inom det s.k. Nordiska ödegårdsprojektet. Bilden är dock tämligen oklar,
och mycket osäker, dels beroende på de osäkra källorna, men också på grund av
metodologiska oenigheter mellan norska och svenska forskare.9

Bristen på källor har gjort att metodfrågor kommit i fokus när det gäller diger-
döden i Sverige. När det finns så få samtida dokument, kan man fråga sig om man
verkligen helt måste förkasta de dokument som inte uppfyller högt ställda krav
på källkritik. Åtminstone Janken Myrdal pläderar för att man i enlighet med den
källpluralistiska metoden ska ta hänsyn till alla relevanta dokument, även om de
av en eller annan anledning inte är vad man normalt betraktar som tillförlitliga.10

När det gäller samhällskrisen i samband med digerdöden på 1300-talet finns
vissa forskare som hävdar att jordbruksproduktionen och befolkningstalen redan
hade börjat sjunka när digerdöden började spridas. De ser därför de följande pro-
blemen (ofta benämnd ”den senmedeltida agrarkrisen”) inte bara som en konse-
kvens av pesten, utan även som en följd av de tidigare inledda försämringarna.11

Motsvarande problem finns förstås även för 1700-talets epidemi, där framför allt
det samtidigt pågående kriget orsakade likartad ödeläggelse.12

När det gäller epidemin 1710–1713 finns desto mer källmaterial att tillgå, och
ett flertal historiska studier har gjorts.

Främst bland nyare verk, och som dessutom behandlar just Skåne, finns Pes-
tens gåta av Bodil E. B. Persson13. Det är en mycket bred avhandling som försöker
täcka upp det mesta som rör pestepidemin i Skåne på 1710-talet. Hon har en bak-
grund som läkare och lägger därför stor vikt vid de medicinska aspekterna på
pesten. Undersökningen tar emellertid upp inte bara traditionella historiska och

8Harrison 2000, s. 381.
9Det nordiska ödegårdsprojektet resulterade i en rad rapporter och en slutrapport 1981

Svend Gissel (1981). Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 :
comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages.
Scandinavian research project on deserted farms and villages 11. Almqvist & Wiksell
international. Se dock hellre Myrdal 2004, s. 166–202, för kritik och sammanfattning.

10Myrdal 2004, s. 12, 29–32; Janken Myrdal (2007). ”Källpluralismen och dess inkluderande
metodpaket”. I: Historisk tidskrift 2007 (126):3, s. 495–504

11Myrdal 2004, s. 16, 20.
12Bolin 1963, s. 33–34.
13Persson 2000.
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medicinska aspekter, utan även socialhistoriska, kulturhistoriska och etnologis-
ka sådana. Den mycket omfattande redogörelsen för bakgrunden innehåller en så
omfattande genomgång av relaterad litteratur att den även får karaktär av ve-
tenskaplig syntes. Även själva undersökningsdelen är emellertid omfattande. De
utgörs främst av genomgångar av dödböcker för olika socknar i Skåne, vilka redo-
visas som diagram där dödligheten vid olika tidpunkter kring 1710 framgår. Hon
problematiserar också många aspekter på pesten, både i allmänhet och beträffande
epidemin i Skåne. Bland annat har hon undersökt om det verkligen bara var pest
som härjade, varvid hon kom fram till att förmodligen även fläcktyfus, mässling,
skörbjugg och smittkoppor bidrog till att så många dog under 1710-talets epidemi.

Vad gäller återhämtningen försöker Persson närmare följa upp personer med
anknytning till en viss gård, vilka som dog, vilka som gifte om sig, vart personer
flyttade och var nya personer kom ifrån. Hon konstaterar emellertid att det inte går
att reda ut ordentligt på grund av de komplicerade släktnäten. Dessutom visar hon
statistik på vigda/trolovade i Näsums socken och noterar den kraftiga ökningen i
samband med pestutbrottet.14

Bodil E. B. Persson har även skrivit en populärare framställning av sin forsk-
ning kring 1710-talets pest i Skåne, Gud verkar med naturliga medel. Till viss del
bygger den på Pestens gåta; den behandlar också huvudsakligen 1710-talets pes-
tepidemi i Skåne, men vad som tillkommit är skildringar av hur folk reagerade
på pesten, både de överlevande i lokalsamhället, och överheten i form av olika
myndigheter. Tonvikten ligger på vad och hur människorna gjorde och om möjligt
varför; som föreställningar kring pesten, traditioner och sedvänjor som förklarar
annars irrationella beteenden i samband med epidemin. Tron på magi var fortfa-
rande ytterst levande på många håll — inte bara hos allmogen.

Här tar hon också upp en del problem efter pesten som påverkade återhämt-
ningen. När gårdar stod öde kom de ofta att plundras. Folk flydde från sina gårdar
för att undkomma pesten, detta kunde tolkas som att gården var öde och innevå-
narna var döda; i en del fall ledde detta till att gården skiftades ut till arvingarna,
med tragiska följder när de egentliga ägarna återvände.15 Medan pesten härjade
förekom det dessutom att man brände hela gårdar för att hejda smittspridningen.16

14Persson 2000, s. 415–423.
15Bodil E. B. Persson (2006). Gud verkar med naturliga medel. Pestens härjningar i Skåne

1710–1713. Lund: Nordic Academic Press, s. 174–178.
16Persson 2006, s. 212.
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Bland äldre verk kan nämnas Sture Bolins Pesten i Skåne.17 Det är en kortare
artikel som tar upp en del av bakgrunden till pestepidemin, med kriget som precis
hade förhärjat delar av Skåne, men fokuserar sedan på var pesten först bröt ut och
på hur den sedan spred sig över landskapet år för år. Den berör inte direkt frågor
kring återhämtningen, men ger en god sammanfattning av epidemins förlopp.

En del forskare har problematiserat själva begreppet pest, vad som egentligen är
pest och vad som inte är det, samt vad vi kan veta om detta när det gäller historiska
epidemier. Idag definieras pest som den sjukdom som orsakas av bakterien Yersinia
pestis, men för historiska sjukdomsfall är man förstås hänvisad till nedtecknade
symptombeskrivningar, som inte självklart kan användas för en säker diagnos idag.
Det finns en grupp engelska ”pestrevisionister” som förespråkar teorier om att
pesten i själva verket var mjältbrand, något annars okänt blödarvirus eller något
helt annat. Även den vedertagna spridningsmekanismen via loppor och svartråttor
har ifrågasatts — vilken sorts loppor (eller rentav löss) och vilken sorts råttor
det har varit frågan om.18 Även om frågorna är intressanta, är de inte särskilt
relevanta för min studie. I de fall frågorna skulle kunna ha någon relevans för min
studie kommer jag inte att problematisera dessa, utan följa den i svensk litteratur
vedertagna uppfattningen.

