© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

Eva Cdsterberg

Bönder sch centralmakt i det
tidigmoderna Sverige.
Konflikt - kompromiss - politisk kultur

Frågor och begrepp"
Det fanns i Dalarna på 1670-talet en kronolänsman vid namn Mats Erson Norman. Han framstår i efterhand som en ovanlig man för den tiden: han skrev
dagbok. Det ä r dessutom en dagbok som inte endast tar upp regn och rusk, sådd
och skörd, födslar och dödsfall. Den ger oss också glimtar av förhallandet mellan krona och allmoge, bönderna och den statliga byråkratin.
Under å r 1671 antecknar Mats att de kungliga kommissarierna kommit till
Mora för att "hålla rannsakning och dom över satans oväsende /- - -/ då
dömdes Cirsten Oloffs hustru på Sol1 att hon skulle halshuggas och å bale brännas." Historikern erfar igenkännandets - förvisso icke glädje - men reaktion.
Vi ser framför oss ännu ett exempel på de obarmhärtiga kontakter mellan överhet och allmoge, rättskipare och dömda som haxprocessernas traumatiska period innebar.
Men om man läser vidare i Mats Ersons dagbok, framträder en mer komplicerad bild av statlkyrka å ena sidan och lokalsamhälllet å den andra. Ar 1675
berättar Mats t ex om hur de kungliga befallningsmännen kommit för att rekrytera krigsfolk mot dansken, "men kunde den dagen intet skee, emedan alenast
någre sockenman vor0 t i l s t ä d e ~ . "Vad
~ ä r det fraga om? Vägrade folk att infinna
sig? Försökte de förhala beslut som de ogillade? Förmådde kungens ämbetsmän
inte att genomdriva kronans klara order?
Det enskilda exemplet ä r fantasieggande men kan i sig h a en specifik förklaring. Här används det endast illustrativt och heuristiskt, för att hjälpa till att
väcka ett problem.
Hur gestaltade sig kort sagt relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle,
mellan krona och undersåtar under 1500-, 1600- och 1700-talen? Vi vet genom
modern forskning att allmogen var en heterogen grupp och statsmakten en krävande herre under denna tid. Självfallet fanns det inbyggda konflikter mellan
marginaliserade grupper och besuttna bönder, mellan de manniskor som odlade
jorden och kronan som ställde krav på överskottet från produktionen. Men hur
var förhållandet mellan krona och allmoge närmare bestämt beskaffat, d&nya
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avgifter pålades, då knektar maste skrivas ut för att försvara kronans vilda
utrikespolitiska ambitioner under 1600-talet eller då agrarsamhallet omvandlades genom nya näringar och jordbrukstekniska reformer på 1700-talet?
Ett par begrepp och analytiska utgångspunkter måste genast beröras: centralmakt - lokalsamhälle - interaktion - politisk kultur.
En av komplikationerna med ett långtidsperspektiv som sträcker sig över
flera hundra å r a r statenicentralmakten som empirisk kategori. Verkligheten
bakom sådana begrepp har växlat kraftigt under olika perioder. På ett plan kan
man tala om att det svenska samhället undergick en förändring från 1500-talet
och fram till 1800-talet, som med tankeelement hämtade fr&nbl a Otto Brunner,
Kerstin Strömberg-Back och Torkel Jansson kan skisseras på följande satt:
1500-talet - ett privilegiesamhälle där rättigheterna a r knutna icke till individer utan till det trappsteg där man befinner sig i en integrerad socio-ekonomisk struktur. Kungenlkronan har också sina rättigheter men får å andra sidan
inte överskrida gränsen för sina privilegier och ingripa i andras inflytel~esfar.~
1600-talet - en alltmer absolutistisk enhetsstat dar statsmakten brutits ut
som en i viss mån överordnad politisk struktur och dar staten sedan försöker
att infiltrera allt större delar av amh hall et.^
1800-talets början då liberala strömningar medför en attack på den gamla
enhetsstaten, samtidigt som nya sociala problem pockar på sin lösning. Tiden
kännetecknas bl a av försök att omformulera förhallandet mellan centralmakt
och lokalsamhälle. Lösningen kom, som Torkel Jansson betonat, till en början
att ligga i frivilliga associationer. Senare, under slutet av 1800-talet eller början
av 1900-talet, ökar statsmaktens vilja att &ter ingripa p& olika omraden och
nivaer i n am hall et.^
Väljer man en ännu mer översiktlig modell, kan man betrakta hela perioden
1500-1700-talen som den feodala statsmaktens tid. Inom den ramen utvecklas
s&den svenska kronan under 1600-talet till vad som kallats en makt- och militarstaL6
Även om man talar om feodalstat, a r det emellertid uppenbart att man inte
kan se den svenska staten enbart som redskap för de harskande eliternas intressen i snäv mening. Ocksa för den feodala staten - också för en "maktstat" fanns det ett legitimitetsproblem. Statsmakten måste på något satt uppfattas som
legitim av en stor grupp av samhällsmedlemmar, inte endast av en liten elit, ifall
den inte ständigt skulle riskera att störtas. På vilket sätt centralmakten sedan
strävade efter och uppnadde legitimitet, ä r i sin tur avhängigt av det som kan
kallas politisk kultur. Den politiska kulturen i Sverige under de aktuella århundradena baserades på ömsesidiga beroenden stat-bönder och på förekoms.~
institutioner var bl a sådana som satte lokalten av legala i n s t i t ~ t i o n e r Dessa
samhället i stånd att på fredlig väg kommunicera med centralmakten.
Lokalsamhället - vad a r då det? Jag vill framhäva tv& aspekter. Först och
främst räknar jag med att det territorium, som framstått som lokalsamhälle i den
meningen att det utgjorde den ram som människor underifrån handlade inom,
kan h a varierat i tid. För att anknyta till ett resonemang hos David Sabean, blir
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lokalsamhället någonting som inte kan tänkas annat än i relation till Herrschaft, till centralmakten (överheten) och som definieras genom denna relation.
Lokalsamhället blir i så fall den enhet som deltar i e n diskurs visavi centralmakten.' Det iir med denna definition möjligt att den enhet som fungerade bast
i "djskursen" med överheten kan ha varit t ex landskapet under e n period, haradet under e n annan period och socknen/kornmunen under e n tredje.
Med denna markering av att lokalsamhället definieras som någonting dynamiskt, har jag egentligen också gett e n bakgrund till att interaktion blir ett centralt begrepp. Denna term var styrande redan i m i n avhandling fran 1971 o m
gransbönderna under nordiska sjuårskriget. Den innebar att fokus riktades mot
människorna p& lokalplanet som subjektlaktörer i deras relation till centralmakten. Poangen med begreppet interaktion ar just att det anger dialog mellan
aktörer eller grupper av aktörer. Det har en kritisk implikation gentemot de
forskare som ser lokalsamhället och dess institutioner uteslutande som instrument för statsmaktens styrning och kontroll. Däremot har jag inte genom själva
valet av begrepp tagit stallning till vilka former av interaktion som i verklighet e n var möjliga. Konflikt ar en typ av interaktion, på samma sätt som kompromiss kan vara e n annan, och båda löper parallellt i mer eller mindre legala
former. Begreppet interaktion ar i sa fall också förenligt med e n samhallsanalys
som förutsatter att parterna i interaktionen h a f t olika starkt inflytande. Kronan
och det lokala bondesamhället var naturligtvis inte likvärdiga parter, utan interaktionen måste ses aven i termer av makt.
