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Agrar-ekonomisk ukveckhing, agosfrgkkturer
och sociala oroligheter i
de nordiska landerna c:a 1350 - 1408

Komparativ metod har länge statt i centrum, när man i internationell forskning analyserat den ekonomiska och demografiska utvecklingen i Europa under senmedeltid
och 1500-tal. Jämförande perspektiv har tjänat bhde till att riva ner och att bygga
upp övergripande förklaringsmodeller. Det ar t ex signifikativt, att Robert Brenner i
en modern giranskning kontrasterar Osteuropa-Västeuropa och Frankgte-England
för att dels kritisera tidigare huvuidförklaringar till den s k senmedeltida agrarkrisen,
dels ge stoff åt egna hypoteser.'
Det ar följaktligen helt i linje med allmänna strömningar, att de nordiska bondesamhällena under senmedeltiden har undersökts inom ranien för ett komparativt projekt, som liápt under hela 1970-talet.2 Av den hänsyn till kallmaterialets begransningar, som medeltidsforskaren i så hög grad måste iakttaga, har framf6r allt bebyggelse- och avradsförändringar hamnat i fokus för uppmarksamheten. Det gäller bl a
att komma åt reduceringar i jordiigarnas inkomster genom ödeläggelse och avradsfalall.
Gardar och byar, avradssatser och priser - på de stenarna har med andra ord rekonstruktionen byggt. De utgör de mest gripbara elementen f6r en socialhistorisk
analys av medeltidens och 1500-talets bondesamhalle. Men det är inte bara k21Porna
som styr forskningsprocessen. Allmänna föreställningar hämtade från tidigare litteratur eller explicita teorier ger en ram för sökandet efter sammanhang. Den historiska
verkligheten har varit fylld av individer och grupper, manskliga initiativ och reaktioner. Agrarekonomiska eller bebyggelsemassiga trender kan därför inte isoleras frain
det sätt, på vilket manniskorna ordnat sitt liv socialt och juridiskt. Detta galler antingen organisatioi~enkännetecknats av tvang eller frivillighet; det sociala mönstret
av stabilitet eller tviira kast av konflikt och omstartningar.
Den rurala utvecklingens sociala dimension har ocksi intagit en självMar plats inom forskningen om den senmedeltida »-rarkrisen)), den nordiska likaväl som den
europeiska i övrigt. Samtidigt har problematiken framstatt soan mycket sv5rbedömd.
B1 a ar arten av relation mellan de agrar-ekonomiska processerna å den ena sidan och
socida mönster och motsättningar den andra långt ifrån självMar.
Schematiskt uttryckt kan resonemanget gå i tre riktningar:
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a) Den socida strukturen eller sociala spanningar i samhi-i8let har Bett till förandringar
i lantbebyggelse och ekonomi.
b) De sociala aspekterna ar inte kausala i förhåkmde till förandringar i Pantbebyggelse och ekonomi, men de k m vara bestammmde för dessa förändringars varaktighet
och intensitet.
c) Förändringar i bebyggelseutveckhg, avradsföhalanden eller andra faktorer, som
hänger samman med den agrara ekonomien, har till konsekvens haft andringar i sociala omstandi&eter eller mönster.

I det första fallet skulle allts&orsaken till bl a Bdegårdar ligga i faktorer, som harBeds ur ett områdes sociala struktur, eller i konflikter mellan grupper i samhället. Till
detta betr&telsesatt får, raknas analys av strukturomvandlingar, då stora godsagare
medvetet skapat ödegkdar för att istället utnyttja jorden som betesmark vid animalieproduktion. Ocksa en överghg från koncentrerad godsdrift till ett komplex av
landbogadap kan teoretiskt sett medföra boPtrationaliseringar av bebyggelseefieter,
som varit olampliga fOr Brendbodpift.
Enligt synsätten b) och c) ar förhallandet annorlunda. Bebyggelse- och avradsförändringar drivs primart fram av andra f&torer, t ex befolknings- eller kBhatvariationer. Men förändringarnas genomsl~skraftvarierar med de sociala stmkturerna. Eller
också sker i den sekulldara anpassningen till ett nytt ekonomiskt eller demografiskt
Bage också förskjutningar i de sociala relationerna. Aktuella fragor enligt synsätt c)
blir t ex, om senmedeltidens bebyggelse- och avradsförandringar verkligen inneburit
en »)kris»fOr någon grupp i samhdlet. Var effekterna analoga i alla de nordiska Bänderna? Och vem gynnades av det mer expansiva skeendet under B 500-talet?
Inom Det nordiska ödegkdsprojektet uppmarksammas samtliga de namnda
perspektiven och frågor, som härleds ur dem.3 Vad som däremot inte talhört projektets arbetsområde, har varit att diskutera den -rar-ekonomislra utvecldingens sockla
f~kjdeui ckeros potentiellt ytterst@konsekvens: bondeousligheter. Det kan finnas flera
skid till att inte göra detta. För det fOrsta ar det aldrig I5tt att svertygande lanka data
rörande den >wb%ektiva»
eltonorniska verkPigheten till uttryck för historiska aldörers
politiska dler sociala missnöje. FOr det andra ligger Det nordiska ödegkdsprojektets
samlade resultat p3 en generaliseringsnivå, som uppnatts genom jamförelser mellan
ett antd intensiwndersökta områden vilka utvalts utan tanke gå de sociala oroligheternas lokalisering och geografiska spridning. Slutligen %rdet möjligt att alldeles förneka det intressanta i en ekonomisk bAgrundsteckning till uppror, aven om denna
standpunkt torde vara ovanlig.
W andra sidan finns det ocksi agument för att verkligen genomföra en analys,
som tar sikte på den -rar-ekonomiska utvecklingens samband med kaHida bondeoroligheter under perioden. H nordisk litteratur firnskymtar i galva verket redan vissa
försOk att förklara bondeuppror med hanvisning till det dlmanna ekonomiska och
demografiska skeendet under senmedeltiden. 1 PnternationeP1 forsknkg &terkommer
stáindigt en diskussion av teorier, som definierar uppror sasom sociala fenomen med
i humdsak ekonomislta orsaker och som försöker precisera arten av dessa ekonomis-
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ka faktorer. Det galler teorier med upphovsman som t ex de Tocqueville, Marx,
4 Davies eller M Q l ~ o n Det
. ~ är i sammanhanget inte ovanligt, att samhallsforskare i
olika lander förenar sig i ett skrik efter utökad historisk, empirisk prövning av de
stora teorierna.' Man kan som historiker Iita dem skrika. Eller också tar man upp
handsken.
H det sistiiämnda fallet ar det att göra det alnaltför Patt för sig att avvisa upprorsteoriernas anspråk p i allmangiltighet enbart genom att t ex framhålla, att Marx grundade sina teorier p5 1700- och 1800-talens europeislta erfarenheter, att Tocqueville
generaliserade utifrån franska och merikanska revolutionerna, eller att Davies'
främsta empiriska material galler Dorr's Rebellion i Amerika 1842, ryska revolutionen 1917 och den egyptiska revolutionen 1952. Sadan kunskap manar till fbrsdctighet och sjalvstandighet i tillbpningen av teorierna. Men den befriar inte fran kravet att tanka efter, om teorierna ändå fångat något som ar väsentligt även för handelser och perioder, som inte tillhört upphovsmannens omedelbara referensramar. Lika
lite befriar öppenhet för teoriernas varde 5 andra sidan från kravet att göra klart, om
empirisk prövning visat de generella antagandenas ofmktbarhet. Teorivanlighet betyder inte att man sväljer vilka abstraktioner s o n helst och kastar överbord historikesnas vanliga malsattning att komma åt hur saker och ting egentligen förhallit sig. Den
betyder endast, att man anser andra forskares ~ n p u n k t e rvarda att diskutera och
s teorier eller har sin in~irationskäuai teorier.
pröva, aven om de f r a m f ~ r som
Det ar mot denna bAgrund, som vi har skdl analysera agrareltononisk utveckling, ägostrukturer och sociala oroligheter P Norden från slutet av 1380-talet och
fram till ca 1608. För tydlighetens skull skal8 det understrykas, att inga nya empiriska rön kommer att redovisas om det konkreta födoppet av en rad uppror. De nya
empiriska resultaten rör de ekonomiska och bebyggelsemassiga realiteterna, inte upproren per se. Det gäller inte heller att p i grundval av tidigare forskning ge en uttömmande presentation av vartenda uppror i de nordiska Panderna under perioden, oavsett om orsaken ansetts vara av politisk, ideologisk eller ekonomisk art. Istallet representerar uppsatsen ett försök att kritiskt diskutera samband mellan just ekonomiska
förhalanden och vasentligare bondeuppror - samband som aktualiserats bade genom
teoretiskt och Piistoriografiskt studium.