2.2 Återhämtning efter närliggande katastrofer

En i tiden närliggande katastrof som drabbade Skåne var skånska kriget (1675–
1679). Följderna av detta kan tyvärr inte följas i kyrkböckerna, eftersom dessa,
med några få undantag, inte började föras förrän tidigast på 1690-talet i Skåne.
Däremot finns jordeböcker/mantalslängder och förordningar där återhämtningen
i viss mån kan följas.

Speciellt i trakten kring Landskrona stod ett mycket stort antal gårdar öde
efter skånska kriget. Karl XI hade låtit bränna alla gårdar inom en mils radie från
Landskrona 1676, och 1678 gett order om att alla inom 3 mils radie skulle flytta från
sina gårdar, och i stället ta skydd i de svenska garnisonerna. Allt för att danskarna
som höll Landskrona inte skulle kunna hämta mat. Dessutom uppmanade den
danske kungen, Christian V, befolkningen att bege sig till Själland medan kriget
pågick. Resultatet blev i alla fall att åtminstone trakten närmast Landskrona låg

17Bolin 1963.
18Persson 2006, s. 19–38.
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näst intill helt öde.19

De åtgärder som då sattes in för att påskynda återupptagandet av ödegårdar
var främst skattelättnader och rotesystem. Skattelättnaderna gavs i form av skat-
tefrihet ett antal år för den som upptog en ödegård. Rotesystemet innebar att en
så kallade rote om 6 bönder tillsammans skulle driva en ödegård mot att de slapp
hålla man redo för krigstjänst.20 Som exempel nämns 1682 års jordebok; där fanns
373 gårdar i Rönneberga härad; av dessa hade 26,5 sina ursprungliga brukare,
88 var upptagna med skattefrihet, 160,5 med rote och 98 stod fortfarande öde.21

Politiken mot återvändare från Danmark vacklade, det förekom både uppmuntran
till återvändare och straff för förräderi. Innevånare i övriga Sverige uppmuntrades
också att komma till Skåne för att ta upp ödegårdar och slippa skatt. Det före-
kom även tvångsutskrivningar; bönder på kronans gårdar från närliggande trakter
i Skåne tvingades att flytta till ödegårdar.22

En annan studie, som också behandlar återhämtning under den aktuella tids-
perioden är Befolkningen i Saltvik före och efter den stora Nordiska ofreden, 1700–
1721, som visserligen rör förhållanden på Åland, men ändå är intressant som jäm-
förelse. Den fokuserar på vem och vilka som återupptog gårdar som lagts öde i
samband med den ryska ockupationen 1714–1722, och bygger i stort sett bara på
uppgifter ur mantalslängder. Han konstaterar då att av gårdar som varit öde åter-
upptogs ca 60 % av de tidigare ägarna, släktingar eller grannar, medan resten togs
upp av andra — eller snarare av personer han inte kunde identifiera.23

3 Problemställningar
• Hur såg normaliseringsförloppet ut vad gäller de befolkningsmässiga förhål-

landena, dvs med avseende på storlek, nativitet och mortalitet, efter epi-
demin? Neutralhypotesen är att alla de observerbara variablerna (födslar,
dödsfall och vigslar) är normalfördelade med väntevärden som är direkt pro-
portionella mot befolkningens storlek. Samtliga skulle då minska i proportion

19Helga Leide (1971). ”Ödeläggelse och uppodling efter skånska kriget”. I: Scandia 37. Lund,
s. 398–461, s. 399.

20Leide 1971, s. 402.
21Leide 1971, s. 406.
22Leide 1971, s. 402-403.
23Olle Hörfors (1986). ”Befolkningen i Saltvik före och efter den stora Nordiska ofreden,

1700–1721”. I: Åländsk odling 1985 (45), s. 23–32.
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till befolkningsminskningen. Som nämnts ovan har dock Persson observerat
en viss ökning av antalet vigslar, till och med i absoluta tal, i Näsums soc-
ken.24 Finns det andra intressanta avvikelser? Hur kan dessa förklaras?

• Hur utvecklades antalet brukade respektive ödegårdar? Hur utvecklades jord-
brukets produktionsförmåga?

4 Material och metod
För att kunna studera förändringar i befolkningen i fråga om födslar, dödsfall
och vigslar, samt kunna göra statistiska analyser av dessa, valde jag att använda
mig av kyrkbokföringen och mantalslängder. Samtliga dessa finns för Skånes del
förstås på Landsarkivet i Lund; kyrkbokföringen finns även i skannad form på
nätet, men framför allt finns kyrkbokföringen för ett antal Skånska socknar även
renskrivna på nätet i projektet DDSS — Demografisk Databas Södra Sverige.25

Även mantalslängder finns på nätet, dock endast skannade, se exempel i figur 1.26

Av praktiska skäl har jag valt att endast arbeta med material som finns tillgängligt
via nätet.

Data från två drabbade socknar jämför jag sedan med en socken som inte verkar
vara drabbad av pesten. Framför allt är jag på jakt efter avvikelser från ”neutral-
hypotesen” (se ovan). För att i någon mån kunna avgöra vad som är att förvänta
och vad som är intressanta avvikelser, vill jag ha en modell för hur den demogra-
fiska strukturen utvecklas i en befolkning; dels under normala omständigheter och
dels när den drabbas av omfattande dödsfall.

Det finns olika sätt att matematiskt modellera strukturen hos en population.
En sådan, vedertagen bland demografer/samhällsgeografer och bland teoretiska
ekologer, är den så kallade Leslie-modellen.27 Metoden går ut på att man delar in
befolkningen i åldersgrupper, så kallade kohorter, enklast en grupp för alla under

24Persson 2000, s. 416.
25DDSS, Demografisk Databas Södra Sverige. http://ddss.nu/ (hämtad 2011-03-05).
26SVAR, Svensk Arkivinformation, Riksarkivet. http://svar.ra.se/ (hämtad 2011-03-12).
27Modellen introducerades i sin matematiska form av P. H. Leslie 1945; modernare

beskrivningar finns i många olika verk om demografi och populationsstudier, se exempelvis
Hal Caswell (2001). Matrix Population Models: Construction, Analysis and Interpretation.
Andra upplagan. Sinauer Associates eller Mark Kot (2001). Elements of mathematical ecology.
Cambridge University Press. Modellen går även under beteckningen Cohort Survival Model,
speciellt bland demografer och samhällsgeografer.
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Figur 1: Första sidan ur mantalslängden för Allerums socken år 1700. Kolumnerna anger
från vänster: gårdens nummer; dess mantal, det vill säga dess storlek eller snarare dess
teoretiska skatteförmåga; byn; personernas namn; antal män; antal hustrur; antal söner;
antal döttrar; antal drängar; antal pigor; antal inhyseshjon.
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P0 P1 P2 Pi−1 Pi Pi+1