Det ar alltså inte fraga o m att a priori havda, att lokalsamhiillena i det tidigmoderna Sverige hade en harmonisk relation till centralmakten. Men det galler
att lika lite t a för givet att allmoge och lokala institutioner var lekbollar för
statsmaktens direktiv och nycker. Den period som jag studerar ar den som av
bl a Peter Blickle benämnts kommunalismen, då bönderna hade e n viss frihet att
agera kollektivt inom lokalsamhallets ramar - och vidare u t fran lokalsamhal1et.9
Det väsentliga med Blickles resonemang synes mig vara tre element. Han strävar efter att förverkliga ett underifr&nperspektiv, h a n betonar interaktionen
stat-undersåtar och h a n ser bönderna som aktörer i lokalsamhällets regi. Daremot har h a n inga generella antaganden o m graden av participation under olika
perioder. Han går i detta sammanhang inte heller niirmare i n p&vilka fora för
kommunikation, som varit för handen. Ändå ar det möjligt att stalla hans synsätt mot den bild av samhället före 1800-talet som framtonar hos Surgen Habermas i hans arbete o m den borgerliga offentligheten.10Det som ar viktigt med
Blickle ar att han förutsätter att det förindustriella samhället har haft stidana
offentlighetens fora, dar inte endast överhet och överklass kunnat "representera" i Wabermas' mening, utan dar också folket potentiellt agt e n röst. H sin
stravan att profilera 1800-talets borgerliga offentlighet som ett unikt fenomen,
får Habermas sagas ha gett e n alltför ensidig bild av samhället under de narmast föregaende århundradena. Han raknar helt enkelt inte med att statsbildningsprocessen i Europa alltifrån 1500-talet kunnat Grenas med existensen av
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lokala folkliga offentligheter.
I annan internationell forskning har man däremot på ett intressant satt framhållit hur statsbildningen under 1500- och 1600-talen innebar en social integration, som inte bara tog sig formen av standardisering kulturellt och rättsligt.
Integrationen åstadkoms aven genom participation." Den starka statens ingrepp uppifrån kunde såväl underlättas som motverkas genom att lokalt utsedda
grupper deltog i beslutsfattande och hade en organisation för åsiktsutbyte både
sinsemellan och gentemot överheten. Det ä r väsentligt att understryka processens ambivalens. Att lokala grupper och institutioner i viss mån drogs in i statens maktutövning, kunde på ett plan betyda att samhället blev mer integrerat
och rentav moderniserat. Men det behöver inte automatiskt innebära att staten
totalt kom att prägla lokalsamhällena med sin kultur. Integration åstadkoms
inte alltid av enkelriktad styrning och kontroll. Makt föder, som Foucault så val
utvecklat, motmakt. En dominerande kultur växelverkar med olika delkulturer.
De lokala institutionernas och gruppernas deltagande i den lokala förvaltningen
kunde följaktligen också skapa nya möjligheter för dem själva att lösa konflikter och att protestera uppåt.
Med begreppet politisk kultur, slutligen, avser jag mönster för kollektivt handlande, med en tydlig och i allmänhet även artikulerad avsikt att uppnå någonting å en eller flera gruppers vagnar. Dessa mönster för handlande måste vara
så pass trögrörliga, att de inte faller in under en handelsehistoria av det slag
som t ex Annalestraditionen vant sig emot. Vad man a r ute efter med begreppet
politisk kultur bör alltså inte vara tillfällig politisk taktik. Samtidigt menar jag,
i linje med interaktionsbegreppet och med ett vidgat antropologiskt-historiskt
kulturbegrepp, att den politiska kulturen skapas och återskapas i en fortlöpande
process. Den blir därmed en kombination av bakomliggande värderingar om vad
som skall raknas till politik samt hur politik skall drivas och de uttryck som
dessa värderingar tar sig i en historiskt bestämd dialog. Politisk kultur som en
förening av etos och praxis, en förening som har tillräcklig kontinuitet för att
kunna ses som mönster och icke som tillfälligheter och taktik.12 Det a r inte lätt.
Men det anger en färdriktning som jag menar a r väsentlig.

Moten mellan centralmakt och lokalsamhi+lle i d e t tidigmoderna Sverige.
En preliminär syntes.
Det svenska samhället var ännu i början av 1800-talet ett genuint bondesamhälle i den meningen, att över 90 % av landets befolkning levde, arbetade och dog
på landet. Stockholm växte visserligen alltifrån 1600-talet fram till en stor- och
huvudstad i europeisk stil och urbaniseringen tilltog. En expanderande statsapparat skapade byråkratier och ämbetsverk. P&samma satt ökade inslagen av
andra näringar an jordbruk, boskapsskötsel och fiske genom att framför allt
bergsbruket och hantverket tilltog i betydelse under 1600- och 1700-talens lopp.
Ända var allmogen den kvantitativt dominerande gruppen i samhället. Såväl
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adeln som bourgeosien var med internationella mått mycket små eliter. Vuxna
män inom den svenska adeln uppgick t ex &r1600 inte till fler än 450, och siffran
låg 1750 inte högre än 3.000.13Allmogen sönderföll emellertid i olika skikt, dels
bönder som i varierande grad ägde sin jord, brukade jorden ochleller disponerade intäkterna från produktionen, dels mer eller mindre marginaliserade grupper av obesuttna som tjänstehjon, lösdrivare, inhysesfolk, statare.
Bönderna hade inom lokalsamhället flera fora, där de kunde artikulera gemensamma krav och diskutera kollektiva angelägenheter, samtidigt som de där
nåddes av överhetens representanter. I de regioner dar bebyggelsen var samlad
i stora byar har bystämmorna spelat en roll. Men bebyggelsen bestod ofta inte
alls av stora byar, utan av en blandning av ensamgårdar och srngbyar, många
gånger skilda åt av stora obebodda skogsområden. Därför måste en rad frågor
aktualiseras på nästa nivå, de stämmor som socknen regelbundet ordnade. På
ytterligare en högre nivå fanns häradstingen, som hade bhde juridiska och administrativa funktioner. Bönderna var dar företrädda bl a i den tolvmannanämnd som satt i ratten vid sidan av domaren eller lagmannen.14
Såväl sockenstämmor som häradsting existerade under hela den här aktuella
perioden. Lokalsamhället hade följaktligen sina institutioner och förtroendemän. Frågan blir i vilken mån dessa kunde användas för att befrämja lösningar
på ekonomiska och sociala frågor som låg i linje med allmogens egna önskemål.
I vilken utsträckning hade t ex bönderna själva genom sina institutioner eller
förtroendeman inflytande över hur kronans pålagor fördelades och uttogs? Hur
ofta tog de framgångsrika initiativ för att värna sitt oberoende eller sitt välstånd
visavi andra grupper i samhället? Lyckades bönderna tränga fram till landshövdingar, kungar eller centrala myndigheter med sina önskemål och krav? Ser vi
tydliga gränser mellan skilda perioder i Sveriges historia vad gäller böndernas
inflytande uppåt mot kronan och dess företrädare? Det a r inte minst denna
fråga - kontinuitet eller brott i relationen lokalsamhälle-centralmakt i ett långt
tidsperspektiv - som skall stå i fokus här.