Teoretiskra och histopaogafkka utgaingspunkter
Vilka sociala oroligheter under perioden kan i någon rimlig bemärkelse betraktas
som bondeuppror? Frågan ar besvärlig. Tillgangliga upplysningat- om oroligheternas
sociala och geografiska omfattning %ri atsltilliga fall bristfalliga. Upprorens genornf ~ r a n d ekunde bli komplic.crat. Revolterna omfattades ofta av flera sapnliählsgreapper, och i ledningen stod m h g a gånger sociala eliter. Men de skandinavislta länderna
var p& medeltiden och B 500-talet annu utprgglade agrarsamhaPlen, och de flesta mer
spridda upprorsrörelser hade en förankring bland bönderna. Som bondeuppror far
sålunda raknas mer omfattande revolt- eller protestaktioner, dar bönder och bönders
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intressen varat tydligt inblmdade, aven om upproren Btt ett socialt sett lcomplext
förlopp och även om de haft stark anknytning till politisk maktkmp.
Betydelsehua oroli&eter har ägt rum i Danmark bl a B434 (framför a111 Skåne
och Halland), kring 1440 (B438 på SjijLPlland och andra stanen i landet, 1441 i nordliga
Jylland) samt p& 1520- och 1530-talen; i Sverige bl a p5 1430-tdet (Bngelbrektsupproret 1434-36, Pukefejden '$436-371, i viss min 1463 (i Uppland) och ptå 1540tdet (Dackef@den 1542-43); i FinErend 1438 (sarslráHt Satakunda och Tavastland),
a544 (i sydvastra Finland) och pai 1590-halet (aglubbeknget i Osterbotten, norra Tavastland och Savolax 8595-97); i h r g e 1436-38 (Oslo-regionen), Erring 1500 (bl a
Oslo-regionen och Bohuslän), under perioden 1520-45 (t ex upproren i Telemark
1539, den s k sztesdolreisinga 1548) samt p& 1590-tdet ($röndelag); p&Island air
1433. I ett komparativl perspektiv kan man s e a , att P varje fal1 2.330-falet samt
1520-1540- fale^ framstår som socialt spanningsfyi~daperioder i flera av de nordiska
Ianderna.
Intressant ar att man i litteraturen finner Itopplingar mellan ekonomiskt läge och
revolt, som för tankarna till olika sociologi8a revoPutionsteoriw. S i har Lars-Arne
Norborg hävdat, att nedsateningarna i awaden visan hur 1408-taPets svendca bönder
befann sig i ekonornikt uppAtgående: »trotsiga i vetskapen om sin nyckelställning i
samhiillet Bärgte de dltmera sina krav och skydde inte att betrada samhaHsomstörtningens väg)). Senmedeltidens agrarkris lax varit stosgodsagarnas kris, medan samtidigt den arbetande klassens villkor har förbättrats. Denna socialt differentierade utveckling ar enligt Norborg sannolikt bkgrunden hi11 böndernas politiska insatser i
Sverige under 1400-tdet.'
1 kontrast till Norborg har emdlertid Jörgen WeibuliB menat, att uppfattningen om
det ekonomish uppsvinget &r 1400-talets bönder k m vara en konstruktion: ))Det
torde inte vara uteslutet att andra histofiker kommer att i amadssankningen se ett
vnttnesbörd om böndernas förarm~wgoch bondeupproren som en fdjd av denna.))
FQrsämrade odlingsbetingelser Icm nämligen ha Bett till begracsningar i produktionsresultatet ocksa för bönderna.'
Som Birgitta Odin frmhållitg, skulle debatten Norbog-Weibull Btunna återföras
på dels en tolkning i de Toequevilles anda. Denna g h ut på att bönderna mobiliserats
i politisk kamp i en period av förbattrade förhglanden för dem själva. Dels framtonar
ett utarmningsperspektaa7 med marxistiska pxalleller. Revolter utbryter när bönderna
plågas av svaPigheter att försörja sig på sin egen
NAgon medveten teoráanhytning sker dock inte hos de n m n d a forskarna. En $5dan finner man däremot i andra arbeten p2 nordisk botten, som speciellt försökt
f k g a bonderesningarnas dynamik. S&anviinds en historiematerialistisk tolkningsram
hos Hdvdan Koht, Benito Scocozza och Bans WaPlentin."
H sitt stora verk om norska bondeuppror från 1300-till 11900-talen =betar Koht i
hög grad u t f i k begreppsparet över- och underklass. Till överklassen och dess redskap hanförs statsmakten, överordnade institutioner, ambetsman och adel. UnderMassen konstitueras av bönder och egendomslösa. Smh%llssystemetkännetechas av
feodalismens ojämna tillgtång till produ8ctionsmedlen och av överMasseils krav på bön-
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dernas produktionsöverskott. Till sin art har föih%laiadet över- och underklass varit
exploateriing och utsugning. Darigenom har mer eller mindre dranaatiska klassmotsiittningar blivit oiraAnkomliga.
När Benito Scocozza i sin tur andyserar klasskampen E Danmarks historia under
1500- och 1600-eden rör h m sig med en teoretisk konception, som uppvisar stora
likheter med Halvdan Kohts. Underklassens sociala motpol ar en överklass, som inPcBuderar både stat och adel. Liksom Koht betraktar Scocozza en utsugning av bönderna som typisk för hela perioden, dvs under j)feodalismem>.Fr o m 1500-talet k r sökte adeln i Danmark öka sina intaliter genom godskoncentrationer och genom éikade ansprat på arbetsplikt vid godsen. Exploateringen skärptes d ä m e d ytterligare.
Ett liknaiide tema har nyligen också varierats i svensk historisk forskning. Sk synes Hans Wallentin t o m hävda att själva orsaken till de agrara och demografiska
förändringarna fr o m mitten av 1300-talet låg i utsugningen. Redan i början av 1300talet sltulle hela merprodukten Ila tvingats av bönderna. I utarrnnkgens sp" f6ljde
svälten och sjukdomzna. Pesten i mitten av 2300-talet var bara höjdpunkter1 B en utveckling, som målats i mörka fiïger. Först sedan bönderna Pychts g ~ r sin
a protest
mot skattetrycket hörd i och med Bngelbrektsupproret 1434-36, f6rbättrades deras
situation nigot.
Man erinras emellertid aven om andra övergripande upprorsteorier än Marx9 och
de Tocquevil8es, nar man överbPickar nordisk litteratur om sociala oroligheter P 1400och 1508-talens sarnhäIPen. Sociologen J~mesC Davies har argumenterat för tesen
att ett revoiutioniirt läge iappsth först då en Iingvarig period av ekonomisk tillväxt
bryts genom en kort period av stagnation eller nedgång.'"tt
närbesläktat synsätt
förefaller Aterfinnas hos den danske historikern Troels Dahlemp. Han hävdar att
bondeoroligheterna i Dmmcerk under senmedeltiden inte skdl ses som nagra proletära rörelser. Snarare var de en reaktion från medelklassens sida i en tid, då den erfor
svårigheter, medan å andra sidan högadel tillsammans med småbönder och egendoinslösa fick det bättre. l2
Nära Davies' teori om den avbrutna positiva trenden i ekonomien ligger dessutom
Lars-Olof Larssons analys av den största bonderesningen i B 500-talets Sverige, Dackefejden på 1540-talet. Liksom Norborg anser Larsson att den knappa tillgången pA
arbetskraft under 1400-talet tvingat jordägarna att visa större hänsyn mot sina Pandbönder. Pi motsvarande satt f6rmidde de sjdvag-nde bönderna d2 att dra nytta av
den agrara utvecltlingen. Dels kunde de förvärva ödelagd jord, dels kunde de utnyttja
allmänningarna som inte Iangre splittrades på grund av nyodling. Slutligen minsltade
hundskatten i omradet. Det var därför en positiv utveckling för bönderna som bröts,
nar h o n a n s och adelns fiskala krav öltade betydligt i början av 1580-talet och sarskilt PT o m 1539. I detta liige utbröt upPror.l3
B inriktningen p% ett tilltagandc skattetryck som utlösande faktor för sociala oroligheter har Larssons arbete paralleller i litteraturen ock$$ om 1400-talets revolter.
Flera forskare har t ex tolkat de danska bondeupproren kring 1440 i termer av församrade levnadsvillkor för bönderna under förra delen av 1408-talet. Orsaken skulle
vara inte minst öltade pålagor från kronan, men aven godtycke och jordförvärv från
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ridsaristokratiens sida. Resonemang av denna art återfinns t ex hos Erslev och Habricius.14 I en nyligen publicerad artikel tillskriver också Hain Rebas en allmän aristokratiseringsprocess i Danmark alltsedan Erik av Pommerns trontillträde och riksrådets ekonomiska politik en avgörande roll för den dmslta dlmogens revolter under
denna tid.I5
Aven hos Erik Lönnroth i hans analys av Engelbrektsupprorets probleinatk står
ekonomiska omstandigPieter för bönder likaväl som f6r andra samhaUsgrupper i
centmm för uppmarksamheten. Lönnroth vill dock inte generellt lasta den skandinaviska unionens skattesystem eller finansiella tryck f8r missnöjet. Istallet låg bakgrunden i de penningbehov och den äventyrliga myntpolitik, som framkallades av
unionens utrikespolitiska kris under 1420-talet och början av 1430-talet. Dessa mer
temporara komplikationer var enligt Lönnroth orsaken till en materiell nöd hos
befolhingen. Den utlösande faktorn blev den akuta handelspolitiska krisen för
Bergslagsområdet, som under kriget 1427-32 fick se sin malmhandel allvarligt
störd.16
H finländsk forskning har den tunga skattebördan ansetts vara en huvudorsak till
upproret i Ovre Satakunda 1438, aven om speciella motsattningar mellan fralsemän
och bönder rörande fisken, kvarnställen och utmarker också bidragit till att tända
gnistan just i Satakunda."
Tunga skatter eller handels- och krigskonjunkturella svhigheter har följaktligen i
flera arbeten haft funlctionen av förklaring t31 1430- och 1440-talens uppror i Danmark, Sverige och Finland. Men tili skillnad från Koht, Scocozza eller WdPentin har
man i allmänhet inte klassificerat en lång period dessförinnan som en tid av utsugning av bondeklassen. Det kronologiska perspektivet har med enstaka undantag
varit kortarels, och terminologien har varit präglad av icke teoribundna, varierande
uttryck för ekonomiska svårigheter.
Av det sagda framgår, att man i nordisk forskning finner förklaringar till bonderevolter som n viss utsträckning kan systematiseras i samma teoretiska termer, som förekommit i internatioilella diskussioner. Det ar fijirklaringar, soni tar sikte på de ekorzomiska variab~ernabakom upproren istället för de rent politiska eller ideologiska.
Det är emellertid endast i Kohts, Scocozzas och Wallentins fall, som teorianknytningen varit explicit. Oniga %beropde forskare har nalkats de uppror de fokuserar ad hoc, utifrån det källmaterial och det konkreta h&delseförlopp som varit ktuellt i de speciella fallen. Dessa skillnader ar i och för sig historiografiskt intressanta. Vasentligast har ar emellertid frigan, hur forskarna narrnare bestämt försökt
underbygga sina tolkningar av bondeupproren. Var placerar de med sina olika perspektiv den faktiska bevisbCPrdan3 Med vilka metoder analyseras bakgrunden till revolterna? Vilka mer konkreta frågor stalls för att verifiera eller falsifiera olika f6rHaringar? Ar den begreppsapparat, som anvands, fruktbar och adekvat vid konfrontationen med det historiska kalmaterialet?
De nämnda fr&orna hänger naturligtvis ofta intimt samman. Sa genererar en viss
teori hos Koht, Scoccozza och Wallenatin bestamda begrepp. Begreppen styr i sin tur
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uppmärksanaheten mot vissa sidor av den historiska verkligheten. Valet av perspektiv
medför o c h 5 val av folcens vad gäller det som skall f ~ r k h r a sDetta
.
är tydligt hos t ex
Koht. Eftersom produktionsmedlen inte endast &gsav pproducenterna själva och ~ w r klassen ställer laav p i underklassen i form av arbets-, penning- eller produktra~~&a,
blir Uasskampen oundviklig. IFölj&tligen är det hos Koht egentligen inte det fakctum
att uppror utbryter som behöver förklaras. Bans intresse riktas istallet mot exploateringens mekanismer vid olika tidpunkter, dvs det ekonomiska förtryckets olika uppenbarelseformer, s m t upprorens konkreta förlopp och förmaga att kombinera sociala och nationella syften.
Någon diskussion om hur begreppet utsugning skdl förankras empiriskt förs inte
i Kohts arbete. Implicit ligger emellertid tre sätt att bestyrka exploateringen av bönderna:
a) genom att visa att en vasentlig del av jorden inte ägdes av producenterna sjalva,
dvs bönderna,
la att adel, Itrona och kyrka Iträvt en del av 6verskottet från
böndernas produktion,
c) genom att hänvisa till uttalade kl-orna

f r k de upproriska själva.

