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I grund och botten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Professor Johan Söderbergs forskning spänner över nästintill osanno-
likt många områden och tidsperioder: från betalningssystem i slutet av 
900-talet till sminkkonsumtion i början av 1900-talet, för att nämna 
två exempel ur högen. Det vore glädjande och bra för forskarsam-
hället om det visar sig att följande påstående är felaktigt: det kommer 
inte under överskådlig framtid att dyka upp någon person som utför 
högkvalitativt grundforskning på lika många områden och tidspe-
rioder som Johan Söderberg gjort. Om någon forskare är värd en 
festskrift är det han. Och nu, vid Johans 65-årsdag, är det dags. Fest-
skriftens alla författare, liksom vi redaktörer, har haft förmånen att på 
olika sätt samarbeta med Johan och ta del av hans stora kunnande. 

Två egenskaper är särskilt framträdande hos forskaren Johan 
Söderberg, den ena är hans enkelhet, den andra är hans alstringskraft. 
Johan har i flera sammanhang framhållit att det är de enkla frågorna 
som är de viktiga. Hans implicita budskap till alla som vill förstå för-
ändringens krafter och mekanismer verkar vara att inte krångla till det 
för mycket. Tvärtom, att hålla sig till de nästan barnsliga, elementära 
frågorna är många gånger mer vinnande när man bedriver forskning 
och undervisning.1 Strävan efter enkelhet lyser igenom alla hans akti-
viteter i akademiska sammanhang. Många med oss har slagits av hur 
han med några enkla penndrag eller med några få ord, bringar reda i 
synbara trassligheter, rensar bort det oväsentliga för att hitta fram till 
det grundläggande. Här kan man inspireras av Johans texter, och för-

                                                 
1 Se t. ex. Johan Söderberg, ”Minnesord över Karl-Gustaf Hildebrand”, Kungl. Vit-
terhets historie och antikvitetsakademiens årsbok (2006) s. 17. 



 

14 
 

söka ta rygg på honom som skribent. Det är inte bara mer lovvärt att 
skriva enkelt om komplicerade förhållanden än att skriva svårt om 
enkla saker, det är också svårare. 

Johans produktivitet som historiker har till och med gjorts 
till föremål för kvantitativa undersökningar.2 Att försöka knåpa ihop 
hans kompletta bibliografi är ingen lätt uppgift. Vi är rädda att vi har 
missat några publikationer. Samtidigt är det betecknande och hed-
rande för Johan om vi inte bestått eldprovet. Förteckningen i slutet av 
boken upptar ändå drygt 250 texter ordnade under tio temarubriker. 
Ambitionen med festskriften har varit att få med texter som relaterar 
till så många som möjligt av Johans intresseområden. Innehållet speg-
lar i viss mån hans bredd som forskare. Boken är uppdelad i tre delar: 
sex bidrag är samlade under rubriken Medeltida och tidigmodern 
historia (fram till och med 1700-talet), fyra finns att finna under ru-
briken Modern historia (från och med 1800-talet), medan tre bidrag 
publiceras under den tematiska rubriken Teori, metod och didaktik. 
Nästan alla kapitel är skrivna av forskare som Johan har handlett 
och/eller skrivit tillsammans med i forskningssammanhang. Ett kapi-
tel som bryter mönstret är skrivet av Rolf Adamson som handledde 
Johan själv fram till disputation för 37 år sedan. 

I grund och botten drivs nog forskaren Johan av nyfikenhet, 
av lusten och viljan att förstå och reda ut hur produktionen, konsumt-
ionen, distributionen och de sociala förhållandena varit ordnade – 
under olika epoker. Annat, så som akademiskt glitterverk och prestige, 
tycks vara helt åsidosatt. Om det är så att källorna och forskningsre-
sultaten pekar åt ett annat håll än de vedertagna sanningarna går Jo-
han, som Arne Jarrick nämner i ett kapitel i festskriften, sin egen väg. 
Några ord av skådespelaren Lauren Bacall faller en i sinnet. ”Om du 
vill bli en stjärna kommer du att bli en urusel utövare av profession-
en”, svarade hon – superstjärnan – fritt tolkad på frågan om vilka 
vägar som leder till framgång. ”Om du föresätter dig att bli en duktig 
yrkesutövare hålls vägen till den absoluta toppen öppen.”3 

                                                 
2 Anders Björnsson, Christine Bladh, Ulrika Moberg och Janken Myrdal, ”Räkna 
med Söderberg: Ett förord”, i Anders Björnsson, Christine Bladh, Ulrika Moberg 
och Janken Myrdal (red.), Den moderna människans uppkomst och andra uppsatser, Stock-
holm 2000, s. 11ff. 
3 ”If you want to be an actor, learn how to act then maybe you can be a star. If you want to be a 
star, that’s your aim, then you will never be an actor. And you may also never be a star.” Lauren 
Bacalls svar på frågan om hur man blir en stjärna, yttrat på presskonferens i sam-
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Strävan att grundligt undersöka det förflutna framstår som 
central för Johan Söderberg. Just därför har han inte bara blivit en 
skicklig forskare, fortsatt frågvis och kunskapstörstande, utan också 
en intellektuell och pedagogisk inspirationskälla av rang – något så 
paradoxalt som en ödmjuk superstjärna.4 
 
 
 

 
Martin Gustavsson och Dag Retsö 

 
Ekonomisk-historiska institutionen 

Stockholm 
18 december 2014 

 

                                                                                                              
band med att hon tog emot The Stockholm Lifetime Achievement Award på 
Stockholms Filmfestival år 2000.  
https://www.moviezine.se/nyheter/stockholms-filmfestival-hedrar-lauren-bacall 
tillgänglig 141218. 
4 Redaktörerna vill förstås också tacka dem som bidragit till tillkomsten av denna 
bok: författarna, subskribenterna och vår generösa finansiär Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Stockholms universitet. 
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The Middle Ages: Agrarian Revolu-

tion or Slow Evolution? A Research 
Overview 

 
Janken Myrdal 

 
 
 
Introduction 
 
When I wrote my dissertation on medieval agriculture in Sweden 
(1986), I was inspired by Georges Duby.1 I wanted to examine wheth-
er his theory of Continental development also held true for Sweden. 
He had shown that a revolution in agrarian technology had occurred 
between the 11th and 14th centuries in which the heavy wheeled plow 
and the three-field rotation system were central elements. This trans-
formation of base production had set the stage for new cities, an ec-
clesiastical building boom and more. My hypothesis was that the 
Nordic region had also undergone a corresponding development 
wherein advances in agricultural technology laid the groundwork for 
social transformation – but that the breakthroughs were made in oth-
er technical elements. 

Serious doubts have been cast in recent years upon this no-
tion of a medieval agrarian revolution. Scholars are, in the main, more 
cautious and balanced than they may appear to be if mentioned with a 
simple epithet. Research overviews comprised of lists of far too much 
literature therefore rarely do justice to the arguments. In order to shed 
light on the arguments I have thus worked with a selection of texts, so 
that participants in the discussion are cited in detail.  

I have also chosen to omit the literature that deals only with 
agricultural technology.2 This may seem a peculiar exclusion, but my 
                                                 
1 Georges Duby, Rural Economy and Country Life in the Medieval West (London 1968); 
Janken Myrdal, Medeltidens åkerbruk (Stockholm 1986) p. 154. 
2 For example, John Langdon och Grenville G. Astill (eds.), Medieval Farming and 
Technology: The Impact of Agricultural Change in Northwest Europe (Leiden 1997) 
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intention is not to describe the development of European agricultural 
technology in the Middle Ages, but rather to follow the arguments 
and rebuttals in a debate. I will actually cover only part of this debate 
and omit, for example, arguments related to demographics. The dis-
cussion of feudalism and a ‘feudal revolution’ is another central ele-
ment I have chosen not to address; that part of the debate points to a 
different set of questions.3 
 
 
Thesis: Transformation after A.D. 1000 
 
There was growing criticism in the 1960s and 1970s of the underesti-
mation of the countryside and agrarian production as dynamic social 
forces. This novel interpretation was not confined to the Middle Ag-
es; it also had impact on the interpretation of 18th century Sweden and 
there was an interpretation in which contemporary Third World 
farmers were regarded as a progressive force. In relation to the Mid-
dle Ages, the discussion came to focus on the expansion that oc-
curred after about the year 1000.  

Henri Pirenne and others had, from the 1930s and onwards, 
argued that cities and commerce were the dynamic elements. When 
long-distance trade and urban culture subsided after the fall of the 
Roman Empire, a long phase of general stagnation followed. It was 
the increased trading of goods that had generated rapid growth 
throughout society circa 1000–1300. 

The new interpretation instead regarded the rural economy 
and expansion of the agricultural sector as the wellspring of non-
agrarian growth. French historian Georges Duby accomplished a 
great synthesis in his previously cited work on the rural economy in 
Western Europe. A member of the Annales School who considered 
himself a follower of Marc Bloch, he aimed for a holistic view. Duby 
had earlier in the 1950s launched the idea of a comprehensive agrarian 
transformation, a “revolution”, but it was his magnum opus of 1962 that 
had a seminal impact on research.  

The work (cited here from the 1968 translation to English) is 
arranged in chronological main parts which are then subdivided into 

                                                 
3 For an account of the discussion of feudalism in relation to the debate referred to 
here, see Eric Bournazel och Jean-Pierre Poly, “Introduction générale” in Eric 
Bournazel and Jean-Pierre Poly (eds.), Les féodalités (Paris 1998) pp. 3-12. 
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chapters that discuss recurring themes. The final section is a massive 
presentation and translation of sources. The first chronological part 
covers the 9th and 10th centuries. This is followed by the core of the 
work – more than half the descriptive text – covering the 11th to 13th 
centuries. Both of the main parts begin by discussing material condi-
tions, production, followed by social structure. The work ends with a 
section on the 14th century, but here the arrangement is different: the 
great transformation is over, according to Duby, and he goes on to 
sketch the lines that lead forward to the late Middle Ages.  

The first period, the 9th to 11th centuries, covers the Carolin-
gian Era and production is the main topic. Output was described as 
very low and technology as crude. Duby uses surviving polyptychs or 
estate inventories, lists of property containing ideal financial estimates 
of a kind for these estates. There are extant polyptychs from 40 es-
tates scattered over nearly the entire Carolingian Empire (France, 
northern Italy, southern and western contemporary Germany) during 
the 8th to 9th centuries.4 They provide unique opportunities to study 
demographics, agricultural production, etc. 

Duby argues that output was so low that the crop yield – 
harvest/sowing – was about 1.5-2.2.5 These figures later came in for 
heavy criticism and at about the same time, Slicher van Bath pub-
lished another major overview in which he, using the same material, 
calculated a crop yield of about 2.6-3.2.6 Duby devotes considerable 
energy trying to understand why yields were so low. He outlines a 
time of crude technology with few iron implements and few smithies. 
Estate workers were often manual laborers.7 The period after A.D. 
1000 is characterized by expansion and he discusses why this oc-
curred. The critical factor was a doubling of the crop yield by the 13th 
century.8 He identifies no signs that this can be explained by im-
proved manuring and instead points to greater effort expended on the 
land with more frequent plowings and more widespread harrowing. 
Duby also emphasizes the increased consumption of iron.9 The great-

                                                 
4 See map in Jean-Pierre Devroey, Économie rurale et société dans l'Europe franque (VIe-
IXe siècles) (Paris 2003) pp. 52-53. 
5 Duby (1968) pp. 25-6. 
6 B. H. Slicher van Bath, The Agrarian History of Western Europe A.D. 500–1850 (Lon-
don 1963) p. 66. 
7 Duby (1968) p. 20. 
8 Duby (1968) p. 100. 
9 Duby (1968) pp. 104-5, 107-8. 
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er importance of the plow more clearly differentiated different groups 
of peasants, separating the “plowmen,” those who had draught ani-
mals, from those who did not and must work with their hands.10 
Three-field rotation is presumed not to have made much of a differ-
ence before the 13th century.11 Duby is aware that plows were used in 
eastern Europe during the early Middle Ages.12 Likewise, he is aware 
that diffusion of the water mill had begun by the 9th century.13 He 
assumes that land reclamation occurred in several stages. The first is 
an inner colonization with reclamation near existing villages; in a later 
phase, reclamation is oriented towards previously unused wilderness, 
where new villages are also founded. The first stage began in the 10th 
century and the establishment of new villages accelerated in the 11th 
century.14 

These technical changes are intertwined with social changes. 
Two great transformations are mentioned. The first is the end of slav-
ery, which led to a release of manpower and initiative.15 The second is 
that with the new possibility of harvesting surpluses, the seigneurs 
(and the church) began to realize the advantages of higher produc-
tion.16 Duby also argues that the labor obligation declined, which re-
leased manpower that the peasants could invest.17 

Duby follows several other paths. The production increase 
brought an accumulation of surpluses and thus a display of wealth 
among the upper classes the likes of which had not been seen before. 
At the same time, an intermediate group emerged, the gentry, who 
administered an increasingly complex social structure. He writes that 
what was new in the 14th century was the greater role of the cities, 
which is linked to increased interaction between merchants and peas-
ants, which points ahead to the great transformation of the late Mid-
dle Ages.18 

As Duby wanted to depict the entire society and not only the 
agricultural basis of the society his next major project was a history of 

                                                 
10 Duby (1968) pp. 115-16. 
11 Duby (1968) p. 163. 
12 Duby (1968) p.18 note 29. 
13 Duby (1968) p. 21. 
14 Duby (1968) pp. 67-9, 72, 87. 
15 Duby (1968) p. 192. 
16 Duby (1968) pp. 77, 164-5, 237. 
17 Duby (1968) pp. 202-7. 
18 Duby (1968) pp. 356-7. 
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art (first published in 1966–1967). It began with the same period but 
continued into the late Middle Ages. It is remarkable that he did not 
use art as a source to explain material life – Duby considered art a 
material that illustrated ideological changes.19 

 A few years later, he wrote a survey of the early growth of 
the European economy, which reaches back to the 7th century. The 
French-language edition was published in 1973 with a preface dated 
1969.20 The argument does not differ appreciably from that presented 
a decade earlier. The book is arranged in the same way, with chrono-
logical sections that alternate between discussion of “productive forc-
es” and of the social structure. The stress on shifts of ideology and 
mentality is new, however. He still claims that iron was scarce before 
the 11th century. Duby assigns great importance to improvements in 
plowing techniques, but emphasizes that the change may have begun 
early in eastern Europe.21 He identifies the increased number of plow-
ings and the practice of harrowing as the most important technical 
changes, along with the increased use of iron among the peasantry, 
resulting, among else, in higher crop yields.22 Peripheral areas in Eu-
rope are described as dynamic. During the expansion of the aristocra-
cy in the 8th and early 9th centuries, large estates were established that 
eventually became barriers to economic and demographic develop-
ment due to the great burden of labor services imposed on tenants 
and due to the magnates’ lack of interest in technical progress.23 When 
he addresses social factors contributing to expansion, he mentions the 
dissolution of slavery and the protracted break-up of the great es-
tates.24 He emphasizes the countryside as the initial driver of trans-
formation, after which the dynamic shifted to the cities in the 13th 
century.25 

In a couple of later books, he deepened his analysis of the 
social structure (in a work on the rise of the chivalrous society pub-
lished in French in 1976 and in English in 1977) and a book on the 
evolution of ideology and mentality (the idea of trifunctionality as an 

                                                 
19 Georges Duby, The Age of the Cathedrals: Art and Society 980–1420 (Chicago 1982). 
20 Georges Duby, The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from 
the Seventh to the Twelfth Century (London 1974). 
21 Duby (1974) pp. 14-17. 
22 Duby (1974) pp. 194-8. 
23 Duby (1974) pp. 88, 111. 
24 Duby (1974) pp. 185-6. 
25 Duby (1974) p. 263. 
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example: social organization based on the division among the three 
orders, nobility-clergy-peasantry), published in French in 1978 (and in 
English in 1980).26 He asks, self-critically, whether he is wrong to 
speak of revolution since the pace of change was so slow, but is in-
clined to answer in the affirmative because the transformation is so 
profound – but he is discussing only the social structure here.27 As a 
kind of popular synthesis, he published a book on France in the Mid-
dle Ages in 1987 (English-language edition in 1991). In this book, he 
bypasses the issue of a possible technical sea change, but addresses 
the matter of demographics and village formation (questions I have 
not mentioned in this discussion). Duby refers both to a critical 
scholar, Pierre Toubert (see below), and an older scholar who sup-
ported the notion of a great transformation change, Robert Fossier.28  

Duby gained several adherents to his description of a pro-
found medieval transformation after A.D. 1000. When the history of 
French agriculture was written – and edited by Duby – in the 1970s, 
his understanding was predominant. Guy Fourquin wrote the medie-
val section and speaks of “La nuit barbare”, the time of dark decline, 
followed by “Le temps de la croissance”, the time of growth, after 1000.29 

I will address two of the most important successors, who 
developed their own variants of Duby’s main thesis: Pierre Bonnassie 
and Guy Bois. Bonnassie specializes in Catalonia and neighboring 
areas in France and Spain and his main thesis is that slavery existed 
longer than previously assumed. He develops this thesis in a collec-
tion of essays written in the 1980s, and agricultural technical trans-
formation is an important part of his argument. Bonnassie concen-
trates on new types of harnessing and the water mill. Although these 
existed in the early Middle Ages, they did not gain a dominant posi-
tion until the high Middle Ages. Grain cultivation began to expand 
starting in the 7th century.30 He discusses the issue of yields and argues 

                                                 
26 Georges Duby, The Chivalrous Society (Berkeley and Los Angeles 1977); Georges 
Duby, The Three Orders: Feudal Society Imagined (Chicago 1980). 
27 Duby (1980) p. 153. 
28 Georges Duby, A History of France: France in the Middle Ages 987–1460 (1991 Ox-
ford) pp. 44-5. 
29 Guy Fourquin, “Le premier moyen âge: Le temps de la croissance. Au seuil du 
XIVe siècle”, in Georges Duby (ed.), Histoire de la France rurale 1: des origines au XIVe 
siècle (Paris 1975) pp. 291-601. 
30 Pierre Bonnassie, From Slavery to Feudalism in South-Western Europe (Cambridge 
1991) pp. 38-43, 155. 
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that the attacks on Duby (to which I will return soon) are unfair and 
refers to the debate that has continued since the late 1970s.31 He also 
argues that the free peasants were the prime movers of technical in-
novation.32 

A few years after French historian Guy Bois wrote a 
groundbreaking work on the late Middle Ages,33 he published a short-
er work in 1989 (English translation in 1991) that described the trans-
formation from the perspective of a single village around 1000.34 
Georges Duby wrote the preface and notes that Bois has written a 
provocative essay. Duby asks himself whether it is correct to attribute 
such a leading role in the great transformation to the free peasantry; 
he is so intrigued that he ponders revisiting his own research.35 

Bois’s point of departure is the abandonment of slavery. The 
small family farm was the most efficient for production, which fur-
thered the extinction of slavery.36 Bois goes so far as to argue that 
Duby has shown that that the abandonment of slavery was the great-
est technical advance since the Neolithic period (which is an exaggera-
tion of what Duby wrote): water mills, better use of the power of 
draft animals which led to more efficient plowing implements, an 
increase in the number of sowings and three-field rotation. He also 
argues that there were no major technical innovations thereafter until 
the 19th century. He is not, however, as sure that the 12th and 13th cen-
turies were the most important and points to new research showing 
that several of the innovations had arrived earlier, by the 9th and 10th 
centuries, sometimes even earlier.37 This implies that the feudal revo-
lution, the great social transformation, was not the start of the tech-
nical transformation, since it had partly occurred earlier.38 Bois de-
scribes the mutation of society which he sees first as a destructuring 
from the top downwards through a crisis caused by greater pressure 
and thereafter as a reconstitution and social structuring emanating 
                                                 
31 Bonnassie (1991) pp. 44, 293. 
32 Bonnassie (1991) p. 302. 
33 Guy Bois, The Crisis of Feudalism: Economy and Society in Eastern Normandy c.1300–
1550 (Cambridge 1984). 
34 Guy Bois, The Transformation the Year One Thousand: The Village of Lournand from 
Antiquity to Feudalism (Manchester 1991). 
35 Georges Duby, “Preface,” in Guy Bois, The Transformation the Year One Thousand: 
The Village of Lournand from Antiquity to Feudalism (Manchester 1991) pp. IX-X. 
36 Bois (1991) p. 30. 
37 Bois (1991) pp. 96-8, 112-5. 
38 Bois (1991) pp. 98, 116. 
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from the lower levels.39 (It is hardly surprising that Bois was subjected 
to severe criticism; this was partly because he based his conclusions 
on a single village study, but in that respect the criticism is somewhat 
unjust, since he does outline a larger context. Bois does, however, 
have a penchant for writing in categorical terms to an extent unusual 
in academic research.) 

A special issue of the journal Études Rurales in 1997 was de-
voted to Georges Duby. In articles and in interviews his changed po-
sitions were analyzed. In the late 1960s and early 1970s Duby became 
more interested in Marxism and also tended to upgrade the role of the 
peasants. However, the discussion about the agricultural revolution, 
which I will present below, was hardly mentioned. The only more 
critical comment was made by Georges Comet, referring to a text by 
Duby from 1966, where Comet wrote that Duby underestimated the 
role of non-written sources: archeology and iconography.40 

Summarizing the main features of the new interpretation in 
the 1960s and 1970s it can be said that one of the main theses was 
that the countryside was highly significant for the transformation. As 
the cities obviously grew rapidly during the period of 1000–1300, a 
comprehensive transformation of the agrarian sector was also as-
signed to this period. Increased food production was seen as the basis 
for a general expansion in society.  