d0 d1 d2 di−1 di di+1

fi+1

s0 s1 s2 si−2 si−1 si si+1

fi

fi−1

f2f1

Figur 2: Exempel på hur Lesliemodellen kan byggas upp. P0 är antalet personer i gruppen
0–1 år, P1 i gruppen 1–2 år, Pi i gruppen i till i + 1 år, och så vidare. fi är födelsetalet för
personer (kvinnor) i gruppen i till (i + 1) år. di är dödstalet och si överlevnadstalet.
Observera att fi, di och si är andelar, alltså tal mellan 0 och 1; för att få antalet personer
som flyttas från en grupp till en annan måste man alltså multiplicera med respektive Pi.
För alla i gäller förstås att di + si = 1

ett år, en för 1-åringar, en för 2-åringar, och så vidare. När ett år passerat flyttas
alla 1-åringar upp till 2-åringsgruppen, alla 2-åringar upp till 3-åringsgruppen och
så vidare, utom de som avlidit under året. Gruppen under ett år fylls på med
antalet födda under året. Andelen som flyttas upp från en viss åldersgrupp till
nästa (överlevnadstalet) under ett år är olika för de olika åldersgrupperna, men
brukar betraktas som konstant över tiden. Med utgångspunkt från antalet individer
i de olika åldersgrupperna räknar man sedan ut hur antalet individer fördelar sig
på åldersgrupperna nästa år, och nästa, och så vidare, ett år i taget. Modellen kan
illustreras av ett diagram som visar hur individer flyttas mellan de olika grupperna,
se figur 2.

Det blir många olika variabler att hålla reda på; för att räkna effektivt på det
använder man sig av vad som inom matematiken kallas matriser. En beskrivning
av de mer matematiska detaljerna finns i bilaga 1. Modellen kan varieras genom att
man låter åldersklasserna omfatta flera år. De olika åldersklasserna behöver inte
ens omfatta lika många år; man kan till exempel ha bara tre klasser, barn, vuxna
(barnafödande) och gamla, då tillkommer även en faktor för att beskriva hur många
som stannar kvar i varje åldersgrupp, modellen kallas då ibland istället Lefkovitch
modell.28 Man kan förfina modellen genom att inte bara dela upp befolkningen

28Kot 2001, s. 388–389.
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efter ålder, utan även efter kön, civilstånd, socialgrupp och liknande. En naturlig
utökning av modellen är att även ta hänsyn till in- och utflyttning.

I den här studien har jag till att börja med valt att dela in befolkningen i
bara tre åldersgrupper, 0–15 år, 15–63 år och äldre. Jag provade även att dela in
barnen i 15 grupper, en för varje år. Gruppen vuxna, 15–63 år omfattar egentligen
för stort åldersintervall; flera faktorer som dödlighet och barnafödande varierar
kraftigt inom intervallet. Problemet är som på så många andra håll bristen på data.
Det enda som finns belagt som skiljer på åldrar är dödsuppgifterna. Mödrarnas
ålder vid barnafödande samt ålder på personer som gifter sig saknas. Valet av
åldersgränser styrs därför framför allt av att mantalslängderna omfattar personer
som är 15–63 år, varför man kan stämma av antalet personer i just detta intervall
mot riktiga data. Det är även en acceptabel avgränsning av vad som kan betraktas
som barnafödande ålder.

Antalet människor i olika kategorier med avseende på ålder och kön, före och
efter pesten kan säga en del om hur samhället drabbats, och om hur återhämt-
ningen fortskred. I ett bysamhälle bärs samhällsstrukturen till största delen upp
av bönderna på de etablerade gårdarna. Antalet fungerande gårdar säger därför
väl så mycket om statusen på en viss by, som antalet innevånare, även om hänsyn
tagits till ålder och kön. Ur kyrkböckerna är det också svårt att hämta information
som skulle kunna ge mer struktur åt förändringarna. I mantalslängderna däremot,
där är visserligen individer förtecknade, eftersom syftet var att registrera folk för
att kunna ta ut en individbaserad skatt, men förteckningen är uppbyggd gårdsvis.
Där kan man se åtminstone hur många och vilka gårdar som var bebodda, och
som kan antas ha fungerat. Dessutom kan antalet mantalsskrivna personer per
gård antas säga något om jordbrukets produktionskapacitet.

Här jag försökt att även göra statistik på detta; på hur många gårdar som
verkade vara brukade före och efter pesten.

5 Återhämtning efter pesten

5.1 Befolkningens numerär och struktur

Jag har valt att studera tre socknar i nordvästra Skåne. Urvalet har styrts av att
två av dem tillhör de hårdast drabbade, men framför allt av att alla tre finns
renskrivna på DDSS för den aktuella tidsperioden. Alla undersökningar görs dock
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inte på alla socknarna.
Den kraftigt ökade dödligheten kring år 1710 syns tydligt i statistiken för döda

i Allerum (figur 3) och Fleninge (figur 5) och kan även anas för Ekeby (figur 4).
Att den ökade dödligheten beror på pesten framgår tyvärr inte ur dödböckerna, då
dödsorsaken nästan aldrig står angiven i någon av de tre socknarnas dödböcker;
det är något jag helt enkelt får anta, med ledning av litteraturen.
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Figur 3: Antal födda, vigda och döda i Allerum socken, 1700–1720 enligt kyrkböckerna,
samt mantalsskrivna befolkningen för 1700, 1709, 1710, 1711 och 1720. Troliga luckor
vissa månader för födda 1703 och 1705.
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Figur 4: Antal födda, vigda och döda i Ekeby socken, 1700–1720, samt mantalsskrivna
befolkningen för 1700, 1709, 1710, 1711 och 1720.

Den enkla gissningen om att när befolkningen minskar skulle födslar och vigslar
minska proportionellt verkar inte stämma och väcker därför intressanta frågor. I
exempelvis Allerum föddes det i medeltal 29 barn per år 1700–1709, medan det
1712–1720 föddes i medeltal 35 barn per år (se tabell 1), trots en mindre befolkning.

Anmärkningsvärt är också att den mantalsskrivna befolkningen i Allerum bara
minskar från 361 år 1709 till 252 år 1711, när det avlidit 159 personer år 1710
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Figur 5: Antal födda, vigda och döda i Fleninge socken, 1700–1720 enligt kyrkböckerna,
samt mantalsskrivna befolkningen för 1700, 1709, 1710, 1711 och 1720. Luckor i materialet
för åren 1704–1706.

och 282 år 1711. Antingen är det fel någonstans eller har en kraftig inflyttning
ägt rum, något som emellertid är svårt att kontrollera, då flyttningslängder sak-
nas. Den mantalsskrivna befolkningen, som visas i diagrammen, är visserligen inte
helt jämförbar med kyrkobokföringen, eftersom mantalsskrivningen endast avser
personer mellan 15 och 63 år.29

Ytterligare en märklig detalj är att den mantalsskrivna befolkningen i Ekeby
minskar i ungefär samma utsträckning som i Allerum och Fleninge, trots att antalet
döda under peståren nästan är samma som under normala år. Kan det berott på
att folk från Ekeby flyttade till drabbade områden när gårdar blev lediga där, eller
på att de flydde ännu längre bort?