H sjalva verket synes dock utsugniaigen av underldassen narmast ha karaktiiren av
postulat för Koht. Ingenting tyder heller enligt hans åsikt på att landbanderna fått
det bättre soni en följd av bristen på arbetskraft efter epidemierna p5 1300-talet. Däremot hade bölderna under senare delen av 1300-talet Itanske n k o t Iattare för att
havda ratten till sin jord. Fr o m mitten av 1408-talet var emellertid, enligt Koht,
adeln samt lcjrrldiga stormän och institutioner alltmer p5 offensiven. Dessutom expanderade kronan och gynnade indirekt stormannen. 1.580-talets bondeoroligheter
blev den logiska konsekvensen, i all synnerhet som kronans skattekrav ocksi Bkade
under 1 5 0 0 - t a ~ e t . '-~ Analysen ger alltså en viss differentiering langs tidsaxeln. Andå
ar det uppenbart att Koht betraktar Massrnotsättningen och dess orsaker narmast
som en konstant faktor under perioden.
Annu mindre an hos Koht utsatts hos Scocozza och Wallenlin begreppet utsugning
för någon systematisk analys - med nyanseringar i tid." I botten förefaller även hos
dessa forskare ligga det teoretiska antagandet, att redan den ojämna egendomsfördelningen och förekonilsten av skatte- och avradskrav gett grogrund f ~ uppror.
r
Det är
alltså en aut-bestaming av de studerade samhalena i relation till den marxistiska teorins fasuppdelning, som ger förklaringen till upproreri.
Vilka invändningar kan då riktas mot denna marxistiskt inspirerade upprorsanalys
i de nordiska länderna? En gäller begreppsapparden, som onekligen präglas av ganska
grova kategorier. I överensstämmeise med ett marxistiskt konfliktbegrepp räknar man
endast med två parter: överMass och underklass. I norsk forskning har också Ottar
Dahl kritiserat Koht för en alltför vid och vag terminologi, där klasskamp fir omfatta
de flesta konflikter av mer allmin ekonomisk art och där bestämningen av bönderna
som en enda Idass kan dölja uiktiga skillnader och motsättningar inom bondesamfundet. Dahl anför även kritiska synpunkcter inot Kohts uppfattning om staten som ett
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instrument enbart för överklassens mktanibitioner och profitbegär. IstaPPef har statsmakten enligt DaPi1 varit avhängig av samiiallet som helhet, dvs av samspelet mellan
de olLa ~amhälls~rupperna.~'
Från icke-marxistidca utgångspunkter Rigger det ocksal nära kil1 hands att undra,
varför adliga jordinnehav och avradskrav i sig behöver leda till uppror. Miste man
inte diskutera, vilken grad av o j W n egendomsfördelning och vilken storlek av kraven
böndernas produktionsresultat som blir den tandande gnistan? Problemet synes
svkfr&nkomligt, eftersom bondeuppror nar allt kommer omltring inte har varit ett
kroniskt tillstånd i de skandinaviska länderna under hela den ))feodalistiska»perioden.
Flera kritiska reflexioner aktudiseras, nar man också diskuterar förhållandet mellan objektiv och subjektiv verklighet. Såväl marxistiska som icke-marxistiska forslcare
ar överens om att det inte ar verkligheten i sig som formar de mänskliga aktiviteterna.
Det är manniskornas perceptioner av verkligheten och deras relativa Borvantningar av
den, som driver fram handling.22 Kollektiv m"nriktad hmdling förutsiitter da något slags gruppmedvetande och en viss gemenskap i fraga om intressen.23 A r mot den
bakgrunden agandeförhallandena övertygande som utgångspunkt för en analys av
uppror? Ar det rimligt att postulera en generell konflikt mellan adliga jordägare och
lmdbönderna, oavsett om den förra gruppen delvis bestått av bvbagadel med smil besittningar, stark lokal-folMig förankring i det sociala Itontaktnätet och viss gemenskap
med såväl landbönder som bönder i utnyttjande av a l l m ~ n marker?
a
F& man f6r det
andra inte mer an en bondeklass: flera grupper av sj%lvägandebönder med större eller
mindre gkdaa samt olilta slag av land8,önder"Uer
har egendomsfördelningen i samhallet provocerat samtliga bönder därför att det bröt mot ett rattsligt medvetande
hos ))underldassen», att stormännen över Biund taget lade beslag på jord? Hur skall i
s&fall ett sådant rättsmedvetande Ptunna verifieras?
Agandiets betydelse i relationen jordägare
landbönder kan också tohlcas så, att
jordagarnas inflytande inte endast varit ekonomiskt i bemärkelsen amadskravande,
utan dessutom inneburit en makt med potentiella vadsinslag.% Vid sidan av jordägarnas rätt till ranta, har maap i skandinavisk forsltning f r m f i r allt uppmiirksammat
ratten att avhysa landbönderna - ett förfarande som reglerats i olika lagbest2mmelser
och stadgor i de nordiska
Frågan är emellertid, i vilken utstrackning ett
utvidgat icke-ekonomiskt t v h g varit - och uppbvts - som en paträngande realitet av
landbönderna under medeltiden och 1500-talet?26
Intressant i sammahanget ar den bitvis hiiftiga diskussion, som nyligen agt rum
inom fidandslc forskning rörande Iaubbekriget 1595-97. Där har Heikki Mikangas
hävdat, att deni väsentliga faktorn bakom upproret inte varit kriget i sig, utskrivningar
eller extraskatter, utan böndernas bitterhet mot det missbmlt av sina befogenheter
som ))sthdsgersoner))utövade. Andra forskare Ilar däremot menat, att Ylikangas
överdrivit den sociala motsättningen och alltför starkt framsuggererat föreställningen
om ett k d a ~ s h a t . ~ ~
-

Det ar emellertid inte endast i förha1Bmde till de marxistiskt inspirerade upprorsanalyserna, som 2tsPsilliga frågor vacks. Vi skall även se på 6vriga åberopade forskare. Hur
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har de försökt underbygga sina uppfattranngar om sannbandet mellaii agrarekonomisk
utveckling och bondeoroligheter?
Vad som först och främst faller i ögonen, är i vilken utsträckning skatte- och
avr~dstryckstått i foltus. Vad gäller Norborg och Weibull skdl det understrykas, att
deras disltussion varit tentativ. De överliimnar närmast frågan om bondeupproren till
koinmande forskning. Icke desto mindre ar det viktigt att notera att deras meningsutbyte i hög grad skett mot bakgrund av ett visst empiriskt stoff, niimlagen avradssänkningar i Sverige under senmedeltiden och deras konsekvenser för landbönderms
situation. Utanför deras debatt står de ekonomiska realiteterna för de självägande
bönderna. H annan forskning som direkt behandlat 1400-talets uppror har skatteböndernas situation däremot analyserats, t ex hos ~ i a n n r o t k i . ~ ~
C k man sedan till kars-Olof Larssons undersökning av Dacltefejden 1542-44, s t k
saviil skattebönder som landbönder i 'juskaglan. För att ge förklaring till upproret
analyseras a) de fisltaliska kraven från både kroinans och adelns sida mot slutet av
1530-talet, b) upprorets geografiska utbredning, c) upprorets sociala förankring samt
d) aktörernas egna klagopunkter. Larsson lyckas i betydande utsträckning förena analyserna enligt a>, c) och d>. Han kan visa att böndernas klagom3 över ökade skatter
och tilltagande bördor i form av höjd fodringsavlösning haft en faktisk bakgmnd.
Ban Itan vidare visa, att upproret särskilt haft sitt stöd hos smabönder och fattiga
bönder - just de grupper som sannolikt varit speciellt kksliga f6r ändrade fiskaliska
krav. Geografiskt visar sig den främsta upprorshärden stå att finna i typiska skogsbygder i Ostra Smålands inlarid samt uppe i Wolaveden. Aven detta är förenligt med övriga element i Larssons förklaring.29
H själva verket kan man säga, att Larsson i sin historiska analys ställt era rad av de
frågor, som modern sociologisk upprorsforsltiiing hävdat som nödvändiga: Vilken social samma~isättninghar den grupp man studerar? Vilka väsentliga förändringar undergår samhället under tiden fiare och under upproret? Hur utfoarnades den sociala
rörelsen? En besvärlig typfråga kvarstår dock: varpor utbröt upproret i område A och
inte i B, och varför fick det inte stöd ocksa i aiidra regioner? Har det med andra ord
inte funnits smabönder utsatta för ökade sltattekrav även i andra delar av Sverige vid
denna tid, och höjdes inte ocksi på annat hal anspråken från krona och adel? Varför
utbröt i så fall uppror just i
Slcattetrycket har förvisso inte endast aktualiserats i samband med revolten under
1400-talet och början av 1500-talet. 'Tvärtom har iakade skatter även under senare delen av 1500-talet tilldragit sig uppmaksamhet i flera av de nordiska länderna och
Itommenterats av forskare som Eino Jutikkala, Birgitta Oden och Haakon Bennike
Madsei~.~'
H ett intressant resonemang, delvis inspirerat av Joseph Schumpeterc tankegångar, har Birgitta Odén försökt Panka skattegroblematiken till missnöjesyttringar
i befolkningen i slutet av 1500-talet. Man bör, hävdar hon, analysera finanssociologiska förändringar, dvs lagen då ett ekonomiskt system pressar befolkningen så h a t
alt det uppstar friktioner med sociala implikationer.
Den oundvikliga och svirbemästrade frågan blir, hur sådana kriser - eller ekonomisk förbättring för bönderna - kan faststä18as empiriskt under perioden 13001600.
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Man har i forskningen mycket sallan dragit konsekvensen att en bestämning av
skatte- och avradstvyck förutsätter kunskap inte endast om avgifternas antal och
storlek, utan också om böndernas produktion. Idealiskt sett borde kontrollen bestå i
en mätning av produktionens omfattning i relation till befolkning, a n a d och skatter
p h d i k a gårdar.32 Minskar t ex produktionen mer än avraden på en landbogård eller
skatten p&en fri g k d , bör detta innebara ett försämrat lage vad gäller husP1aPets totala försörjningsläge. Vid konstant eller ökat antal personer per hushåll medför detta minsltad konsumtion ger capita. Vid minskad hushdlsstorlek kan de resterande
människorna ha haft en identisk försörjning. Ar produlttionsnedgången & andra sidan
mindre än avradsfallet eller om produktionen hallits uppe på samma nivå som tidigare, bör situationen ha förbättrats för bondehushallen - förutsatt att inte antalet medlemmar i hushallet ökar drastiskt. Har slutligen möjligheter förelegat till ökad odling,
trots att skatter och avrad förblivit oförändrade eller rentav minskat, bör bbndeana
ha fått det bättre - även denna gång i den mån antalet munnar att matta inte tilltagit
kraftigt.
En annan väsentlig aspekt utgör själva systemet för skatternas utgörande. Påverkades de kvarvarande gårdarnas ekonomiska villkor av att hemman i närheten ödelades?
Teoretiskt skulle detta vara fallet, om skatten utgick med ett fixerat belopp fran ett
geografiskt avgränsat område och antalet gardar i omradet minskade genom ödelaggelse. Man kan också finna ett resonemang av det slaget redan i Karlsltrönikan: »Sidan
then penning stadga war sath / tha wordo mang gozen ödhalagt / Riket plagadis me!
stora dödha / ther mz lagdis gozen 6dha / the fatiga bönder som ater Piffwa /jamstor
stadga sculle the giffwa)).33A andra sidan finns emellertid möjligheten, att de övergivna enheternas jordareal utnyttjades av de resterande giirdarna. I s i fall har underlaget
f6r den kollektiva skatten kunnat vara lika stort som tidigare, P produktion raknat.
Också vid detta resonemang blir det med andra ord uppenbart, att skatte- liksom avradstryck inte kan avgöras utan kannedom såviil om avgifternas antal och storlek som
om böndernas produktion och hushidlenas storlek.
Dessvärre är vi3 kunskap i dessa avseenden inte stor. ICallmaterialet tillåter oss bara att ploclta skärvor. Svårast att komma åt, är naturligtvis de medeltid@f~rhaillandena. H det medeltida kallmaterialet för Norden saknas genuint demografiska handlingar. Man har också begränsade möjli&eter att bedöma produktionens omfattning
på dika hemman, även om produktionen av &ern t ex för vissa norska regioner be~
saknas före 1500-talet normalt
räknats utifrån jord- och t i o n d e t a ~ o r .Dessutom
sett jordeböcker eller uppbördslängder, som anger kronans skatteuttag fran enskilda
självägande bönder. Den medeltida extrabeskattningen haamstår bristfälligt i det
torftiga kallmaterialet. Hartill kommer problemet med de faktiska tiondeboïdorna.
Det är mot denna bakgrund 15att att inse att den skisserade optimala prövningen inte
infinner sig. Tidigare slutsatser om skatte- och amadstryck har i galva verket ofta
varit förhastade.
Sa'ammcknfittizingsvis innebär alla de tolkningar av sambandet mellan agrar-ekonomisk
utveckling och bondeuppror, som lanserats i nordisk forskning, mycket stora veïifie-
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rings- och fdsifieringsprobleni i konf~ontationmed det empiriska materialet. Vi har
schematiskt uttryckt kunnat finna fyra typer av kopplingar:
1. Uppror utbröt som följd av överklassens uts~lgningav bönderna. 1 den explicit
marxistiska versionen underbyggs denna tolkning framför allt av en art-bestämning
av datidens samhalle, som tar hansyn till ojämn ege~domsfiudeEningoch fiskda krav.
(Scocozza, Koht). Ibland förenas en sgdm stirukturbeskrivning med andys av aktörernas egna UagomaP. (Koht). Forskningsobjekt är samtliga bondekategorier, tagna
som en klass. (Koht, Scocozza, Wallentin).
I en icke-ïnaxistisk version av ett likartat synsatt har man inriktat sig p& avradsförändringar och landbönderna. (Weibull).
2. Uppror utbröt inte pa grund av ett permanent tillstånd av utsugning av bönderna,
utan därför att tillfällig krigs- och handelspolitik ledde till finansiella kriser och svitigheter för såväl bönder som andra samhilsgrupper (t ex Lönnroth, Fabricius,
Rebas). Undersökningsobjekt är skatter, skattesystem, export, valuhaförhalllanden
m m.
3. Uppror skedde därför att politisk mobilisering blev möjlig i en period av ekonomiskt uppitgaende för bönderna. Hit kan föras Norborgs resonemang rörande landböndernas avradsförhallapiden i Sverige pa 1400-talet. Tolkningen ligger, som namnts,
i linje med de Tocquevilles teser.