This interpretation cannot be understood unless Marc Bloch, 
the great pioneer of French agrarian history, is taken into account. His 
book on French rural history and his book on feudalism contained 
many of the elements that Duby pieces together to form a full picture 
(plows, slavery, etc.). Since Bloch was not drawn into the subsequent 
debate, I have chosen not to make a detailed comparison of Bloch 
and Duby – this is not primarily a study of historiography, but rather 
of a specific part of a major debate that I am attempting to follow. 

Although the entire theoretical complex, when fully devel-
oped, is inspired by Marxism, as shown in Duby’s use of the term 
‘productive forces’ for example, as well as how he uses the term ‘feu-
dalism’, he does not align himself with anything written by Marx (and 
                                                 
39 Bois (1991) pp. 163-4. 
40 Georges Comet, “L’équipment technique des campagnes”, Études Rurales 145-146 
(1997) pp 103-12; Georges Duby, “Le problème des techniques agricoles”, in Set-
timane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo, 13, Agricoltura e mondo rurale in 
Occidente nell'alto medioevo: 22-28 aprile 1965 (Spoleto 1966) pp 267-84. In this article 
Duby emphasizes the scarcity of sources. 
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nor does he quote him). Marx (nor Engels) had no belief or specula-
tion about whether a critical advance in development occurred around 
1000, five hundred years after the fall of the Western Roman Empire. 
While Duby (and Bloch before him) borrowed certain perspectives 
and theoretical elements from Marxism, his interpretation was not 
‘Marxist’ in any real sense. 
 
 
Antithesis 1: Underestimation of the Carolingian Era 
 
Criticism of Duby’s thesis began in the 1970s and the first target was 
crop yields – which seemed so ridiculously low that farming was 
seemingly irrational. This was followed by criticism of his interpreta-
tion of demographic stagnation, lack of land reclamation and that 
technology came to a standstill during Carolingian times. 

A first round of discussion came in 1988 at the medieval 
symposium held at the Flaran Abbey in the south of France, whose 
proceedings were published in a thematic series. A number of schol-
ars had gathered around the theme of growth in agricultural produc-
tion during the high Middle Ages.41 Among the participants, Bon-
nassie and Bois supported the thesis presented by Duby, but were 
open to the possibility that growth began before 1000. The most ex-
plicit criticism came from Pierre Toubert and I will briefly recount his 
contribution.42 Pierre Toubert is a French historian who has special-
ized in northern Italy during the Carolingian epoch. Dismissing those 
who believed in stagnation before 1000 as “minimalists”, Toubert’s 
thesis was that the Carolingian manorial economy was more dynamic 
than scholars had previously thought, but he does not entirely reject 
the notion that peasant proprietors contributed to progress.43 Part of 
this criticism included casting doubt on Duby’s low crop yields.44 
Toubert argues that diffusion of the water mill occurred early on.45 In 
the following discussion, Duby conceded the early diffusion of the 

                                                 
41 La croissance agricole du Haut Moyen Age: Chronologie, modalités, géographie (Flaran 10) 
(Auch 1990). 
42 Pierre Toubert, “La part du grand domaine dans le décollage économique de 
l’Occident VIIIe-Xe siècles,” in La croissance agricole du Haut Moyen Age: Chronologie, 
modaliés, géographie (Flaran 10) (Auch 1990) pp. 53-86. 
43 Toubert (1990) p. 84. 
44 Toubert (1990) p. 74. 
45 Toubert (1990) p. 69. 
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water mill, but argued that the novel technology did not fundamental-
ly change the productivity of the soil.46  

I then select a different and more explicit critic, to whom 
Toubert also refers: Jean-Pierre Devroey, a Belgian historian. Devroey 
has worked a great deal with the Carolingian estate inventories called 
polyptychs. By the late 1970s, he issued further criticism of the thesis 
on a great transformation after 1000, and in 2003 summarized his 
research in a book.47 Duby is the main target of the criticism, since he 
had assumed rapid change around 1000, but Devroey also criticized 
Bonnassie and other scholars who had aligned with the previously 
dominant understanding.48 Devroey devotes one section to crop 
yields and shows how four researchers arrived at different results de-
pending upon which assumptions they made (Duby’s result is lowest). 
Devroey analyzes the inventories Duby used and argues that they 
show only part of what was found on the estates.49 He makes an im-
portant point about the introduction of new types of grain, making 
use of both documentary and archeological evidence. During the 9th 
and 10th centuries there was a complete change in the crops grown in 
the northwestern part of the Frankish realm in which spelt (which has 
a fragile ear, and could be harvested ear by ear) was replaced by 
wheat, rye and oats. This change was related to the introduction of 
three-field rotation during the same period.50 In general, Devroey 
argues, most archeologists and technology historians agree that tech-
nological change occurred slowly and gradually.51 His arguments in 
favor of demographic growth during the period before 1000 are part 
of his thesis and the question of slavery plays no significant role in his 
account. 

Devroey was a disciple of another critic, the Belgian agrarian 
historian Adriaan Verhulst. Verhulst had created a model for under-
standing the estate system by showing that the estate was divided into 
two parts: the demesne cultivated directly for the seigneur and the 
holdings cultivated for themselves by the tenant farmers, who con-
tributed their labor to the direct cultivation of the estate – a bipartite 
manorial organization. Verhulst was at first reticent on the issue ad-
                                                 
46 La croissance agricole (1990) p. 181. 
47 Devroey (2003). 
48 Devroey (2003) p. 112, 115. 
49 Devroey (2003) pp. 125-6. 
50 Devroey (2003) pp. 105-7, 109-10. 
51 Devroey (2003) p. 129. 



Janken Myrdal 
 

29 
 

dressed here, but by the time the Flaran volume was published in 
1988 he had expressed the opinion that while he certainly considered 
Bonnassie’s findings acceptable, Bonnassie had overestimated the role 
of the peasants.52 Verhulst published a synthesizing book in 2002 in 
which he also gave his views on the debate about technical develop-
ment.53 Like several other critics, he believes Duby’s crop yields are 
too low and should be increased slightly.54 The wheeled plow had 
existed since the late Roman Age, but its diffusion might have in-
creased during the Carolingian Era.55 The shortage of iron in Carolin-
gian times that Duby speaks about is a myth.56 Finally, Verhulst writes 
that there was constant upward movement from the 7th century and 
forward.57 Verhulst also published a collection of articles in the intro-
duction to which he wrote that he did not believe an agrarian revolu-
tion had occurred.58 In one of the most recent essays, from 1990, he 
discusses and rejects the notion of a medieval agrarian revolution. He 
refers here to Marx, who had talked about an agrarian revolution that 
preceded the industrial revolution and argues that this interpretation 
has also been rejected. Duby’s attempts to transfer this unsuccessful 
interpretation to the Middle Ages were therefore doomed to fail from 
the beginning.59 Verhulst criticizes the various aspects of Duby’s ar-
guments; for example, more efficient types of harnessing were intro-
duced long before, the plow was rare but nevertheless existed on the 
Continent by Late Antiquity and there is no direct connection be-
tween the plow and three-field rotation.60 He rejects the notion of the 
agrarian revolution as the cause of demographic growth and econom-
ic transformation in the high Middle Ages.61 

The critics emerged victorious in the 1990s. One example is 
the survey work L'économie médiévale from 1993, with Philippe Conta-

                                                 
52 Adriaan Verhulst, “Étude comparative du régime domaniale classique à l’est et à 
l’ouest du Rhin à l’époque carolingienne,” in La croissance agricole du Haut Moyen Age: 
Chronologie, modaliés, géographie (Flaran 10) (Auch 1990) pp. 87-102. 
53 Adriaan Verhulst, The Carolingian Economy (Cambridge 2002). 
54 Verhulst (2002) p. 64. 
55 Verhulst (2002) p. 67. 
56 Verhulst (2002) pp. 76-7. 
57 Verhulst (2002) p. 135. 
58 Adriaan Verhulst, Rural and Urban Aspects of Early Medieval Northwest Europe (Alder-
shot 1992) p. X. 
59 Verhulst (1992) p. V:17, 18. 
60 Verhulst (1992) pp. V:22-3. 
61 Verhulst (1992) p. V:24. 
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mine as principal editor. The first sections on the period from the 5th 
century to the 10th century were written by Stéphane Lebecq62, and 
the period from the 11th century to the early 14th century was covered 
by Jean-Luc Sarrazin.63 Contamine himself wrote the section on the 
late Middle Ages, which will not be addressed here.  

According to Lebecq, growth begins in the middle of the 8th 
century.64 He argues that scholars must abandon the pessimistic view 
of the estates, which were actually dynamic in technical terms as 
well.65 He mentions ongoing technological progress in the 9th century, 
as well as land reclamations, especially in the southern parts of Eu-
rope.66 As is so often the case, the discussion revolved around the 
plow. The wheeled implement was in use by Late Antiquity, and he 
argues that the plow had spread to England by the 7th century, which 
would have facilitated land reclamation there.67 Crop yields are diffi-
cult to calculate, but studies of the inventories that adjust for at what 
time of the year they were made, show that the crop yields assumed 
by Duby must be more than doubled. He mentions the early diffusion 
of mills and olive presses in the 8th and 9th centuries.68 

Sarrazin describes how a slow growth rate accelerates around 
the year 1000. He mentions the debate between Bonnassie, who ar-
gued for the smallholders as the dynamic force, and Toubert, who 
instead put the estates in that position.69 The reclamations continued 
for a long time and he supports Duby’s idea that the peasants initiated 
the reclamations, which were gradually taken over by the seigneurs, 
who organized more large-scale projects.70 He describes the history of 
the plow as complex, but assumes that plows probably increased in 
number and significance after 1000. Sarrazin assumes there was some 

                                                 
62 Stéphane Lebecq, “L’héritage (Ve-VIIe siècles): Premiére esquisse d’une économie 
médiévale (VIIe-IXe siècle)”; Stéphane Lebecq, ”Périls et adaptations: Les 
conditions d’un nouveau démarrage (du millieu du IXe au milieu du Xe siècles)”, in 
Philippe Contamine (ed.), L'économie médiévale. (Paris 1993) pp. 15-102. 
63 Jean-Luc Sarrazin, “Généralisation et diversification de l’essor économique (930-
1180): Apogée et blocages (1180-1300)”, in Contamine (1993) pp. 141-271. 
64 Lebecq (1993) pp. 12-3, 55. 
65 Lebecq (1993) pp. 67. 
66 Lebecq (1993) pp. 85-87. 
67 Lebecq (1993) p. 42, 57. 
68 Lebecq (1993) pp. 67-70. 
69 Sarrazin (1993) pp. 136-8. 
70 Sarrazin (1993) pp. 167-9. 
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growth in crop yields between the 9th and 13th centuries.71 He thus 
argues in favor of a change after 1000 more vigorously than does 
Lebecq in the earlier section. 

In many respects, I have described an intra-French discus-
sion (or rather a discussion in le monde francophone) and to an extent this 
is correct, since it was there the most influential texts were written. 
But of course this debate had impact all over Europe. There was, for 
example, an ongoing debate in the journal Past & Present in the mid-
1990s, although it mainly concerned political changes.72  

To recount the reception of the debate, I will use two central 
texts within Anglo-Saxon research. The first is McCormick’s authori-
tative study of the development of commerce, published in 2001.73 
The second is Wickham’s no less groundbreaking synthesis published 
in 2005.74 In his study of commerce before the 11th century, McCor-
mick based his conclusions on evidence he was able to extract from 
more than 800 digitalized, searchable texts and archaeological find-
ings. He was able to show that the extent of commerce had been un-
derestimated. The view of Carolingian estates as dynamic forces fit 
neatly into this picture. He based his description on the works of 
Toubert, Devroey and, not least importantly, Verhulst. Although 
McCormick does not discuss agricultural technology, he describes a 
flourishing economy in which the estates stimulated trade starting in 
the 8th and 9th centuries.75 

Chris Wickham’s major synthesis is not, like McCormick’s 
work, based primarily on source studies, but rather on a deep and 
wide review of existing research, especially in archeology. He covers 
the period of AD 400–800. Wickham’s description is multifaceted and 
one main thesis is that the collapse of the Western Roman Empire 
eventually led to the breakdown of the tax system. This released eco-
                                                 
71 Sarrazin (1993) pp. 147-51. 
72 The introductory paper was written by Harvard historian Thomas Bisson, “The 
‘feudal revolution,’” Past & Present 142 (1994) pp. 6-42. In the subsequent debate, 
he received responses from, for example, Dominique Barthélemey, “The ‘feudal 
revolution’,” Past & Present 152 (1996) pp. 196-205. The latter was one of the very 
early French critics of the idea. 
73 Michael McCormick, Origins of the European Economy: Communications and Commerce, 
AD 300–900 (Cambridge 2001). 
74 Chris Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–
800 (Oxford 2005). He published a follow-up work in 2009, but it was oriented 
more toward mentality. 
75 McCormick (2001) pp. 6-11. 
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nomic resources and necessitated a new organization of the social 
structure. Wickham thus places a major economic and social trans-
formation within his study period. He concludes that there was no 
technological decline, but carefully adds that a great deal remains un-
clear.76 He imagines a period of a vibrant peasant economy, but one 
that weakened in the centuries before 1000.77 

Summarizing, there are a few main elements in the aspects 
of the criticism I have discussed.  

One element is that the critics tend to argue in favor of an 
evolutionary change rather than a rapid, more revolutionary one. They 
speak of a very long growth phase over half a millennium from the 8th 
century to the 13th century. No one has seriously claimed that pro-
found transformations did not occur after 1000 – and to do so would 
of course be something of a fool’s errand considering urban growth, 
the expansion of trade and ecclesiastical building and a great many 
other obviously large-scale changes during this period – but agrarian 
changes are accorded lesser significance. 

 Another clear tendency in the criticism is that it accentuates 
the dynamism not only among peasants, but also the estates. This is a 
discussion that reverberates through the centuries and its counterpart 
can be found in 18th century Europe, for example. Focus has been on 
the great Carolingian manors and scholars have been able to show 
that these were not isolated islands – they were, instead, nodes in an 
extensive goods transportation system. Scholars have also shown that 
changes occurred in the orientation of production, with new types of 
crops. It is however less certain that they have been able to prove that 
the estates were also more advanced from a technical perspective than 
the surrounding rural district. 

In terms of methodology, the new interpretation was based 
on the study of 8th and 9th centuries inventories. The polyptychs con-
stitute extraordinary source material for the period and, as always 
when such is available, there is a tendency towards over-
interpretation. The study of polyptychs may have reached its limits, 
but it is obvious that the criticism of Duby and his followers was jus-
tified. 

It may seem as if this antithesis was a reaction to the domi-
nance of Marxism during the 1970s. This may be true to an extent, 
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but it is a simplification. Toubert, for example, supported the Com-
munist Party. It is astonishing how many of the older French histori-
ans who were associated with the Communist Party, which is not the 
case for the older historians in Belgium (though a younger scholar as 
Devroey apparently is inspired by Marxism). 
 
 
Antithesis 2: Underestimation of the transformation after the fall of the Roman 
Empire 
 
There has been criticism in recent years from a completely different 
direction, represented in this review by a single scholar: archeologist 
Joachim Henning. 

Henning published a dissertation in 1987 on production, set-
tlement and social structure in southeastern Europe during the first 
half of the first millennium of the Common Era.78 It is one of the 
best books in the field of archeology about the development of im-
plements that I have ever read. Henning, who is an active, ‘digging’ 
archeologist, provides a complete review of discovery sites. A detailed 
catalogue makes it possible to review the results. Henning worked in 
the German Democratic Republic, and East German archeology has 
had several such outstanding archeologists (including Peter Donat). 

Henning’s point of departure is that the transition from slav-
ery to feudalism should be understood in the dialectical interplay be-
tween productive forces and relations of production. He thus pro-
ceeds from the work of Marx and Engels and for him this is not 
simply a matter of form as is sometimes seen in writings of the period 
of GDR. 

After the fall of the East German state, Henning was even-
tually recruited to the university in Frankfurt-am-Main and his re-
search continued along roughly the same lines (although with not 
quite as much emphasis on Marx and Engels). A synthesizing analysis 
was presented in 2001 at a seminar in San Marino (published in 
2009).79 The attendees included Michael McCormick, who had invited 
                                                 
78 Joachim Henning, Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter: Archäologische Beiträge 
zur Landwirtschaft des 1. Jahrtausends u.Z. (Berlin 1987). 
79 Joachim Henning, “Revolution or relapse? Technology, agriculture and early 
medieval archaeology in Germanic Europe,” in Giorgio Ausenda, Paolo Delogu and 
Chris Wickham (eds.), The Langobards before the Frankish Conquest: An Ethnographic 
Perspective (Woodbridge 2009) pp. 149-73. 
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Henning to speak at Harvard University in the spring of 2001 and 
later accepted him as a visiting scholar at Harvard in 2002–2003. 
Chris Wickham was also there and was one of the editors of the sub-
sequently published book. The discussion (which was printed) makes 
it clear that both McCormick and Wickham (and several others) were 
impressed by Henning’s analysis. 

I will therefore begin with this synthesis, titled “Revolution 
or Relapse”, but will intersperse the discussion with other articles 
Henning has written on the same subject in the last ten years.80 I will 
then describe his thesis before returning to his later articles and sum-
marizing his theories. 

Duby is one of Henning’s targets in the 2009 article, but 
Henning also confronts scholars who considered the period between 
the 5th and 7th centuries as a time of technological regression and held 
that there was no resurgence until the 8th to 9th centuries during the 
time of the Carolingian manors.81 It is already clear at this point that 
he moves the critical moment further back in time. Henning objects 
to a number of what he considers Duby’s misinterpretations. One was 
that Duby interpreted a term that refers to plowing to mean ‘digging 
the soil with a spade’ and thus assumed extensive handwork with 
spades on Carolingian estates. The term actually refers to the first 
breaking up of the soil with the plow after the fallow period.82  

Henning aims to show that the plow was in early use, but 
one problem that must be resolved is that the symmetrical iron plow-
share was utterly dominant before the year 1000.83 A little information 
is needed here before I can continue tracing Henning’s arguments. 
The heavy plow differs from the ard, or scratch plow, in that it has a 

                                                 
80 Joachim Henning, “Germanisch-romanische Agrarkonitinuität und -
diskonitinuität im Nordalpinen Kontinentaleuropa: Teile eines Systemwandels? 
Beobachtungen aus archäologischer Sicht,” in Dieter Hägermann (ed.), Akkulturati-
on: Probleme einer germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter 
(Berlin 2004) pp. 397-435; Joachim Henning, “Ways of life in eastern and western 
Europe during the early Middle ages: Which way was ‘normal’?” in Florin Curta 
(ed.), East Central & Eastern Europe in the Early Middle Ages (Ann Arbor, MI 2005) 
pp. 41-59: Joachim Henning, “Strong rulers – weak economy? Rome, the Carolingi-
ans and the archaeology of slavery in the first millennium AD”, in Jennifer R. Davis 
and Michael McCormick (eds.), The Long Morning of Medieval Europe: New Directions in 
Early Medieval Studies (Aldershot 2008) pp. 33-53. 
81 Henning (2009) p. 152. 
82 Henning (2009) pp. 150, 166; Henning (2004) pp. 415-7. 
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moldboard placed on the side along the beam, whose function is to 
lift and turn the ridge. The moldboard is normally on the right side of 
the plow, which means the plowman walks on the left side and holds 
the plow in his right hand (which works very well for the right-
handed). The landside is the unplowed land and the plow is straight 
on that side; the share (the iron tip at the front – the plow was other-
wise made of wood) is asymmetrical on later plows, that is, it is not 
arrow-shaped but has a straight landside. It is meant to cut in under 
the ridge to be turned. The symmetrical share has thus normally been 
accepted as evidence of the use of ards; it is this interpretation that 
Henning wants to disprove. 

Henning’s solution is a plow with a movable moldboard that 
could swivel to the right or to the left side. This is justified by the 
symmetrical share that cuts the ridge on both the right and the left. 
The main argument is that the coulter was detachable, that is, it was 
attached with a chain, for which there is both archeological and icon-
ographic evidence. There are also extant iron plowshares with two 
holes – one on either side of the share – for the coulter, which shows 
that it could be mounted on either side of the beam.84 A little addi-
tional information about the coulter is needed. The coulter is the 
knife that is fixed to the beam and cuts the ridge vertically. To turn a 
ridge, it must be cut horizontally (the share) and vertically (the coul-
ter). Plows thus always have a coulter, but separate coulters have been 
found and ards may also have had coulters in isolated instances. 