För att bygga upp modellen krävs att man kan sätta numeriska värden på de
ingående variablerna. Med utgångspunkt från vad som redovisats hittills verkar det
inte gå riktigt bra. Utan husförhörslängder, eller någon motsvarande förteckning
på hela befolkningen med åldern angiven, kommer man inte åt antalet människor
i de olika åldersgrupperna. Från dödboken får man visserligen antalet döda i varje
åldergrupp, men i brist på totalantalet kommer man inte åt andelen. Födelseboken
ger antalet födda, men tyvärr inte åldrarna på mödrarna.

Det är här det blir spännande, att se hur mycket man kan åstadkomma med
de data som faktiskt finns. Genom att utgå från data från tiden före pesten, i det

29Åldersgränserna lades fast 1652, och jag utgår från dessa, men praxis vacklade, se
Arvid Wannerdt (1982). Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler. Solna:
Skatteverket. http://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/omfolkbokforing/
folkbokforingenigaridag/densvenskafolkbokforingenshistoriaundertresekler.4.
18e1b10334ebe8bc80004141.html (hämtad 2011-05-27).
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Årtal 1700-1709 1710–1711 1712–1720
Antal födda inom äktenskap 280 (28) 47 (23,5) 301 (33,4)
Antal födda utom äktenskap 8 (0,8) 2 (1) 10 (1,1)
Totalt antal födda 288 (28,8) 49 (24,5) 313 (34,8)
Antal döda 0–15 år 67 (6,7) 150 (75) 92 (10,2)
Antal döda 15–63 år 63 (6,3) 174 (87) 76 (8,4)
Antal döda 63– år 50 (5,0) 77 (38,5) 34 (3,8)
Antal döda, utan ålder 3 (0,3) 39 (19,5) 5 (0,6)
Totalt antal döda 183 (18,3) 441 (220,5) 207 (23)
Antal vigda 81 (8,1) 25 (12,5) 81 (9)

Årtal 1700 1709 1710 1711 1720
Mantalsskrivna män 143 131 127 96 93
Mantalsskrivna hustrur 136 115 107 80 75
Mantalsskrivna söner & drängar 62 40 32 32 14
Mantalsskrivna döttrar & pigor 64 70 39 42 27
Mantalsskrivna inhysehjon 6 5 1 2 2
Totalt antal mantalsskrivna 415 361 306 252 211

Tabell 1: Data från Allerum. Siffrorna inom parentes är per år. Några enstaka födda barn
har angivits som ”trolovningsbarn”; dessa har förts till ”inom äktenskap”. Ytterligare
enstaka barn saknade uppgift om inom/utom äktenskap; dessa ingår bara i ”totalt antal
födda”. Betydligt fler döda saknade explicit dödsålder än vad som står under ”ingen
dödsålder”. I de flesta fall kunde dock personen identifieras antingen som barn, vuxen eller
gammal, och fördes då in under respektive åldersgrupp.
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Årtal 1700-1709 1710–1711 1712–1720
Antal födda inom äktenskap 131 (13,1) 22 (11) 108 (12)
Antal födda utom äktenskap 4 (0,4) 0 (0) 4 (0,4)
Totalt antal födda 136 (13,6) 22 (11) 112 (12,4)
Totalt antal döda 96 (9,6) 42 (21) 96 (10,7)
Antal vigda 30 (3) 8 (4) 38 (4,2)

Årtal 1700 1709 1710 1711 1720
Mantalsskrivna män 57 66 62 56 55
Mantalsskrivna hustrur 52 53 56 47 30
Mantalsskrivna söner & drängar 21 13 10 8 10
Mantalsskrivna döttrar & pigor 15 18 9 11 4
Mantalsskrivna inhysehjon 2 0 1 1 0
Totalt antal mantalsskrivna 147 150 138 123 99

Tabell 2: Data från Ekeby. Se även kommentarer till tabellen för Allerum

Årtal 1700-1709 1710–1711 1712–1720
Antal födda inom äktenskap 65 (10,8) 12 (6,0) 132 (14,7)
Antal födda utom äktenskap 2 ( 0,3) 1 (0,1) 6 (0,7)
Totalt antal födda 67 (11,2) 14 (7,0) 138 (15,3)
Antal döda 0–15 år 19 (3,2) 63 (31,5) 38 (4,2)
Antal döda 15–63 år 12 (2,0) 86 (43) 18 (2)
Antal döda 63– år 12 (2,0) 9 (4,5) 12 (1,3)
Antal döda, utan ålder 2 (0,3) 18 (9) 6 (0,7)
Totalt antal döda 45 (4,5) 176 (88) 74 (8,2)
Antal vigda 13 (2,2) 12 (6) 34 (3,8)

Årtal 1700 1709 1710 1711 1720
Mantalsskrivna män 46 47 37 34 43
Mantalsskrivna hustrur 48 43 40 31 30
Mantalsskrivna söner & drängar 20 17 21 16 9
Mantalsskrivna döttrar & pigor 30 14 10 9 12
Mantalsskrivna inhysehjon 4 2 0 1 1
Totalt antal mantalsskrivna 148 123 108 91 97

Tabell 3: Data från Fleninge som använts som bas för modellen. Då kyrkobokföring saknas
från sommaren 1703 till sommaren 1707 har perioden 1700–1709 betraktats som
omfattande endast 6 år. I övrigt, se kommentarer till tabellen för Allerum
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här fallet för Fleninge, se tabell 3, stoppa in dessa i en enkel modell (modell A1,
beskriven i bilaga 1) och justera övriga parametrar, kan man få fram något som
hyfsat överensstämmer med statistiken för åren närmast före pesten, jämför figur 5
med 7.

Pestens utbrott kan naturligtvis inte förutsägas av modellen, man får manuellt
ändra dödstalen för de aktuella åren, vilket också är gjort. När det gäller vilka åld-
rar personerna hade som dog av pesten, framhålls det i litteraturen (som nämnts
ovan) att pesten, i motsats till många andra katastrofer, drabbade osedvanligt
jämt.30 Exakt vad det innebär att människor i arbetsför ålder drabbas lika hårt
som små barn och gamla är dock inte helt självklart. För att ha något att utgå
ifrån när det gällde hur själva pesthändelsen skulle föras in i modellen, gjorde jag
därför även statistik på åldersfördelningen av döda i Fleninge under pesttiden,
samt före och efter. Där kan påståendena i litteraturen om att pesten drabbade
alla åldrar tämligen lika bekräftas. Under övriga år dominerade dödligheten hos
småbarn (0–5 år) kraftigt, medan under peståren dödligheten var betydligt jäm-
nare fördelad, även om också då småbarnen hade högst dödlighet. Vad som också
är anmärkningsvärt är att så många saknar åldersuppgift från peståren, se figur 6.