4. Uppror utbröt d i en Iingvarig trend av ekonomisk förbättring för bönderna bröts
av ekonomiske svårigheter, p i det satt som i internationell revoleitionsforskning havdats av bl a James C Davies. Larssons analys av landbönders och bönders situation i
Smaland under 1400-talet och början av i Soo-talet har har framstatt som ett exempel på ett sådant synsätt. Det ar särskilt antalet skatter och deras storlek som har observerats.

I korthet innefattar tolkningarna 2-4 en uppfattning om böndernas ekonomiska levnadsförhlkllanden inom ramen för ett redistributivt samhällssystem, där krav på avgifter stalls utifrån. Aven i tolkning 1 kommer detta moment in. Men den övergripande
kategorien synes dar vara ägostrukturen, med dess mer eller mindre tydligt inbyggda
sociala och rattsliga fölider.
Ett val mellan de fyra synsiitten skulle mot denna bakgrund förutsatta svar p5 följande frågor:
A. Utbryter uppror i regioner med bättre eller sämre levnadsförhållanden för bönderna än i andra regioner?

B. Utbryter uppror särskilt under perioder med biittre eller sämre levnadsvillkor f i r
bönderna, i jämförelse med angransande perioder?
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C. Kan uppror länkas till regioner med en agostrukrur, som skiljer dem från andra
regioner i Nordeni?
D. Kan uppror sarskilt fastställas under perioder, d i det skett en fij>rskjulningi egorelationerm?
Uttömmande svar på samtliga frågor förutsätter i siii tur en klar geografislc och kronologisk avgransning av upproren. Vidare kravs i fallen A och B aniingen ett matt p2
lemadswllkoaen, uppnått genom smmanvägning av produktion - befolkning - avgifter, eller klara uttalanden fran aktörerna j d v a , dvs bönderna. Att bade den objektiva och den subjektiva Pcianskapen stod PIBP buds, vore anatudigtvas idealet. Men ingetdera föreligger generellt. I fallen C och D krävs å andra sidm en nyanserad kunskap
om egendomsförhåPPandena och deras variationer i Norden under 1400- s c h 1500talen.
De analytiska kompliltationerna %r stora och väsentliga. De miste understrykas
kraftigt - i all synnerhet som de inte tidigare kParao&s på detta sätt i nordisk forskning. Samtidigt skall detta negativa resultat f&bálda upptakten till ett försiktigt resonemang om vissa tendenser i fraga om egendoinsförh3illancBew och levi~adssmständigheter, sådana de med stora ofullkomligheter skymtar efter Det nordiska ödeg&dsprojektets arbete och i mnan modern forskning.

Om egendomsfö~h2llandenaskall länkas till bondeoroligheter, biar först och främst
det eventuella geografiska sambandet kommenteras. Man kan d i knappast havda,
att kända uppror systematiskt uppstatt och/eller spritts i omraden med en unik agostruktur för skandinnavislta förhallanden. Visserligen ar vår kunskap om protestaktionernas spridning ofta bristfillig. Men sa mycket kan sagas, att norska revolter av det
dag som Koht åberopat drabbat såval regioner med starkt inslag av kyrko- eller klostejord (t ex Oslo-regionen och delar av Tröndelag) som med dominans för bondegods (t ex Telemark och ~aeetesdal)~'~
Danska upprorsområden har liksom de flesta
andra danska områden ofta haft en betydande mdel laandbojord. TP11 oroligheterna på
Jylland p i 1530-talet anslöt sig dock härader med en för landsdelen relativt stor anDet svenska Engelbrektsupproaek bedel av självägande bönder (uppemot 30
rBrde en rad mellansvenska regioner, dar ibland skatte- och iblaaid frälsejorden (andlig eller världslig) dominerat. PukefeJden inkluderade bl a Dalarna och VarmPiand med
avsevart inslag av skattejord. H landskapet Srniiland, dar Dackefejden gick fram, torde
ca 30 % av gardarna ha ägts av sj2lv2gande bönder vid mitten av 1500-talet. Resten
tillhörde laona eller
Skall nigon slutsats dras, blir den att upproren under
1400- och 1500-talen ofta flammat upp i omraden med blandad iigostruktur. Slutsafsen ar narmast trivial. Dels har större delen av södra och mellersta Skandinavien över
huvud taget praglats av en saidan Gostruktur. Dels vet vi f6r Iite om de lokala variationerna inom dessa regioner vad galler egendomsfördelniaag och upprorsanslutning.
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Att Wubbekriget i Finland däremot gick fram i regioner, dar praktiskt taget alla bönder var självagande, bör i sin tur ses mot bakgrund av det faktum att drygt 90 % av
gårdarna á det medeltida Finland över huvud taget var i bonde äg^.^'
Som nästa fråga framstir emellertid, om det föreligger n-on Itorrelation mellan
egendomsförsPtjutningar i tid och bondeoroligheter. Exakta uppgifter om mängden
jord, som tillhörde olika agargrupper, är visserligen svka att uppni för inedeltiden.
Men av flera skäl har man i den sltandinaviska forskningen inte räknat rned verkligt
stora förandringar i egendomsförh%landena mellan ca 1400 och 1500. Frälset f6rbjöds i Bag att förvärva skattegods, och vid flera tillfallen under senmedeltiden genomfördes räfster för att återstalla jord som orättmätigt övergatt till frälse. W andra
sidan kunde jord doneras till kyrkor och kloster, och mellan adelssläkter kunde försäljning ske. Men böndernas rätt till sin jord har principiellt varnats, och nsgon
allvarlig förskjutning i ägandet från bondeklass till 6verklass har inte Itonstaterats
efter slutet av 1 3 0 0 - t a l e t . ~ ~
Mot denna bakgrund blir förändringar i egendomsföahålPandena under senmedeltiden speciellt intressanta i form av CPdeE~ggelsegenom de fbrsktjutningar á inkomstunderlaget för olika samhällsgrupper som detta medfört. P i motsvarande sätt har
man anledning att undersöka, hur nyodlingen under 1500-talet fördelade sig p i
olika ägokategorier.
Vad gäller den se~medeltidglsdeldggelsens vridning pi olika jordkategorier, var
forskningslaget f6re Det nordiska ödegardsprojektet i stort sett filjande. I Norge
hade man tidigt Itonstaterat ödeläggelse inte endast p i adels-, kyrko- och klosterjord, utan även på'bondegods. I övriga nordiska länder var däremot ödelaggelse
främst kand p2 jord tillhiorig större godsägare, antingen de varit andliga eller varldsliga. Nedlaggr~inigarockså av självagande bönders gårdar hade inte unde~söktssystematiskt, på grund av bristen på direkta upplysningar i det medeltida källmaterialet.
l[ och rned att ödegkdsprojektets metodik för bebyggelseundersökningar utöltats
med inslag av retrospektion utifrån ett senare källmaterial, har emellertid frågan
om ödeläggelse även på skattejord kunnat få en klarare bePysning."O
K o m p a r a t i ~kan sambandet mellan egendomsf6rh3Pandena och ödelaggelse inom
projektet studeras gå tv2 nivåer: genoin att jämföra ödefrekvensen i omraden ined
olika Qostrukturer och genom att jämföra resultaten av en individlänkad analys, dar
varje enhet inom undersökningso~nrådenabestäms till sin status vad galler brukning
och ägonatur. Tolltningen av förloppet sker sålunda mot bakgrund dels av en jamförelse mellan uo, dels av förhalandena f6r de enskilda gårdarna inom ua4'
Av tabellen framgår, att inget entydigt mönster falalller u t vad gäller ödeläggelseintensitet - agandeförhalmden vid ena jamförelse mellan uo. Omradeila i Norge samt i
Jämtland och Bohuslän utinärIcer sig genomgående f ~ en
r mycket stark eller stark
regress, trots varierande egendomsförhallanden. Av områdena med mycket stark ödeliiggelse har visserligeii 7 haft mer an 50 % frälse- sch kyrkojord, medan endast 3 haft
mer an 50 % skattejord. Dock bestk den generellt omfattande bebyggelsekontraktionen som det st:arkaste intrycket.
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Tabell l . Egendomsförhållanden och ödeläggelse i intensivanalyserade områden i
Norden.

Undersokn-omr i

krono

Egendomsförhållanden %
vkldsl
kyrko
skatte
frälse

Odelaggelse

Norge :
Oslo-området
Mes, Hedmark
Ringebu, Ogphnd
Lom, Oppland
Fyresdal, Telemark
ValPe, Agder
Navbo, Rogaland
Wsane, Hordaland
Lindås, Hordaland
Ardal-EzrdalBorgund
Askvoll, Sunnfj.
Stjordalsbygdene
Salten, Nordland
Trondenes, Troms
Are-Undersåker,Jamtl
Mackas, Jamtl
S Bohuslän
Island.
~ka~afjardarsisla
Snaafellsnes
~hingeyjars$sla

mycket stark

0-10
0-10
0-10
0-10
0- 10
0- 10
0-10
0-10
0- 10

i 7

stask
mycket stark
L> 7

0-10
18-30
10-30
0-10
P 0-30
O- P0
0- P 0
30-50

-

9

stark

-

-

70- 100
50-70
30-50

10-30
30-50
50-70

betydande
obetydlig
betydande

-

obetydlig

Danmark:
Horns hd, Selso
Horns hd, Oldenområdet
Andra delar av
Horns hd
Palster
N Jylland
S $ylland
S Skåne
Gärds hd, Skåne

-

0- 10
10-30
50-70
0-10
-

10-30
10-30

0- 10

mycket stark

O- 10

obetydlig
obetydlig
obetydlig
betydande
obetydlig
obetydlig

0-10
10-30
50-70
0-10
10-30
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Undersökn-omr i

ltrono

Egendomsförhållanden %
världs1
kyrko
skatte
frälse

Odeläggelse

Sverige:
V Västergötl
N Vedbo i Smal.
V Värmland
Närke
Ovre Norrland

10-30
0-10
0-10
0-10

30-50
50-70
10-30
10-30

-

-

10-30
30-50
30-50
10-30

30-50
10-30
30-50
30-50
11 00

obetydlig
starlr
betydande
obetydlig
obetydlig

Finland:
Borgå
Hatt ula
Eg Finland

O- 10

0-10

0- 10
0-10

O- 10
O- 10

0-10
0- 10
0-10

70-100
70-100
70-100

obetydlig
obetydlig
obetyydg

Anmärkningar till tabellen:
a) Då undersökningsområdena placerats i olika länder, har de medeltida granserna
tillämpats. Arbetsmässigl har emellertid de skånska undersökningarna utförts av
svenslta medarbetare.
b) Det ar ofta svårt att exakt fastställa egendomsfördelningen under medeltiden, även
i intensinndersökta områden. H% anges förhållandena i relativt stora intervaller
(0- 10, 10-30, 30-50, 50-70, 70- 100). De approximationer, som därmed uppnås,
överensstammer med de medeltida förhållandena tillrackligt val för att medge de sambandsresonemang, som här eftersträvas. Intervallerna kar konstruerats så att enstaka
felkallor i egendomsfixeringen inte skall få någon betydelse för analysen.
c) H kolumrien för ödeläggelse används verbala klassificeringar (mycket stark, stark,
betydande, obetydlig). Av hänsyn till vaiierande källmaterial och metoder för bebyggelserekonstruktionen tir det omöjligt att fastställa skillnaderna i ödefrekvens mellan
uo, utspridda över hela Norden, i mer exakta termer,42
d) Till kyrko har raknats aven biskops- och klosterägd jord.
e) Enstaka storman kan i det isländska materialet ha kommit att räknas till skattebondekategorien.