Statenlkronan kunde under den tid som det har galler påverka lokalsamhällets satt att sköta sina gemensamma angelägenheter på olika satt, mer eller
mindre drastiskt och effektivt. En tankbar variant var att staten egentligen inte
tillät någon självstyrelse alls utan utövade en sådan styrning och kontroll över
de lokala institutionerna, att man med modern förvaltningsteoretisk terminologi
snarare får tala om dekoncentrering an om decentralisering. Alternativt accepterade staten förvisso en viss lokal autonomi, men försökte lägga sig i självstyrelsens omfång, genom att inskränka eller utvidga de lokala institutionernas
kompetensomr&den.15Ytterligare möjligheter för påverkan hade staten genom
de "agenter", som företrädde statsmakten på lokalplanet. För den aktuella tiden
finns det anledning att diskutera följande scenarion:
1. Statenlkronan accepterade de lokala organen och förtroendemännen men
förvandlade dem genom en stark styrning och kontroll till sina lydiga redskap.
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2. Statenikronan fann sig i en viss självständighet från de lokala organens
och förtroendemannens sida men såg till att dessa endast hade hand om
oväsentliga sakfrågor.
3. Statenikronan lat de lokala organen och förtroendemannen h a ett omfattande och viktigt kompetensområde. Men i enskilda avgöranden hävdade
staten ändå framgångsrikt sin auktoritet genom t ex fogdarna.
Sockenstämmor och ting inordnades under 1600-talet i viss utsträckning i den
offentligrättsliga reglering, som statsmakten företog. I den bemärkelsen blev
självstyrelseorganisationen villkorlig i förhållande till kronan. Att sjalvstyrelseorganen därmed kan betraktas som statsmaktens förlängda arm, a r en tankegång som Bengt Sandin fört fram i debatten om statens ideologiska styrning
genom folkundervisningen.16 Det a r ett intressant alternativ som också förefaller mig kunna förenas med C-J Ödmans analys av 1600-talet som "konformismens triumf'. Att allmogen i Sverige också under absolutismens klassiska århundrade deltog i riksdagen, ser Ödman närmast som ett element i den gigantiska "pedagogiska" process, varigenom statikyrka i symbios skapade en konformismens ideologi i landet. En politisk participation fungerar enligt Ödman vid
sidan av rå skrämseltaktik och uppfostran från predikstolarna som medel för att
skapa en ny helhetsideologi i samhället, vilken ersätter medeltidens.I7 Bakom
såväl Sandins som Odmans synsätt ligger en tydlig inspiration från Hilding
Pleijels forskningar om hur hustavlans ideologi inpräntades i manniskorna.
Det finns emellertid också resultat som ger en annan och mer komplicerad
bild av sjalvstyrelseorganisationens förhållande till staten. I sin empiriska analys kommer Bengt Sandin i sjalva verket fram till att den statliga kontrollen inte
lyckades fullkomligt. Dessutom har Panu Pulma i ett givande arbete om fattigvården i Finland av både principiella och empiriska skal anlagt ett mer dubbelriktat perspektiv på sockenstammorna.18 Hans resultat synes mig i detta avseende övertygande.
Trots att sjalvstyrelseorganisationen efter hand blev formellt mer länkad till
statsmakten, kunde den under hela tiden användas av flera aktörer på olika satt.
Genom den kunde allmogen utveckla mönster för socio-politiskt agerande. Även
om dessa mönster i första hand var avsedda för lokala lösningar, kunde de dock
f& indirekta effekter för hur kontakten lokalsamhälle-centralmakt utformade
sig. Den kommunikation som försiggick mellan centralmakt och lokalsamhälle
var rimligen inte alltid en ren envagskommunikation. Jag antar alltså som arbetshypotes en komplicerad, ständigt varierad interaktion istället för underordning. Hypotesen framstår som så mycket rimligare, om man beaktar tingens och
sockenstämmornas totala kompetensområden - och inte endast ett enda område som folkundervisning eller fattigvård.
Anmarkningsvart nog har analyser av sjalvstyrelseorganens hela kompetensområden länge saknats i forskningen. Man har nöjt sig med antingen impressioner från stämmornas och tingens verksamhet eller resonemang utifrån det
normativa materialet. Först under senare å r har det kommit fram resultat som
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bygger på systematiska genomgångar av stämmo- och tingsprotokoll i sin helhet, inte bara på direktiv om vad som skulle göras eller på ett eller annat exempel ur verkligheten.''
I mina egna forskningar har jag bl a analyserat sockenstämmoprotokol1 från
Köla socken i Värmland 1642-1768, från Järeda socken i Småland 1791-1800
respektive 1835-44 och från Stora Malm i Södermanland under fyra tioårsperioder 1728-1835. Motsvarande analys rör tingen i Langhundra 1545-54, Vendel 1615-24, Olme 1629-38, Vendel 1737 och Vista 1849."
Tingen fungerade under samtliga århundraden framför allt dels för att upprätthålla lag och ordning, dels för att lösa ägotvister eller andra ekonomiska
oenigheter samt bekräfta ekonomiska transaktioner. De kunde därutöver h a
viss tillsyn över ärenden rörande skatter och andra avgifter samt genomföra
eller konfirmera val av förtroendemän eller lokala tjänstemän. Ett väsentligt
resultat av mina undersökningar är, att de sistnämnda uppgifterna (skatter,
avgifter, val) i varje fall i de aktuella häraderna aldrig upptog någon större
andel av den totala ärendemassan, endast mellan 2 och 10 %. Man kan därmed
nyansera det resonemang som Nils Herlitz fört - och som senare i viss mån
följts av Jan Lindegrenz1 - om hur tingens betydelse reducerades mot slutet av
1600-talet. Orsaken skulle vara att staten inte langre utnyttjade dessa institutioner för att sköta förvaltningsärenden av typen uttag av militära prestationer,
palagor till kronan, skjutsärenden etc. I tingens samlade verksamhet spelade
uppenbarligen sådana uppgifter som gällde invånarnas direkta skyldigheter till
staten en mindre roll - om ock självfallet inte ointressant. Att kronan flyttade
vissa angelägenheter till andra nivaer, kunde alltså inte generellt ändra tingens
funktion som rättslig och socio-politisk arena på något drastiskt sätt. Som skall
visas langre fram, tyder annan forskning dessutom p&att häradets representanter trots allt varit inblandade i atskilliga ärenden, som haft med statens uppbördssystem att göra, även i slutet av 1600-talet och under 1700-talet.
Tingens centrala uppgifter gällde emellertid hela tiden straff- och civilrättsliga mål mellan parter inom haraderna. I dessa avseenden förlorade de inte i
betydelse fram till mitten av 1800-talet, och att döma av Marja Taussi Sjöbergs
resultat inte heller under senare delen av århundradet.
Däremot kan en intressant förskjutning avläsas i mitt material mellan de civil- och straffrattsliga målen. Fragor rörande brott, ordning och tukt upptog 62
% av ärendemassan i Långhundra 1545-54,54 % i Vendel 1615-24,49 % i Ölme
1629-38, 30 % i Vendel 1737 och 42 % i Vista 1849. Den parallella utvecklingen
för ärenden om egendom, arv, skulder osv är följande: 29 % av ärendemassan i
Långhundra 1545-54, 37 % i Vendel 1615-24, 45 % i Ölme 1629-38, 54 % i
Vendel 1737 och 47 % i Vista 1849. Även om vissa variationer kan h a med rumsliga faktorer att göra, tyder materialet på en tendens i tid: de civilrättsliga ärendena ökar relativt sett kraftigare än de straffrättsliga. Tendensen a r intressant
som uttryck för en förändring av vad som dominerade den regionala arenan
under dessa arhundraden. Det var schematiskt sett ordning och tukt på 1500-talet
och i början av 1600-talet; men ekonomiska tvistigheter och efter hand alltfler
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skuldmål under 1700-talet och förra hälften av 1800-talet. Resultat hos Maria
Agren, Kenneth Johansson och Peter Aronsson ger en likartad bild.22Rimligen
avspeglar detta en tyngdpunktsförskjutning som måste tolkas utifrån bkde ideologiska och socio-ekonomiska förändringar i samhället.