Med en sådan modell kommer antalet födslar omedelbart efter pestutbrottet
att minska och fortsätta att vara proportionellt mot befolkningens storlek. Det är
alltså en dålig, eller snarare en för enkel modell, för att kunna beskriva det aktuella
fenomenet. En enkel förbättring fås genom att helt enkelt justera födelsetal och
dödstal, både när pesten inträffar och när den upphör, till de observerade värdena.
Detta är vad som har gjorts, och som visas i figur 7.

Med de höga födelsetalen efter pesten kommer antalet barn att öka drastiskt.
Efter 15 år borde också antalet vuxna börja öka. I denna enkla modell börjar
emellertid ökningen direkt, eftersom den är formulerad som att en viss andel av
barnen blir vuxna varje år (motsvarande andelen 14-åringar som blir 15), utan
hänsyn till barnens ålder. Det gör att med rimliga värden på parametrarna blir
den vuxna befolkningen i modellen år 1720 för stor. För att kunna hantera detta
måste alltså modellen i praktiken vara av Leslietyp, med en grupp för varje år,
åtminstone för 0–15 åringar. Med dessa modifieringar (modell A2, bilaga 1) fås
mycket riktigt en något bättre överensstämmelse med verkliga data när det gäller
befolkningsökningen efter pesten, se figur 8.

30Persson 2000, s. 407; Myrdal 2004, s. 15
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Figur 6: Antal döda per år under peståren, respektive åren närmast före och efter i Fleninge
socken. 0–15 u.å. står för döda barn utan åldersuppgift. 15–100 u.å. står för vuxna utan
åldersuppgift. Tveksamma fall eller fall där det inte alls framgår något om den dödes ålder
har förts till u.å.

Tyvärr saknas mantalslängder för åren 1711–1719 varför ingen kontroll kan
göras av dessa detaljer i befolkningstillväxten; inte förrän 1720 finns ju dessa be-
varade.

Om man dessutom vill att modellen ska hantera de ändrade födelsetalen, utan
manuell justering krävs att den på något vis påverkas av dödsfallen och de många
vigslarna. Det skulle man till viss del kunna åstadkomma genom att utöka model-
len och dela upp befolkningen i ogifta män, ogifta kvinnor och gifta par, där barn
i stort sett bara föds av gifta kvinnor (vilket de ju gjorde i verkligheten, se tabel-
lerna 1, 3 och 2). Även här måste förstås själva pestutbrottet naturligtvis hanteras
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manuellt. För att få med de stigande födelsetalen måste man emellertid också föra
in att nygifta par har högre sannolikhet för att få barn än andra par. Men då
närmar man sig gränsen för vad som är praktiskt att hantera med matriser.

För att få det att stämma med befolkningstalen från mantalslängderna hade
det emellertid även här krävts manuellt justerande av de parametrar som inte hade
kunnat bestämmas av befintliga data, vilket i och för sig kan motsvara den okända
in- och utflyttningen. Det gör dock att hela modellbeskrivningen får begränsat
värde, se vidare kommentarer i slutdiskussionen.

För att komma vidare krävs detaljstudier av personerna som faktiskt bodde på
de olika gårdarna, och vilka gårdar som stod öde. En fullständigare kartläggning
av förändringarna av befolkningen i en socken verkar dock inte låta sig göras. I
mantalslängderna står nästan bara mannen i varje hushåll upptagen med för- och
efternamn. Övriga personer tas oftast upp bara med förnamn, om ens det. ”Pigan
Sissa” eller ”Nils Olofsson och hustru” är exempel på vanliga uttryck. Detta gör det
omöjligt att säkert koppla andra än gårdsinnehavarna till motsvarande personen i
födelse- eller dödböckerna, eller ens i andra mantalslängder, speciellt som samma
namn ofta bars av många personer. Dessutom är många poster i praktiken oläsliga
(se figur 1). I kombination med avsaknaden av flyttningslängder blir de personer
som går att följa för få för att man ska kunna använda det till den här typen av
statistik.
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Figur 7: Antal födda och döda, samt befolkningen i åldrarna 15–63 år, enligt modell A1,
med utgångspunkt från data för Fleninge socken, jämför figur 5.
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Figur 8: Antal födda och döda, samt befolkningen i åldrarna 15–63 år, enligt modell A2
med, utgångspunkt från data för Fleninge socken, jämför figur 5.

5.2 Gårdar och gathus

Antalet gårdar som var brukade (i den meningen att antingen en man eller en
hustru eller båda är upptagna i mantalslängden) är tämligen lätt att komma åt i
mantalslängderna från år 1700 och 1710. Att para ihop gårdar från olika år visade
sig dock vara betydligt svårare, likaså att identifiera personer från de olika åren
med varandra.

Tyvärr verkar man dessutom ha ändrat lite grand på principerna för hur man-
talslängderna skulle föras mellan 1710 och 1720. I mantalslängderna från 1710 är
gårdar och gathus upptagna var för sig, medan det i 1720 års är svårare att utläsa
vad som är gårdar respektive gathus. Jag har därför nöjt mig med att betrakta
hus (eller kanske snarare hushåll), vare sig de var bondgårdar, gathus (eller torp),
och bara räknat hur många som varit bebodda respektive hur många som varit
”öde” eller ”manlösa”.

Att totala antalet hus har ökat markant från 1710 till 1720 både i Ekeby och
Fleninge antar jag också beror på ändrade principer för hur mantalslängderna
skulle föras.

Statistiken över bebodda hus visar på samma tendenser som för siffrorna för
befolkningen: Ekeby har drabbats betydligt lindrigare än Allerum och Fleninge;
andelen obebodda hus ökar under 1710 för både Allerum och Fleninge och är
fortfarande hög 1720. Man kan anta att betydligt fler var öde 1711 och 1712, men
som nämnts ovan saknas dessa mantalslängder.
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Socken 1700 1710 1720
Antal bebodda hus (%) 125 (99) 108 (83) 95 (72)

Allerum Antal obebodda hus (%) 1 9(1) 22 (17) 37 (28)
Antal hus 126 (99) 130 (99) 132 (99)
Antal bebodda hus (%) 52 (98) 52 (98) 59 (92)

Ekeby Antal obebodda hus (%) 1 9(2) 1 9(1) 5 9(8)
Antal hus 53 (99) 53 (99) 64 (99)
Antal bebodda hus (%) 44 (96) 40 (87) 44 (72)

Fleninge Antal obebodda hus (%) 2 9(4) 6 (13) 17 (28)
Antal hus 46 (99) 46 (99) 61 (99)

Tabell 4: Bebodda respektive obebodda hus i Allerum, Fleninge och Ekeby, 1700, 1710 och
1720. Med ett bebott hus menas en gård eller ett gathus som inte betecknas som ”öde”
eller ”manlös” i mantalslängden. Siffrorna från 1720 verkar inte vara helt jämförbara med
de tidigare, se kommentar i texten.