As further evidence of the “floating coulter,” Henning cites 
provisions in the Salic Law (Lex Salica) concerning the theft of a coul-
ter. The argument is that since the coulter was removable, it could be 
stolen, which would prevent plowing for an entire day, and was the 
reason why high fines were imposed according to the law.85 The 
asymmetrical share becomes universal after the 11th century, which 
indicates that the moldboard had become fixed (on the right side). 
Henning goes so far to argue that this was a technical reverse com-
pared to the more sophisticated swivel plow.86 

Wheeled plows existed from the 1st century, but only in lim-
ited areas in the Middle Rhine and Pannonia (eastern Europe). Shortly 
after the fall of the Roman Empire, the diffusion of the plow in-
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creased, which has been linked to the expansion of three-field rota-
tion and the breaking-up of the soil after the fallow period. The three-
field system allowed more even spread of labor over the year (sowing 
in spring and autumn).87 Henning has connected the diffusion of the 
plow to the status of free peasants. During the Late Roman Age, vil-
lages of free peasants were more dynamic than the large estates south 
of the limes (the fortified northern border of the Roman Empire). 
Wheeled implements were not spread into Gallic Belgium, Roman 
territory, but along with the plow into an area of more intensive, 
family-based production outside the Roman Empire, where it was 
combined with three-field rotation.88 The plow thus existed early on 
and remained in use. One of Duby’s arguments was that 8th and 9th 
century estate inventories included few implements in general and 
plows almost never. In rebuttal, Henning argues that the peasants 
were required to take their own plows with them to perform their 
labor service and the estates thus needed none of their own.89 

Another example based on archeology has to do with the 
elongated scythe, which was spread in the early Middle Ages in a wide 
swath from southeast Europe to the North Sea coast, even though 
this type of scythe existed as early as the Late Roman Age.90 The 
framed harrow and the flail also belong to this era and not later 
times91, although evidence of both of these implements is not copious 
in Henning’s texts. 

When it comes to crop yields, Henning argued that Duby 
had misunderstood the inventories completely. What the Carolingian 
inventories show is not the harvest, but the amount of grain remain-
ing after subtracting the amount needed for consumption and sowing 
– the surplus.92 By this interpretation, what Duby assumed to be the 
harvest becomes only a minor portion and the crop yield drastically 
underestimated. 

The discussion after the talk was transcribed and Henning 
was given yet another opportunity to explain himself. He says that 
peasants who did not have access to heavy plows had to perform oth-
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er types of labor services, perhaps using lighter scratch plows/ards.93 
Henning’s final point was that the farmsteads of the free peasants 
were more efficient than the manors.  

I will now turn my attention to the thesis presented a quarter 
of a century ago that dealt with southeastern Europe. Henning begins 
with a detailed description of the transition from large estates to 
smaller farms starting in the 5th century, although most of the text is 
devoted to the development of farm implements. There is a change in 
the type of plowshare and once again I must stop to provide a little 
technical background. The iron share is attached to the front of the 
plow body, the part that digs into the soil. It can be attached with a 
spike or mounted with a type of socket. The latter became the most 
common and it has two folded-up ‘flaps’ at the rear of the share, so it 
is not a full socket. The iron share itself extends past the front of the 
plow/ard and points downward into the soil.  

Henning shows that the socketed share was spread in the 5th 
to the 7th centuries with breakthrough after the 8th century. Simulta-
neously, the share took on smaller dimensions, becoming shorter and 
narrower: the usual length diminished from more than 25 cm to about 
20 cm and it also narrowed. Starting in the 7th century, asymmetrical 
wear becomes more noticeable, in that more material is preserved on 
the left side because the moldboard was on the right.94 Symmetrical 
shares were used for asymmetrical plowing. There was also an in-
crease in the number of coulters from the 3rd to the 5th centuries. 
There are also chains that indicate a wheeled forecarriage, but these 
decline in number.95 

Taken as a whole, Henning can show that the plow was in-
troduced but simultaneously got smaller and he describes a complex 
evolution. Implements with wheeled forecarriages (ards) were intro-
duced in Late Antiquity and had relatively wide shares. He believes 
that one purpose was to save labor hours by reducing the need for 
cross-plowing. During the transition to the early Middle Ages (6th to 
7th centuries), a lighter plow was developed that worked asymmetrical-
ly and turned the ridge, but this tool did not have a wheeled forecar-
riage – it is not the wheeled plow found in the western parts of Eu-
rope.  

                                                 
93 Henning (2009) p. 165. 
94 Henning (1987) p. 51-4. 
95 Henning (1987) p. 63-4. 
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This change in the east is connected to the transition to 
smaller farms. Changes to the plow occur in parallel with a decline in 
the importance of hand tools.96 For the western parts of Europe he 
also shows that hand tools, especially mattocks, vanish after the Ro-
man Age.97 

To return to the thesis and eastern Europe, a long scythe 
was developed during Late Antiquity but there is no continuation 
during the early Middle Ages and the simpler “kleinen und leichteren 
Geräten” were spread instead, which is also related to smaller farm 
units.98 (He also discusses other implements, such as the sickle and 
the spade.) The upshot is that the implements were developed during 
Late Antiquity but in connection with the transition to the early Mid-
dle Ages there was an adaptation to the dominant small farms in 
which implements became smaller and slimmer.99 As he puts it, the 
development of tool technology in Late Antiquity was not realized for 
wider population groups until the early Middle Ages.100  

Henning continued with this research during the 1990s with 
increasing focus on the western parts of Europe. During his tenure as 
a visiting scholar in the United States in 2002–2003, he clearly gained 
access to a large body of literature and was able to support his theses 
(he mentions this several times). 

Another line of research for Henning, alongside farm im-
plements, was archeological evidence of slavery – iron fetters and 
chains. He had already presented this in a 1992 paper, but the source 
materials were then still relatively limited.101 Fifteen years later, he was 
able to cite comprehensive evidence.102 He presents an argument con-
cerning what differentiates fetters used on people from those used on 
animals. One indication is the size and shape, of course, and another 
(about which I have some doubts) is that human fetters can be locked 
(there were, at least in medieval Sweden, lockable iron hobbles for 
horses). Be that as it may, he is able to establish distribution across 

                                                 
96 Henning (1987) p. 68-9, 84. 
97 Henning (2004) pp. 405, 418. 
98 Henning (1987) p. 92. 
99 Henning (1987) pp. 97-8. 
100 Henning (1987) pp. 111, 112. 
101 Joachim Henning, “Gefangenenfesseln im slawischen Siedlungsraum und der 
europäische Sklavenhandel im 6. bis 12. Jahrhundert,” Germania 70 (1992) pp. 403-
26. 
102 Henning (2008) see note 87. 
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the entire period from the 5th century onward based on evidence that 
can be considered reliable (my aforementioned objection does not 
affect the main result). It turns out there was a peak leading up to the 
5th century, with the number declining rapidly after A.D. 500. The 
curve is shallow, but there is an upturn again during the Carolingian 
Era, especially in the border territories surrounding the Empire, that 
is, northern Germany, England and eastern Europe.103 The interpreta-
tion is that slave chains were primarily connected to transportation of 
slaves in the slave trade. After the post-Roman collapse of slavery, 
there is some resurgence in the Carolingian Era when the seigneurs 
and the large estates once again grew in strength. This is connected to 
the archeological evidence of small huts on the estates. Free peasants 
lived in the peripheral areas (where the slave raids were carried out). 
There was certainly indentured labor in the Carolingian core territory, 
but there does not seem to have been any significant trade in captive 
slaves.104 

I will now look at a few main lines in the papers from the 
first decade of the 21st century. One such is that Henning objects to 
the notion of technological regression after the fall of the Roman 
Empire. As evidence of continuity and even improvement, he men-
tions (several times) the scythe with a long, narrow blade and an angle 
at the neck.105 Plows with socketed shares that cut horizontally were 
also introduced among the free Germanic people north of the limes.106 
In actuality, the fortified Roman border came to be a border between 
different technical systems – horizontally cutting plowshares and long 
scythes in the north, rudimentary plowshares and scythes with simple 
snaths in the south. This difference is linked to slavery, proven by 
slave chains – slave labor meant simpler technology.107 There were 
two technical complexes developed in the waning days of the Roman 
Empire.108 After the fall of the Western Roman Empire, during the 4th 
to 8th centuries, wide plowshares and long scythes were found across 
the entire territory from present-day western France and central 
German to southern Poland.109 

                                                 
103 Henning (2008) pp. 36-9, 45-6. 
104 Henning (2008) pp. 45-8. 
105 For example, Henning (2004) p. 401. 
106 Henning (2004) pp. 402-3. 
107 Henning (2004) p. 424. 
108 Henning (2004) pp. 402, 426; Henning (2008) p. 34. 
109 Henning (2004) map p. 12. 
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This technical shift in the west thus took another path than 
that which occurred in the east. Henning describes these differences 
in a paper from 2005. Stabling of livestock (which he connects to the 
long scythe) was introduced in the west, but not in the east. Advanced 
plowing and improved harvesting techniques were introduced early in 
eastern Europe (the balanced sickle was introduced when cultivation 
of spelt with its fragile ear was abandoned). He believes the migration 
of Germanic tribes contributed to spreading technical innovations to 
the west. Plowshares were much smaller in the east and wheeled im-
plements were abandoned in favor of a light plow. In addition to the 
increasing prevalence of small farms, this may have been due to an 
economy that was less oriented towards cattle and thus the existence 
of fewer draft animals. Farmers achieved higher productivity in the 
west, but this also paved the way for an early attempt to re-establish 
the large estates during Carolingian times.110 

In line with his general interpretation of the peasantry as the 
dynamic force, Henning also described the Carolingian Era as a set-
back. The large estate was hardly innovative and it was a passing de-
velopmental episode.111 Carolingian times cannot be regarded as an 
awakening, he writes in a commentary on Devroey.112 There is good 
evidence of implements in the 6th to 8th centuries, but a decline in the 
number of findings follows during Carolingian times. This may de-
pend upon source problems, but settlements indicate the same. The 
estate inventories provide evidence of a bankrupt system, but Char-
lemagne, and not Muhammad, was responsible for destroying the 
economy.113  

Considering Henning’s vigorous arguments against Duby, 
one does not expect him to lend Duby his support – but he does. 
Almost in passing, and without delving into the matter, Henning 
writes that major changes occurred after the year 1000. He argues that 
the highly productive cultivation system developed in the west during 
the preceding centuries was exported and became a basis of economic 
development that led to new cities, etc. This, according to Henning, 
emphasizes the importance of the agrarian base.114 

                                                 
110 Henning (2005) pp. 45-8. 
111 Henning (2004) p. 426. 
112 Henning (2008) p. 34. 
113 Henning (2008) p. 52. 
114 Henning (2005) pp. 48, 54. 
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 As far as I have been able to determine, the reception of 
Henning’s findings is thus far relatively limited. Devroey refers to 
Henning in an essay he co-authored with Nissen Jaubert in 2011.115 
As they describe it, Henning insists upon a gradual and regionally 
diversified spread of complex technology in the early Middle Ages.116 
They fail to mention that Henning had written of Carolingian times as 
a regression. 

Summarizing, Henning worked in an intellectual environ-
ment in which Marxist theory was utterly predominant and it is thus 
fitting to begin with a cursory review of Marx and Engels’ views on 
the early Middle Ages. Firstly, one must be aware – as Henning cer-
tainly is – that their sources were weak. Marx dealt with this period 
only briefly. There is a section in A Contribution to the Critique of Political 
Economy on the role of conquests in history in which Marx argues that 
these can lead to interaction between two modes of production so 
that a third arises. As an example, he cites the Germanic conquests of 
the western provinces of the Roman Empire, which led to the re-
placement of slavery with serfdom.117 He also mentions in passing 
that Charlemagne’s demands for military service brought about the 
ruin of free peasants.118 Engels provides a more detailed description in 
his work on the family and private property.119 He paints the late Ro-
man Empire in dark colors: taxes and oppression had impoverished 

                                                 
115 Jean-Pierre Devroey and Anne Nissen Jaubert, “Family, income and labour 
around the North Sea, 500–1000,” in Eric Vanhaute, Isabelle Devos and Thijs 
Lambrecht (eds.), Making a Living: Family, Income and Labour (Turnhout 2011) pp. 5-
44. 
116 Devroey and Nissen Jaubert (2011) p. 12. See also Anne Nissen Jaubert, “Rup-
tures et continuités dans l´habitat rural du haut Moyen Âge en Pays de la Loire”, in 
Alain Valais (ed.), L’habitat rural au Moyen Âge dans le nord-ouest de la France, 1 (Rennes 
2012) pp 295-314, where she shows an increase of settlements ca 500–700, and then 
a total change of settlement pattern after c. 1000. I also want to thank Anne Nissen 
Jaubert for comments on this text.  
117 Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, in Swedish translation 
Till kritiken av den politiska ekonomin (Stockholm 1969) p. 247. This was also an argu-
ment he addresses in The German Ideology, written when he was quite young. 
118 Karl Marx, Capital 1, in Swedish translation Kapitalet: Kritik av den politiska ekono-
min. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess (Lund 1969) p. 640. 
119 Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State, in Swedish 
translation Familjens, privategendomens och statens ursprung (Stockholm 1945). This sub-
ject is addressed in the seventh chapter on German state formation. See also Fried-
rich Engels, Zur Geschichte und Sprache der Deutschen Frühzeit. Ein Sammelband (Berlin 
1952). 
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the people and caused a relapse into more primitive farming meth-
ods.120 The slavery of classical times had become obsolete and the 
large estates were broken up into small farms that had no room for 
slaves.121 When slavery disappeared the stigma of work also subsided. 
Germanic conquests had given new life to Europe, resulting in the 
development of the system into feudalism.122 The Barbarians were in a 
position to breathe new life into a dying civilization.123 Charlemagne’s 
time is depicted as one of greater oppression and his estates as 
doomed to fail.124 As evident, Engels is closely aligned with Marx, 
probably because they arrived at these opinions together. 

 If we compare this to Henning’s representation we find 
several similarities, but also differences. One similarity is the melding 
of the Roman and the Barbarian. Henning, albeit with slight reserva-
tions, agrees that the time of Charlemagne was a regressive phase but 
unlike Engels’ the technical change is much more important in Hen-
ning’s analysis. 

Henning is clear about his connection to Marx and Engels. 
In the introduction, he writes that the objective is to study the transi-
tion from slavery to feudalism and how this occurs in a dialectical 
interplay between productive forces and relations of production.125 He 
recounts Marx’s general theory on the relationship between relations 
of production and productive forces and discusses the special difficul-
ties involved in studying this using archeological material. He writes 
that the status of free peasants in eastern Europe resulted in a compa-
rable situation to that in the west, with a reference to Engels.126 He is 
even more open about his relationship to Marxist theory in a paper 
published in 1986 in Klio.127 Here he starts by referring to Engels’ 
writing and states that the idea of a fruitful synthesis between Roman 
and German agriculture is an important research task.128 There is no 
                                                 
120 Engels (1945) p. 189. 
121 Engels (1945) p. 191. 
122 Engels (1945) p. 198. Here he does not mention technology, but in Engels 
(1952) pp. 77-81 he discusses technological advances among Germanic tribes in this 
period. 
123 Engels (1945) p. 200. 
124 Engels (1945) p. 196. 
125 Henning (1987) p. 6. 
126 Henning (1987) p. 17. 
127 Joachim Henning, “Zum Problem der Entwicklung materieller Produktivkräfte 
bei den germanischen Staatsbildungen,” Klio 68 (1986) pp.128-38. 
128 Henning (1986) p. 130. 
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doubt that Henning agrees with the thinking of Marx and Engels and 
he continues to carry out the program he outlined early in his career 
even after the fall of the GDR. If anything, his criticism of slavery and 
the manorial system is intensified in his later research. In his thesis, he 
offers the Late Roman Age as a developmental phase for agricultural 
implements that small-scale farmers could later further develop. In his 
later works about the west he presents the large estates of the Roman 
Empire as utterly stagnant compared to the dynamic peasants. 
 
 
An attempt at synthesis: The long story divided into phases 
 
1. Empirical findings 
 
There is no doubt that the debate has created an entirely new empiri-
cal situation. The various contributions are based not only on the 
research of individual scholars but on a growing fund of knowledge 
that supports their theories – concerning the plow in eastern Europe, 
for example. In addition, new knowledge has been added that sup-
ports the new picture. Traces of turned ridges that can be identified in 
painstaking archeological excavations are circumstantial evidence un-
known to most outside archeology. A Danish survey was recently 
completed that shows that the plow has been in use in Denmark since 
sometime in the period of A.D. 200-300.129  

It is thus clear that the view of the transformation proposed 
by Georges Duby is no longer tenable. But does this mean we can 
talk about a continuous, slow and evolutionary emergence of individ-
ual technical innovations? The findings indicate otherwise; an im-
portant change occurred sometime around AD 300–500.130 Henning 
provides the foundation material. 

 
1) The plow that turns the soil and the long scythe have 

been introduced in western Europe. Wheeled plowing implements 
have existed since Late Antiquity. This occurs along the entire North 
Sea coast and areas extending to southern and central Germany. 
                                                 
129 Lars Agersnap Larsen, Muldfjælsploven i Danmark (Moesgård 2011). 
130 As a historiographic oddity, it can be noted that technology historian Lynn 
White, often overlooked by serious medievalists, has been proven right in his thesis 
that a technological shift occurred after the fall of the Roman Empire, see Lynn 
White, Medieval Technology and Social Change (Oxford 1962) pp. 40-56. 
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2) Heavier implements, including wheeled implements, were 
introduced in southeast Europe during Late Antiquity, but lighter 
plows were introduced in the 5th and 6th centuries. This occurs in 
much of the northern Baltic region as well as present-day Hungary 
and southern Russia (southern Belarus, western Ukraine). 

 
Since agricultural implements are a field of research to which I have 
dedicated a good part of my life, I have a few remarks on Henning’s 
findings. 

 
1) The socketed plowshare is detachable and the reason for 

that is to make it possible to keep it safe from thieves. A transition to 
small-scale farming may have increased the need for an iron plow-
share that could be kept securely in the farmer’s home, while large 
estates may have had other types of storage for farm implements that 
meant it was not as important to detach the iron share. (I do tend to 
think that Henning may have over-interpreted the paragraph of the 
Salic law that talks about the theft of coulters. It is, as in all laws, an 
example; Nordic laws instead mention the theft of plowshares.) 

2) I accept Henning’s theory of the movable moldboard, 
even if we lack any direct evidence. The floating coulter that was 
mounted to the right or left of the beam is a strong indication that the 
moldboard was also moved – especially considering that there were 
symmetrical shares that show symmetrical wear and that we also 
know that plows were in use. My objection has rather to do with the 
fact that this solution was abandoned, since it probably had functional 
drawbacks. The question could be answered by experiment, but it is 
likely that the design was not as stable as that with a fixed moldboard, 
which could have been used with greater traction force. That an im-
plement has wheels only meant that it moved more stably – there is 
no immediate need of large traction force for a wheeled plow or 
wheeled ard. This means that the transition to an asymmetrical coulter 
indicates the introduction of a new and more efficient design – the 
heavy wheeled plow. This was however based on elements that exist-
ed long before: the moldboard, the wheeled forecarriage, etc. It would 
be interesting if studies of the weight and size of plowshares could be 
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performed for the Continent. Shares increased in size in Scandinavia 
and surrounding areas around the year 1000.131 

3) With respect to the long scythe, I would like only to note 
that the angle between snath and blade is acute, which may be inter-
preted to mean that the snath was certainly curved. If so, this indi-
cates a different harvesting technique than that which later became 
universal, with the scythe that currently dominates (with a right angle 
between snath and blade). This harvesting technique was introduced 
at roughly the same time in northern Europe (I will soon return to 
that). 

4) Finally, I would argue that most implements were made of 
wood, and to study the entire course of change, we must draw atten-
tion to extant wooden artifacts. This applies to implements like the 
flail and the harrow. 

 
According to Henning, technology stood still from the 8th to the 10th 
centuries, but Devroey has shown that a change occurred in the crops 
cultivated, at least in the middle region of the Carolingian Empire, 
which he has studied in detail. A transition occurs to the crops that 
later became dominant, such as rye, wheat and oats. This should have 
facilitated a more varied cultivation sequence. Even if three-field rota-
tion occurred earlier, it has become more self-evident with different 
types of crops that have disparate needs and characteristics. 

However, my commentary on this change is that it may have 
been driven by seigneurial demands on farming. These demands may 
have been partly conditioned by taste (a preference for wheat, for 
example), but may also have been due to the design of the tax system. 
This may be compared to the theory created by James Scott for 
Southeast Asia. The rulers favored rice cultivation because rice is easi-
er to collect as tax and store.132 The same may have been true during 
Carolingian times. Even during the great leap forward of the high 
Middle Ages, grain cultivation was favored. This may also have been 
connected to efforts to increase land productivity in order to support 
as many people as possible. 

                                                 
131 Janken Myrdal, “Scandinavia”, in Harry Kitsikopoulos (ed.), Agrarian Change and 
Crisis in Europe, 1200–1500 (London 2011) pp. 204-49. 
132 James Scott, The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast 
Asia (New Haven 2009). 
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Oddly enough, the debate has not paid much attention to 
any changes in agrarian technology in the period of 1000–1300. It is 
presumably thought that there are only a few major changes to dis-
cuss, which is certainly incorrect. 

I will add two remarks. Technological history research is of-
ten simplified in that scholars fail to see that the devil is in the details. 
A series of different “minor” technical innovations may together have 
created a new system of technical connections, which may also have 
been combined in new ways. New technical systems are often created 
when previously known technology is included in a new system.  

 
2. Theoretical objections 

 
The preceding remark is closely related to the theoretical objections I 
will now put forward. 

 
1) One important issue has to do with productivity. There 

are two types of productivity increases in agriculture. The first is in-
creased labor productivity, that is, higher output per invested hour. 
The second is increased land productivity, that is, higher output per 
unit of area. In addition, there is capital productivity, usually measured 
as yield per unit of livestock. These can all be further complicated. 
For land productivity, one must differentiate between the yield in-
crease on the individual field area and yield from the land mass as a 
whole. It is understood that yield may increase for the entire area even 
if the average declines per field unit (large-scale burn-beating is one 
example). One is faced with the same problem with regard to labor 
productivity. If a large percentage of the population are involved 
(women also working the fields, for example), productivity per capita 
will increase for the entire population, even if it declines for individual 
tasks. 