Sockenstämmans kompetensområde a r ganska diversifierat och behärskas i
mindre grad av ett par kategorier av ärenden. Det a r emellertid tydligt att stammans stora insats under tiden före mitten av 1800-talet rör fem slag av frågor:
byggnation och reparation av gemensamma lokaler (kyrka, församlingshus etc),
socknens ekonomi (avgifter till prästen, kontroll av sockenräkenskaperna osv),
val av lokala förtroende- och tjansteman, fattigvård och slutligen ordning och
tukt i olika former.
Reparationer och byggnation upptar en växlande andel av den totala arendemassan under olika perioder och mellan socknarna, t ex 20 % i Köla 1666-75,
10 % i S t Malm 1826-35 eller 20 % i Jareda 1791-1800. Det ar svårt att finna
någon tendens i tid som skulle kunna ges en historiskt intressant förklaring. Det
a r också rimligt att föreställa sig att behoven av sådana investeringar och möjligheterna att göra dem varierat relativt slumpmässigt. Kyrkans ekonomi upptar
i de undersökta socknarna mellan 10 och 20 % av det totala antalet ärenden. Val
av lokala förtroende- och tjansteman synes relativt sett i viss mån öka i tid. S å
upptar sådana ärenden endast högst 10 % i Köla före mitten av 1700-talet,medan
siffrorna i St Malm och Jareda från senare delen av 1700-talet och början av
1800-talet ligger på 13-23 %. Tankeväckande a r också förändringen av andelen
fattigvårdsärenden och ordningsfrågor. Fattigvården upptar i Köla före mitten
av 1700-talet aldrig mer an högst 10 % av arendemassan. I Jareda uppgår den
1791-1800 till 18 % av ärendena och 1835-44 till 19 %. Motsvarande siffror
från S t Malm a r 1774-83 18 %, 1784-93 18 % och 1826-35 24 %. Den omvända
utvecklingen råder för problem kring tukt och ordning. Dessa utgör i Köla
1666-75 hela 44 %, 1695-1704 35 % och ännu 1715-24 30 %. Från mitten av
1700-talet uppgår de däremot inte i någon av de analyserade socknarna till mer
an drygt 15 %, och i St Malm 1826-35 och Jareda 1835-44 ligger siffrorna
endast på 7 respektive 4 %.
Resultat hos Panu Pulma och Harald Gustafssonz3,samt pågående undersökningar av Alberto Tiscornia och Peter Aronsson, tyder på att engagemanget i
sociala frågor kan h a växlat beroende bl a på den sociala strukturen i olika
socknar, ståndspersonernas eventuella närvaro, näringsinriktning och ekonomi.
Harald Gustafsson visar dessutom för två mellansvenska socknar att fattigvården ännu vid mitten av 1800-talet inte dominerade stämmornas liv så till den
grad, som man ofta antagit. Ända synes mina resultat ge underlag för en viktig
hypotes om förändringar i tid. Sockenstämmans verksamhet försköts relativt
sett från ordningsfrågor till fattigvårdsarenden. Som framgått, a r det en förandring som har sin motsvarighet vid tingen. Såväl ting som stämmor har uppenbarligen ägnat en större del av sin tid och uppmärksamhet åt problem kring
brottslighet, tukt och ordning under 1600-talet. På 1700- och 1800-talen har man
å andra sidan i högre grad sysslat med ekonomiska tvister, ägokonflikter och
fattigvård.
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Resultatet ä r värt a t t lyfta fram - som tecken på processer i samhället som
slår igenom både i centralt och lokalt material.
Samtidigt ä r det viktigt a t t understryka, att tingens och stämmornas aktivitet
på satt och vis aven uppvisar kontinuitet. Somliga huvudkategorier av arenden
ä r hela tiden desamma, och dessa rör centrala dimensioner av människornas liv:
produktion och avgifter, lag och rätt, socialt ansvar för de behövande i lokalsamhället och för gemensamma lokaler, val av förtroendemän och tjänstemän.
Denna iakttagelse ä r viktig. Den ger ett starkt stöd å t tesen, att självstyrelsens
institutioner inte generellt kan ses enbart som statsmaktens förlängda arm. De
måste i hög grad också ses som ett redskap för lokalsamhallet självt och för dess
invånare i deras egenskap av subjekt med viss autonomi gentemot centralmakten.
Det ä r också uppenbart a t t ting och stämmor hela tiden, antingen direkt eller
genom förtroendemän, hade karaktären av en kontaktyta mellan centralmakt
och lokalsamhälle. Men det a r naturligtvis endast en av flera tänkbara. Mötet
mellan krona och allmoge kunde dessutom t a sig andra vägar, som när bönderna
under 1500-talet sände sina tillfälligt sammansatta delegationer till kungen för
att klaga över krigshärjningar eller nar olika intressegrupper vände sig till
landshövdingen med skrivelser under 1700-talet. Vad som brukar uppmärksammas speciellt i internationell komparation ar, a t t bönderna också deltog i riksdagarna och under 1700-talet t o m i de politiska utskotten på central nivå.
Det sagda innebär emellertid endast att ramverket dragits upp. Ett ramverk
som angett att svenska bönder hade kanaler till centralmakten, vissa egna organ
för kollektivt handlande med väsentliga kompetensområden och tidvis t o m en
politisk representation på nationell nivå. Detta a r i sig centralt. Nästa fråga blir
vilken verklighet, som dessa ramar rymmer. Förmådde allmogen i realiteten att
tränga fram till staten med sina önskemål och protester? Hade de framgång eller
blev de enbart manipulerade till lydnad av kronan eller dess agenter?
Det a r inte lätt att svara entydigt och kortfattat på sådana svåra frågor. Moderna forskare h a r också sällan spekulerat kring politisk kultur i ett sekulärt
perspektiv. Det finns isolerade resultat av stort intresse från olika perioder.
Men synteserna saknas. Vad jag vill göra ä r darf6r djärvt: att söka kombinationer av egna och andra forskares resultat som sträcker sig över de traditionella
periodindelningarna.
Det galler att resonera sig fram till en preliminär syntes, inte för att lansera
någon definitiv vetenskaplig sanning men för a t t strukturera ett komplicerat
problem och förhoppningsvis ge upphov till ytterligare forskning. Preliminär a r
syntesen framför allt så till vida, som tendenserna i tid satts i förgrunden, medan regionala kontrasteringar hamnar i skymundan. E n inskrankning skall
dock klargöras omedelbart. Nar jag talar om hur lokalsamhällen utformade sina
relationer till centralmakten, avser jag lokalsamhällen i de gamla delarna av det
svenska riket, t ex Småland, Uppland eller Ostergötland. Det vill saga områden
som sedan senmedeltiden ingått i riket och som inte heller senare avsöndrades
genom krig och erövringar. Regioner som t ex Jämtland eller Skhne som varit
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omstridda landskap mellan två riken har sannolikt utbildat sina speciella mönster för självstyre och politiskt handlande.'"