6 Slutsatser och diskussion

6.1 Återhämtningen

Det var stor variation från år till år även i vanliga fall i kyrkböckerna. Vissa uppgif-
ter sticker dock ut som anmärkningsvärda i samband med pestepidemin. Framför
allt de extrema dödstalen. I samband med de extrema dödstalen märks även det
förhållandevis stora antalet döda utan åldersangivelser. Visste man verkligen inte
åtminstone ungefär hur gamla människorna var som bodde i ens egen socken? I
många fall saknas även namn. Hade man så bråttom med att skriva in att man
inte kunde ta reda på uppgifterna? Var det bara en mindre erfaren inhoppare som
övertagit prästens uppgifter? Hade alla anhöriga och/eller grannar dött så att ing-
en visste vad vissa hette som dog? Var dessa okända döda kanske pestflyktingar
från andra socknar?

Något som också kunnat observeras är hur vigslarna ökade, direkt när pesten
bröt ut, och fortsatte vara märkbart höga under hela epidemin och en kort därefter.
Att antalet vigslar ökar är förstås ganska naturligt, med tanke på de många som
blev ensamma när deras partner dött i pesten; vad som kan vara förvånande för
en nutida betraktare är möjligen hur snabbt folk började gifta om sig.

En annan detalj är att födslarna höll sig på tämligen konstant nivå i absoluta
tal, vilket motsvarar en kraftigt ökade födelsetal i den decimerade befolkningen.
Det kan kanske ses som en oavsiktlig konsekvens av alla de nya äktenskapen, eller
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kanske som en medveten strategi hos alla de som förlorat sin barn.
Att befolkningen minskade markant även i en socken (Ekeby) där dödsfallen

knappt alls ökade under epidemin är också anmärkningsvärt. Utan ytterligare ma-
terial kan man bara spekulera i orsakerna, men möjliga orsaker kan vara antingen
att folk flyttade till de drabbade socknarna där det blev lediga arbetsplatser, eller
att folk flydde ännu längre bort från pesten.

Ännu 1720 var befolkningen i de två drabbade socknarna klart lägre än före
pesten och ett stort antal hus stod fortfarande öde. Man kan alltså inte säga att
de hade återhämtat sig. Men, när kan man säga att ett område har återhämtat
sig? När befolkningen är lika stor som före katastrofen? När alla hus är bebodda?

Går det då att modellera förloppet för pestepidemin för att om möjligt förklara
några av dessa fenomen? Ja, förmodligen. Åtminstone om man har fullständigare
data att arbeta med och att stämma av resultaten mot. Har mina försök att
modellera förloppet då lyckats med detta, att med modellens hjälp förklara några
av fenomen ovan? Nej, inte i strikt mening; på grund av bristen på framför allt
flyttningslängder har det rått för stor osäkerhet i flera av parametrarna i modellen.
Det har inte varit några problem med att få modellen att stämma; det har gått
att anpassa parametrarna så att de stämmer mot data. Å andra sidan hade man
kunnat anpassa den till nästan vad som helst; följaktligen kan man inte heller dra
några slutsatser av modellen. Så här i efterhand kan jag tycka att detta borde
jag insett från början, så att jag kunde valt en annan inriktning på uppsatsen.
Däremot har arbetet med att bygga upp modellen lett till insikter i vad som
hände med befolkningen i samband med pestepidemin och gett mig anledning att
ställa ytterligare ett antal belysande frågor kring detta; frågor som i och för sig
inte kunnat besvaras i särskilt stor utsträckning.

Ytterligare en väsentlig faktor som endast berörts i förbigående, och inte egent-
ligen undersökts, är barnafödandets koppling till antalet gårdar och hus. Nästan
alla barn som föddes var födda av gifta par. Men antagligen gifte sig inte folk
förrän de hade någonstans att bo, antingen på en gård eller i ett gathus. Nya hus
och gårdar byggdes antagligen inte heller så lätt. Antalet gifta par kanske därför
inte bara berodde på antalet personer i giftasvuxen ålder, utan även på hur många
hus och gårdar det fanns. Villkor av den här typen, liksom de tidigare nämnda
förmodade högre födelsetalen hos nygifta par, är svårt att modellera med hjälp av
matriser. Istället borde någon form av agentbaserad modellering kunna användas.
Då skulle även själva epidemin och smittspridningen kunna modelleras.
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6.2 Fel och brister

Vissa mindre felaktigheter i DDSS påträffades under arbetets gång. Det var dock så
pass få och små fel, att jag inte har anledning att betrakta det som ett problem för
den här undersökningen. Skulle jag själv hämtat materialet från originalkällorna
hade det rimligtvis blivit många fler fel.

Även i originalkällorna, kyrkböckerna, fanns åtskilliga brister, antagligen just
på grund av epidemin — många uppgifter saknades eller var bristfälliga. Speciellt
i dödböckerna för epidemiåren saknades ju både namn och ålder i många fall.
Antagligen var även prästerna själva sjuka, eller hann inte med.

Den stora bristen är att ingen hänsyn kunnat tas till in- och utflyttning, på
grund av bristen på flyttningslängder, samt att totalbefolkningen inte heller varit
tillgänglig då det saknas husförhörslängder eller motsvarande. Konsekvenserna av
detta, för vad som gick att undersöka, borde jag ju insett tidigare och tagit mer
hänsyn till vid arbetets utformning.

I själva räknandet på modellerna användes den mantalsskrivna befolkningen
direkt som antalet människor mellan 15 och 63 år; antagligen fanns ytterligare
människor som inte var beskattningsbara och som därför inte fördes in i mantals-
längderna, men som däremot kom med i de kyrkböckerna (dödboken).

Återhämtningen var långtifrån färdig 1720. Det hade varit lämpligt att fortsätta
ytterligare några år framåt i tiden för att på ett ungefär kunna säga när de berörda
områdena var återhämtade.

Som nämnts tidigare härjade andra epidemier, som till exempel smittkoppor,
vid den här tiden också i Skåne. Det kan givetvis ha bidragit till dödsfall i de
undersökta socknarna, men egentligen spelar det inte så stor roll, det var åter-
hämtningen efter katastrofen som var ämnet för undersökningen.