2) The second issue has to do with what is considered pro-
gressive. It is by no means a given that increased trade and increased 
agricultural production move in parallel. They normally do – and the 
explosive growth of the high Middle Ages is inconceivable without 
the expansion of the social foundation made possible by increases in 
food production and population. But one can also imagine periods in 
which exploitation increases so that agricultural production declines, 
but trade nevertheless increases due to the greater exploitation. Mon-
gol rule in China and across Eurasia is a typical example.  
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3. A conceivable course of events 
 
I will leave both the Roman Empire and the expansion after the year 
1000 aside in this sketch. It is already evident that in my opinion the 
new state of research does not preclude a technical change during the 
period of 1000–1300. Furthermore, I argue that the agrarian sector of 
the Roman Empire should not be underestimated, and particularly the 
increased use of iron. This does not apply only to southeast Europe, 
as Henning pointed out, but also large parts of the Roman Empire 
during certain periods of its existence. This need not contradict Hen-
ning’s interpretation of stagnant technology towards the end of the 
Empire compared with the Germanic free peasants to the north. The 
Roman Empire encompasses a long period of various phases, but as 
said, I will not delve further into this. 

I have not discussed demographic changes, but it is obvious 
that the era of the Great Migration across large parts of Europe en-
tailed a stagnation or downturn in population growth. If we then look 
at the technical innovations introduced during this period, they are 
characterized by efforts to save labor. That this is the purpose of the 
longer scythe blade is self-evident. The introduction of the plow may 
also have been intended to save labor and this becomes clear when 
we see the disappearance of hand tools. Hand tools can be used to 
pursue ‘garden-like’ farming and efficiently fight weeds. If extensive 
manual labor is no longer possible due to a population shortage, then 
more efficient plowing must be introduced. If the first plows intro-
duced had movable moldboards, they should reasonably have been 
lighter than the later large wheeled plows (experiments should be per-
formed here to study their functionality). 

The long recovery begins in the 7th and 8th centuries and 
continues until the 13th century and in some areas until the early 14th 
century. As I see it, we do not yet have sufficiently refined methods to 
determine whether there are any notches in the curve, which would, if 
such is the case, be found in the 9th and 10th centuries. The Carolingi-
an system need not have been highly favorable to general economic 
expansion even if it was able to support increased trade, major mili-
tary operations and empire-building. Still, the greater orientation to-
ward grain cultivation may have been a way to increase land produc-
tivity in order to support as many people as possible. 
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My proposed synthesis is therefore that scholars should 
identify different phases – which may have varied across Europe. The 
era of the Great Migration was technically dynamic like the late Mid-
dle Ages – a series of labor-saving innovations were made. These later 
formed the basis for continued increases in land productivity as well. 
Through its greater pressure, the Carolingian Era may also have been 
significant through the structuring of production. Here, I naturally 
accept that future studies may find methods for reconstructing demo-
graphic changes that contradict the notion that it was a plateau phase 
in the protracted expansion. 

The development described here applies partly to eastern 
Europe but more so to western Europe and mainly within an area 
from northern France up to Denmark including large parts of Ger-
many. How should we look at the changes in Scandinavia? The fact is 
that we can see corresponding changes, but in another form and on a 
smaller scale. The technological change around the sixth century con-
tains the two specific things noted by Henning: longer scythes (which 
also have curved snaths) and the first iron plowshares. I have not 
previously really been able to place iron shares, which were small and 
supplemented with wooden shares, in the development of technology, 
but now make an analogous interpretation in that they may, as special 
implements, have replaced manual labor.133 
The synthesis I am proposing thus results in a defense of the idea that 
technological development is not a steady stream of innovations, 
something like how a dripping faucet eventually fills a bathtub. It is 
instead systemic and consists of technical novelties that correspond to 
general social changes. Labor-saving innovations tend to dominate 
during certain phases and innovations that increase land productivity 
during others. The great expansion after the year 1000 is, in my opin-
ion, such a phase of growth in land productivity in which higher in-
vestments in the land lead to higher total agricultural production. The 
task before us is to try and understand how the change in production 
built upon earlier technical elements that could now be combined and 
developed into a new system. 
 

                                                 
133 Janken Myrdal, “Jordbruksredskap av järn före år 1000”, Fornvännen 77 (1982) 
pp. 81-104; Ellen-Anne Pedersen and Mats Widgren, “Järnålder, 500 f. Kr.–1000 e. 
Kr.”, in Janken Myrdal (ed.), Det svenska jordbrukets historia 1: Jordbrukets första femtusen 
år (Stockholm 1998) pp. 239-459. 



Janken Myrdal 
 

49 
 

 
Summary: 
 
The Middle Ages: Agrarian Revolution or Slow Evolution? A 
Research Overview 
 
In this article, a research overview is made of the main arguments 
held by scholars like Georges Duby, Jean-Pierre Devroey, Adriaan 
Verhulst and Joachim Henning regarding the question of the agrarian 
sector as a dynamic force in the transformation of medieval Europe. 
In the 1960s and 1970s the position of Duby about agricultural revo-
lution 1000-1300 dominated. This was then challenged by scholars 
claiming that agrarian technology in Europe prior to AD 1000 was 
not so precarious as presumed, and change was more gradual. Later 
Henning, in a thorough survey of archeological finds, has showed a 
crucial technology shift outside the Roman empire in Late Antiquity 
and during the Early Medieval period. The present author proposes 
that this new technology mainly consisted of labor-saving devices, in a 
context of demographic changes with decreasing population. He also 
suggest that the economic and social transformation of the society in 
the High Middle Ages was based on spread of innovations, rather 
than new inventions, and that further research has to focus on small 
scale technology instead of just a few major innovations. 
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Lön och gåva: Värdering av krigs-

folkets tjänster under senmedeltiden 

 
Gabriela Bjarne Larsson 

 
 
 
Inledning 
 
Vid det burgundiska hovet diskuterades på 1460-talet hertig Karl den 
djärves belöning av sina undersåtar. Hertigens finansiella rådgivare 
försökte begränsa utgifterna och önskade att hertigen helt upphörde 
med att ge sina medarbetare gåvor, eftersom värdet på dem inte var 
överblickbar för räkenskapsförarna. I stället föreslog de att han skulle 
belöna sina medarbetare efter en fastställd daglig taxa och att upp-
dragstagaren omedelbart efter avslutat uppdrag skulle få ersättning för 
sina eventuella utgifter. Hertigen ville emellertid inte avsäga sig rätten 
att i gåvans form belöna sina närmaste medarbetare, eftersom han 
ansåg att det var ett effektivt sätt att stärka deras lojalitetskänslor 
gentemot honom.1 

I det följande ska jag undersöka hur riksrådet och riddaren 
Gregers Matsson (Lillie) avlönade sitt krigsfolk under perioden 1466–
1492. De löner som studeras är de penning- och klädeslöner som 
krigsfolket fick samt de gåvor som gavs utöver den fasta lönen. Gå-
van fanns som en inbyggd oreglerad del av lönesystemet under medel-
tiden, och i det följande undersöks i vilken grad Gregers använde sig 
av gåvoformen och vilka typer av gåvor han då valde. Använde Gre-
gers sig av gåvoformen på samma sätt som den burgundiske hertigen 
för att knyta personer till sig?2 

                                                 
1 Mario Damen, ”Gift exchange at the court of Charles the bold” i Marc Boone och 
Martha Howell (red.), In but not of the Market: Movable Goods in the Late Medieval and 
Early Modern Economy (Ghent 2003) s. 84–85, 81–100. 
2 Jag står i tacksamhetsskuld till Johan Söderberg och hans medarbetare vilka i sin 
forskning förtjänstfullt belyst den medeltida perioden i Sveriges ekonomiska histo-
ria. Följande undersökning knyter främst an till deras studier av pengar, löner och av 
priser på förnödenheter. 
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De flesta människor i det medeltida Sverige arbetade inte för 
en fastställd lön utan snarare för mat och dryck, ibland för husrum. 
Den arbetsgivare som trots allt anställde lönearbetare betalade ut obe-
tydligt mer i lön än vad han betalade ut för arbetstagarens kost. Vär-
det på kosten som lön fastställdes i Stockholm av stadens råd och 
uppgick vanligtvis till två örtugar om dagen.3 Lönearbete var inte ett 
heltidsjobb utan ett säsongsarbete. Att vara fullt tillgänglig som löne-
arbetare var inte vanligt i Europa under medeltiden.4 

Forskare på europeiskt medeltida material har studerat på 
vilka sätt lönearbetaren fick betalt och funnit att det vanligaste var 
dagspenningen. En anställd kunde också få betalt per timme eller per 
producerad enhet. På senare tid har forskarna också kunnat påvisa att 
former av ackordslöner förekommit, åtminstone i de stora aktiva 
handelsstäderna i Europa. Timlön kombinerades då med antal produ-
cerade enheter (stycklön), och en form av ackordslön utvecklades 
som gynnade de friska och raska arbetarna som fick lön efter prestat-
ion.5 Den lön Gregers Matsson gav sina anställda soldater utgjorde 
inte deras huvudsakliga inkomst. Den bestod snarare av de inkomster 
som det egna hushållet eller den egna (sätes-)gården genererade. Man 
skulle kunna säga att de som tog tjänst hos Gregers fick betalt för att 
de stod till hans förfogande som krigare och att de utöver den tjänst-
villigheten också kunde stå till förfogande för diverse andra uppdrag 
och tjänster. Lönen var sålunda en betalning för tjänstvilligheten. Stu-
dien nedan kommer att visa hur dessa tjänster värderades. Teoretiskt 
vilar studien på forskning om tjänster och gentjänster, eller med andra 

                                                 
3 Göran Dahlbäck, “Att bygga ett hus” i Robert Sandberg (red.), Studier i äldre historia 
tillägnade Herman Schück 5/4 1985 (Stockholm 1985) s. 159–180; jfr. Christopher 
Pihl, Arbete: Skillnadsskapande och försörjning i 1500-talets Sverige (Uppsala 2012) s. 155, 
177–183, som diskuterar kostens värde som lön och kommer fram till att den under 
1500-talet var tre till fyra gånger större än pengadelen och klädesdelen tillsammans: 
sålunda avsevärt högre än under slutet av 1400-talet. Johan Söderberg har påvisat de 
starkt ökande matpriserna fr.o.m. 1540-talet i ”Long-term trends in real wages of 
labourers” i Rodney Edvinsson, Tor Jacobson och Daniel Waldenström (red.), 
Exchange Rates, Prices, and Wages, 1277–2008 (Stockholm 2010) s. 460. 
4 George Grantham, ”Economic history and the history of labour market” i George 
Grantham och Mary MacKinnon (red.), Labour Market Evolution: The Economic History 
of Market Integration, Wage Flexibility and the Employment Relation (London & New York 
1994) s. 1–26. 
5 Reinhold Reith, ”The making of wages and attitudes towards labour in the crafts 
in early modern central Europe” i Josef Ehmer och Catharina Lis (red.), The Idea of 
Work in Europe from Antiquity to Modern Times (Farnham 2009) s. 277–306. 
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ord om materiella gåvor som i sin tur tycks leda till lojalitetsbindning 
eller pliktuppfyllelse. Gåvorna kan därmed belysa sociala band mellan 
parterna. Jag kommer i slutet av artikeln att återknyta till denna forsk-
ning. 
 
 
Decentraliserad militärmakt reglerad i rikslagen 
 
I senmedeltidens Sverige var krigsfolk stationerade på de kungliga 
slotten och borgarna, ledda av länsförvaltaren, som var en högt upp-
satt frälseman, en riddare med titeln ’herr’. En stor del av krigsstyrkan 
fanns också lokalt på frälsemäns gods och gårdar, framförallt hos det 
världsliga frälset, men även hos landets biskopar.6 Krigsfolket, som 
bestod av fotfolk och ryttare, tog tjänst hos dessa godsherrar och bis-
kopar. Med hjälp av Gregers Matssons räkenskapsbok med signum C 
32 i Riksarkivet (RA)7, för perioden 1466–1492, försöker jag visa hur 
en godsägare avlönade sitt krigsfolk. Vad var det som avlönades? Vad 
innebar det att avlöna någon för tjänster denne skulle komma att ut-
föra eller som denne hade utfört? Vad var det som eventuellt belöna-
des? 

Gregers Matsson hörde till samhällets toppskikt, ekono-
miskt, politiskt och juridiskt. För att vidmakthålla den positionen 
måste han skapa varaktiga allianser med politiska makthavare. Ett sätt 
var att hålla sig väl med den som innehade makten. Gregers lyckades 
få Sten Sture att bli fadder vid hans son Mattias’ dop. Ett annat sätt 
vara att gifta bort sin dotter med en framgångsrik släkt. Emellertid 
räckte inte detta i en tid som präglades av våldsam förändring, både 
inom riket och inom Kalmarunionen. Den enskilde godsherren måste 
också ha en egen lojal krigsstyrka för sitt och sin närmaste omgivnings 
beskydd. Han behövde den också när kung eller riksföreståndare kal-
lade honom till politiska eller militära uppdrag. Det är bekant att det 
rådde konkurrens om den militära resursen och att frälsemännen om-

                                                 
6 Dag Retsö, Länsförvaltningen i Sverige 1434–1520 (Stockholm 2009) s. 13–19, 25–29, 
33–38, 48–51; Per Stobaeus, Hans Brask: En senmedeltida biskop och hans värld (Skellef-
teå 2008) s. 235, 262–64. 
7 Zeth Alvered (utg.), Gregers Matssons räkenskaper, Samlingar utgivna av svenska 
fornskriftsällskapet, Serie 1, Svenska skrifter, häfte 263, band 82 (Uppsala 1996). 
Alvered har där utgivit räkenskaperna C 29, C 30, C 31, C 32 och C 34. Räkenskap-
en över krigsfolkets löner står att finna i C 32. I det följande skrivs räkenskapens 
signum och foliosida.  
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vandlade stora ekonomiska resurser till militära. Det var dyrt att ut-
bilda och utrusta soldater. Inte förrän 1489 lyckades riksrådet, i vilket 
Gregers var medlem, komma överens om ett lönetak för svennerna 
genom den så kallade svennestadgan. Fram till dess hade konkurren-
sen medfört att godsägarna bjudit över varandra för att locka till sig 
krigsfolk. Då fastställdes att den sammanlagda årslönen för en sven 
inte fick överstiga 16 mark. Färdigutbildade skyttar kunde inte heller 
få nytt armborst oftare än vartannat år.8 

Enligt Magnus Erikssons landslag från omkring 1350 och 
Kristoffers landslag från 1442 bestod rustningsfrälsets medlemmar av 
antingen män med riddarvärdighet eller av svenner (eller väpnare). 
Svennerna kunde tillhöra bördsaristokratin och kallades då för ’sven-
ner av vapen’ eller så tillhörde svennen lågfrälset och benämndes end-
ast ’sven’. Dessa män tjänade kronan till häst och hade fullständig 
utrustning samt fulla vapen. Med fullständig utrustning menades att 
hästen var en stridshäst som hade stridssadel och reds med sporrar 
och annat ridtyg, men också att ryttaren hade adekvat skyddsutrust-
ning och kläder av rätt kvalitet under och över denna rustning.9 
Denna beredskap till krigstjänstgöring gav dem skattefrihet. Ryttaren, 
oavsett om denne tillhörde högfrälset eller lågfrälset, skulle ledsagas 
av och själv bekosta en beriden sven (tjänare). Utöver det skulle 
frälsemannen underhålla två (armborst-) skyttar med vapen och ut-
rustning. Den skattefrihet ryttaren åtnjöt på inkomsterna från sina 
jordegendomar gav honom möjlighet att avlöna sina följeslagare. En 
lågfrälseman kanske bara försörjde tre män och sig själv, medan den 
som hörde till högfrälset försörjde betydligt fler. Det sistnämnda 
gällde även biskoparna. Det är dessa väpnare-svenner, skyttar och 
skyttar i vardande (småsvenner) som denna artikel försöker föra fram 
i ljuset, det vill säga de som fanns eller tog tjänst hos bördsaristokra-
tin, i nämnda fall hos Gregers Matsson. Denne knöt många ryttare till 
sig och naturligtvis även ryttarnas skyttar och småsvenner. Ryttaren 
kan sägas inneha rollen som gruppbefäl för sin lilla grupp bestående 
av skyttar och eventuellt fotfolk.  

                                                 
8 Johan Hadorph (utg.), Gambla stadgar… (Stockholm 1687) s. 66, den s.k. svenne-
stadgan från 1489.  
9 Åke Holmbäck och Elias Wessén (utg.), Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning 
(MEL) (Stockholm 1962), Kungabalken (KgB) XI; Kristoffers Landslag (KrL), 
Kungabalken 11. 
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Forskningen har haft svårt att avgöra om skyttarna tillhörde 
rytteriet eller fotfolket och därmed om de var frälse eller inte.10 Det 
kan bero på att begreppet ’sven’ kan syfta på svennen-ryttaren, men 
också svennen-skytten. Jag utgår ifrån att de flesta i lönelistorna till-
hörde krigsfolk under utbildning för att bli svenner-skyttar. Av alla 
personer nämnda i lönelistorna torde endast en fjärdedel ha tillhört 
rytteriet och därmed frälset, förutsatt att det antal personer som en 
ryttare skulle ha som följe enligt lagen också stämde med verkligheten. 
 
 
Krigssvenner, hantverkare, skrivare och präster i Gregers Matssons lönelistor 
 
Lönelistorna under perioden 1466–1487 upptar anställda vid Gregers 
Matssons sätesgård Tyresö, medan lönelistorna från hösten 1487–
1492 även inbegriper soldater tillhörande Stegeborgs slott vid Söder-
köping. Slottslänet Stegeborg hade Gregers fått i förläning av Sten 
Sture hösten 1487. Han var dess hövitsman och hövitsmannaskapet 
förde med sig att Gregers förfogade över stora ekonomiska och mili-
tära resurser.  

Genomgående kallar Gregers i räkenskapen C 32 sina an-
ställda för ”mina tyenare”, utan att differentiera dem.11 Det verb han i 
de flesta fall använder är ’ge’ (dare); han gav sina tjänare lön. Vid en-
staka tillfällen använder han verbet ’betala’ (solvare), främst i samman-
hang när endast faktiska pengar utbetalades eller då pengar hade lagts 
ut av Gregers för att finansiera den gåva som gavs.12 I lönelistorna 

                                                 
10 Ingvar Andersson och John Granlund (red.), Kulturhistoriskt lexikon för nordisk 
medeltid från vikingatid till reformationstid, 2a uppl. (Köpenhamn 1980–1982), artikel 
”Fodfolk”. 
11 C 32 och andra räkenskaper av Gregers Matsson har kommenterats och använts 
av följande forskare: Ing-Marie Munktell, Gods, godsägare och landbor 1450–1520 (Gö-
teborg 1982); Janken Myrdal, Medeltidens åkerbruk: Agrarteknik i Sverige ca 1000 till 
1520 (Stockholm 1985); densamme, ”Gårdsräkenskaper från 1400- och 1500-tal” i 
Från vida fält: Festskrift till Rolf Adamsson (Stockholm 1987) s. 177–197. Två undantag 
från uttrycket ”mina tyenare” finns i lönelistan för december 1477 (C 32 f. 13v) och 
juni 1489 (C32 f. 45v), där det istället står ”mina swena”. Terminologin tjänare–
svenner–skyttar är i källan flytande. 
12 C 32 f. 14v ’solvit’, f. 18v, 40r samt 46r ’betalat’. Samma iakttagelse av verban-
vändningen hos Ludolf Kuchenbuch, ”Porcus donativus: Language use and gifting 
in seignorial records between the eighth and the twelfth centuries”, i Gadi Algazi, 
Valentin Groebner och Bernhard Jussen (red.), Negotiating the Gift: Pre-modern Figura-
tions of Exchange (Göttingen 2003) s. 193–246. 
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uppräknas de anställda vars årslöner bestod av en kontantdel och en 
klädesdel. Följande undersökning kommer att koncentrera sig på klä-
desdelen av lönen och på de gåvor han utdelade. Troligen hörde de i 
lönelistorna upptecknade personerna till krigsfolket, trots att de i 
fredstid hade andra uppgifter. Personerna i lönelistorna kan delas in i 
tre grupper: de som benämns som hantverkare, de som bara står med 
för- och efternamn och de som var akademiskt utbildade såsom präs-
ter och skrivare.  

Totalt cirka 250 personer är nämnda i räkenskapen C 32. Jag 
skriver ’cirka’ eftersom ett förnamn kan stå utan efternamn/tillnamn i 
en längd men med ett efternamn/tillnamn i en annan. Flera personer 
kan ha samma förnamn men olika efternamn/tillnamn och då är det 
svårt att säkert veta vilken person av dem med samma förnamn som 
avses i de lägen där efternamn/tillnamn saknas. Slutligen finns det ett 
antal personer som har samma för- och efternamn/tillnamn. Få av de 
250 nämnda personerna tog enligt räkenskapen uttryckligen anställ-
ning hos Gregers och orsaken till detta är rimligen att med ryttarens 
(frälsemannens) anställning följde hans skyttar och småsvenner. De 
sistnämnda tog inte tjänst utan följde sin närmaste herre, ryttaren. En 
och samma person kan alltså finnas i listorna långt före det att han 
blev anställd, därför att han tidigare var underordnad sin närmaste 
chef, det vill säga ryttaren. En annan förklaring till att alla inte aktivt 
tog anställning kan vara att högfrälset skickade runt sina söner till en 
betrodd frälsemans gods för utbildning och träning i krigskonsten. 
När svennen eller skytten tränats upp på godset kunde han stiga i 
graderna och kanske ta anställning, eller flytta därifrån. Gregers skick-
ade för egen del en av sina söner, Folke, till Åke Jönsson (Svarte skå-
ning), som var Gregers’ dotters man.13 En tredje förklaring kan vara 
att personalen lockades av konkurerande godsherrar och därför flyt-
tade. I det följande koncentreras undersökningen till dem som tagit 
tjänst hos Gregers Matsson. 