Böndernas vägar till centralmakten och deras reella inflytande i viktiga beslut har varit ett genomgående tema i det stora nordiska forskningsprojektet
Centralmakt och lokalsamhälle - beslutsprocess på 1700-talet.25Målet för projektet har bl a varit att jämföra beslutsprocessen i några väsentliga sakfrågor
i Danmark-Norge respektive Sverige-Finland kring mitten av 1700-talet. I
flera av projektets publikationer framkommer som ett allmant resultat att undersåtarna i lokalsamfunden hade ett avsevärt inflytande över sina livsvillkor,
oavsett i vilket formella statssystem de levde: oldenburgsk absolutism eller
svensk-finländskt frihetstida statsskick.'=
Fristaende undersökningar underbygger synen på 1700-talet som en tämligen
positiv och aktiv period för bönderna. Speciellt intressant i sammanhanget a r
Kalle Bäcks studie av östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor.27
Back inriktar sin analys på tre bestämda aspekter av näringspolitiken: skogspolitiken under 1730-talet,under åren 1749-56 och under 1760-talet; brännvinsfrågan 1740-43,1756-60 och 1770-72; storskiftesfhigan 1749-1772. Samtliga
områden var utan tvivel av fundamental betydelse för bönderna.
Kalle Bäcks analys leder i stort sett fram till slutsatsen, att bönderna långt
ifran saknade inflytande och att de arbetade både genom politiska och administrativa kanaler. Men deras intressen slog igenom mer eller mindre tydligt och
snabbt, avhängigt av bl a hur pass starka krafter som konkurrerade med dem.
Framgång hade frihetstidens allmoge på det hela taget då de försökte upphäva
eller modifiera förbud mot husbehovsbränning. Ett av skalen var att de kunde
dra nytta av sin intressegemenskap med grupper i andra stånd på ett mer effektivt satt an i andra frågor. Vad beträffar skiftet var bilden mera splittrad. Många
bönder ville ha storskiftet och var nöjda med det, som också Birgitta Olai påvisat.'" Andra gjorde motstånd mot det satt på vilket reformen genomfördes.
Man protesterade mot orättvisa fördelningar av resurserna, mot felaktiga jämkningar eller slarviga lantmätare. Men man angrep aven de centrala bestammelserna. Reaktionerna gick antingen till landshövdingen eller till häradsrätterna
eller till båda instanserna. Ostgötabönderna var uppenbarligen framgångsrika
med sina klagomål. Det framgår av Backs analys att mer än 314 av klagomålen
till tingen beaktades, i varje fall i viss u t s t r ä ~ k n i n g . ~ ~
I utvärderingen av sina resultat ä r Back benägen att understryka det speciella
med frihetstiden, både i rumslig och kronologisk komparation. Den politiska
strukturen i Sverige tillät bönderna att komma till tals regelbundet på hög politisk nivå, något som inte var normalt i Europa vid denna tid. Och frihetstiden
innebar jämfört med 1600-talet allmant sett en uppgångstid för de besuttna bönde~na.~'
Det finns ingen anledning att underskatta det särpräglade med frihetstidens
politiska system. Men man måste samtidigt framhålla, att resultaten från Norge
och Danmark tyder på att bönderna inte saknade kanaler till centralmakten där
heller och att de ofta lyckades med sina klagomål. Med andra ord: i ett skan-
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dinaviskt agrarsamhälle levde t o m en envåldshärskare i ett slags beroendeförhållande till allmogen. Det ä r en ömsesidighet som kan paminna om den "paternalismens och underdanighetens jämvikt" mellan adeln och folket, som E P
T'hompson talar om i sina 1700-talsforskningar och som innebar att båda parter
i nagon mån var varandras f611gar.~' Det var alltså förvisso inte fråga om ömsesidighet mellan jämlikar. En patriarkalisk relation bygger, som Börje Harnesk
sammanfattat det, på olikhet, ömsesidighet och överhetens rätt att i princip ingripa i motparternas hela sociala liv.32Grunden för ömsesidigheten i förhållandet mellan stat och bönder i det tidigmoderna Sverige var mycket konkret och
phtaglig. Statens finanser vilade till största delen på böndernas produktion. En
regim som inte valde att lita till öppet våld måste ta politiska hänsyn till den
kvantitativt dominerande befolkningsgruppen i landet.
Mot denna bakgrund finns det skäl att fråga sig h u r mycket bönderna lyckades att vinna gehör för sina önskemal och reaktioner även under 1600-talet och
tidigare. Nådde de rimliga resultat via häradstingen eller med skrivelser och
delegationer till kungen/landshövdingen, trots a t t de då inte kunde mobilisera
samma politiska resurser p5 central nivå som under frihetstiden? Var statsskicket och den formella beslutsstrukturen förhållandevis likgiltiga för bönderna
när de ville påverka angelägenheter som låg dem varmt om hjärtat? Var det
väsentligare för dem att det fanns några kanaler - än att det fanns många
kanaler för kontakter med överheten? Uppstod rentav 1700-talets centralpolitiska nätverk därför att de äldre, mer direkta vägarna mellan bönder och krona
inte längre fungerade tillfredsställande?
J a g h a r i annan forskning behandlat en viktig form av interaktion i centrala
ekonomiska angelägenheter, då jag undersökte hur de svenska bönderna genomlevde det nordiska sjuårskriget 1563-71. (E osterberg, Gransbygd under
krig) Svenska och danska trupper marscherade i ständigt nya skaror genom
gränstrakterna. De plundrade, rövade och brände ner gårdar. Under detta tryck
reagerade allmogen på olika satt. En möjlighet var att bönderna på egen hand
försökte a t t motverka fiendernas härjningar genom att sluta separata freder
med motståndarsidan. Så skedde i viss utsträckning. Men ett resultat av undersökningen har varit, a t t det föl1 sig naturligare för de svenska bönderna att
vanda sig till sin egen centralmakt och begära kompensation för lidandena. Det
var inte upprorets eller förräderiets väg som bönderna helst beträdde, utan den
fredliga legala förhandlingens. Den visade sig också framkomlig.33
Bönderna lät alltsa framföra klagomål och krav p&ekonomiska lättnader hos
kronan. Kronans svar blev att utfärda generella frihetsbrev och instruktioner
om tillfälliga nedsättningar i skatterna (s k avkortningar). Fogdarna hade sedan
ansvaret för hur denna ekonomiska politik tillampades lokalt. Men det intressanta ä r a t t de inte stod ensamma i det praktiska arbetet ute i distrikten. Istället
knöt de a n till bedömningar som stammade frhn lokalsamhällets organ eller
förtroendemän. D& fogdarna beslutade om skattenedsattningarna, tog de intryck av de förarbeten om situationen p&ghrdarna som utförts av prästerna och
i vissa fall länsmannen. Man finner inte heller några belägg för att kronan mera
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aktivt skulle ha kontrollerat hur avkortningarna beviljades lokalt. Däremot
hade bönderna möjligheter att framföra sin mening på tingen. I ett par fall
framgår det direkt av materialet att både jordeböcker och avkortningslängder
föredragits på ting.
Besluten om fördelningen av skattelättnader kom med andra ord att ske som
resultat av en interaktion mellan centralmakt och lokalsamhälle, som i en kedja
med flera länkar. Grunden för ett slags samarbetspolitik i den lokala vardagen
h a r sannolikt lagts av själva samhallssituationen - med en krona som var hårt
trängd av den expansiva utrikespolitiken och beroende av gransböndernas stöd,
och med fogdar som var val medvetna om de kanaler & r påtryckningar som
bönderna hade.34 De skattejusteringar som åstadkoms blev därmed sannolikt
någorlunda rimliga för bönderna. Vid sidan av en positiv befolkningstrend bidrog de av allt att döma till att återhämtningen efter kriget gick snabbt.