Samma sak gäller beträffande kriget som pågick. För de demografiska studierna
spelar de direkta orsakerna inte så stor roll. Om undersökningen däremot kunnat
inriktas mer på myndigheternas åtgärder hade det känts väsentligt att skilja på
vad kriget respektive epidemin hade ställt till med.

Detta var också något som ingick i mina ursprungliga frågeställningar, men som
inte hunnits med: vilka åtgärder som vidtogs av myndigheterna för att underlätta
normaliseringen av förhållandena. Antagligen var det i första hand upptagning med
skattefrihet, precis som efter skånska kriget. Dokumenten som innehåller sådana
uppgifter är dock inte enkelt sökbara på Landsarkivet utan kräver betydligt mera
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tid. När inte detta hanns med blir inte heller jämförelser med förhållandena efter
skånska kriget aktuella.

En annan fråga som också ingick i mina ursprungliga frågeställningar var vem
som övertog gårdarna där innehavarna dött. Det kunde ju vara personer som flyt-
tade in från mindre drabbade områden, grannar, drängar och pigor, eller bara
en blandning av dessa. Detta gick i viss mån att studera via mantalslängderna,
men det var oerhört svårt att identifiera personer i ett dokument med personer i
ett annat. Det blev därför inte meningsfullt att redovisa några resultat av dessa
undersökningar.

25



Referenser

Publicerade källor

DDSS, Demografisk Databas Södra Sverige. http://ddss.nu/ (hämtad
2011-03-05).

SVAR, Svensk Arkivinformation, Riksarkivet. http://svar.ra.se/ (hämtad
2011-03-12).

Litteratur

Bolin, Sture (1963). ”Pesten i Skåne”. I: Ale. Historisk tidskrift för Skåne,
Halland och Blekinge 1963:3. Lund, s. 33–41.

Caswell, Hal (2001). Matrix Population Models: Construction, Analysis and
Interpretation. Andra upplagan. Sinauer Associates.

Gissel, Svend (1981). Desertion and land colonization in the Nordic countries
c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on
deserted farms and villages. Scandinavian research project on deserted farms
and villages 11. Almqvist & Wiksell international.

Harrison, Dick (2000). Stora döden. Den värsta katastrof som drabbat Europa.
Stockholm: Ordfront.

Hörfors, Olle (1986). ”Befolkningen i Saltvik före och efter den stora Nordiska
ofreden, 1700–1721”. I: Åländsk odling 1985 (45), s. 23–32.

Kot, Mark (2001). Elements of mathematical ecology. Cambridge University
Press.

Leide, Helga (1971). ”Ödeläggelse och uppodling efter skånska kriget”. I:
Scandia 37. Lund, s. 398–461.

Myrdal, Janken (2004). Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. 2:a upplagan,
enbart nätpublicerad. Uppsala: SLU, Avdelningen för agrarhistoria.
http://www2.ekon.slu.se/agrar/Forskning/Artiklar/Digerdoden.pdf
(hämtad 2007-10-13).

— (2007). ”Källpluralismen och dess inkluderande metodpaket”. I: Historisk
tidskrift 2007 (126):3, s. 495–504.

Persson, Bodil E. B. (2000). Pestens Gåta. Farsoter i det tidiga 1700-talets
Skåne. Doktorsavhandling. Lunds universitet, Historiska institutionen.

26



Persson, Bodil E. B. (2006). Gud verkar med naturliga medel. Pestens härjningar
i Skåne 1710–1713. Lund: Nordic Academic Press.

Wannerdt, Arvid (1982). Den svenska folkbokföringens historia under tre
sekler. Solna: Skatteverket. http://www.skatteverket.se/privat/
folkbokforing/omfolkbokforing/folkbokforingenigaridag/
densvenskafolkbokforingenshistoriaundertresekler . 4 .
18e1b10334ebe8bc80004141.html (hämtad 2011-05-27).

Åberg, Alf (1946). ”Ödegårdarna i Skåne och deras upptagande efter kriget
1675–79”. I: Karolinska förbundets årsbok 1946, s. 50–74.

27



Bilaga 1
Matematiken bakom Lesliemodellen

Matriser och vektorer

Inom matematiken och inom många tillämpade vetenskaper används något som
kallas matriser och vektorer för att på ett bekvämt sätt hantera beräkningar på
system som beskrivs av många olika variabler. Ett exempel är datorgrafik. Punk-
ter i den 3-dimensionella beskrivningen i spelet eller ritprogrammet beskrivs med
hjälp av vektorer, där en vektor innehåller de tre koordinaterna för en punkt. En
matris beskriver sedan hur den tredimensionella punkten transformeras till den
tvådimensionella skärmen.

En vektor brukar betecknas med små, fetstilta bokstäver, exempelvis: u, v, v1

och v2.
Talen i en vektor skrivs sedan antingen på höjden, i kolonnvektorer, eller på

längden, i radvektorer. Här kommer bara att användas kolonnvektorer.
Exempel på en (kolonn)vektorer med två element:

v =
 7

5


Matriser består av ett antal tal, organiserade i ett rektangelformat område,

ofta kvadratiskt. De brukar betecknas med stora fetstilta bokstäver, som A, B
eller L.

Exempel på en kvadratisk 2 × 2-matris:

S =
 1 2

3 0


Matriser och vektorer kan sedan adderas och multipliceras enligt speciella räk-

neregler. Multiplikation är det intressanta, eftersom det är det som används när
matriser beskriver hur vektorer (eller andra matriser) transformeras. Multiplika-
tion av matrisen S och vektorn v ovan blir:

Sv =
 1 2

3 0

 ·

 7
5

 =
 1 · 7 + 2 · 5

3 · 7 + 0 · 5

 =
 17

21
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Varje tal på rad nummer i multipliceras med varje motsvarande tal i vektorn,
alla produkterna summeras, och summan blir talet på plats nummer i i resul-
tatvektorn.

Multiplikationstecknet sätts normalt inte ut mellan matriser och vektorer som
ska multipliceras, precis som för vanliga variabler. Sv är alltså samma som S · v.

Populationsdynamik på matrisform

Lesliemodellen kan med fördel formuleras på matrisform. En vektor b får repre-
sentera populationen, där varje tal i vektorn anger antalet individer i en viss ål-
dersklass (kohort). Matrisen kommer då att beskriva förändringen av vektorn b
från ett år (eller något annat tidsintervall) till nästa. Elementen i översta raden
på matrisen är då födelsetalen, fi, medan överlevnadstalen si (se figur 2) hamnar
ett steg under diagonalen:

b =



P0

P1

P2
...