Av dem med enbart för- och efternamn i räkenskapen tog 32 
stycken tjänst hos Gregers under de 26 år räkenskapen omfattar. Min 
utgångspunkt är att merparten av dessa 32 var ryttare med frälsesta-
tus, eller färdigutbildade skyttar, trots att sådana beteckningar saknas. 
De 32 finns tillsammans med skrivarna (totalt 37 personer) uppräk-
nade i tabellen i bilagan. Tjugonio av de 37 tog anställning vid Tyresö 

                                                 
13 Myrdal (1985) s. 241; biskop Hans Brask utbildade frälsesöner på sitt gods, se 
Stobaeus (2008) s. 238–240. 
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fram till 1487 och endast sex under perioden från och med Gregers’ 
hövitsmannaskap över Stegeborg, vilket framgår av tabellen eftersom 
personerna står i kronologisk ordning efter anställningsår.14 Förmod-
ligen övertog Gregers stora delar av sin föregångares krigsstyrka på 
Stegeborg, både ryttare och skyttar. Jag vågar påstå att lönelistorna i 
räkenskapen C 32 främst berör anställda vid Tyresö, även om utbetal-
ningar också skett på Stegeborg. Det framgår dessutom att anställda 
vid Tyresö tjänstgjort vid Stegeborg och vice versa.15 

Enligt lagen hade ett riksråd rätt att resa genom landet med 
en militär styrka på max tolv ryttare vid ett och samma tillfälle.16 Före 
1487 tycks inte lönelistorna innehålla så många som tolv förmodade 
ryttare. Ryttarna och deras krigsfolk på Tyresö synes ha varit tillsvida-
reanställda fram till dess att de själva bestämde sig för att lämna sin 
tjänst. Samma person kunde vara borta från tjänsten ett antal år för att 
senare åter ta tjänst.17 Att anställda återkom eller stannade länge anser 
jag tyda på att de hade förtroende för Gregers Matsson, att de litade 
på att få ut sin lön i tid. Enligt historikern Gadi Algazi var det en kal-
kylerad risk arbetstagaren tog att han kanske inte skulle få sin lön i tid 
under sin anställning.18 Gregers tycks ha betalat ut lönerna regelbun-
det: sommarlön och vinterlön, och ibland förekom extra betalnings-
tillfällen under året.  

Under den undersökta perioden anställde Gregers fem skri-
vare, men räkenskapen över krigsfolkets löner förde han till stora 
delar själv.19 Årslönen för en skrivare kunde uppgå till 12 eller 13 

                                                 
14 Anställning uttrycks i lönelistan med orden ”sagde mig tyenisth”. 
15 En sådan sammanblandning av en frälsemans privata gods och de förläningar han 
fått för trogen offentlig tjänst var vanligt förekommande under 1400-talet enl. Retsö 
(2009) s. 38–39, 356. 
16 Holmbäck och Wessén (1962) MEL KgB XXII, KrL KgB 23. I en lönelista från 
1477 uppräknas en präst, tio svenner (åtta av dem hade tjänst eller kom att få tjänst 
hos Gregers, men inte Lasse Sigurdson som hade egen småsven eller Peder Mag-
nusson som trots allt fick hög lön) samt två som benämns som småsvenner i listan i 
räkenskapen, C 32 f. 12v.  
17 Frälsemannen Anders Laurensson finns i lönelistorna 1466–1468 och tog åter 
tjänst 1471: C 32 f. 1r, 1v, 5v (denna gång som Tyresös fogde); Bengt Jönsson tog 
tjänst första gången 1480, andra gången 1485: C 32 f. 18r och f. 26v. Godsets van-
liga legofolk (utom krigsfolket) anställdes på ett år i taget (november–november): C 
32 f. 19r. 
18 Gadi Algazi, ”Introduction: Doing things with gifts”, i Algazi, Groebner och 
Jussen (2003) s. 17.  
19 Alvered (1996) s. 18; Myrdal (1985) s. 240. Skrivarna finns med i tabell 1 i bilagan. 
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mark, fördelat på en pengadel och en klädesdel.20 Det ser ut som om 
en ny skrivare anställdes så fort den föregående lämnat sin post. En 
man vid namn Hans skrivare anställdes först men satt knappt ett år, 
därefter Lasse Skrivare som satt i sex år, sedan Peder som satt i nio år 
på posten, därefter nämns Frende på posten tills räkenskapen tar slut 
1492, och sist anställdes Mikkel som arbetat parallellt med Frende 
under räkenskapens två sista år.21 Skrivarna var en sorts ombudsmän 
som följde godsherren på de uppdrag denne hade, och ofta växte ett 
förtroendefullt förhållande mellan godsherren och skrivaren fram. 
Några av Gregers skrivare stannade länge hos honom och fick flera 
förtroendeuppdrag, vilket jag återkommer till nedan. Gregers Matsson 
var bland annat lagman i Västmanland under större delen av under-
sökningsperioden och vissa av hans skrivare utfärdade lagmansbrev i 
Gregers’ namn på de domslut han avkunnat. Lasse Berg finns doku-
menterad som skrivare vid Gregers’ tingsresor.22 Skrivarna kunde 
också ha ansvar för vissa räkenskaper och var då en sorts fogdar i 
1500-talets bemärkelse. Frende ansvarade för räkenskaperna på Ste-
geborg.23 

Fogdar och skrivare rekryterades ur lågfrälset eftersom de 
behövde ha utbildning för sysslan.24 Eftersom de ofta tillhörde frälse-
ståndet fanns det möjlighet för dem att anställas som svenner. För att 
finna belägg för vilka av skrivarna som också ingick i krigsfolket un-
dersöker jag i lönelistorna om de fick något utöver pengar och kläde i 
lön och om det fanns tecken på att de hade svenner under sig. 

                                                 
20 Lasse skrivare 1476 totalt 7 mark plus kläde: f. 11r rad 10, 11v rad 8; Peder skri-
vare 1488 totalt 6 mark plus kläde: f. 35v rad 24–25, 36r rad 5, 42r rad 29. Ett un-
dantag är Frende som vid ett utbetalningstillfälle 1488 fick 18 mark: f. 42v rad 7. 
21 Hans juli 1472 (f. 6r rad 35–37), Lasse december 1473 (f. 7v rad 16–17), Peder 
december 1480 (f. 18r rad 25–34), för Frende finns inget anställningsdatum men 
han nämns första gången med namn 1487 enl. Myrdal (1985) s. 240 vilket betyder 
att Frende verkade parallellt med Peder några år. Frende nämns med lön först i 
mars 1489 (f. 37v rad 9), Mikkel tog tjänst i juli 1490 (f. 49r rad 16–18). Enl. Seth 
Alvered (utg.), Gregers Matssons kostbok för Stegeborg 1487–1492 (Uppsala 1999) s. 17 
finns Frende skrivare i C 33 redan 1485.  
22 C 32 f. 15v rad 19–20. 
23 C 32 f. 40r rad 15–18 där Gregers tillsammans med Frende skrivare räknade 
samman uppbörden, f. 41v särskilt rad 8–9 i vilken balans uppnåtts i bådas uträk-
ningar, f. 42v rad 1–3. Fogde på Tyresö: Anders Laurenson anställd 16 december 
1471, enl, C 30 f. 17r rad 5–6; Klement Ragnvaldsson sedan 1482, enl. C 31 f. 2r rad 
2–3. 
24 Andersson och Granlund (1980-1982), artikel ”Fogde”. 
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Tio präster anställdes under samma period och de titulerades 
alla med ’herr’.25 herr Cristoffer, herr Jakob, herr Nils, herr Hans, herr 
Lars, herr Klaus, herr Laurens, herr Olaf, herr Peder och herr Botvid. 
I lönelistorna har prästerna varken yrkesbeteckning eller efternamn. 
Det är titeln ’herr’ framför förnamnet som avslöjar att de var präster. 
Två har jag kunnat identifiera (herrarna Jakob och Hans) som präster 
eftersom de finns belagda i brev där de benämns som kaniker. Herr 
Hans kan också identifieras genom att han fick ett breviarium värt 
fjorton mark av Gregers.26 Varje anständig riddare skulle åtminstone 
ha ett kapell men helst en kyrka på sitt gods med en anställd präst 
som kunde förrätta dop och begravningar samt hålla mässor för herr-
skapet och de anställda på godset. Gregers var en sådan riddare. 
Dubbelt så ofta som han anställde en skrivare anställde han en präst. 
Prästerna stannade inte lika länge på sin post som vissa av skrivarna. 
Prästerna avlönades i första hand med pengar. Tio mark om året var 
en vanlig lön bland prästerna, och ibland ingick kläde. Lönen betala-
des ut med fem mark halvårsvis.27 I krigstid skulle prästen vara närva-
rande ute på fältet för krigarnas skull, så att de skulle kunna få syn-
dernas förlåtelse innan de dog.28  

Hantverkarna är lika lätta att identifiera som skrivarna. 
Dryga 20 stycken tog uttryckligen anställning och fler än så nämns i 
listorna. Årslönen för en hantverkare på Tyresö pendlade mellan 7 
och 8 mark, ibland uppdelad på en penning- och en klädesdel.29 Varje 
intjänad mark räckte till mat i tolv dagar, enligt den taxa som i Stock-
holm gällde för hantverkare.30 De som i lönelistorna uppräknas med 
yrkesbeteckningar har inga efternamn utan benämns med förnamn 
och yrke: Erik skräddare, Anders kock, Niclas smed, Peder fiskare, 

                                                 
25 Några andra än präster tituleras i C 32 med ”herr” men de är inte anställda utan 
riddarkolleger till Gregers, nämligen Gustaf Karlsson (Gumsehuvud), Kristiern 
Bengtsson (Oxenstierna), Nils Sture och Sten Sture d. ä.  
26 Sigurd Rahmqvist och Kaj Janzon (red.), Det medeltida Sverige 2: Södermanland 1, 
Tören. Svartlösa, Sotholm (Stockholm 2002) s. 79 (kaniken Hans) s. 234, 235 (kaniken 
Jakob). Herr Hans får ett breviarium: C 32 f. 11v, rad 22. 
27 C 32 f. 20v: herr Klaus tar tjänst för 10 mark per år; f. 46v, rad 25: herr Peter får 
betalt 5 mark; f. 43r, rad 9: herr Botvid 5 mark. 
28 Gerry Embleton och John Howe, The Medieval Soldier: 15th Century Campaign Life 
Recreated in Colour Photographs (London 1994) s. 120. 
29 Smed 7 mark: f. 5r rad 15 ff; smed 4,5 mark plus 5 alnar aliskt kläde: f. 20r rad 20, 
20v rad 20; sågare 8 mark plus byxor: f. 17r rad 19; skomakare 7 mark: f. 19r rad 
10–14. 
30 Dahlbäck (1985) s. 170–172. 



Gabriela Bjarne Larsson 
 

60 
 

Olof skomakare, Anders sågare, Magnus verkmästare, Björn valkare 
och Peder mjölnare. Bland dem kan verkmästarens uppgifter direkt 
kopplas till krigföring, eftersom denne tillverkade och reparerade 
armborst. Smeden kallas på något ställe för bössmed och kan som 
sådan bland annat ha tillverkat pilspetsar av järn till armborsten31, men 
kan också ha varit anställd för att reparera den skyddsrustning (har-
nesk) som användes, till exempel nämns i lönelistorna pansarvästen, 
halskragen och hjälmen.32 Man gjorde inte alltid skillnad mellan civila 
och militära sysslor så hantverkarna fyllde samma funktion i krigstid 
som i fredstid. Skräddaren Peder fick till exempel ett armborst värt 
två och en halv mark i lön utöver klädet och pengarna.33 Armborstet 
tyder på att han utöver sitt ordinarie yrke som skräddare ingick som 
skytt i någon ryttares styrka. På samma sätt studerar jag om andra 
hantverkare fick krigsutrustning i lön. Skräddaren sydde upp kläder 
för krigarnas utrustning: damasker och tröjor som skulle bäras under 
harnesken samt kjortlar, mantlar och kappor som bars ovanpå.34 
Skomakaren garvade hudar som sedan kunde användas för att sy rid-
byxor och ridstövlar samt för annat ridtyg. 
 
 
Lön i pengar och kläde 
 
Gregers’ tjänare/svenner fick enligt lönelistorna lön i reda pengar och 
i kläde. Skytten Peder tog tjänst 1470 och hans årslön var till en bör-
jan 4 mark penningar, 6 alnar aliskt kläde, ett armborst värt 20 öre 
(2½ mark) samt en garvad hud. Årslönen för en färdigutbildad sven-
skytt fick enligt svennestadgan inte överstiga 16 mark i värde, klädes-
persedlarna inräknade.35 Av detta ska man förstå att krigsfolket (rytta-
ren, skytten, skrivaren, prästen, hantverkaren) inte hade tjänsteupp-
draget på Tyresö som sin livsuppehållande syssla, varken i början av 
                                                 
31 Andersson och Granlund (1980-1982), artikel ”Vapentillverkning”. 
32 C32 f. 23r rad 14–15 (verkmästaren), f. 23r rad 16 (bössmeden). 
33 C 32 f. 11r, rad 8–9. 
34 C32 f. 11v, rad 4–6. 
35 C 32 f. 4r rad 23–28 Peders lön; Hadorph (1687) s. 66. På 1550-talet var soldaters 
penningårslön 16 mark (klädesdelen undantagen): se Ulf Söderberg, Gustav I:s arv och 
eget i Uppland: En godsmassas framväxt, organisation och förvaltning (Stockholm 1977) s. 
186. Se densamme för jämförelse av penninglöner för hantverkare, skrivare och 
fogdar s. 184–188, 105–114; enl. Lars-Olof Larsson, ”Gustav Vasa och den nation-
ella hären”, Scandia 33:2 (1967) s. 253 var knektlönen 1543 16 mark danska och 6 
alnar kläde.  
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undersökningsperioden eller i slutet. De penninginkomster som tjäns-
ten vid Tyresö inbringade utgjorde ungefär två tolftedelar av vad ma-
ten kostade under ett år för den enskilde. Alla kategorier hade sålunda 
inkomster från annat håll. De som tjänstgjorde vid Tyresö hade san-
nolikt sin fasta bostad någon annanstans även om de då och då åt och 
bodde på godset. Endast de som var stationerade på Stegeborg bodde 
där, vilket Gregers’ kostbok för Stegeborg kan avslöja.36  

Både pengar och kläde var i den medeltida ekonomin 
lagstadgade betalningsmedel.37 En mark motsvarade 8 öre som i sin 
tur motsvarade 24 örtugar. Pengar gavs till de anställda i svenska mark 
i form av främst örtugar fram till år 1488. Det året började Gregers att 
ge sina anställda omväxlande danska och svenska pengar. Året därpå 
tillkom förutom danska även gutniska och finländska mark, som alla 
hade ett lägre värde än den svenska marken.38 De högst avlönade fort-
for att få ut sin penningdel i svenska mark medan det lägre krigsfolket 
fick ut den i de utländska valörerna. Ryttare och skyttar som stannat 
länge på sin post fick med tiden högre lön än den som fastställts vid 
anställningstillfället. 

Klädet var utländskt och varierade i kvalitet och därmed i 
värde. För att uppnå hög kvalitet på tyget måste först den ull som 
användes av vävaren vara av hög kvalitet. Därefter skulle det vävda 
tyget efterbehandlas och det var denna behandling och färgning av 
tyget som var avgörande för dess kvalitet och pris. När ullen var vävd 
till ett tyg kunde väven krympas så att den blev tätare och fastare. 
Man krympte den genom att tvätta den i varmt vatten. Därefter ville 
man få tyget jämt och slätt vilket uppnåddes genom att det stampades 
av hammare drivna av valkkvarnar. Resultatet blev ett valkat kläde. I 
lönelistorna uppges huruvida tyget som gavs i lön var krympt. I varje 
sådan lönelista brukar det vara någon eller några som fick tyg som var 
krympt. Endast en gång har jag hittat att Gregers meddelar att ett 

                                                 
36 Alvered (1999); jfr Pihl (2012) s. 179: bostad ingick i lönen för anställda under 
1500-talets andra hälft. 
37 Holmbäck och Wessén (1962) MEL Jordabalken (JB) IX, KrL JB 8. För ett gott 
exempel på löneutbetalning i pengar och kläde se C 32 f. 35v. 
38 C 32 f. 32v och 33r; f. 43v, 44r, 45r. För värdeförhållandet mellan svenska, fin-
ländska, danska hvita och gutniska mark, se Rodney Edvinsson, ”Swedish monetary 
standards in a historical perspective” i Edvinsson, Jacobson och Waldenström 
(2010) s. 49–54. 
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kläde av god kvalitet var okrympt.39 En annan uppgift som kan utläsas 
ur lönelistorna var om klädet också var överskuret. En sådan anteck-
ning innebar att klädet före färgningen även blivit ruggat så att fibrer-
na låg åt samma håll och därefter blivit klippt/skuret så att fibrerna 
fick samma längd. Oftast nämndes ett tyg av hög kvalitet som både 
överskuret och krympt. Dessa processer gav tyget en slät, tät och låg 
lugg som efter färgning sken vackert.  

Både färgen på tyget och från vilken stad i Flandern, Hol-
land, England eller Tyskland det kom ifrån spelade roll för dess värde. 
Enligt de uppgifter som finns i lönelistorna har klädet från Leiden i 
Holland det högsta värdet: 9 öre alnen, det näst högsta värdet beting-
ade kläde från England med 1 mark (8 öre) alnen, tätt följt av tyg från 
staden Hagen i Braunschweig (Tyskland) för 7 öre alnen. Ett i lönelis-
torna vanligt tyg var det från Naarden som värderades till 4 öre al-
nen.40 Ännu vanligare var det aliska klädet som dock saknar värde-
uppgift i listorna. Utan värde nämns också då och då kläde från 
Brügge.41 Ullkläde gavs till de anställda i större eller mindre mängd, 
både till svennerna i betydelsen väpnare, och till skyttarna. Ju högre 
upp i hierarkin desto finare eller större mängd kläde. Framförallt var 
det de trettiosju i tabell 1, de som tagit anställning hos Gregers, som 
fick det värdefullaste klädet i lön. Kvalitetsskillnader i klädet kunde 
således utnyttjas av Gregers för att belöna särskilt förtjänta personer.  

Vissa år hade Gregers uppenbarligen svårt att få tag på det 
utländska tyget och då fick hans personal i stället pengar. Han var i 
början av perioden noga med att tala om vilken del av pengarna som 
utgjorde penninglönen och vilken del av pengarna som kompenserade 
för det uteblivna klädet. Senare under perioden gav han en klump-
summa och sade att den var både för penning- och klädeslönen. Mot-
tagaren kunde själv bestämma om han ville köpa kläde för pengarna.42 
                                                 
39 Den högt uppsatte Torkil Pedersson fick ett leidiskt kläde (från Leiden) som var 
okrympt enl. f. 46r rad 4–5. Om valkat kläde, se Agnes Geijer, Ur textilkonstens histo-
ria, 4:de uppl. (Stockholm 2006) s. 105, 290. 
40 C 32 f. 40r, rad 28-29 för leidiskt kläde; f. 1v, rad 19–20 engelskt; f. 6v, rad 2–4 
för hagenskt ooch neriskt. 
41 För fler prisuppgifter på flandriskt kläde, se Simonne Abraham-Thisse, ”La valeur 
des draps au moyen âge: De l’économique au symbolique” i Boone och Howell 
(2003) s. 17–52. 
42 Penning- respektive klädessumma: f. 15r (år 1478), f. 16v (1479). Klumpsumma: f. 
20r (1481), f. 24v (1484). Jfr under Gustav Vasas tid då förhållandet var det mot-
satta: det fanns kläde men var ont om pengar. Enl. Pihl (2012) s. 164 betalades 
kontantdelen sällan ut och omvandlades till persedlar. Pengar omvandlades då ofta 
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Under pansar och rustning hade krigsfolket kläder av sar-
dukstyg, en blandning av linne och ylle. Jag har kunnat konstatera att 
färdigsydda kläder i sardukstyg kunde ingå i löneutbetalningen till det 
lägsta krigsfolket, småsvennerna.43 Skyttar fick däremot sardukstyg att 
själva förfoga över (låta sy upp till sin dräng eller sälja det vidare).44 
Sardukstyg gavs inte till svennerna-väpnarna i lön; de fick i stället fint 
kläde. Enligt den instruktion Gregers gav till skräddaren skulle han 
bara ”skära” tröjor till småsvenner och till godsets legofolk,45sålunda 
inte till skyttar eller svenner. Skyttar kunde få kläde, men det värde-
fullaste klädet, som var överskuret och krympt och som hade fina, 
ovanliga färger tillkom oftast de anställda frälsemännen, svennerna 
och några av prästerna. Enligt ett brev från 1515 var fortfarande kläde 
förbehållet svennerna.46  
 
 
Militär utrustning som ingick i klädeslönen 
 
Utöver lön i pengar och tyger kunde krigsfolket i olika skeden av sin 
anställning få något av följande varor: armborst, svärd, häst, pansar-
väst (bröstharnesk), sköld, hjälm, krage, byxor (hosor), tröja, kjortel, 
stövlar, skor, ridbyxor, axelväska och rå eller bearbetad hud. Dessa 
persedlar hörde till klädesdelen av lönen, och det rörde sig därmed 
om utrustningen, precis som tyget. Gregers var vid några tillfällen 
noga med att i lönelistan säga att han givit dem persedlarna som del 
av klädeslönen.47 När persedlarna gavs som en del av lönen precisera-
des för det mesta värdet. I likhet med klädet hade varje persedel ett 
värde avhängigt av dess kvalitet och även här kunde kvalitetsskillnader 
användas av Gregers vid utdelandet av dem. 