Kallor: Det nordiska ödegårdsprojektets punktundersöknhgar."3
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Odeläggelsen i övriga nordiska liander har liksom den norska Bstst214ts genom ett
visst matt av retrospektiv analys. Det retrospektiva elementet har emellertid för Sverige, Finland och Danmark varit jiiimfförelsevis mycket mindre ~ m f a t t a n d e .Man
~
kunde därmed misstinka att adefrekvensen i dessa Iiinder av metodiska skil framstar
som större i omraden med dominans för frälse-, kyrko- eller Mosterjord. De explicita
beläggen för delagd bebyggelse har nimligen som regel gallt hemman agda av adel,
kyrka eller kloster. Omvant skulle omraden med Biuwdsaltligen skattejord kannetecknas av en liten eller obefintlig regress. Denna tendens synes onekligen också bekraftas för nagra områden. Så har N Vedbo i Smaland den för svensle-finländska f6rhållanden starkaste ödeliggelsen. Samtidigt präglas omraidet egendomsm2ssigt av adel,
kyrka och Hoster. Samtliga finländska uo s m t de analyserade delarna av norra Sverige Peornbinerar däremot en Big eller obefintlig bebyggelsekontraktion med klar övervikt för sja1.vagande bönder.
W andra sidan uppvisar emellertid uo i vastra Varmland i Sverige, ~kiingeyjars$sla
piIsland och södra Jylland en betydande ödeläggelse trots ett starkt indag av skattejord. De skånska uo Piksorra flera av de danska kannetecknas av en obetydlig regress
fastan en stor del av bebyggelseenheterna ägts av adel, kyrka eller Moster. Ii just dessa
sistnamnda områden dominerar dock samtidigt Bmdsbystrukkenren, som sannolikt f ~ r svårat fastställande av ödefrekvens.
SammanfattningsvPs ger resultaten i tabell 1 ingen otvetydig bild av samband ödelaggelse - egendomsförhå~~mden.
Bebyggelselcontrakkion har föreleommik i omriden
med utomordentligt skiftande ägostruktur. Möjligen km mm, med stora reservdioner, tala om en viss tendens till svag ödelaggelse dels i omraiden med majoritet för
sjalvägande bönder, dels i områden med dominerande landsbystruktur. Men det är
uppenbart att frågan maste drivas vidare - fr511 jämM~elsermellan uo till analys på
individniva inom de olika uo.
Ett genomgående drag i de norska punktanalyserna visar sig då vara att det lokalkyrkliga godset har en högre ödefrekvens än medelvärdet för samtliga heinmanskahegorier. Som orsaker har man framfört dels att lokala präster och institutioner möjligen varit ovanligt effelctiva och h h d a vid inkravandet av avgifterna, dels att de
PokalkyrHiga gkdarna ofta var sma." 5 Iförhallande till en senmedeltida totalbebyggelse har ödelaggelsen i socknarna B N Vedbo uppgatt till nära 60 % på klosterjorden,
drygt 30 % på adelsjord, cirka 28 %på skattejord, 20 % pA leyrkojorden och B7 % p5
h o n o e d jord. Den höga siffran för Mosterjorden har samband med ett ovanligt gott
kaurnaterial genom Vadstena klosters stora godsinnehav i området. Anmarkriingsv2rd
är daremot den ansenliga ödelggelsen p i skatteenheterna, trots att belaggen dar endast kunnat utvinnas genom försiktig retrospektion utifran 1500-talets tidigare kall-

materia^."^
Ii uo i N a ~ k ei mellersta Sverige och i Vgste-ötPand i viistra Sverige har den mycket
begränsade ödeläggelsen fördelat sig på b&de kyrko-, kloster-, fralse- och skattejord." Utfallet ar dock j ~ f ö r e l s e w stydligare pa kyrko-, Moster- och frälsejord. 1 de
skinska uo synes regressen vara mest framtradande pa friil~ejorden."~Särskilt tydligt
kommer detta fram i uo på Söderslatt. Liknande slutsatser - starkare ödeläggelse på
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fralse-, kyrko- och klostegord än på skattejord, som dock också uppvasar exeimpel gäller för Islands och troligen Danmarks del. Men siffrorna ar där många gånger
s m ~ . ~I ' de finländska uo &r kontraktionen som regel så pass obetydlig, att fordelningen efter agonatur framst& som fcirhallandevis ointres~ant.~'
Sammanfattar man resultaten, blir tv2 slutsatser oundvil<liga:
1. H flera uo och regioner i Norden ar ödeläggelsen under senmedeltiden s i obetydlig, att de övergivna gårdarna snarast har karaktären av undantag. Det förefaller mindre fruktbart att i dessa fall föra några resonemang om systematiska samband mellan
regress och egendomsförha4llanden.

2. H uo och regioner å andra sidan, där en betydande eller verkligt stark ödeläggelse
kan konstateras, har siväl skatte- som fiaPsejord (kyrko-, kloster-, adels-) övergivits.
Det föreligger visserligen en tendens till svagare ödeläggelse på bondejorden. Men
tendensen är inte alltid stark. Det finns anledning att som huvudresultat Ralla fast vid
följande faktum: Om ett område i stor skala undergatt bebyggelsekontraktion, så har
även ett avsevärt antal av de självägande böndernas gårdar lagts öde.
Resultaten leder till tvi utomordentligt väsentliga reflexioner, om man ser till ödelaggelsens sociala konsekvenser i olika nordiska länder. Endast i ett land, dar regressen genomgiende varit hade stark och utbredd över samtliga egendomsgmpper, bör
den ha fått allvarliga följder inte bara för enskilda adelsmän eller kyrkor, utan o ~ l t s i
för krona, adel och kyrka som institutioner p2 riksnivå. Med en stark ödeläggelse också på skattejord, förminskades t ex kronans och kyrkans inkomster i form av skatter
och tionde.
I lander i andra sidan, där ödeläggelsen endast i enstaka områden varit stark och
ägomiissigt spridd men i övrigt varit obetydlig eller icke existerande, bör fenomenet
knappast ha haft genomgripande effekter på krona, kyrka eller adel som riksgiltiga
makter. Däremot kan naturligtvis speciella adelsmän eller kyrkliga gods ha åsamkats
avsevärda eko~nomiskaförluster, och tyngdpunkten i kronans uppbördsunderlag kan
ha förskjutits något mellan olilta regioner.
Den första tolkningsmodellen synes galla för Norge; den andra för övriga nordiska
länder. Det har visserligen framgått av ödegårdsprojektets diskussioner, att den norska metoden för ödeberakning tenderar att ge högre siffror än för merparten av de
en
ändrar trots allt inte Iiuvudintryckek: de
andra nordiska u ~ . ~ ' ~ Mreservationen
flesta norska trakter har haft en mer omfattande ödeläggelse än majoriteten övriga
nordiska regioner.
Tolkningen! %rförenlig också med vad man vet onn differentiering, kapitalsvarigheter och investering bland adelns olika skikt i de nordiska länder, das adeln spelat en
mer väsentlig roll. I Norge tycks adeln över huvud taget ha haft stora svårigheter i
samband med ödeläggelse av gkdar. Lågadeln reducerades till biandep. Den gamla
högaristokratien med A familjer ägde ofta splittrade jordegendomar. H ett omrade
med påtaglig regress som SmaPand á Sverige har lågadeln haft stora ekonomiska problem och blivit decimerad. I samma område har samtidigt kapitalstarlta godsägare
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kunnat expandera på I-fralsets bekostnad och bygga upp större godskomplex. Ocksa
i S k b e och p i Sjalland har vissa adelssläkter haft finansiella svårigheter, parallellt
med nedi-gelser och reduktioner av Pmdsbya. Generellt finns det en tendens till
att adelns övre skikt i Danmark genomgitt en period av lilcvidrtetsproblem under
1300-tdet. Under 1400-tdet distanserade sig högadeln ekonomiskt fr&n andra. samh d s l q e r och stärkte sin stdlning, medan ]%adeln i stor utstrackning försvann. O c h &
större gods kunde dock ha svkigheter. T ex visar pmtsättningar och andra transaktioner att Svdolmsgodset i Horns härad haft betydande problem omkring 1400.
Over huvud taget får m m saga, att förhalandena i Danmark och Sverige skiftat melBan o k a adelsätter - även B viss mån inom högadeln.52 Mycket hiingde sannol&t p i
vilket kapital och vilka investering~möjBigheter~som indiMduelPa adelsman disponerade. Hade de goda fölutsattningar i dessa avseenden, kunde de utnyttja konjnnkturerna och överta gaP-dar frin mindre solida &are, även om gådarna var öde. Man
kunde and5 på sikt satsa p i alteruppodPing och ökat inkomstinnderlag. Om dessa Paboreringsmöjli&eter saknades, sal som ofta var fallet med lågadeln, blev följden istallet
en ned5leggende mobilitet. Brapnaren blev bonde.
W1ka konsekvenser fick då 1500-talets bebyggelseförap?dringarför relationerna mellan olika @aregnapper i de nordiska länderna?
Fr o m mitten av 1580-talet ökade antalet bebygelseenheter krakigt i stora delar
av de nordish Iiinderna utom i D m a k - S k k e och pal flera hall p i Psland, dar
Grändringen var mindre
Orsaken ti11 expansionen var dels ateruppodPing
av tidigare bebyggelse, dels nyr6jning. Vilken &orättslig status erhöll dla de nya
torpen och nybyggena i Norge, Sverige och FinPand? Profiterade någon stor jordagare
på utvecklingen? Eller starkte de sjdvägande bönderna sitt jordinnehav?
P&grund av kallmateridet, framgår fhjrhdlandena enklast och tydligast för Sveriges och Finlands del. I äldre forsjcning har man stundom antagit, att adeln Sckats
usurpera socken- och haradsdlmkningarna för egna torpanlaggningar och diinmed
vunnit på den positiva bebygge~setrenden.54 I modern forskning hrnr emellertid
Lars-Olof Lassson kunnat visa, hur kronan i flera härader i de svenska Götalandskapen lagt beslag på en överraskande stor del av de nya odlingarna. Kronans regalrattsliga anspråk under Gustav Vasa och Pirans söner skealle därmed ha varit framgångsrilca.
Det mönster, som Larsson funnit, Inar kunnat bekraftas i flera projektundersökningar. Resultaten för fyra svenska punktanalyser km följas genom siffrorna i tabell 2.
Slående är först och framst den stora andelen krono bland nybyggena. Den låga andelen frälse bland de nya enheterna ar & andra sidan anmarkaninagsvärd, i Jämförelse
med det adelsägda Pnslqet i bebyggelsen vid periodens början. Men man har aven
adedning att i undersökningssmraldena i V5rmland och Naake uppmärksamma den
stora del av nyodlingen, som blivit skattejord. Det iir uppenbart att kronans regdrättsliga framstötar haft sina begransningar. Ateruppodlad, tidigare adelagd jord har
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Tabell 2. Den totala bebyggelsens fördelning p i olilta ägonaturer 1540 samt fördelningen av de under 1500-talet nytillkomna enheterna.
Andel av bebyggelsen 1540