Pi−1

Pi

Pi+1


L =



0 f1 f2 · · · fi−1 fi fi+1

s0 0 0 0 0 0 0
0 s1 0 0 0 0 0
0 0 . . . 0 0 0 0
0 0 0 si−2 0 0 0
0 0 0 0 si−1 0 0
0 0 0 0 0 si 0


Befolkningen vid år i+1 kan då beräknas ur befolkningen år i genom uttrycket

bi+1 = Lbi

Observera att dödsfall och dödstal inte syns explicit här. Dödstalen kommer
in genom att överlevnadstalen är mindre än ett.

För att kunna plocka ut dödsfallen så att de kan jämföras med verklig statistik
kan man sätta upp en radvektor med dödstalen (d) för de olika åldersklasserna

d =
(

d0 d1 d2 · · · di−1 di di+1

)
.

Antalet dödsfall ett visst år i blir då helt enkelt d · bi.
Om åldersgrupperna omfattar längre tid ett tidssteg (Lefkovitchmodellen) kom-

mer en del individer att kunna stanna kvar i samma åldersgrupp från ett tidssteg
till nästa. Då måste detta beskrivas med ytterligare en parameter ri, som anger
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andelen i grupp i som blir kvar.
Motsvarande matris, blir då:

L =



r0 f1 f2 · · · fi−1 fi fi+1

s0 r1 0 0 0 0 0
0 s1 r2 0 0 0 0
0 0 . . . . . . 0 0 0
0 0 0 si−2 ri−1 0 0
0 0 0 0 si−1 ri 0
0 0 0 0 0 si ri+1



Modell A1

Här beskriv befolkningsstrukturen (b) mycket grovt, med bara tre kategorier: barn
(b), vuxna (v) och gamla (g), alltså en Lefkovitchmodell:

b =


b

v

g

 LA =


rb f 0
sb rv 0
0 sv rg


där f är födelsetalet (för vuxna — födelsetalen för barn och gamla är noll); rb,
rv och rg är andelen för barn, vuxna respektive gamla som blir kvar i sin grupp,
medan sb och sv andelen som transfereras från barn till vuxna respektive från
vuxna till gamla.

Från tabell 3 har vi medelvärden per år för 1700-1709 10,1 födda och 7,5 döda,
alltså ett födelseöverskott på 2,6. En rimlig gissning är att av detta hamnar 1
bland barn, 1 bland vuxna och 0,6 bland gamla. De 0,3 döda utan ålder fördelar
jag jämnt bland övriga kategorier för att totalantalet ska stämma. Bland barnen
dog då 3,3.

Å andra sidan har vi att den mantalsskrivna befolkningen för Fleninge år 1700
var 148, medan antalet 1709 var 123. Totala antalet vuxna minskade alltså med
25/9 ≈ 2, 8 per år. Det skulle innebära att netto 3,8 vuxna personer per år flyttade
ut, eller på annat sätt försvann. Antalet barn och gamla som på motsvarande
sätt flyttade ut går inte alls att komma åt på något sätt. Det är bara att gissa.
Antagligen var det mest ensamma vuxna, pigor och drängar, som flyttade; antalet
barn och gamla som flyttade ut bör då vara mindre. Jag antar att netto 2 barn
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och 1 gammal flyttad ut.
Om 10,1 barn föds, 3,3 dör, 2 flyttar ut och 1 av födelseöverskottet är barn

innebär det att 5,8 förs vidare till vuxna. Bland de vuxna dog 2,1 och 3,8 flyttade
ut, medan antalet minskade med 2,8; då förs 2,7 vidare till gamla. Av de gamla
dog 2,1 och 1 flyttade ut och antalet ökades med 0,6.

Då har vi för kategorin barn att dels att f ·v = 10, 1 dels att (rb ·b+f ·v)−b = 1.
För de vuxna har vi att sb · b = 5, 8 och att (sb · b + rv · v) − v = 1. Motsvarande för
de gamla blir att sv · v = 2, 7 och (sv · v + rg · g) − g = 0, 6. Dessutom har vi från
mantalslängden 148 vuxna år 1700. För att få en uppskattning på antalet barn ser
man att antalet barn i varje åldersklass måste ligga mellan 10,1 (antalet födda) och
5,8 (som blir vuxna). I själva verket dog 11 av de 19 födda barnen under sitt första
levnadsår, varför medelantalet per åldersklass måste ligga betydligt närmare 5,8 än
10,1. En rimlig gissning blir 7. Totalantalet barn blir då 7∗15 = 95. Antalet gamla
är svårare att uppskatta, men det gör inte så mycket eftersom de inte bidrar till
övriga kategorier. Men de äldsta som dog var mellan 80 och 90; om man antar en
jämnt avtagande fördelning från 63 till 88 (25 år) blir medelvärdet för återstående
livslängd för en 63 åring 12,5 år. Antalet blir då 2, 7 · 12, 5 ≈ 33. Då finns där 9
ekvationer och 9 obekanta; alltså kan alla parametrarna bestämmas (räkningarna
redovisas ej).

Beräkningarna har gjorts för att bestämma startparametrar med utgångspunkt
från data år 1700. Därefter sjönk emellertid folkmängden; då innebär det att de
medelvärden för perioden 1700–1709 som också utnyttjats kommer att vara för
låga som startvärde, eftersom även dessa sjunker i perioden. Ett visst manuellt
justerande av parametrarna krävs därför, så att den vuxna befolkningen också i
modellen blir 123 personer år 1709.

Med

b1700 =


95
148
33


och

L =


0.8811 0.0682 0
0.0611 0.9399 0

0 0.0182 0.9000


så fås successiva värden på b, det vill säga för åren 1701, 1702 och så vidare, genom
att rekursivt beräkna b1701 = Lb1700, b1702 = Lb1701 och så vidare.
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För peståren blir koefficienterna i matrisen med motsvarande resonemang istäl-
let:

L =


0.5530 0.0567 0
0.0483 0.8299 0

0 0.0162 0.6946


och för 1712–1720:

L =


0.8467 0.1695 0
0.0667 0.9797 0

0 0.0263 0.8856

 .

Beräkningarna (matrismultiplikationerna) för hela perioden 1700–1720 har sedan
gjorts i datorprogrammet Matlab. Se figur 7.

Modell A2

Modell A2 är samma som A1, förutom att gruppen barn har delats upp på 15
olika grupper, en för varje år. Förändringar i födelsetalet kommer då inte att slå
igenom på den vuxna befolkningen förrän efter just 15 år. Parametern s0 har valts
för att ta hänsyn till den höga spädbarnsdödligheten, medan övriga s-parametrar
för 1–15 åringar har satts lika, med villkoret att lika många ska bli vuxna per år
som i modell A, så länge födelsetalet är konstant. Lesliematrisen för år 1700–1709
blir då:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0682 0
0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.98 0.9413 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0182 0.9



.
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