                                                                                                              
så att mottagaren fick spannmål och skor. Sådana omvandlingar känner jag inte till i 
det medeltida materialet. 
43 C 32 f. 3r, rad 30; f. 10v, rad 4; f. 11r, rad 27; f. 21r, rad 34; f. 22r, rad 15–16; f. 
27v, rad 18–21. 
44 C 32 f. 26v Anders Eriksson rad 7–8, Olaf Jönsson, Sven Pedersson, Anders 
Skoogh: raderna 15–20. 
45 C 32 f. 11v, rad 5–6. 
46 C 32 f. 6v rad 26, rad 28, f. 10r, rad 25, f. 12r rad 24, rad 29, f. 21r rad 4–5, rad 6–
7, rad 29; herr Cristoffer f. 1v, rad 18, herr Niclis f. 8v rad 23, herr Hans f. 11v, och 
herr Peder f. 45v, rad 36; brev 1515: Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, 
http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk brevnummer 37770. 
47 C 32 f. 15v rad 25–28, hela f. 16v. 
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Genom att studera vilka som fick någon eller flera av persed-
larna kan man avläsa vilka militära roller de hade eller var i utbild-
ningskedjan de befann sig. Ryttarens, husbondens och herrens uppgift 
var att fostra och utbilda sina underordnade till fullvärdiga skyttar, 
men även att förse dem med vapen och rustning. När en skytt var 
fullt rustad hade han, som jag påpekat tidigare, enligt riksrådets sven-
nestadga från 1489, inte rätt att få ett nytt armborst mer än vart annat 
år, vilket är ganska ofta.48 Antingen berodde det på dålig kvalitet på 
armborstet eller troligare att det använts så mycket på grund av de 
politiska oroligheterna att det behövde förnyas. 

Om en person i lönelistorna fick pansarväst, sköld, järnhatt 
(hjälm) och krage antar jag att denne befann sig i början av sin utbild-
ning och ännu inte var en fullt rustad skytt. Den hjälm som användes 
flitigast av fotfolket under senmedeltiden var järnhatten, medan ryt-
tarna använde sig av slutna hjälmar.49 I samband med att två personer 
vid ett tillfälle fick sköld och järnhatt står det uttryckligen att de var 
småsvenner, vilket bekräftar mitt antagande. Några andra personer 
som fick samma typ av persedlar, men som saknar benämningen små-
sven, var troligen ändå just småsvenner. Det finns belägg för att åt-
minstone en del av småsvennerna rekryterades bland betrodda bönder 
inom det härad där Tyresö låg. Med betrodda menar jag att de tagits i 
anspråk på tinget som nämndemän eller edgärdsmän.50 Småsvennerna 
hade sin huvudsakliga försörjning på den egna gården, som inte tycks 
ha legat alltför långt från godset Tyresö. De kunde alltså kallas in till 
godsherren när han behövde deras tjänster. 

Pansarvästen var som sagt en av de persedlar som vid löne-
utbetalningarna inte gavs som lön till svennerna utan till småsvenner-
na. En fullvärdig skytt hade redan denna utrustning. Det lägsta värdet 
på ett bröstharnesk var 4 mark och det högsta var på 7 mark. Både 
median- och medelvärdet är 6 mark.51 Pansarvästen var det dyraste i 

                                                 
48 Hadorph (1687) s. 66. Se Gabriela Bjarne Larsson, Stadgelagstiftning i senmedeltidens 
Sverige (Lund 1994) s. 94 om att brevet 1489 inte är en riksstadga utan en överens-
kommelse. 
49 Andersson och Granlund (1980-1982), artikel “Hjälm”; Embleton och Howe 
(1994) s. 43. 
50 Småsven: C 32 f. 3v, rad 30, 33, förmodade småsvenner: f. 3v rad 10, f. 15v rad 4, 
rad 6. Peder Japsson och Peder Jönsson: Rahmqvist och Janzon (2002) s. 182 
(10/11 1477). 
51 C 32 f. 8v rad 5, f. 15v rad 4 (4 mark); f. 1r rad 35, f. 4r rad 29 (5 mark); f. 1v rad 
3, f. 3v rad 14, f. 7v rad 8–9 (6 mark); 1r rad 15, rad 34, f. 3r rad 39 (7 mark). 
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krigarens utrustning, dyrare än armborstet som värderades till nästan 
enbart en tredjedel av en pansarvästs värde. Å andra sidan fick den 
blivande skytten bröstharnesk endast en gång medan armborstet 
måste förnyas ofta. 

Armborstet gavs till den blivande skytten under hans utbild-
ning men också när han var en fullvärdig skytt. Under utbildningen 
fick den blivande skytten alltid ett armborst som var värderat ef-
tersom det ingick i hans lön. Det kunde värderas till 12, 15, 16, 18, 19, 
20 eller 22 öre. Även här sammanfaller medelvärdet med medianvär-
det och var 18 öre för ett armborst; spridningen var alltså inte så 
stor.52 Jag har funnit 19 uppgifter om värdet på armborstet. Nästan 
lika vanligt är att armborstet inte värderats (16 tillfällen).53 Armborst 
som inte värderats gavs ofta till dem jag uppfattar som färdigutbildade 
skyttar, eller till dem som tog anställning som frälseman/ryttare.54 De 
fick armborst som en extra bonus utöver lönen. Så här kunde det 
uttryckas: Knut Jute fick 4 mark i pengar, ⅓ aln aliskt kläde och ett 
armborst. Vi ser här att armborstet var knutet till klädesdelen av lö-
nen. 

Hästen varierar mest i värde bland lönepersedlarna: från 4 
mark till 30 mark penningar, vilket inte förvånar eftersom den kunde 
vara en packhäst, gångare, arbetshäst eller stridshäst. Det finns 31 
uppgifter om hästarnas värde i lönelistorna. Det vanligaste värdet på 
hästen var 10 mark.55 Alla grupper, inklusive prästerna, fick hästar. En 
häst värd mellan 4 och 14 mark gavs till det lägre krigsfolket, som 
transporthästar får man förmoda. Ju högre upp i hierarkin desto dy-
rare häst kunde man få i lön. Men det är viktigt att påpeka att alla 
kategorier kunde få hästar som var lågt värderade, eftersom alla be-
hövde transporthästar på sina uppdrag. Somliga fick flera hästar av 
                                                 
52 C 32 f. 2r rad 13, f. 4v rad 11–12, f. 7v rad 9. 
53 C 32 f. 5v rad 7–8, rad 9, f. 7r rad 23–24, f. 7v rad 5, f. 21r rad 6–7, f. 21v rad 5–
7, samt exempel på en lista med några värderade armborst och många som saknar 
värdering: f. 11r. 
54 Armborst till förmodade frälsemän: Lasse Jönsson f. 5v rad 7-8, Peder Gerdsson 
f. 7r rad 23, Hakon Björnsson f. 7v rad 5, Lasse Pedersson f. 11r rad 16, Gotskalk 
11r rad 17, Knut Jute 11r rad 18, Niclas Pedersson f. 21r rad 6-7, f.21v rad 5, An-
ders Jute 21v rad 7 och till Lasse skrivare som tagit tjänst som soldat med namnet 
Lasse Berg f. 11r rad 10. Armborst till två förmodade skyttar: Niclas Magnusson f. 
5v rad 9, Lasse Japsson f. 21v rad 6. 
55 C 32 f. 13v (4 mark), f. 6r (30 mark), f. 10r, 18v (10 mark). För jämförelser av 
värde på hästar se Birgitta Fritz och Eva Odelman (utg.), Raven van Barnekows räken-
skaper för Nyköpings fögderi 1365–1367 (Stockholm 1994) s. 45. 
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olika värden.56 Men det fanns också ett stort antal hästar (11 stycken) 
som Gregers gav sina svenner i gåva utan att uppge hästens värde. 
Mattias Johansson fick penninglön motsvarande 7 mark och en häst 
som inte var värderad, Peder Jute fick penninglön motsvarande 8 
mark, ospecificerat kläde och en grå häst som inte var värderad.57 
Hästar som saknade värdering gavs inte till det lägsta krigsfolket. För 
att Gregers skulle komma ihåg vem som fått en häst som saknade 
notering om dess värde, antecknade han färgen på hästen.58 

En vapenuppsättning som kan särskilja svenner-skyttar från 
svenner-väpnare utgör de vapen ryttaren använde sig av när han inte 
använde svärdet, nämligen stridsyxan och stridshammaren, även kal-
lad ryttarhammare.59 Dessa vapen var framtagna för att kunna krossa 
en ryttares hjälm eller harnesk. Endast en gång gav Gregers en sådan 
utrustning till en av sina svenner, den därmed förmodade 
(låg)frälsemannen Hakon Björnson som fick en stridsyxa och två 
stridshammare. Heribert Seitz anser att sådana vapen är att betrakta 
som ryttarbefälsvapen. De kom att betraktas som befäls- och värdig-
hetstecken i slutet av svensk medeltid. Hakon Björnson fick dessa 
värdighetstecken 1472. Stridsyxan värderades av Gregers till 18 öre (2 
mark och 2 öre), medan stridshammarna värderades till en halv mark 
vardera.60 

Svärdet var ett frälsevapen som skulle kunna uppfattas som 
särskiljande ofrälse skyttar från svenner-ryttare av frälse härkomst. 
Endast några personer har fått svärd, enligt räkenskapen. Bengt fick 
1474 pengar motsvarande 12 öre att köpa ett svärd för som en del av 
lönen och Olof Jönsson utrustades med ett svärd värt fyra öre när 
han skulle på uppdrag till Vadstena år 1477. Peder skrivare utrustades 
med flera persedlar i samband med att han tog tjänst i december 1480: 
en kjortel av leidiskt tyg med foder, ett svärd värt 10 öre, en läder-
väska värd 7 örtugar, ridbyxor i skinn, stövlar, pengar och ytterligare 
pengar för att köpa tyg till ett par finbyxor.61 

                                                 
56 Gotskalk 4,5 mark f. 13v rad 18–20, 12 mark f. 19v rad 11; Peder Gerdson 16 
mark för att köpa häst f. 8v rad 14, fick en häst värd 20 mark f. 10r rad 12–13; Ha-
kon fick en häst värd 17 mark f. 3v rad 24, en värd 30 mark f. 6r rad 6. 
57 C 32 f. 21v rad 4, f. 42v rad 20. 
58 Svart häst: C 32 f. 7v rad 28, 15r rad 25; brun häst: f. 11v rad 10; grå häst: f. 42r 
rad 14, 42v rad 20; vit häst: f. 46r rad 16; röd häst: f. 46r rad 25. 
59 Embleton och Howe (1994) s. 35, 57.  
60 Andersson och Granlund (1980-1982), artikel ”Kölle”; C 32 f. 6r rad 4–5. 
61 C 32 f. 8r rad 17, f. 13v rad 23–25, f. 18 r rad 25–34. 
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Gåvan som bistånd eller extra ynnest 
 
Vi kan alltså konstatera att ett antal värderade persedlar enligt Gre-
gers’ lönelistor gavs till tjänarna som del av lönen. Några av de cen-
trala persedlarna såsom armborst och hästar kunde även ges utan att 
värdet på dem avslöjades och till synes utan anknytning till lönen, 
men det hände sällan. Ett sådant avsteg från anknytning till lönen 
utgjorde de två armborst som Peder Gerdsson fick i gåva.62 Även 
hästen förekommer som fristående gåva utan koppling till klädesdelen 
eller till lönen över huvud taget: skytten med tillnamnet Skoogh fick 
en röd häst, ryttaren Gotskalk fick en brun och prästen herr Christof-
fer fick en häst i gåva av Gregers så att han i sin tur skulle kunna 
blidka sin husvärd med den.63 

I ljuset av forskning om gåvan som transaktionsmedel, vill 
jag visa att Gregers använde gåvoformen på flera sätt.64 Som forskare 
bör man enligt Algazi skilja på gåvan som bistånd (hjälp och stöd), 
gåvan som extra ynnest samt gåvan som betalning för genomförd 
tjänst.65 Den sistnämnda tas upp under nästa rubrik. 

Vi har redan sett hur gåvoformen kunde användas för att 
dölja att man överskred riksrådets överenskommelse 1489 om sven-
nelönens storlek. I det hårda politiska klimat som rådde under peri-
oden, då frälsesläkter måste ta parti i olika konflikter mellan dem som 
gjorde anspråk på att styra Sverige, var det av yttersta vikt att ha 
många lojala följeslagare (krigare) på sin sida.66 Säkert hade det alltse-
dan Engelbrektstiden funnits konkurrens om att köpa sig män med 
hjälp av höga löner. Detta hade ställts på sin spets många gånger in-
nan den så kallade svennestadgan tillkom 1489. Gesten att ge en un-
derordnad en gåva istället för att individuellt höja dennes lön medför-
de enligt historikern Stephen White att herrens relation till den under-
ordnade förbättrades. Enligt White kände inte den underordnade att 
han fick betalt för en tjänst utan kände att han personligen fick en 
dusör av sin herre, således Algazis andra form av gåva, den extra yn-

                                                 
62 C 32 f. 7r rad 23–24. 
63 Skoogh C32 f. 46 rad 25, Gotskalk f. 11v rad 10, herr Cristoffer f. 1v rad 20. 
64 Algazi, Groebner och Jussen (2003) s. 7–411. 
65 Algazi (2003) s. 21. 
66 Gregers ställningstaganden i olika konflikter har varit avgörande för hans posit-
ion: se Birgitta Lager-Kromnow (red.), Svenskt biografiskt lexikon. Bd 23 (Stockholm 
1980-1981), artikel ”Lillie”. 
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nesten.67 Vi skulle kunna se Gregers’ gåvor av hästar och armborst 
som en sådan ynnest.  

Om gåvan dessutom var ’ren’ i betydelsen att ingen motpres-
tation förväntades, blev deras relation starkare, menar Algazi. En an-
nan forskare, Egon Flaig, hävdar att även ’rena’ gåvor implicit förplik-
tade mottagaren, oavsett om givaren hade en sådan intention eller 
inte, och att detta faktum ytterligare stärkte deras relation. Mottagaren 
kunde inte återgälda gåvan på annat sätt än genom att visa sin herre 
lydnad och lojalitet.68 Kanske gåvan av ett breviarium till kaniken herr 
Hans gavs av Gregers i syfte att binda just denne kanik, från den mäk-
tiga Oxenstiernska släkten, fastare till sig. Gåvan motsvarade nästan 
ett och ett halvt års lön. Emellertid stannade inte herr Hans länge på 
sin post, så Gregers’ satsning misslyckades i så fall. 

Gregers’ gåvor av armborst och hästar krävde inte en fysisk 
gåva i motprestation men gåvan förpliktade implicit mottagaren till en 
moralisk eller social motprestation. Äldre forskning avseende gåvor 
under medeltiden har hävdat att den förväntade moraliska eller sociala 
motprestationen var otydlig och vag, medan modernare forskare, med 
Anette Weiner i spetsen, hävdar att motprestationen var uppenbar 
och stark.69 I Gregers’ fall skulle detta betyda att undersåten vid mot-
tagandet av gåvan skulle känna ett starkt behov av att visa honom 
trofasthet och lojalitet. Genom själva beslutet att motta den extra 
ynnesten förband han sig att återgälda den genom att vara lojal och 
stanna på sin post. De flesta som mottog ynnestgåvor från Gregers 
stannade länge på sin post. Undantaget var den ovan nämnde kaniken 
herr Hans som uppenbarligen tog emot gåvan, men inte uppfyllde 
dess implicita förväntningar på trohet. Hans moraliska vandel var 
heller inte den bästa, trots sitt ämbete. Han var känd för att ha miss-
handlat landbor och hotat med att misshandla borgmästare i Stock-
holm.70 

                                                 
67 Stephen D. White, ”Service for fiefs or fiefs for service: The politics of reciproci-
ty”, i Algazi, Groebner och Jussen (2003) s. 67. 
68 Egon Flaig, ”Is loyalty a favor? or: Why gifts cannot oblige an emperor” i Algazi, 
Groebner och Jussen (2003) s. 60–61. 
69 För en historiografisk genomgång, se Beate Wagner-Hasel, ”Egoistic exchange 
and altruistic gift: On the roots of Marcel Mauss’s theory of the gift” i Algazi, 
Groebner och Jussen (2003) s. 141–171, där Weiner refereras på s. 164–165. 
70 Rahmqvist och Janzon (2002) s. 82–83, 89 där det framgår att Årsta kom att bli 
herr Hans’ sätesgård 1481–1495. Årsta låg i samma härad som Gregers’ sätesgård 
Tyresö.  
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Gåvan som hjälp och stöd (Algazis första gåvoform ovan) 
förekommer också i Gregers räkenskaper om än nästan lika sparsamt 
som gåvan av hästen eller armborstet som extra ynnest, bortkopplad 
från lönen. Gregers var noga med att även skilja biståndsgåvor från 
den faktiska lönen, och skriver därför att gåvan skulle uppfattas som 
en hjälp. Exempelvis fick Peder skräddare (som hörde till krigsfolket) 
”7 mark i lön och 10 mark til en hielp”. Samma höga bidrag fick 
Gotskalk, men de övriga fick lägre. Hakon Björnsson fick 2 mark ”til 
en hielp” och Hans Olafson, som tog tjänst 1472, fick en hjälp vid två 
tillfällen: första gången 1476 då han fick 3 mark i hjälp och andra 
gången året därpå då han fick 2 mark.71 En udda hjälp fick Niclis Pe-
dersson i form av ett pund koppar72, vilket kan antyda att Niclis hade 
goda kontakter och möjlighet att sälja kopparn vidare. Den typen av 
kontakter hade endast borgare och frälsemän.  

Personerna som fick gåvor av Gregers hörde till det övre 
skiktet av hans krigsfolk och de hade i de flesta fall funnits länge i 
hans lönelistor. Genom gåvorna belönade han sina närmaste, trogna 
medarbetare. Gåvan var en överföring av materiell art för att berika 
mottagaren, samtidigt som den ytterligare skulle stärka mottagarens 
trohet gentemot sin herre. Jag har också iakttagit att han i några fall 
försökte behålla personer i sin tjänst genom att på ett tidigt stadium 
ge dem gåvor för att locka dem att stanna kvar, får man förmoda. Ett 
exempel är en Jens Jute, som lockades med en gåva till ett värde av en 
mark, men övergick till tjänst hos Sten Sture och var bevisligen Stens 
sven 1490.73 Ett annat exempel är bröderna Lasse Henriksson och 
Simon Henriksson. Den sistnämnde lyckades Gregers ha anställd i 
drygt fyra år (se tabell 1) och under den tiden fick Simon en gåva i 
pengar värd en mark det tredje anställningsåret. Hans bror fick gåvor 
vid två tillfällen under sina fyra år vid godset, men han anställdes ald-
rig aktivt. Första gången fick han pengar till 1½ marks värde och den 
andra gången till hela 5 marks värde.74 Trots det försvann han ur lis-
torna.75 

                                                 
71 Peder f. 28v rad 15–16, Gotskalk f. 12r rad 14–15, Hakon f. 6r rad 3–4, Hans f. 
11r rad 5 och f. 13v rad 21. 
72 C 32 f. 15r rad 13. 
73 C 32 f. 42r rad 28; Alvered (1999) s. 262. Olaf, Knut och Anders Jute tog tjänst 
hos Gregers: se tabell 1. 
74 C 32 f. 42r rad 36: Simon; rad 22–24: Lasse, f. 46v rad 11–12: Lasse 5 m. 
75 Ibland gav Gregers gåvor till sina befälspersoner så att de i sin tur kunde ge gåvan 
vidare till sina svenner, för att banden mellan en sven och hans småsven skulle 
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Algazi anser också att forskaren ska vara uppmärksam på 
huruvida gåvan gavs öppet eller i hemlighet. Gregers’ gåvor kan under 
alla omständigheter inte kallas för dolda bland hans anställda, för de 
delades ut offentligt samt nedtecknades i hans räkenskaper.76 För 
andra godsägare i samma eller liknande ställning skulle man däremot 
kunna säga att han dolde den extra dusör han gav sina befälspersoner. 
Beträffande offentliggörandet av gåvor i form av armborst och hästar 
vill jag tillägga att mottagandet av den här typen av gåvor inför andra 
medarbetare inte bara skapade lojalitet och trofasthet, utan också 
skapade förväntningar hos dem som ännu inte fått någon gåva. 
Kanske det nästa gång blev deras tur.  
 