Värmland
Niirke
Småland
Vastergötland
Kallor:

]E

56
37
l2
33

1
7
3
17

Andel av nytillkomna enheter
1540- P 600

%

20
23
32
P6

22
27
53
34

51
49
9
7

8

30

50
27

25

75

6

1O
P
39
BI

Osterberg 1977, .J Brunius 1979, IC Balint 1979, O Skarin 1979.'~

Anm till tabellen: Rubriken kyrko (ky + kloster] har bibehallits trots att kyrkojorden vid denna tid dragits in till kronan. 1 jordeböckerna förtecknas emellertid fortfarande kyrltojord under egen rubrik.
inte utan viclare kunnat hänföras till kronan, aven om jorden stått länge utan brukare.
Over huvud taget miste nyodlirigarnas belägenhet och agrarstriakturella samband med
redan existerande bebyggelse ha beaktats vid den ägorattsliga bestämningen. Alit tyder dock på att nyodling just på dlmänningar som regel fått kronoshampel. Samma
förhallande har av allt att döma ritt för Finland.
Aven i Norge skulle nyr~jnjngarpå allmanningsjord normalt sett bli kronogods.
Ett starkt inslag av krono i 1500-talets bebyggelseöhing har också kunnat konstateras i norska områden. Tendensen f~refallerdock inte vara fullt s& evident som i
Sverige-Finland. Orsaken ligger sannolikt i att en större del av de norska ))nya» bebyggelseenheterna i själva verltet varit återuppodlade medeltida hemman, soin fn8t
behåila sina gamla status av skatte eller frälse. Ocksi i Norge gjorde kronan dock f&sök att lagga beslag p8 ghdar som legat 6de lange i områden dar agandeförhalandena
var oklara.57
Sammanfattningsvis spelade kronan en dynamisk roll i 1500-talets bebyggelseutveckling i flera skandinaviska länder. Dels uppmanade kronan till nyodling. Dels sig
den till att den fick sin lott av expansionen genom att den nya bebyggelsen i stor utstrackning gjordes till kronans egendom. Visserligen representerade de nyupptagna
enheterna normalt en ekonomiskt mindre lönsam jord h t ex gammal fralsejord, men
tillskottet av nya skatteenheter blev på sikt allt väsentligare. Hartill kommer det f&tum, att kronan drev fram en väsentlig förskjutning i egendomsförh%illandena P och
med sekulariseringen av kyrltogodset i början av århundradet.
Undantaget från den expansiva bebyggelseutvecklingen utgör framför allt Danmark-Skåne. Ett mindre utrymme för nyodling i de g m J a slattbygderna och en
fast landsbystmktur gjorde ökningen där relativt sett liten. Stiprre ingrepp i det
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agrara landskapet och den agrara ekonomien i n nyröjning istadltom troligen adelns
huvudgardsdrift. Denm har i D a m a k rentav ansetts motverka uppkomsten av nya
sjilvstandiga g51olar.~~Det finns anledning att se de varierande födoppen B 1.500talets nordiska samhällen mot bakgrund av adelns kvantitativa styrka vid medeltidens slut. S i har man b e r a n a l , att adeln i Sverige vid H 500-talets början disponerade
ca 15-20 % av det samPade hemmanistalet i riket. Den norska adeln hade godsbesittningar som omfattade cirka 13 % av landets godsintikler. Motsvarande siffra för
Finland bör ha writ högst 5 %. Den danska adeln daremot agde ca 40 % av landets
jord.59

Bönders arich lawdb6aaders Bemadd6nh%Baanda:n
Hur hade bönder och lmdbönder det ekonomiskt under senmedeltiden och 1500talet? Levde de under svar press, i oro f6r sin egen och sina barns f~rsiorjning?Eller
var deras livsdlkor dragliga trots skatter och avrad och eventuella arbetsplikter Bi11
Jordagarna?
Svaret p i fragorna måste till stor de8 bli avhangigt w vad man vet om de ekonomiska bördorna p i de hemman, som varit P b m k under dessa århundraden, samt om
produktionen p& samma girdar. Som understrukits redan tidigare, 21 dessvaare den
kunskapen i Wera avseenden begransad, sirskilt vad g3IBe.r skattegårdarnas totala bördor. Undersökningarna inom Det nordiska ödegkdsprojektet har inte heller hittills
lämnat nigra nya i tid eller rum nyanserade resultat rörande skcattetrycket under
medeltiden.
Annorlunda staler det sig med landböndernas avgifter. Visserligen ar det ocksi
för denna kategori av bönder praktiskt taget omöjligt att teckna en helhetsbild av
avgiftsbördan. BP a ar det komplicerat att avgöra, om landböndernas totala skyldigheter till jordägarna upptas i adelns eller de kyrkliga institutionernas jordeböcker
och rakenskaper. Dessutom ar det liksom i fråga om ödelaggelserna oftast besvarligt
att laonologiskt precisera avradsförandringarm. H de flesta fall Darngkr en avaadsförandring först några decennier in p6 1400-talet, genom att jordeböcker anger sivil
gamma8 som ny skyld f6r gapdarna. Detta gäller t ex AsPak Bolts jordebok frain 1430talet, som i r en utomordentligt väsentlig källa till avradsför2ndringama i ett Wertd
norska
D e t s a m a giller Vadstena klosters fbrsta jordebok från 114441, som för
en rad h e m a n spridda över stora delar av Sverige redovisar skdlniader mellan aIdre
och aBttuePB amadsskyldighet.
1 Det nordiska ödegalrdsprojektets unders8hPngar har en betydande avradsminskning kunnat fixeras i de flesta uo> där jord ocksai blivit iodelagd, under perioden fire
1438- och 1440-talen - eller i vissa fall, t ex för Danmark, Gamfijr allt redan under
1300-talet. Särskilt markant har avradsfallet, liksom ödelaggelsen, varit i norska regioner. Fr o m mitten av 1400-tdet har mönstret daremot varit rnindl-e Hart. Smarre
variationer har förekommit av balde ökning och minskning i avraden. Men i åtskilliga
omriden synes man snarast W rakna med stabilitet under senare delen av 1400talet .61
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Sarskilt i Danmark och Sverige finns ocksi indikationer p i att jordagarna försökt
kompensera sig för avradsfdlet genom att införa nya pålagor under 1400-talet. 11 vad
mån de lyckats P sitt uppsåt, är emellertid ett svårlöst problem. II sin analys av Vadstena Idosters godsinnehav har dock L-A Norborg menat, att jordägarna knappast varit framgängs~ka.62På liknande satt hävdar L-O Larsson att kraven p i landbönderna
i den s k Växjöstadgan 1414 endast blivit omsatta á praktiken i begransad omfatt~ l i n g Vad
. ~ ~ gäller Horns harad havdar Svend Gissel att tanken att »herlighedsafgifterne» blivit införda som kompensatio11 f6r landgilleredirktionen under senmedeltiden
inte kan uppratthållas. I en projektundersökning från Norra Bylland framhåller Erik
Usig, hur godsiigama mot slutet av 1400-talet och i början av 1500-talet sökt ersattning för den låga landgdlen genom nya avgifter. Den samlade avgiftsbördan nådde
dock anda knappast upp till den niva, som faststallts P samma omride för tidigt
1300-tal. Men Usig påpekar samtidigt, att det med tanke p2 de många extraskatter
som kronan efter hand Iaävde också av landbönderna egentligen inte fanns utrymme
föa drastiska höjningar av jordagarnas palagor. Härmed tangeras en viktig och komplicerande o m s t ~ d i g h e tvid tolkningen av avradsförändringarna. Inte endast relationen
jordägare - arbetskraft har kunnat påverka avradssattningen. Också kronans skattekrav p i frälsejord samt faktorer som förvaltningens effektivitet elPe~politiska Itonjunkturer kan ha haft sin betydelse.*
Dessutom har man i det danska forskningslaget att beakta Svend Gissels tes, att avradsfallet i vissa områden endast gett uttryck för en odlingsförandring: övergang frän
ensade till tresade har medfört en motsvarande reduktion i landgillet." Mot denna
int~essantahypotes som genevekl föïklaringsmodell talar emellertid vissa omstiindigheter, sam ocksa Gissel sjalv f r a m f ~ r t Dels
.
har avradsfall också konstaterats i t ex
norska och svenska områden, dar en odlingsförändring av angivet slag inte varit för
handen, utan ensädet dominerade medeltiden igenom.66 Dels förmedlar kiihateriaIet p i annat satt det bestämda intrycket, att de stora jordägarna haft ont om arbetskraft och varit angelagna att h a l a kvar sina l a n d b ~ n d e rpä girdarna. I Sverige tyder,
sona särskilt Erik Lönnroth framhalat, bestammelser i Sltarastadgan 1414 och Strangnässtadgan 1437 pa viss oro bland jordägarna inför brist p i landbönder och rörlighet
bland bönderna.67 Bestämmelser, soin torde ga ut p i att fa arbetskraften p&girdarila alt stanna, ar t ex kända frin Island 1404, 1490 och 15311. Uppmarksammade
danska fereskrifter har varit Lollands Vilkor 4443, som försökt starka böndernas
intresse av att vara kvar p5 godsen. I slutet av 1400-talet har man ocksa gå Sjalland
funnit del fullt utveclclade »vornedskabet>),då bönderna och deras barn bands till
godsen.68
Med viss reservation för Danmark, dar de namnda bestämmelserna ofta ligger i
tiden efter konstaterad-e avradsfall, synes projektets komparativa resultat därför i
stort sett ge stöd i t en av de alternativa tolkningarna. Betydande avradss%nkningar
i slutet av 1300-talet och/eller början av 1400-talet f i r s a n n o l i k a s som uttryck
för ett läge, dar landbbnderna Etunnat pressa ner avgiftsnivån därför att godsägarna
annan riskerade att förlora sin arbetskraft. Att landbogkdarnas produktion samtidigt minskat i takt med avradsfallet, har inte kunnat pavlsas i nägot undersëphings-
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område. Men man kan inte heller generellt bevisa motsatsen på grund av svårigheterna att mäta produktionen. I ett par danska uo har det dock varit möjligt att
faststäila den odlade arealens omfattning. Variationer i den odlade arealen kan i
regioner med Har inriktning på sädesodling ge en viss uppfattning om produktionens storlek. Avsevärt intresse tilldrar sig därmed resultaten från norra Jylland.
Dessa tyder på att landgillen sjunkit mer än den odlade arealen reducerats. Eandbönderna skulle med andra ord ha fått en större lättnad i avgifterna an vad odlingssvårigheter på deras gårdar motiverat. En liknande intressant relation mellan sädesodling och landgille har Andreas Holmsen tidigt redovisat för Oslo-regionen: tiondem a n från ca 1400 uppges i biskop Eysteins jordebok vara ca 4 0 % av den gamla
taxan från 1315, medan landgillet däremot som regel fallit till drygt 30 % av den
n . ~ ~andra norska undersökningar tyder på att den agrara produkgamla ~ k ~ l d e Också
tionen minskat mindre an pålagorna under a en medeltiden.^'^
Troligen har alltså de kvarvarande landbönderna i områden med Ödeläggelse och
avradssankningar inte fått en sämre l i v s s i t ~ a t i o n .Deras
~ ~ pålagor sjönk. För dem och
för de egendomslösa, som kunde få arbete på återupptqna ödegårdar, var den agrarekonomiska utvecklingen knappast en »kris».De intressanta och i forskningen ännu
till stor del obesvarade frågorna bljr istdlet: Vilken relation rådde mellan produktion och jordägarnas anspråk på produktionsöverskottet i de områden i Norden, dar
ödeläggelse och avradsfall inte är kända? Och var det faktiska skattetrycket på bönderna från kronans sida s i hårt under senare delen av 1380-talet och början av
1400talel, att böndernas existens varit hotad? Nuvarande forskningsläge tilliter här
inga generella svar.
Hur förhåller det sig d i med avrd och skatter under 1500-talet? I korthet visar
sig landböndernas skyldigheter som regel ha ökat något såväl i Norge, Danmark som
Sverige. Okningen har inte alltid legat i sjalva avraden, utan istailet ofta i arbetsplikter
eller i extra avgifter. Höjningen just av landgillen har i flera fall varit obetydlig eller
modest. På Island slutligen tycks avraden t o m ha sjunkit under 1500-tdet.~'
Ser vi sedan till den ordinarie skatten för de självägande bönderna, har aven den i
allmänhet undergått endast smärre förskjutningar fr o m mitten av 1500-talet á de
skandina.viska l&nderna.72De stora förändringarna har istället legat i kronans krav
på extraskatter från bide bönder och Iandbönder. Anfalet extraskatter har i SverigeFinland varit mycket högt, ofta en eller ett par om året, fr o m 1560-tdet och till
arhundradets
H Danmark har extraskatterna varit rätt många under ett par
decennier under förra delen av 1500-talet samt under 1570-talet, medan khundradets t v i sista decennier uppvisat liigre tal?''
Antalet extraskatter är emellertid en sak. En annan är avgifternas storlek och formerna för deras reella uppbdrande. Hur hart har extrabeskattningen i själva verket
slagit sedan avskrivningar, nedsättningar och förvandlingar av persedlar skett i skatterna?
Under senare tid synes Eva Osterberg mest detaljerat ha undersökt dessa frågor.
I sin undersökning av Varmlmd i västra Sverige analyserar hon uppbörden av samt-
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liga skatter ca 1558-1600, med de förandringar i extraskatternas utt-ande på
regional- och lokalplanet som inträffat. Det visar sig, att uppbörden P flera fall anpassades efter böndernas onskenad. Vissa gårdar slapp tidvis att betala. Men maniga
hemman har trots allt konsekvent erlagt varenda extraskatt under 1500-talets senare
del. Till detta resultat lankas en undersökning av böndernas individeaeua förmögenheter i området, sådana de kan utlasas ear en specie8 förmögenhetsbeskattning k
P 600. Materialet påvisar en betydande spridning av värdena för boskapsinnehav och
metallrikedom (silver och koppar). AtsBciPliga bönder hade stora förmögenheter sarskilt i boskap. Iakttagelserna leder tiPPsaminans till reflexionen, att skattetrycket
- trots nya pålagor - inte kan ha varit katastrofalt för alla bönder i det värmländska
uo. Istdlet m h t e man kraftigt tinderstrylta bristen på ekonomisk jämlikhet i bondesamhiallet. Det konservativa skattesystemet, som endast tillampade en grov kameral
skiktning av slcatteobjekten, har sannolikt förstärkt de socio-ekonomiska skillna~Ierna.~'
Osterbergs resultat galler e n uo. De kan naturligtvis inte utan vidare generaliseras
tal andra delar av Norden - eller ens Sverige. B Finland har ocltsa beskattningens negativa följder betonats mer. Anrieli Makelas resultat understryker t ex den h h d a bekattn ni ng en.^^ Det ar emellertid intressant att notera att Haalcon BennLe Madsen i
en senare undersökning av skattetrycltet i Danmark under 1500-talet inte heller tycks
r a h a med en riktigt allvarlig press på bönderna från kronans sida. Detta trots att flera extraskatter skulle utgk. Modern forskning såväl i Danmark som i Sverige tenderar
uppenbarligen att se först 1620-tdet som en finanssociologisk krisperiod av det slag
som Odén diskuterat, dvs ett läge d%böndernas liv och produktion hotades på allvar.77 Också för Andreas Holmsen i hans nyligen publicerade arbete om skatter och
skattesystem i Norge framstår 1620-talet som något av en vändpunkt bl a genom
de allt ökande kraven på allmänna lands skatte^.'^