Ett likartat samspel mellan den lokala sjalvstyrelsens organ och centralmakten har för 1600-talets del utretts av Lars-Olof Larsson. Vad det galler a r de
anpassningar av skatterna till böndernas ekonomiska verklighet, som gjordes
genom avkortningar eller förmedlingar. Lars-Olof Larsson visar att de administrativa rutinerna i dessa viktiga frågor låg nara dem, som jag tidigare fastställt
för 1500-talet. Under en stor del av århundradet började processen på sockennivå och fördes sedan vidare till tinget. Mot slutet av 1600-talet blev praxis daremot en annan. Rannsakningen om de ekonomiska förhållandena kom nu att
verkställas av fogde, häradshövding och lantmätare under medverkan av haradsnamnden. Man kan saga att besluten lyftes från socken- till haradsnivå.
Förändringen hänger samman med att den regionala förvaltningen byggdes ut
under 1600-talets lopp, i och med att landshövdingarna fick utökade befogenheter i uppbördsärenden. Att lantmätarna deltog, innebar en ökad facklig expertis i samband med jordrevning och s katt laggning.^^ Larssons resonemang
ligger har i linje med Nils Herlitz' tankar om hur ärenden Överfördes till lansstyrelse och landshövding mot slutet av 1600-talet,3%en han visar att haradshövding ochleller haradsnämnd trots allt fortfarande var inblandade i samband
med uppbörden.
Även om de administrativa vanorna ändrade sig något, utmärktes alltså handläggningen i fundamentala ekonomiska ärenden av en samverkan mellan lokalsamhällets företrädare och kronans "agenter". Antingen det var fråga om praster eller häradshövdingar hade gruppen "agenter" i viss mån dubbla lojaliteter
genom sina band till lokalsamhället. Till detta kommer att bönderna under
större delen av 1600-talet hade åtskilliga möjligheter att agera politiskt vid riksdagarna, innan det karolinska enväldet reducerade riksdagarnas roll.37
De ökningar av förmedlingen som kan iakttagas under vissa perioder på
1600-talet tolkar Larsson mot denna bakgrund inte enbart som en avspegling av
demografiska och ekonomiska realiteter. På samma satt som med avkortningarna under 1560-talet får det faktiska resultatet av den ekonomiska politiken ses
i ljuset av samhälleliga maktförhållanden. Förmedlingarna tillkom i en interaktion mellan lokalsamhälle och centralmakt. i en uttalad eller underförstådd
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förhandlingssituation.
Att kronan inte minst i politiskt känsliga lagen visade en viss lyhördhet inför
allmogens klagomål, framgår också av Sven A Nilssons analyser av de kringresande rannsakningskommissionerna under 1500- och 1600-talen. Kronan hade
visserligen ofta ett rent fiskalt intresse av att skicka ut rannsakningskommissarier för att granska fogdars, adelsmäns eller krigsbefals ämbetsutövning. Men
samtidigt försökte man komma till tals med allmogen och lyssna på deras klagomål. Rannsakningarna kommer på det viset, hävdar Sven A Nilsson, "att fungera som en viktig kontaktled mellan centralmakt och menigheter. Overfört till
det ideologiska planet innebar detta att kungen fungerar som rattens vårdare
i en föreställningsvärld, dar man har konung och folk och - som störande element - adel, fogdar och andra lokala ~torheter."~'
Mitt referat av forskningen har varit mycket kortfattat. Men det ä r tillräckligt för att få fram ett väsentligt resultat. Jag har kombinerat moderna undersökningar av 1500-, 1600- och 1700-talen - undersökningar som rört områden
som varit avgörande för såväl allmoge som stat och dar mönster för lösningar
bör h a utvecklats i en pendling mellan olika intressen och förhandlingspositioner. Det visar sig att de administrativa strukturerna under samtliga århundraden tillåtit böndernas synpunkter att tränga igenom och ge viss effekt.
Slutsatsen innebar naturligtvis inte, att jag ser de lokala bondesamhällena
som en idyll, som dels höll statsmaktens krav på avstånd, dels löste alla gemensamma problem i solidaritetens tecken. Det ar lätt att komma med reservationer.
Att de lokala institutionerna och förtroendemännen många gånger tycks h a haft
framgång visavi överheten, betyder inte att de mest behövande grupperna i samhället fatt sina intressen tillgodosedda. Både självstyrelsens institutioner och
deras representanter kan ha fungerat som språkrör för en snävt avgränsad social grupp, särskilt i den meningen att de som deltog i diskussioner och beslut
i regel var bönder. Besuttna män företrädde alltså lokalsamhället. Men aspekten skall ändå inte överdrivas. Kvinnor förekommer faktiskt som åhörare och
tidvis som vittnen vid häradstingen. En och annan dräng eller torpare kan närvara vid sockenstämmorna, och gruppen bönder inkluderar i varje fall under
1500- och 1600-talen inte endast skattebönder utan aven fräl~elandbönder.~'
Men viktigare ar, att det knappast går att avgöra i vilken mån lokalsamhällets
institutioner fungerat som spegel för kollektivets önskemål, värderingar och
verklighetsbild enbart genom att analysera till vilket socialt skikt som deras
företrädare hörde. Som också Peter Aronsson markerat, behöver man inte förutsatta, att dessa endast skulle h a sett det som sin uppgift att realisera sina och
sina likars intressen. Lokalsamhällets minsta byggsten under dessa århundraden var hushållet (och inom det familjen). Hushållet - kvinnor, barn och tjänstefolk - representerades av hushållens överhuvud inom ramen för en patriarkalisk ideologi. Denna tillät visserligen bönderna att exploatera underklassens
arbetskraft men förutsatte samtidigt att de tog ett visst ansvar för vad folket i
sin helhet behövde.40De lokala institutionernas handlande måste i den bemärkelsen betraktas som uttryck för kollektiva lösningar.
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Samtidigt a r det självklart att dessa bedömningar, gjorda av bönder å lokalsamhällets vagnar, ä r verkligheten sedd genom filter. Det ä r rimligt att anta, att
lokalsamhallets representanter försökte åstadkomma lösningar som skulle tillfredsställa så många som möjligt av den dominerande och artikulerade gruppen
i lokalsamhället. I de flesta trakter a r detta liktydigt med brukarna på hemman,
sedan länge integrerade i det rådande systemet för produktion och uppbörd.
Man kan förmoda att detta i allmänhet betytt att man strävat efter reformer,
justeringar, anpassningar inom samhällssystemet. Sannolikt föreslog bönderna
mera sällan sådana åtgärder som skulle markera ett direkt brott med de existerande administrativa eller ekonomiska reglerna.
I linje med det sagda ligger även den iakttagelsen, att böndernas reaktioner
under t ex 1560-talet eller kring 1650 i huvudsak var av defensiv art. Allmogen
fick vid återkommande tillfällen under 1500- och 1600-talen godta att skatterna
ökade genom nya gärder och hjälper. De levde under ett beskattningssystem
som måste ha varit orättvist med tanke på hur olika förmögenheterna i praktiken var också inom gruppen bönder.41Det var inte i första hand mot detta som
de framgangsrika protesterna riktade sig. Vad man kunde få till stånd var en
mer eller mindre tillfällig lindring, en justering, av de pålagor som skulle uttagas.
Den defensiva karaktären hos lokalsamhallets agerande har av allt att döma
varit dominerande under 1500-, 1600- och 1700-talen. Också under frihetstiden
bestod böndernas politik ofta av att de svarade på initiativ, som emanerade från
kronan eller bergsbruket. Men det a r möjligt att riksdagslivet och det förbattrade politiska nätverket i Stockholm gav bönderna en ökad tilltro till sin förmkga att vidta mera offensiva åtgärder. Vissa förändringar av deras strategier
skedde i tid. Ändå ser man också likheter och kontinuitet mellan århundradena.