 
Gåva som betalning för uppdrag  
 
Riksrådet Gregers Matsson kallades ofta på 1470- och 1480-talet till 
förhandlingsbordet av sin herre Sten Sture. Än var det förhandlingar 
med danskarna, oftast förlagda till Kalmar77, än var det förhandlingar 
med ryssarna förlagda till Viborg i Finland78. Främst tycks Sten Sture 
ha utnyttjat Gregers’ tjänster vid inrikespolitiska spänningar mellan 
unionsvänliga och Sturevänliga. På dessa resor hade Gregers med sig 
någon av skrivarna: Hans, Lasse/Laurens eller Peder.79 

I räkenskapen C 32 bokförde Gregers de pengar han gav den 
personal som följde honom på dessa uppdrag. Förtroendeuppdrag 
avlönades utanför den ordinarie årslönen. I räkenskapen framställs 
betalningen som en gåva. Med en modern term skulle man kunna 
kalla den för traktamente. Storleken på traktamentet varierade mellan 
deltagarna, trots att de skulle vara borta hemifrån lika länge. Omkost-
naderna för en ryttare var inte desamma som för en skytt eller små-
sven. Kost och logi skulle spegla personens sociala status. Genom att 
jämföra traktamentena bland dem som togs ut till samma uppdrag 

                                                                                                              
stärkas. Till exempel fick Peder Gerdsson (förmodad ryttare) ett armborst som han 
kunde ge till sin sven, och Lasse Sigurdsson fick utöver sin lön ett sardukstyg att 
uttryckligen ge till sin småsven: C 32 f. 9v rad 13–15; f. 15r rad 20–21. 
76 Algazi (2003) s. 18. 
77 Hans Gillingstam i Lager-Kromnow (1980-1981), artikel ”Lillie”, nämner att 
Gregers var närvarande i Kalmar 1473, 1474, 1476 och 1482. 
78 I C 32 f. 8v finns det belägg för att Gregers Matsson for dit i oktober 1474. 
79 C 32 f. 7r rad 11: Hans; f. 8r rad 21–23, f. 15r rad 18–19: Lasse Berg; f. 42r rad 
29–32: Peder. Se Tabell 1 i Bilagan för skrivarnas tjänsteår. 
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sluter jag mig till deras sociala status och plats i den militära hierarkin. 
På den militära sidan borde Gregers ha eskorterats av ryttare, skyttar 
och småsvenner, beteckningar som emellertid saknas i räkenskapen. 
Gregers kallar dem bara vid för- och efternamn, men genom storle-
ken på traktamentet kan man avgöra vem som var i befälsposit-
ion/ryttare och vem som var följeslagare. 

Man kan också avläsa vilken grad av förtroende Gregers 
hyste för dem han skickade iväg på uppdrag genom att uppmärk-
samma om uppdragstagaren fick betalt i förväg eller först när han 
befann sig på platsen för uppdraget. Enligt Stephen White var det inte 
särskilt smickrande för vare sig givaren eller mottagaren av gåvan 
(traktamentet) att få den först när uppdraget var genomfört. En sådan 
gåva var ju rent instrumentell; en betalning för genomförda tjänster, 
och inte en gåva som kunde generera förtroendeband.80 För att vida-
reutveckla Whites tankegång skulle jag vilja säga att gåvan inför ett 
uppdrag tyder på ett större förtroende för uppdragstagaren än när 
denne fick den först när uppdraget var utfört. Kanske stärktes också 
mottagarens pliktkänsla när denne fick betalt i förväg. 

I februari 1471 skickade Gregers flera av sina anställda ner 
till Kalmar.81 Mötet rörde sannolikt förhandlingar mellan svenska 
unionsvänliga män och svenska Sturevänliga män.82 Somliga betalades 
inför resan, andra när de kommit fram. De betalades utifrån deras 
plats i hierarkin: högst traktamente fick befälet Henning (förmodad 
ryttare), som fick pengar till ett värde av 32 öre (4 mark). Hans sven-
ner fick däremot betalt till ett värde av 22 öre. Tre personer var up-
penbarligen mindre betrodda och fick därmed betalt när de kom fram 
till Kalmar: Magnus (förmodad skytt) fick 20 öre, Olaf Pedersson 12 
öre och Martin Jönsson två öre.83 Tolv öre motsvarar en halvårslön av 
penningdelen för en blivande skytt och denna summa fick alltså Olaf i 
gåva när han kom fram.  

År 1472 skickade Gregers sina svenner till Östergötland och 
Småland. Hans betrodde man mellan åren 1472–1476, Peder Gerds-
son, skickades iväg till Östergötland med det högsta traktamentet, 3 
mark. Laurens Jönsson fick pengar till ett värde av 2 mark, Hans skri-
vare till ett värde av 1 mark, Olaf Pedersson och Jöns Andersson till 
                                                 
80 White (2003) s. 71. 
81 C 32 5r rad 9–14. 
82 Kjell-Gunnar Lundholm, Sten Sture den äldre och stormännen (Lund 1956) s. 50, 55–
58. 
83 C32 f. 5r raderna 9–14. 
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ett värde av ½ mark vardera. De främsta av dessa, med det högsta 
arvodet, fick resa vidare från Östergötland till Småland. Vad uppdra-
get gick ut på framgår inte, men i Östergötland fick Peder Gerdsson, 
Laurens Jönsson och Hans skrivare ytterligare penninggåvor att an-
vända i Småland.84 Sannolikt gick gåvorna i samtliga nämnda fall ovan 
till mat och eventuellt husrum samt till att köpa foder till hästarna. 
För att ha något att jämföra siffrorna med var kosten för en hantver-
kare i Stockholm sekelskiftet 1500 satt till 2 örtugar per dag, det vill 
säga ⅔ öre.85 Hans skrivare som fick med sig pengar till ett värde av 1 
mark hade sålunda 24 örtugar till sitt förfogande i Småland som skulle 
räcka till mat och eventuellt husrum. Vi antar att de inkvarterades 
efter plats i hierarkin: befälets mat och logi var av en annan klass än 
småsvennernas. 

De upprepade förhandlingarna med danskarna i Kalmar är 
endast svagt dokumenterade i räkenskapen. I juni 1473 antecknar 
Gregers att han betalat ut sommarlöner till sina anställda under den 
tid han var i Stockholm inför resan till Kalmar. Åtta personer avlöna-
des i Stockholm innan avfärd, men det framgår inte om dessa också 
följde med på resan.86 1474 års möte med danskarna avspeglas dåligt i 
räkenskapen. Endast skrivaren Lasse Berg noterades för att ha rest till 
Danmark. Han fick med sig pengar till ett värde av 2 mark och för 
ytterligare 2 mark skulle han köpa sig ett armborst.87 Tidigt på året 
1476 skickades Peder Gerdsson av någon orsak till Danmark.88 Året 
därpå for Gregers äldste son Bengt ner till Kalmar tillsammans med 
ryttaren Olaf Thorstensson, som inför resan fick med sig pengar till 
ett värde av hela 5½ mark, samma summa som en välbetald ryt-
tare/svens halva årspenninglön.89 

Mellan resorna till Kalmar for Gregers även till Ryssland. In-
för den resan avlönade han i oktober 1474 fem personer i sin stab. 
                                                 
84 C 32 f. 7r raderna 9–13. Hela foliosidan redogör för vad Gregers betalat ut i trak-
tamente för olika uppdrag året 1472. Se Peder Gerdsson och Laurens Jönsson i 
Tabell 1. 
85 Dahlbäck (1985) s. 171; det går 3 örtugar på 1 öre. Enligt Söderberg (1977) s. 
192–196 ingick fri kost i krigsfolkets löner på 1500-talet; Pihl (2012) s. 177–183 
diskuterar värdet på kosten som lön. 
86 C 32 f. 7v raderna 1–14. 
87 C 32 f. 8r rad 21–23. 
88 C 32 f. 10v rad 1–2. Han hade endast med sig en mark. Möjligen är det Danmark 
utanför Uppsala (Danmarks socken) som avses. 
89 C 32 f. 11v rad 19–21: herr Hans; f. 12r rad 19–21: Olaf Thorstensson och Bengt 
Gregersson.  
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Under vistelsen i Ryssland var det ryttaren Peder Gerdsson som beta-
lade ut vinterlöner till några av Gregers’ anställda hemma på Tyresö, 
vilket får tolkas som att Gregers hade stort förtroende för Peder 
Gerdsson.90 

Ett flertal gånger följde Gregers med Sten Sture på uppdrag 
till Finland, där frågan om vem som skulle inneha de finländska slotts-
länen diskuterades.91 I räkenskapen framgår att Gregers följt med 
1478, 1484 och 1488. Vid dessa tillfällen skulle han ha ett antal sven-
ner med sig för sitt beskydd. För uppdraget under 1478 fungerade 
ryttaren Gotskalk som befäl. Med sig hade Gotskalk pengar till ett 
värde av 10 mark, men det framgår inte om pengarna skulle räcka 
både till honom och till hans svenner. (Året därpå vet vi namnet på 
två av Gotskalks småsvenner: Sven och Mattis)92. Lasse Berg var med 
som Gregers’ skrivare och av sin herre lånade Lasse pengar i Åbo. Vi 
får genom två olika lönelistor också veta att Lasse Japsson varit med 
till Finland 1478, eftersom han både fick pengar till ett värde av 3 
mark inför resan och pengar till ett värde av 1 mark när han kom till-
baka därifrån året därpå.93 Om ryttaren Gotskalks arvode endast var 
avsett för honom själv (och inte inkluderade hans svenner) fick han 
ett mycket högre arvode än skytten Lasse Japsson. Den senares för-
skott tycks inte ha varit tillräckligt eftersom han fick en extra mark när 
han kom hem. White menar att om någon accepterade en gåva inför 
ett uppdrag är detta ett belägg för att mottagaren tog på sig det upp-
drag som var knutet till gåvan och kände sig skyldig att genomföra 
uppdraget. Mottagaren kände sig också övertygad om att den summa 
han fick motsvarade uppdragets kostnader94, men i det ovanstående 
fallet tycks Lasse Japsson ha varit där längre än beräknat och därför 
fick han en extra gottgörelse vid hemkomsten. 

Av räkenskapen kan vi utläsa att Gregers var på väg till Fin-
land i början på november 1484, eftersom han redan då gav sina an-
ställda en mindre del av vinterlönen. Emellertid avslöjar inte räken-
skapen vilka som sedan faktiskt följde med på resan. Undantaget är 

                                                 
90 C 32 f. 8v, Peders utbetalningar av löner på rad 11–12. Se Peder Gerdsson i Ta-
bell 1. 
91 Lundholm (1956) s. 61, 92–93, 96–98, 100–102. 
92 C 32 f. 15v rad 2–3: Gotskalk; f. 16v rad 8–9 småsvennerna Mattis och Sven. 
93 C 32 f. 15r rad 18–19: Lasse Berg; f. 18v rad 23–24, f. 16v rad 14–15: Lasse Japs-
son. 
94 White (2003) s. 64–65. 
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Olaf Jönsson som fick betalt innan Gregers’ avfärd till Finland.95 
Bättre är det ställt med räkenskapens information om vilka som följde 
med 1488. I en lönelista får vi veta att Lasse Pedersson, som alltsedan 
juni 1475 stått i Gregers’ lönelistor för Tyresö, följde med tillsammans 
med sin småsven, som för uppdraget fick pengar till ett värde av 1 
mark, när han kom fram till Finland. Där fick även skytten Peder 
Eskilsson och en skytt med tillnamnet Skaak pengar till ett värde av 2 
mark var, när de var framme. Peder skrivare var också med, och Gre-
gers hade utrustat honom inför resan med pengar till ett värde av 2 
mark för att köpa ridtyg och 1 mark i pengar för traktamentet.96 Skri-
varen och ryttaren fick alltså betalt i förväg, medan skyttarna och 
småsvennen fick betalt vid ankomsten.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de med det högsta 
traktamentet återfinns i tabell 1 i bilagan. De har under uppdragen 
fungerat som gruppbefäl/ryttare och har haft ansvar för svenner-
skyttar och småsvenner. I kronologisk ordning nämns följande: Lau-
rens Jönsson, Henning, Peder Gerdsson, Gotskalk, Hans Skrivare, 
Bengt Gregersson, Lasse Berg, Olaf Thorstensson, Peder Skrivare 
och Lasse Pedersson. 
 
 
Ekonomiskt och militärt kapital 
 
Beteckningen ’fogde’ förekommer inte i räkenskapen C 32, men själva 
sysslan förekom. Fogdeliknande uppdrag kunde innehas av skrivaren 
men då rörde det sig om att sköta bokföringen över uppbörden, inte 
att fysiskt driva in den. Två av dem som tog anställning som Gregers’ 
skrivare tillhörde hans krigsfolk. Beviset för det utgör de militära per-
sedlar de fick i lön. Peder fick ett svärd och Laurens skrivare, som tog 
anställning under namnet Lasse Berg, fick ett armborst i lön.97  

Fogdesysslan att uppbära skatter underlättades om innehava-
ren hade militära resurser.98 Vi vet genom andra räkenskaper än C 32 

                                                 
95 C 32 f. 26r rad 1–3: Gregers betalar del av vinterlönen; f. 24v rad 19–20 Olaf 
Jönsson får 2 mark innan Gregers far. 
96 f. 42r rad 6: Lasses småsven, rad 7–9: Peder Eskilsson, rad 10–11: Skaak, rad 29–
32: Peder skrivare. 
97 C 32 f. 11r rad 10–11. 
98 Mats Hallenberg, Kungen, fogdarna och riket: Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig 
Vasatid (Stockholm 2001) s. 308–10: fogdar tjänade ofta som militära befäl innan de 
blev fogdar; Pihl (2012) s. 68. 
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att Gregers anställde fogdar på Tyresö ur sin skara av svenner: Anders 
Laurenson anställdes den 16 december 1471 och Klement Ragnvalds-
son 1482.99 Genom dessa räkenskaper vet vi en del om fogdarnas 
verksamhet på Tyresö och vad godset räntade i avradsinkomster. 
Däremot finns i räkenskapen C 32 ytterst få uppgifter om fogdarnas 
verksamhet på Tyresö. Vi vet att en annan av Gregers’ militära trotjä-
nare på Stegeborg fick tjänst som fogde 1487, nämligen Lasse Peders-
son. Han hade en bror, Niclas Pedersson, som för länge sedan an-
ställts på Tyresö som sven (se tabell 1). Fogdens uppgift var att med 
stöd av beridna svenner samla in avgifter från godsets underlydande 
bönder. I Lasse Pederssons fall handlade det om att samla in skatt 
från ett helt slottslän. Bokförare av inkomsterna från slottslänet var 
Frende skrivare och för Stegeborg finns det i C 32 en förteckning 
över slottslänets inkomster.100 

Bättre ställt är det med uppgifter i C 32 om uppbördsupp-
drag till områden som låg utanför Tyresös upptagningsområde. På 
Singö och Häverö i nordöstra Uppland hade Gregers rättigheter till 
uppbörd från traktens skattebönder. Rasbo härad (öster om Uppsala) 
hade han i förläning och hade därmed rätt att uppbära skatt därifrån. 
Det är oklart när han fick Rasbo i förläning av riksföreståndaren Sten 
Sture, men det kan ha varit 1478.101 I C 32 redovisas uppbörd därifrån 
först från och med 1482.102 De som uppbar dessa inkomster åt Gre-
gers var personer som länge varit i hans tjänst. I kronologisk ordning 
rör det sig om Hakon Björnsson, Gotskalk, Niclas Pedersson och 
Mattis Johansson, alla tillhörande krigsfolk i befälsposition (se tabell 
1). 

Första gången Häverö nämns i räkenskapen är 1469 då Ha-
kon Björnsson tillsammans med sin sven Niclis Magnusson skulle fara 
dit för att ta in skatten från bönderna i området. Niclis behövde utrus-
tas inför resan och Gregers gav honom pengar att köpa en tröja värd 

                                                 
99 Alvered (1996) C 30 f. 17r rad 5–6, se Anders Laurensson i tabell 1 i bilagan; Alve-
red (1996) C 31 f. 2r rad 2–3. 
100 C 32 f. 33v och f. 34r. 
101 Lundholm (1956) s. 82–83. 
102 Olle Ferm, Sigurd Rahmqvist och Gunnar T. Westin (red.), Det medeltida Sverige 
Bd 1: Uppland 3, Tiundaland. Bälinge, Norunda, Rasbo (Stockholm 1982): s. 20, 221 
redovisar uppbörd från och med 1486, med hänvisning till foliosidorna 29r, 41r och 
44v i C 32, medan uppbörd från Rasbo uttryckligen finns antecknade på foliosi-
dorna 20v, 22v och 25v, dvs. åren 1482, 1483 och 1484. Även Retsö (2009) s. 97 n. 
92, s. 113 redovisar enbart 1486–1489. 
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10 öre för och så fick han 4 örtugar till att köpa skor för.103 Häst och 
byxor hade han erhållit året innan.104 Gotskalk efterträdde Hakon som 
uppbördsman för intäkterna från Rasbo, Häverö och Singö. Värdet på 
den insamlade uppbörden var hög. 1483 insamlade Gotskalk och hans 
medarbetare uppbörd från Häverö till ett värde av 40 mark, från 
Singö till ett värde av 20 mark och 20 öre, samt från Rasbo till ett 
värde av 36½ mark.105 Efter att Niclas Pedersson efterträtt honom 
1484 redovisades ingen uppbörd från Singö under några år.106 1489 
redovisades Singö åter, men då med en reducerad inkomst.107  

Att frakta skatteuppbörd från Uppland till Södertörn var ett 
riskabelt företag. Med tanke på de stora värden som forslades genom 
landskapen förstår man varför det behövdes väpnad eskort. De ryt-
tare som Gregers sände ut på fogdeuppdrag hade givetvis sina under-
lydande skyttar och småsvenner med sig. Gregers måste kunna lita på 
alla i gruppen och därför skickade han bara iväg personer på upp-
bördsuppdrag som hade varit i hans tjänst under många år. Uppbör-
den från dessa områden utgjorde en del av Gregers ekonomiska kapi-
tal som han kunde omsätta i militärt kapital. 
 
 
Ekonomiska ersättningar och symboliska gåvor. Slutsatser. 
 
Varken Gregers Matsson eller den burgundiske hertigen ville avstå 
från att använda sig av gåvan som betalningsform. Gregers använde 
gåvan som bonus, ynnest, bistånd, traktamente och gottgörelse, enligt 
hans lönelistor. Han delade ut gåvor till färdigutbildade ryttare och 
skyttar inför ögonen på alla anställda. Gåvan symboliserar Gregers 
förtroende och uppskattning för den anställde. Han belönade också 
sina medarbetare med gåvor för att stärka lojalitetsbanden mellan dem 
och honom. Detta kunde göras genom att han gav dem en bonus 

                                                 
103 C 32 f. 3r rad 17–20. Hakon och hans sven var på flera uppdrag bl. a. till Väster-
götland då de båda fick traktamente: Hakon till ett värde av 4 mark och Niclis till ett 
värde av 12 öre f. 3v rad 22–26. 
104 C 32 f. 2r rad 21, f. 2v rad 9. 
105 C 32 f. 22v. 
106 C 32 f. 20v och 22v: Gotskalk; f. 25v och 29r utan Singö av Niclis Pedersson; f. 
41r Singö åter med. 
107 C 32 f. 41r Singö från 20 mark och 20 öre till 14½ mark, kanske detta kompen-
serades av att en annan enhet lagts in i räkenskapen, nämligen Wallista som räntade 
14 mark. 
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utöver lönen, i form av armborst och hästar, eller under den senare 
perioden i form av kläde av yppersta kvalitet och färg. De kvalitets-
skillnader som fanns i klädet och annan utrustning utnyttjades av 
Gregers för att differentiera belöningen till sina anställda. 

För att ytterligare stärka lojalitetsbanden gav Gregers sina 
närmaste män något han kallade för ”hielp”. Gregers var noga med 
att påpeka att biståndsgåvan skulle uppfattas som skild från lönen; 
den var inte en bonus utan en faderlig gåva. Med ett enda undantag 
gavs denna hjälp i reda pengar. Hjälpen tillkom inte det lägre krigsfol-
ket utan de utbildade svennerna. Här ville han visa sig generös och få 
deras förtroende. Hjälpen har givits i maktpolitiskt krävande lägen, 
som till exempel när han var i Finland med Sten Sture 1488, då det 
var viktigt att den militära personalen var lojal. 

Inte heller ville han avstå ifrån att belöna anställda medarbe-
tare med gåvor, eftersom han även använde gåvan som medel för att 
få speciellt betydelsefulla personer att stanna i tjänst. Gregers Matsson 
bokförde själv sitt krigsfolks löner, och det framgår att han såg förde-
lar med att ha fasta ersättningsnivåer för både löner och specifika 
uppdrag för skilda kategorier av personal, så att han lättare hade kon-
troll över tillgångarna och kunde planera sina utlägg för gåvor. Hans 
gåvor tycks verkligen ha varit planerade, för att inte säga regelbundna 
(med undantag för biståndsgåvan, ”hjälpen” som var situationsbun-
den). Jag skönjer en på förhand uppgjord ’lönestege’ för de bonusar 
han delade ut, och det står alldeles klart att han hade en tydlig ersätt-
ningsskala för de traktamenten och gottgörelser som skyttar och ryt-
tare fick i gåvoform när de utfört eller skulle utföra uppdrag. 

I likhet med det burgundiska hovet gjorde Gregers under 
den valda tidsperioden allt fler utbetalningar i reda pengar och allt 
färre i form av persedlar (om vi bortser ifrån det utländska klädet).108 
Gåvor i form av armborst och andra militära persedlar minskade så 
snart Gregers fick Stegeborg i förläning. Man kan bara spekulera i om 
det berodde på att det med förläningen följde tillräckligt mycket kom-
petent krigsfolk, så att han inte längre behövde anstränga sig lika 
mycket för att behålla och utbilda sin personal. 