De resonemang, som förts här, har haft sina rötter i ett konkret historiskt forskningsIage och kallnnaterial. Men en viktig ram har ocksa varit tre övergripande sociologiska
revolutionsteorier, förknippade med Marx9,de Tkocqueailles och Davies' namn. Teorierna uttalar sig på olika sätt om sambanden mellan elconomi och produktionsförhallanden å erla sidan och sociala oroligheter och uppror 5 den andra. Omsatta p5 medeltidens och 1.500-talets nordiska samhällen kräver de framfor alit en prövning av
ägostrukturer och av böndernas levnadsförhilkanden.
Stora delar av de noadiska landerna k ~ n e t e c k n a d e sav en blandad ägostruktur
under senmedeltiden och 1500-talet. Enbart denna omständighet bar därför ett Pitet
förklaringsvarde, när det galler att finna orsaken ta1 de uppror som utbröt endast i
vissa regioner och vid vissa, bestämda tidpunkter. Istället maste Inan intressera sig
för eventuella förskjutningar i egendomsförhadlandena under perioden. Detta har
skett har. Ingenting tyder d5 på att »överklassen>)dramatiskt utvidgat sitt jordinnehav
på böndernas bekostnad under senare delen av 1300-talet eller under 1480-talet. Inte
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heller ödeläggelsen av jord har av allt att döma medfört större oinedelbara föaandringar i jordinnehavet för olika samhallsgrupper. H de Resta områden med en betydande ödeläggelse har hemman av samtliga jordkategorier blivit övergivna. Den allmänt
stora och spridda kontraktionen P Norge bör dock ha haft konsekwnser för krona,
adel och kyrka som riksinstitutioner.
1500-talets bebyggelseutveckling var däremot expansiv, särskilt i Norge, Sverige
samt mellersta och norra Finland. Genom denna utveckling och genom indragningen
av kyrkogodsen har kronan stärkt sitt jordinnehav.
Vi11 man å andra sidan undersöka böndernas levnadsförhai8landenpå ett metodiskt
tillfredsst%lP1Pandesätt, stöter man pa niistan oöverstigliga svårigheter. Nyanserade detaljresultat saknas som regel om skattetrycket på de självägande bönderna under
1300- och 1400-talen. Mot den bdtgmnden vet vi fortfarande inte sarskilt mycket
om levnadsförhållandena för de skandinaviska bönderna. Däremot har det ansetts
sannolikt att landbönderna snarast fått det bättre mot slutet av 1300-talet och början av 1400-talet. Jordagarna sänkte avraden. Inga belagg synes an så lange föreligga
på att odlingen inskränktes i proportion med amadssankningen.
P i 1500-talet ökade otwvelktigt kronans anspråk på skatter i de skandinaMska
länderna. I intensiwndersöknPng fraai vissa omriden har det dock Msat sig, att i t sltilliga nedsättningar och befrielser kunde ske lokalt n21 skatterna skulle betalas.
Dessutom har böndernas materiella Mllikor varierat avsevärt även inom en och samma
bygd.
Om dessa resultat länkas till de nämnda upprorsteorierna, finns det skäl att göra
ett par kritiska reflexioner. För det första kan man knappast pasta, att en klar upgrorsanledning under 1400- och 1500-talen legat i en våldsam jordexgansion från
adelns eller kyrkans sida. Senmedeltiden var inte i det avseendet nagon storhetstid
för dessa grupper, generellt. OdeliiggePse av fralse- och kyrkojord naggade i flera regioner inkomstunderlaget i Itanten.
Snarare sktnlle det då under 1500-talet ha funnits anledning till protester mot en
förskjutning i egendomsförh2allmdena, som i flera lander gynnade kronan. Man skulle
kunna uppfatta detta s i , att ltronan som sjalvstandig institution snarare an »överklassen))eller »feodalherrarna# gått segrande ear kaanpen om de egendomar, som låg öppna
för exploatering efter en befolkningskris under senmedeltiden. Det ar i så fall logiskt
att böndernas och landböndernas motståndare i B 500-talets uppror ofta var kronan inte adeln.79 - En invändning infinner sig emellertid. Kronans jordexpansion var med
undantag för indragningen av kyrkogodset mindre flagrant under de stora upprorsdecennierna i början av arhinndradet. Den framstöt på nyodlings- och allmanningsmarken, som mera bör ha påverkat övriga bönder, blev uppenbar först senare. Allt
som d l t ar det svårt alt finna förskjutningar i egendomsförhallandena i tid - eller
egenheter i ägostmkturerna regionalt - som ger en övertygande förklaring till bondeoroligPaeterna.
Den andra aspekten ar emellertid variationer i bön&rnas ekonomiska förhallanden inom ramen för rådande agostrukhurer. Sådana variationer Itan i sin tus bero på
förändringar såval i odlingsbetingelser som i tillgbg på arbetskraft, i ansprak fran
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kronans och jordägarnas sida och i möjligheterila till handel. Kan man i s i fall hävda
något systematiskt samband mellan förändringar i de skandinaviska böndernas levnadsförhållanden å den ena sidan och uppflmmmde bondeoroligheter å den andra?
Här framlagda resultat om ödeläggelse och avradssinhing har t o k a t s sa, att landbönderna närmast fått det battre under 1480-talet. BondeoroPigheteana under 1408talet skulle i så fall ha skett i en period av ekonomiskt uppåtgående för denna kategori. S i långt kan en interpretation i Tocquevilles anda verka suggestiv. Men resonemanget kompliceras av iakttagelser och frågor, som rör upprorens regionala spridning
och sociala sammansättning. Det tycks t ex inte genomgäende vara sä, att 1430-talets
uppror gått fram just i de områden, där avradssänkningar klart kunnat konstateras
och dar landbönderna alltså skulle ha fått det battre. I vilken utsträckning tågade
dessutom just Pandbönder i 1400-talets upprorsstyrkor?
Däremot omfattade den svenska Dackefejden trakter, som erfarit både Ödeläggelse
och avradsfall under senmedeltiden och senare en skärpning i avgifterna. Upprorsniannen summerade ocksä, som Lars-Olof Larsson frainhallit, både slcatteböndernas
och landböndernas missnöje. Här skulle alltså Davies' synsätt ligga nara till hands.
A andra sidan förefaller det dock mindre sannolikt, att t ex de finländska böndernas
situation under senare delen av 1500-talet, då Klubbekriget utbröt, skulle kunna ses
vare sig som en period av förbättring eller som avbrott i en positiv ekonomisk trend.
Med andra ord ger det komparativa skandinaviska materialet knappast ett generellt stöd i t n2gon av de diskuterade internationella upprorskonceptionerna. Mar vi
dä anledning att utdöma teorierna och hypoteserna som felaktiga? Bior vi istället slå
oss till ro med de skilda ad hoc-förklaringar av upproren, som Iiimnats i den historiska forskningen?
Ett kategoriskt jakande svar är inte sjdvklart. P den man ad hoc-förklaringarna
centrerats kring upprorens ekonomiska bakgrund - och så har, som visats, ofta varit
falPet i skandinavisk forskning - har de nämligen vissa komplikationer gemensamma
med de mer teoribundna förklanngana.
En första komplikation gdler den empiriska verifieringen av böndernas levnadsförhållanden. Har möter stora svårigheter, antingen man strävar efter att ge en beskrivning av den mbjektiva)) ekonomiska verkligheten bakom upproren eller av de
inblandade aktörernas upplevelse av situationen. Som redan berörts, saknas i det
fiorstnämnda fallet ofta inte endast data om befolkningen, utan också om produktion, individuella pålagor och faktiskt icke-ekonomiskt tryck pil bönderna. I det
sistnämnda fallet tvingas man lägga pussel med spridda belägg i brev, krönikor, klagoskrifter eller liknande material. Sallan framträder böndernas egna klagomål direkt
och otvetydigt i det medeltida materialet. Det ar dock vart att notera, alt de glimtar
som ges flera gånger rör missnöje med skatter.80
Att vi så ofta saknar ekonomiska data på individ- eller hushallsnivå under medeltiden franistir som desto mer besvärande, som det ekonomiska systemet torde ha
gett skiftande resultat inte enbart för bönder i kontrast till landbönder eller förbönderria i olika regioner. Som framgått av refererade 1500-talsresultat,~~
har försörjning
och förmögenhet varierat också för olika skikt av bönder inom ett och samma om-
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råde, inom ett och samma agorättsliga stratum. Det är inte bara begreppspar som feodalherrar - bönder eller överklass - underklass som framtonar som trubbiga instrument, om vi vill analysera den materiella verklighet som dåtidens människor levde,
kände och verkade i. Det gäller aven begreppsparet bönder - landbönder.
Er1 andra komplikation hänger samman med utg5ngspunkten, att den objektiva
ekonomiska verlcligheten inte i sig sätter i g h g historisk handling. Denna blir utlöst
först genom människors upplevelse av verkligheten. Det blir då vgsentligt att diskutera, vilket omfang inanniskoïnas erfarenhetsstoff och planering haft. Detta ar något
som synes ha skett alltför lite i den upprorsforskning (teori-inspirerad eller ej), som
tagits upp har.
En komparation i tid är nödvändig för att pröva, om uppror utbrutit darför att
folk fått det bättre eller sämre - eller först bättre och sedan sämre. Detta ar uppenbart. Mindre uppenbart är det, huv kkng tid man skall välja i analysen. Ar t ex historikerns fixering av sekulära ekonomiska trender över h u w d taget relevant som bakgrund till uppror under ett visst decennium? Ar det istället enbart de revolterande
böndernas egen livserfarenhet det galler - på tio, tjugo, trettio &r?Hler bör vi hos
dem ralkna med ett minne av det förghgna, som sträcker sig mer an en generation
tillbaka?
War dessutom människorna förmått koppla sin upplevelse uteslutande till en pol&
tisk protestform? Det finns skäl att ställa frågan, om inte den sociala och politiska
mobiliseringen kunnat ta sig flera alternativa former aven under tiden 1350- 1600.
Har då valet av uppror i ett Iage förhindrat eller befrämjat val av samma metod i ett
nytt läge? Aven om uppror till viss del Wrgas av den spontana vredens blodfulla oberäknelighet och grandiosa brist på långsiktig mgmedvetenhet, ar det svårt att tänka
sig att dåtidens människor mer an nntidens haft råd att helt bortse från erfarenheter
och planering för framtiden. Man har rimligen att göra med hur människor upplevt tillvaron: sin historia, politisk strategi, vad som varit möjligt att göra i kritik mot rådande förhallanden och mot bakgrund av tidigare erfarenheter.$' Har uppror framstått
som mer legitima och normala uttrycksmedel under vissa perioder an under andra,
beroende på de inre politiska omstandigPleteirna i samhället i stort? Vagar nian t ex
se det som signifikativt, att flera uppror förekommit i Sverige och Danmark under
1400-talets och det begynnande 1500-talets interna strider mellan konkurrerande
mdctgrupper, medan skandinaviska uppror under perioden efter 1540-talet i högre
grad tycks ha utbrutit i rikenas mer perifera delar, Norge och Finland?
Genomgången av bondeuppror i Norden och deras ekonomiska bakgrund utmynnar alltså i synpunkter på begränsningar hos sival upprorsteorier som ad hoc-förklaringar. Ned min vetenskapssyn innebar detta inget dilemma. Preciseringar och kritiska frågor är nödvindiga, innan man vågar lansera komparativa generaliseringar.
Sist och slutligen är det skandinaviska janiförelsematerial& från medeltid och 1500tal f6rvisso inte uttömt, i och med den diskussion soin förts har. Men st6rre synteser vaxer inte lätt fram alldeles av sig sjalva, ur omsade rabatter av empiriska
undersökningar. Det ar angeläget att vara öppen Mr en dialog mellan materialgenomgång, med de frågor och s a m m d a n g som den erbjuder, och teoriernas fragor och
samband. Det kan vara lika tråkigt att vara döv p i det ena örat som pa det andra.
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Agrarian-economic development, ownership stmctures and social unrest:
the Nordic countries c:a 1350-1600
Dunng the 15th as weil as during the 14th century there occurred in the Scandinavian countries disturbances that have to be considered peasant rebellions. In a comparative perspective the 11430s and the 1520s through the 1540s stand out especially
as periods filled with tension.
The article discusses the relationship between these rebellions and certain fundamental economic conditions. The content falls into three categories:

1. A historiographicd and theoreticd scrutiny of economic explanations of the
rebellions given in Scandinavian research. On the one hand there have been ad hoc
explanations founded on the source material for a certain peïiod and a certain
rebellion, on the other theory inspired explanations of a more generalizing sort.
Conceptions of rebellions associated with the names Marx, Tocqueville, and Davies
are being discussed.
The author concludes that a choice between the alternative explanations put forward demands an answer to comparative qeiestions:
a) Do rebellions break out in regions with better or worse conditions of life for
the peasants, compared t o other regions?
b) Do rebellions break out during periods with better or worse conditions of Pife
for the peasants, compared to adjoining periods?
c) Is it possible to link rebellioris to regions with an ownership structure different
from other regions in the Scandinavian countries?
d) Is il possible t o establish rebellions especially deiring periods of change in owners h p relatioi~s?

At the same time the author underlines the fact that the analytical complications
are very great on account of shortcomings in the source material. It is especially
diffacult to find a measuie of the life conditions of the peasants, as this would require
an amdgamation of knowledge of the size, production, and fees of individud peasant
households.

2. A presentation of a number of comparative results concerning deserted holdings,
colonization, changes of fees, and taxes in the Nordic countries during the period c:a
1350-1600. The results are t o the major part based on the collective work of the
Scandinavian Project of Deserted Villages and Farms. The object is, among other
things, to establish whether the balance between different groups of owners was upset because of desertion of land in the late Middle Ages and because of the estabnblishment of new holdings during the 16th century, respectively. Ht is also an objective to
throw as much light as possible on the life conditions of peasants and lenants during
the period.
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3. A discussion of the empirical results presented in relation to the theories md
explanations of rebellions introduced in the beginning of the article. The conclusion
is that the Scandinavian experience in general does not confirm hypotheses modelled
on Marx, Tocqueville or Davies. Ht is important to rernember, however, that the
actud economic situation of the freeholders, especially, during the Niddle Ages
has been hard to establish. Ht is obvious hhat non-theoretied economic exglanations of the rebellions raise questions as well. A socio-economic stratification in
categories as crude as feudal lords - peasants, or upper class - lower class, or
peasants - tenants, is insufficient if one wishes to analyze the material reality which
the people of that time lived, felt and worked in. Contemporary research results on
the 14th century show that means of support and wealth were different also between
peasants in one and the same region, within one and the same ownership stratum,
legally defined.
Further criticd reflections are currently being raised by the fach that it was not
the economic reality as such but the human beings9experience of it, and of plausible
forms of protest, which sparked off rebellions. Can one establish that the choice of
rebellion in one situation hindered or enhanced a choice of the same method in
another situation? Or were rebellions considered as more legitimate ways of expression during one period rather than during another, depending on the political
conditions in society at large? Is ii significant, for examgle, that a number of rebellions broke out in Sweden and Denmark at the time of internal strife between
competing power groupings in the 15th and the early 16th century, while Scandinavian rebellions after the 1540s largely seem to have broken out in the states9
periphery, Norway and Finland?
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NOTER

R Brenner, Agrarian Class Structure and Econoinác Development in Preindustrial Europe.
Past and Fresent 1976. (Numera aven i svensk översattning under titeln Klasstrider och
ekonomisk utveckling under feodalismen i Arkiv studiehafren 5, 1979, med inledning av
K K Kristiansen.) Jfr även Jon S Cohen, The Achievements of Economic History: The
Marxist School. Journal of Economic History XXXVIII:l, 1978.
För presentationer av projektet se bl a A Nolmsen, Det nordiske ödegårdsprosjekt. HT 1971;
E Osterberg, Bondesamhalle i fokus. Odeläggelse, återuppodling , kolonisation under senmedeltid och 1500-tal. Ale 1972; samma förf, Det nordiska ödegårdsprojektet. Humanistisk
forskning 1974:2.
Se framför allt Det nordiska ödegårdsprojektet: slutrapport: komparation, skskilt avsnitten
Metoder, hypoteser, urval av undersökningsområden samt Sociala aspekter av den agrarekonomiska utvecklingen ca 1300- 1600 (Eva Österberg manuskript, beräknas utkomma på
engelslca 1980.)
T ex L Stone, Theories of revolution. World Politics 1966; P Calvert, Revolution (1970,
sv overs 1971); When Men Revolt and Why. A Reader in Political klolence and Revolution.
Ed by J C Davies (1971).
T ex M Olson, jr, Rapid growth as a destabilizing force. (i When Men Revolt and Wky
(1971), sid 223).
L-A Norborg, Storföretaget Vadstena kloster (19581, sid 204, 271; samme förf, Odegårdar
och avradssankning. Scandia 1959. - För uppfattningen att senmedeltidens utveckling snarast vat storgodsagarnas kris se aven: i Sverige L-O Larsson, Det medeltida Värend (19641,
sid 172, 180; i Danmark t ex C A Christensen, Nedgangen i landgilden i det 14 aarhundrede.
DHT 10. r bd 1, 1930-31; samme förf, Endringerne i landsbyens 0konomiske og sociale
struktur i det 14. og 15. århundrede. DHT 12. r bd 1, 1963-66; i Norge t ex A Holmsen,
Eidsvoll bygds historie, bd 1 (1936-41); S Steen, Langsomt ble landet vårt eget (1967);
H Bjorkvik-A Dybdahl, Dydegardar og oydegardsgransking i Norge (P Det nordiske odegårdsprosjekt. Publikasjon nr P: Nasjonale forskningsoversikter 1972).

J Weibull, Odegårdar och avradssankning i senmedeltidens Sverige. Scandia 1959, sid 107.

B. Oddn, Clio mellan stolarna. HT 1968, sid 196.
För en presentation och diskussion av dessa olika revolutionsteorier se t ex E. Stone, Theories of revolution. World Politics 1966; P. Calvert, Revolution (1971).

H Koht, Norsk bondereising (1926); B. Scocozza, Kllassekampen i Danmarks historie:
feodalismen ( 1976); M Wallentin, Svenska folkets historia (1978).
J C Davies, Toward a Theory of Revolution. American Sociological Review 1962. Också
diskussionen hos L Stone, Theories of revolution. World Politics 1966, sid 171.
T Dahlerup, Lavadelens Krise i dansk Senmiddelalder. DNT 12. r, bd IV, 1969-70.
L-O Larsson, Det medeltida Värend (1964), sid 180 ff.
K Erslev, Erik af Pommern (1901); K Fabricius, Bondeoproret 1441. DNT VII:2, 18891900; E Arup, Danmarks historie PI (1933).
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15. H Rebas, Högadlig intressepolitik, slaget på §:t Sorgenbjerg och Köpenhamnstraktaterna
1441. Scandia 1977.
16. E Lönnroth, Sverige och Kalmarunionen 1397-1457 (1934), sid 8 3 ff.
17. S Suvanto, Satakunnan historia III (1973), sid 360 ff. Jfr aven K Blomstedt, Daavidin kapina v. 1438. Hisroriallinen Aikakauskirja 1937. - För generös hjälp med upplysningar om
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