Trots alla reservationer och nyanseringar tycks det alltså rimligt att dra följande slutsatser:
a ) Under den långa perioden från mitten av 1500-talet och fram till 1800-talet
- under 9'kommunalismens"tid för att återigen tala med Peter Blickle - har
de svenska bönderna uppenbarligen förfogat över kanaler till kronan, kanaler för protester ochleller samverkan.
b) Under hela tiden låg flera beslutsprocesser som var viktiga för bondesamhällets ekonomi på lokal nivå och byggde på medverkan från socknens eller
häradets förtroendemän. I vissa fall bidrog aven häradstingen in corpore.
c) När bönderna försökte vinna gehör för sina synpunkter om nedsättningar
i ekonomiska pålagor, korrigeringar av skiften eller liknande, lyckades de
enligt modern forskning ofta i sina strävanden, oavsett århundrade. Mest
lyckosamt agerade de troligen i de lagen då deras intressen inte uppenbart
korsade någon annan grupps och då kronan hade inrikes- eller utrikespolitiska svårigheter.
d) "Bönderna" får har förstås som hushållsföreståndarna på de hemman,
som var väl etablerade i lokalsamhället och därmed inordnade i system för
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kontinuerlig skatteuppbörd, för uttag av andra pålagor och för fördelning av
gemensamma arbetsuppgifter. Aven om inte samtliga dessa bönder deltog
aktivt i sockenstämmor och häradsting, var det rimligen främst deras och
deras hushålls intressen som självstyrelseorgan ock förtroendemän tenderade att tillgodose. Termen "intresse" skall dock inte uppfattas enbart som
snäv ekonomisk egennytta. Det kan under vissa betingelser h a legat i böndernas intresse a t t något se aven till de fattigas, lösdrivares och undantagsfolks situation - för att p&det viset befrämja en helhetsutveckling som uppfattades som mindre hotfull för kollektivet. Men om så skedde, var det sannolikt i begränsade former och utan a t t ifrågasätta det rådande samhallssystemet.
Att utvärdera h u r pass lyckosam allmogen var genom gemensam handling visavi
staten i det förindustriella samhället blir härmed i ganska liten utsträckning en
fråga om formellt statsskick. Mera vasentligt ä r a t t det fanns institutioner som
fungerade som kanaler mellan bönder och centralmakt, och att krona-bönder
levde i ett ömsesidigt beroendeförhållande. I varje fall under vissa politiska
konjunkturer var kronan tydligen beredd att erkänna detta beroende.

Alternativa protester och politisk k u l t u r ?

I andra sammanhang har jag diskuterat hur det i Sveriges historia efter hand
skapades en "politisk kultur" som fick centralmakten att akta sig för a t t tillgripa
alltför grova maktdemonstrationer och som från folkets sida gjorde blodiga uppror till mindre använda medel. Här rör det sig inte bara om faktiska sociala och
ekonomiska relationer eller om h u r pass effektiv samhällets kontroll var. Människor reagerar inte direkt på t ex ekonomiska förändringar med öppen protest.
Det viktiga ä r deras upplevelse av det som inträffar:
"utgångspunkten, att den objektiva ekonomiska verkligheten inte i sig sätter
i gång historisk handling. Denna blir utlöst först genom människornas upplevelse av verkligheten. Det blir då vasentligt att diskutera, vilket omfång manniskornas erfarenhetsstoff och planering haft. /- - -/ Även om uppror till
viss del färgas av den spontana vredens blodfulla oberäknelighet och grandiosa
brist på långsiktig målmedvetenhet, ä r det svårt a t t tänka sig att dåtidens människor mer än nutidens haft råd a t t helt bortse från erfarenheter och planering
för framtiden. M a n har rimligen att göra med hur människor upplevt ti2Zvaron:
sin historia, politisk strategi, vad som varit möjligt att göra i kritik mot rådande
förhållanden och mot bakgrund av tidigare erfarenheter. ( E Österberg, Scandia
1979:2, s 196, delvis ny kursivering)
Om människorna alls reagerar på orattvisa och förtryck, väljer de alltsa mer
eller mindre medvetet sitt uttryck i en viss strategisk situation, med blicken
riktad både bakåt och framåt - med den erfarenhetsbakgrund och den planeringshorisont de äger. Det gäller hur människor bedömer sin omvarld, sina al-
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ternativ, sina utsikter att lyckas om de väljer konflikt eller kompromiss, vad som
a r möjligt för dem att göra utan insatser som hotar att knacka dem
Teoretiskt sett hade bönderna under de aktuella århundradena ett helt spektrum av möjligheter att tillgripa, då de ville protestera mot överheten. Utan att
rangordna, kan man skissera åtminstone följande varianter: uppror, arbetsvägran, arbetskonflikter, flykt undan förpliktelser, maskning, skattevägran, kriminalitet som ett tänkbart oartikulerat uttryck för missnöje, alternativa vardagliga
motstånd i t ex hånets eller löjets form, tystnad-apati samt slutligen förhandlingar via existerande kanaler.
Två av utvägarna a r särskilt svårtolkade eftersom de definitivt kan avspegla
annat an en reaktion mot överheten: brottslighet och tystnad. Visserligen har
somliga förbrytelser som t ex stråtrövares stölder, smuggling eller tjuvskytteri
diskuterats i termer av "social crime". De har därmed getts en tolkning som
vetter mot protest och revolt mot överheten. Men generellt kan brottslighet sattas in i ett flertal kausalsammanhang. Motstånd i vardagens mer subtila gestaltningar måste dechiffreras med varsam hand, och en kulturellt inriktad forskning har har ännu långt kvar att gå.43De resterande, nagot mer gripbara alternativen faller i två kategorier:
för samhällssystemet illegitima satt att idka påtryckningar: uppror, upplopp,
strejk, skatteflykt;
legitima satt, av centralmakten tillåtna påtryckningar a) via politiska institutioner, b) via administrativa eller rättsliga kanaler.
Den fråga man har att stalla a r när den ena eller andra utvägen har tillgripits
- och med vilket resultat. En klar bild av svensk historia i detta perspektiv låter
sig inte tecknas i några raska drag. J a g vill anda försöka havda ett visst synsätt.
Det bygger på de teoretiska utgångspunkter och de empiriska resultat som jag
redovisat ovan. Det bygger på antagandet, att människors strategier för framtiden också präglades av deras historiska minne, deras egna eller deras förfaders upplevelser av hur tidigare konfrontationer med överheten förlöpt. Det
bygger slutligen på vissa jämförelser med förhållandena i andra europeiska lander.
I tysk forskning har man haft olika åsikter om böndernas politiska betydelse
efter de stora bondekrigen på 1520-talet. Flera forskare har menat att bönderna
sjönk ner i politisk apati och passivitet efter de bittra erfarenheter som de blodiga revolterna innebar. Men i senare undersökningar finner man kritiska röster. De tyska böndernas uppror upphörde inte alls efter 1520-talet. I själva verket kan man rakna till ca 130 bonderevolter i Tyskland under perioden
1300-1800, och de ä r ganska val spridda i tid. Dessutom har flera forskare
vidgat synfältet mot andra former för motstånd, då konflikter löstes författningsrnäs~igt.~~
Ser man på Sverige, var Dackefejden på 1540-talet ett blodigt och omfattande
uppror, som sannolikt framstod som en oerhört skrämmande upplevelse såväl
för krona som allmoge. Efter 1540-taletförefaller bönderna i de centrala delarna
av riket att i stort sett ha tenderat att använda legala metoder i sina kontakter
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med statsmakten. De vande sig till kronan på fredlig väg med sina förslag eller
till de administrativa-rättsliga organen med sina olika slag av påtryckningar.
Väl att marka, förekommer det genom århundradena naturligtvis också farligare och våldsammare protester. En och annan fogde får stryk, gruvdrängar
revolterar mot arbetsförhållanden eller löner, man flyr undan krigstjänst, hungrande människor ger i upplopp uttryck för sin förtvivlan, ett olycksbådande
Dalauppror bryter ut. Mer eller mindre organiserade upprorsungar kan konstateras i t ex Värmland i början av 1580-talet, å r 1598 inte endast i Finland utan
även i västra Sverige, under 1610-talet i Dalarna, på 1630-talet bl a i Värmland
d.~~
upprorsmakare, hadare
och Närke, under 1670-talet i O ~ t e r ~ ö t l a nReligiösa
och utopister i Norrland har ibland tolkats som uttryck för i grunden världsliga
protester mot en statsmakt, som fungerade i symbios med kyrkan.46Flera uppgifter om deserteringar visar att uppslutningen bakom stormaktstidens militarstat inte var total. Vid fälttåget mot Danmark 1644 skall t ex av 10.000 man cirka
3100 ha dött i faltsjukan, 330 h a dött i strid, 85 h a tagits till fgnga och ungefär
250 ha rymt; vid en mönstring i Konga härad i Småland å r 1627 var 32 av 79
knektar "rymda" och ytterligare ett avsevärt antal "sitter i skogen och
Men jämfört med t ex Tyskland och Frankrike a r trots allt böndernas revolter
få i den svenska historien efter 1540-talet. Arbetskonflikter uppstod snarare vid
gruvor och bruk an i de mer agrart betonade lokalsamhällena. Hungerupploppen mot slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet engagerade fler gruvdrängar, hantverkare och arbetare i staderna - an bönder på landet. Det förhärskande mönstret för kontakt mellan överhet och lokala bondesamhällen
tycks trots allt vara interaktion med lagliga medel. Det ä r också påfallande att
bönderna i vissa lägen argumenterade gentemot centralmakten just i legalis' ligger i
tiska termer: de hade ratt att klaga och föra fram sina p r o t e ~ t e r . ~Det
linje med denna attityd, att bönderna under 1700-talet önskade göra justitiekanslerns rannsakningar av hur fogdar och andra tjansteman fyllde sina uppdrag och handskades med folket till en stående in st itu tior^.^' I sin analys av
arbetskonflikter vid ett bruk under 1600- och 1700-talen framhåller för övrigt
Anders R o r & också för bruksmiljöns del, hur "konflikterna mellan smeder och
faktor utspelades inom ramen för statens rättsliga och administrativa organ.
/- - -1 Detta förklarar också den legalistiska arg~mentationen."~'
Kontakter centralmakt-lokalsamhälle via politiska, administrativa eller rattsliga kanaler dominerade alltså bilden, ofta i förhandlingens form eller med hanvisning till lag och rätt. Det är åtminstone vad jag vill havda utifrån den preliminära syntes, som jag här lagt fram. Hur uppstår en sådan tradition? Hur
etableras vanan att visserligen ibland spela ut konflikthotet men ändå snarast
för att uppnå kompromisser? Hur uppstår förväntningarna att statsmakten skall
visa en rimlig inställning till undersåtarnas behov, benägenheten att genom lagstadgade organ söka de lösningar som förväntades tillgodose en majoritet av
lokalsamhällets invånare? Hur skapas en "politisk kultur" av detta slag?
Som framgått har jag inte den uppfattningen att de politiska mönster, som vi
diskuterar, allmänt sett tvingades fram genom kontroll uppifrån. A andra sidan
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förutsätter jag självfallet inte någon fullständig värdegemenskap och normöverensstämmelse vare sig inom lokalsamhället eller mellan lokalsamfund och centralmakt. I grund och botten var samhället konfliktladdat. Men jag föreställer
mig att det mellan överhet och de val etablerade bönderna i lokalsamhället iinder 1500-,1600-och 1700-talenfanns en viss samstämmighet av den typ, som med
E P Thompsons ord byggde på en " konsekvent traditionell syn på sociala normer
och förpliktelser " - ideer om det allmänna bästa som " fann ett visst stöd i
myndigheternas patriarkaliska tradition, föreställningar som folket i sin tur
upprepade så högljutt att myndigheterna i någon mån blev folkets fångar."51
Den politiska kulturen skapas sålunda i interaktionen mellan stat och undersåtar. Inriktningen ä r både på politisk etik och politisk praxis.
Det mönster för relation centralmakt-lokalsamhälle, som jag hävdat, kan i så
fall förstås i ljuset av 1.det ömsesidiga strukturella beroendet mellan kronan och
huvudparten av producenterna i ett agrart samhälle, 2. en traditionalistisk ideologi som förutsatte en viss ömsesidig solidaritet, 3. den institutionalisering av
den politiska praktiken som bl a självstyrelseorganisationen utgjorde. - I modern forskning har man ofta betonat, att det uppsttir en tendens till samförståndslösningar i ett samhälle, nar samhällsmedlemmarna i stort sett accepterar
de institutioner som fattar beslut om hur viktiga resurser (makt, auktoritet,
status, ratt, välstånd etc) skall fördela^.^' Resonemanget förs främst med tanke
på moderna samhällen. Men grundtanken om institutionernas betydelse a r intressant även överförd till andra tider. Det a r helt enkelt väsentligt att det fanns
accepterade institutioner för lokalsamhället att agera utifrån, att det fanns kontinuerliga ytor för kontakt och dubbelriktad påverkan mellan undersåtar och
överhet i Sverige sedan lång tid tillbaka. Det fanns, kan man säga, en viss organisation för samarbete oavsett period. Manifest och våldsam konflikt skulle
däremot kräva större insatser av arbete, påhittighet, risktagande. Väpnad konflikt behövde en ny organisation varje gång.
Revolutionära religiösa eller politiska utopier ä r vackra ideologier, menar
Ferdinand Mount i en tillspetsad formulering, men som handlingsmönster ä r de
en strategi för ungkarlar - inte för familjefäder. Svenska bönder med barn och
gardar att försvara var sannolikt benägna att i allmänhet lita på sin organisation för legitima påtryckningar visavi centralmakten, så länge den inte ledde till
uppenbara och katastrofala nederlag.
För tolkningen av politisk kultur i 1500-, 1600- och 1700-talens svenska bondesamhälle ä r det med andra ord grundläggande att bönderna i lokalsamhällena
gång på gång lyckades - i varje fall delvis - med att påverka ekonomiska
besluts- och handläggningsrutiner. 1700-talet står här inte isolerat. Tvärtom var
den svenska frihetstiden, som jag uppfattar det, mindre unik och mer i linje med
tidigare perioder, om man ser till bondeetablissemangets chanser att tränga igenom till statsmakten med sina önskemal.
Men det galler väl att märka bönderna i samhället. I förhandlingar mötte den
tidigmoderna staten - liksom nutidens välfärdsstat - i huvudsak de grupper
som representerades genom de stora institutionerna. H u s a m a , inhysesfolk,
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tjänstefolk och andra obesuttna hade alltid svårt att själva direkt hävda sina
intressen. Vad de kunde hoppas på var att husfgderna och självstyrelsens företrädare kande ett visst ansvar för hela befolkningens bästa. Om icke, stod de
utanför och deras reaktion mot överheten fick nog snarare bli tystnadens, löjets,
maskningens eller den vardagliga smabrottslighetens protest.
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