All personal som förekommer i Gregers’ räkenskaper kunde 
lita på sin herre. För det första utbetalades den fasta lönen i pengar 
och i kläde regelbundet och i tid. Penningdelen omvandlades aldrig i 
naturapersedlar, som den ofta skulle komma att göra under Gustav 

                                                 
108 Damen (2003) s. 92. 
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Vasas och hans söners tid. Däremot omvandlades klädesdelen vid 
några tillfällen till reda pengar så att de anställda i ett senare skede 
kunde köpa sig kläde för pengarna. För det andra kunde den som 
skickats ut på uppdrag lita på att han fick skälig ersättning i enlighet 
med sin status och att han fick gottgörelse för oförutsedda utgifter 
när han kom hem. Som jag ser det tog Gregers’ anställda en mycket 
liten risk när de sökte tjänst hos honom. Vid hans gods rådde goda 
anställningsvillkor. 

Gregers visade sitt förtroende för sina medarbetare på olika 
sätt. När han hade fullt förtroende för att uppdragstagaren skulle full-
följa sitt uppdrag fick denne betalt i förväg. När någon som Gregers 
hade svagare förtroende för skulle skickas på uppdrag fick denne be-
talt först när han kommit fram till platsen där uppdraget skulle utfö-
ras. Själv tog Gregers inga risker. Han prövade sitt krigsfolk under en 
följd av år innan han vågade skicka dem på betydelsefulla uppdrag. 
Endast de som upprepade gånger visat sig pålitliga och länge funnits i 
hans tjänst fick förtroendet att uppbära skatter och avgifter.  
 
 
  



Gabriela Bjarne Larsson 
 

79 
 

Bilaga 
 
Tabell 1. Personer som tagit anställning hos Gregers Matsson 1466–1492 
 

Namn Anställd Sista omnämnandet 
 
Hakon Björnsson? 

 
? 

 
1475 

Laurens Jönsson april 1469 juni 1488 
Peter Skytte mars 1470 juni 1471 
Jesper maj 1470 sep1470 
Jeppe Niclisson nov 1470 nov 1470 
Henning nov 1470 juni 1471 
Anders Laurensson dec 1471 dec 1483 
Hans Olafsson juni 1472 1477 
Peder Gerdsson juni 1472 1476 
Gotskalk  sep 1472 1485 
Hans skrivare okt 1472 juni 1473 
Bengt Pawelsson, Bengt Gre- sep 1473 1482/1486 * 
   gersson?   
Laurens Berg/Skrivare dec 1473 1479 
Lasse Svensson april 1475 jan 1476 
Olaf Jute  juli 1475 maj 1480 
Knut Jute dec 1475 juni 1476 
Olaf Thorstensson nov 1476 1477 
Niclas Pedersson  juni 1477 mars 1490 
Erik Besse juni 1477 dec 1477 
Mattis Johansson nov 1477 1491 
Eggert feb 1478 dec 1479 
Olaf Bengtsson maj 1478 maj 1478 
Bengt Jönsson juli 1480 juni 1482 
Jöns Buk juli 1480 juni 1487 
Peder Skrivare dec 1480 maj 1489 
Anders Jute juli 1481 nov 1484 
Seppe okt 1482 1488 
Simon Henriksson juli 1485 maj 1489 
Olaf Niclisson juli 1485 juli 1485 
Bengt Jönsson sep 1485 juni 1486 
Niclas Germundsson nov 1486 nov 1486 
Lasse Pedersson höst 1487 juli 1490 
Bengt Dus jan 1489  juli 1490 
Peter Stake aug 1490 jan 1492 
Magnus Skåning mars 1489 1490 
Mikkel Skrivare juli 1490 jan 1492 
Frende Skrivare ? 1492 
 

Källa: Gregers Matssons räkenskap C 32 för åren 1466–1492. 
* Årtalen bygger i ena fallet på antagandet att ’Bengt’ är Bengt Pawelsson, i det   
   andra på att det är Bengt Gregersson. 
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Summary in English: 
 
Wages and favours – keeping the retinue loyal 
 
In this paper I use Gregers Matsson’s account lists from the period 
1466–1492 to analyse to what extent and for what purposes Gregers 
Matsson, a magnate and member of the Council of the Realm, be-
stowed gifts on his armed servants. These accounts are precisely dat-
ed, listing the wages and gifts received by his knights, mounted cross-
bowmen and foot-soldiers. Wages were paid as compensation for 
maintaining military preparedness. According to the accounts, the 
men that served him were paid regularly twice a year, each time in 
coin and in woollen cloth. The value of the cloth reflected the rank of 
the recipient. To dress a retinue also meant providing horses, helmets 
(mostly kettle hats), breast plates and brigandines, as well as weapons 
such as crossbows or – more rarely – swords and poleaxes. 

An armed servant could also be rewarded with additional 
wages in the form of a gift in kind. He could also receive gifts in coin 
when serving his master on specific missions. These bonuses were 
paid in proportion to the length of the mission. Gifts served to cover 
travel expenses, and always reflected the recipient’s social standing. 
They were paid on a daily basis to compensate expenses for food, 
beverages, lodging and horses. On their return, servants were remu-
nerated by their master for all additional expenses incurred during the 
mission. His rates were fixed and adjusted according to rank. Some 
men were paid in advance, reflecting their master’s trust that they 
would fulfil their mission and return. 

Through favours (offerings), and through gifts in the form of 
assistance, Gregers Matsson sought to bind specific individuals to his 
household by proving his appreciation of them. These gifts did not 
demand a specific service in return, but rather the recipient’s loyalty, 
faithfulness and gratitude, which were crucial assets in unsettled 
times. 
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Hade Heckscher rätt? Ekonomisk 

tillbakagång efter vikingatiden 

 
Bo Franzén 

 
 
 
Inledning 
 
Långa prisserier på viktiga varor visar visserligen att utvecklingen de 
senaste millennierna generellt sett har gått i alltmer produktiv riktning. 
Men, som Johan Söderberg påtalat, ”verkligheten är aldrig linjär”.1 
Undantagen från denna övergripande trend mot ett allt mer resurs-
starkt och tekniskt avancerat samhälle är många. Denna artikel hand-
lar om avvikelser av det slaget och då i huvudsak utifrån exemplet 
med den allra första och gåtfulla svenska myntningen som inföll un-
der sen vikingatid 995–1030 i Sigtuna, påbörjad under Olof Sköt-
konung. I Danmark och Norge startade likartade myntpräglingar, men 
i dessa två grannriken kom myntningen att bestå de kommande sek-
lerna. 

Medan de skriftliga källorna från skandinavisk vikingatid är 
få, är de arkeologiska kvarlevorna desto fler. Arkeologerna gör dess-
utom ständigt nya upptäckter i en takt som gör att forskarna ibland 
har svårt att hänga med att katalogisera och analysera denna växande 
mängd av funna kvarlevor. Många av fynden har tydlig anknytning till 
ekonomiska förhållanden och den arkeologiska forskningen kring 
skandinavisk ekonomi under det första årtusendet är livlig. De långa 
vågorna i samhällsekonomin tycks vara allt annat än entydiga. Således 
verkar mer fjärrhandel ha bedrivits i Skandinavien under 400- och 
500-talen (med romarriket) än den knappt två sekler långa perioden 
efter det sena 500-talet.2 
                                                 
1 Uttalande av Johan Söderberg under en av våra diskussioner inom det avslutade så 
kallade Jordprisprojektet, där vi bland annat samlat in prisuppgifter i syfte att för-
söka skönja långa vågor (trender) i samhället. 
2 G. Williams, “Silver economies, monetisation and society: An overview”, i James 
Graham-Campbell, Søren M Sindbæk och Gareth Williams (red.), Silver Economies, 
Monetisation and Society in Scandinavia 800–1100, (Aarhus 2011) s. 344. 
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När det gäller den delen av svensk medeltid som infaller 
1200–1527 har vi idag en mycket klarare bild av trender än vi hade för 
bara tjugo år sedan. Det gäller såväl den grundläggande fattigdomen, 
med ett jordbruk som i mycket var kvar i förrådshushållning, som 
trender på de marknader som kom att utvecklas. 
 
 
Förmedeltida ekonomi i teoretiskt ljus 
 
Men vad hände i skarven mellan vikingatid och medeltid? Vilken eko-
nomisk historia kan vi rekonstruera mellan ungefär år 1000 och 1200? 
Bilden av denna period på gränsen mellan historisk och förhistorisk 
tid, eller mellan ekonomisk historia och arkeologi om man så vill, är 
mindre konturskarp. En del av periodens samhälleliga strukturer – 
exempelvis handelns karaktäristika – framträder mindre tydligt i de 
svenska källmaterialen än i de danska och norska. Att dessa våra 
grannländer uppvisar ett betydligt bättre källmaterial från perioden 
kan tas till intäkt för att båda rikena låg före Sverige i processen mot 
mer moderna och kontinentaleuropeiska samhällsformer. 

Så synes dock inte ha varit fallet fram till ungefär 1000-talets 
mitt. Välkända är både Gotlands fjärrhandel och fastlandets långväga 
sjöförbindelser genom handelsplatsen Birka. Arkeologiska undersök-
ningar av de största handelsplatserna under vikingatiden i Skandina-
vien har lett till den överraskande slutsatsen att Birka anlades före 
andra tätorter inriktade på handel som Hedeby och Kaupang. Birkas 
första tomter verkar lagts ut redan på 750-talet. Vikingatidens lång-
väga handel i flera vädersträck kan rentav sägas framträda tydligare än 
den bild vi har av handeln under seklerna omedelbart därefter. 

Men bara för att vi sedan 1990-talet haft förmånen att för-
djupa perspektiven på den medeltida ekonomin, betyder inte det att 
nedgångar i framåtskridandets kurva skulle ha varit okända bland våra 
föregångare. Redan Eli Heckscher (1879–1952) håller i Svenskt arbete 
och liv (1941) fram vikingatidens livliga långväga varuutbyte i alla vä-
derstreck. Han uppmärksammade bland annat kommersiella kontak-
ter som Sverige haft med Frankerriket, Bysans, Orienten och Central-
asien.3 Men från 1000-talets mitt ungefär blir som sagt bilden mindre 
klar. Om denna övergång formulerar sig Heckscher så här: 

                                                 
3 Eli F. Heckscher, Svenskt arbete och liv från medeltiden till nutiden (Stockholm 1941) s. 
65. 



Bo Franzén 
 

83 
 

 
Efter vikingatiden upphörde denna handel fullständigt och lämnade nästan 
ingenting i arv åt den egentliga Medeltiden, vilket är anledningen till att jag 
här icke uppehåller mig längre vid den, trots dess ganska påtagliga betydelse 
för den tid då den bedrevs. Det är ej lätt att finna anledningen till att svens-
karna gjorde sig så urarva [arv- och historielösa] i förhållande till denna tidiga 
blomstring av handeln och blevo så fullständigt beroende av utländsk aktivi-
tet som det sedan visade sig.4 

 
Heckscher var en mycket konsekvent ekonom av klassiskt snitt. Det 
innebär ett strikt fokus på ekonomi sedd som ett fritt byte av nyttig-
heter mot andra nyttigheter.5 Han tar således i Adam Smiths efterföljd 
marknaden praktiskt taget för given. Följaktligen ser han också pengar 
på marknaden först och främst som en vara bland alla andra nyttig-
heter som byts där. Heckschers (och andra klassikers) tänkande bär på 
en historisk hypotes om hur marknaden uppstått och så småningom – 
tack vare pengar – växt till sig. Detta synsätt kan uttryckas som en 
kronologisk övergång från så kallad byteshandel till penningekonomi, där 
den förra alltid föregår den senare. Alltså menar man att handel först 
uppstår i ett av självhushåll präglat samhälle utan varuutbyte eller med 
bara ett varuutbyte av blygsam omfattning. Men med tiden gör peng-
arna sin entré där och hjälper kommersen på traven, så att säljare och 
köpare lättare kommer till avslut. 

På vilket sätt fullgör nu pengar denna assistans på mark-
naden? Jo, en penningekonomi, i motsats till byteshandel utan pengar, 
möjliggör ett mer omfattande utbyte via ’dubbla direkta byten’, eller 
’mellanhandel’ om man så vill.6 Pengar fungerade således som en 
’mellanvara’ på medeltiden, precis som de gör idag. Heckscher note-
rade skarpsynt att den cirkulerande myntstocken var alldeles otillräck-
lig i den medeltida ekonomin och att andra varor, ofta efter värdering 
i penningbelopp, kunde användas som om de vore pengar.7 Dessa 
penningsubstitut gick på fornsvenska under benämningen ”värd-

                                                 
4 Heckscher (1941) s. 65f. 
5 Eli F. Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, Del 1: Före frihetstiden, 
Bok 1: Medeltidshushållningens organisering 1520-1600 (Stockholm 1935) s. 58. Den av 
Heckscher nyttjade termen för nyttigheter (varor plus tjänster) är ”realprestationer”. 
Jfr engelskans goods som en sammanfattande term för commodities and services. 
6 Heckscher (1935) s. 62. 
7 Heckscher (1935) s. 45f (om pengar som ’mellanvara’) och s. 74 (om den medel-
tida ’penningbristen’). 
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örar”.8 Alla som en tid har sysslat med kvarlevor från den reala eko-
nomin under svensk medeltid har stött på belägg för dessa värdörar, 
till exempel silverskedar, järn eller i stort sett vilken som helst av de 
otaliga varor vi vet cirkulerade på medeltida marknader. Heckschers 
iakttagelse ligger också helt i linje med det faktum att ekonomi på ett 
fundamentalt plan inte har ett dugg med pengar att göra. Man kan 
säga att det föreligger tre slag av positiva funktioner för pengar i det 
fria bytet i klassikerns värld, nämligen som 1) värdemätare (prislapp), 2) 
betalningsmedel, samt 3) värdebevarare.9 Den sistnämnda funktionen hör 
ihop med den ekonomiska dygd Heckscher såg i ett över tiden stabilt 
penningvärde baserat på substans. Han var därför på sin tid en varm 
förespråkare av guldmyntfoten (föregångare till den idag förhärskande 
monetarismen). Mynts substansvärde under den arkaiska period som 
behandlas här bestod nästan uteslutande av silver. 

Låt oss återvända till problemet, det vill säga frågan om eko-
nomisk kräftgång i övergången mellan vikingatid och medeltid. Vi 
tänker oss, som sagt, lätt historien som en berättelse entydigt präglad 
av progression och kan därför ha svårt att ta till oss förekomsten av 
stora och långvariga bakslag. Vad gäller hypotesen om svensk eko-
nomisk tillbakagång från 1000-talets mitt menar jag att den har gott 
fog för sig, och inte bara kan avfärdas som en skenbar företeelse på 
grund av brist på belägg för omfattande handel. Jag menar också att vi 
trots det fragmentariska källmaterialet kan närma oss ett försök till 
förklaring av tillbakagången. Men det kräver att vi vidgar perspektivet 
utanför den klassiska ekonomins snäva gränser och tar hjälp av ett 
institutionellt inriktat tänkande som även inkluderar inrättningar utan-
för den egentliga ekonomin – med andra ord marknaden. Makthavare 
utgör i växlande utsträckning en realitet för alla de som köper och 
säljer nyttigheter. Och det innebär att vi behöver nyansera den gamla 
tankefiguren att marknaden alltid föregår pengarna. Frågan är om de 
inte utgör parallella företeelser.10 

Ekonomiämnet handlar ju som bekant ytterst om att hus-
hålla med begränsade resurser och disciplinen ifråga driver hypotesen 
att det gör vi bäst via marknaden. Allt i enlighet med den ekonomiska 
maximen att fler nyttigheter är att föredra framför färre och att slut-

                                                 
8 Heckscher (1935) s. 59. 
9 Bo Franzén, Sturetidens monetära system: Pant eller penningar som information i köpstaden 
Arboga (Stockholm 1998) s. 36. 
10 C. A. E. Goodhart, Money, Information and Uncertainty, 2nd ed., (London 1989) s. 31. 
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målet med all ekonomisk verksamhet är konsumtion.11 Accepterar 
man denna grundläggande hushållningstes, ligger det nära till hands 
att också bejaka ekonomisk tillväxt. Men klassiker som Heckscher 
ställde sig avvisande till tanken att tillväxt har med ekonomidiscipli-
nen att göra. Dess orsaker, menade han, var kulturella och måste 
därmed placeras utanför ekonomiämnet.12 Handel kan i och för sig ses 
som en kvalitativ företeelse. Men jag menar att uthållig tillväxt förutsät-
ter marknader som är något så när omfattande, med andra ord ett 
samhälleligt utbyte av någorlunda magnitud. Att den livliga vikingatida 
handeln fick reala återverkningar i hemlandet är ju mer än antytt i 
Heckschercitatet ovan. Frågan jag ställer inför fortsättningen av denna 
artikel är vilken magnitud marknader kan uppnå utan pengar eller 
utan någorlunda välkända monetära system. För att ytterligare belysa 
detta vill jag till analysen lägga till två andra funktioner som pengar 
anses fullgöra i ekonomin utöver de tre klassiska ovan. Inspiration har 
då hämtats från den institutionellt inriktade penningteoretikern C. A. 
E. Goodhart. 

För det första handlar det om möjligheten att skapa symbo-
liska pengar (eng. fiat money) och därmed öka penningmängden utöver 
mängden cirkulerande mynt och andra mellanvaror på marknaden.13 
Det kan ske via inrättningar som pantsättning av reala resurser såsom 
värdeföremål, eller förväntade reala resurser såsom via borgensman-
nainstitutet. Det handlar alltså i båda exemplen om uppskjuten betal-
ning eller kredit, en företeelse för vilken det finns otaliga belägg från 
svensk medeltid. För det andra rör det pengars förmåga att fungera 
fiskalt, så kallat legalt betalningsmedel (eng. legal tender). Pengar får 
med detta synsätt ett extra värde utöver substans genom att regentens 
egna mynt accepteras vid skatteinbetalningar. Skatter på medeltiden 
(och långt efter det) var ofta föreskrivna att erläggas in natura, men 
dessa utskylder kunde också erläggas i andra varor än den föreskrivna, 
exempelvis i pengar. 

En term som hör ihop med denna företeelse är ’förbytning’, 
vilket innebär att en annan vara än den föreskrivna, exempelvis 
pengar istället för stipulerat järn, accepteras som medel vid skatte-
                                                 
11 Eli F. Heckscher, Merkantilismen, Del I-II, Andra reviderade upplagan (Stockholm 
1953) s. 327. 
12 Johan Söderberg, “Eli F. Heckscher’s vision of economic development”, i Ronald 
Findlay (red.), Eli Heckscher, International Trade and Economic History (Cambridge, MA 
2006) s. 446-449. 
13 Goodhart (1989) s. 34. 
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uppbörden.14 Man kan föreställa sig att detta skulle ha kunnat öppna 
för regenten att permanent ersätta det kostbara innehållet av silver i 
sina mynt med substanslösa pengar (såsom kopparmynt med åsatt 
silvervärde). Så skedde också vid vissa tillfällen under svensk medeltid 
när så kallade katastrofmynt emitterades, men om dessa föll ut till 
myntherrens ekonomiska fördel var glädjen helt säkert av det kortva-
riga slaget. En berättande källa från 1364 beskriver det fenomenet, när 
förståndiga svenska bönder använt just dåligt, nästan värdelöst, mynt 
till att betala sin skatt till kyrkan, i detta fall den så kallade peterspen-
ningen.15 
 
 
Maktens motstånd mot myntning 
 
Det finns tidigare belägg för ett kontinentaleuropeiskt inflytande över 
kulturella företeelser – som skönlitterär diktning, historiska krönikor 
och skriftlig lagstiftning – i Danmark och Norge än i Sverige. Sverige 
närmade sig dock sannolikt de skandinaviska grannrikena, och mer 
europalika förhållanden på såväl kulturens som ekonomins områden, 
under senmedeltiden 1350–1527.16 I det följande koncentrerar jag 
framställningen kring monetära förhållanden. Den vetenskapliga litte-
raturen kring dessa är enorm. Några nyligen publicerade verk både 
sammanfattar de äldre rönen och presenterar de senaste analyserna.17 

                                                 
14 Ingrid Hammarström, Finansförvaltning och varuhandel 1504-1540: Studier i de yngre 
sturarnas och Gustav Vasas statshushållning (Uppsala 1956) s. 253 (om förbytning eller 
förvandling) och s. 149-151 (olika senmedeltida exempel på förbytning inom svensk 
uppbörd). 
15 Goodhart (1989) s. 35 (om benägenheten att nyttja substanslösa pengar vid upp-
börd), Svenskt Diplomatariums huvudkartotek, http://www.nad.riksarkivet.se/sdhk 
brev nr. 8633 samt N. L. Rasmusson, ”Studier i norsk mynthistoria under tiden c:a 
1270-1513”, Fornvännen 38 (1943) s. 271f.  
16 Bo Franzén, Folkungatidens monetära system: Penningen mellan pest och patriarkat 1254-
1370 (Stockholm 2006) s. 20, Se äv. Fredrik Charpentier Ljungqvist, Kungamakten och 
lagen: En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden (Stockholm 
2014). 
17 Brita Malmer, Den svenska mynthistorien: Vikingatiden ca 995–1030 (Stockholm 
2010); Roger Svensson, Renovatio Monetæ: Brakteater och myntningspolitik i högmedeltidens 
Europa (Stockholm 2012) (som båda präglas av omfattande empiriska genomgångar 
av olika slag av mynt samtidigt som de lägger sig vinn om att sätta in de tidigaste 
svenska präglingsperioderna i ett nordiskt och europeiskt perspektiv), samt Gra-
ham-Campbell, Sindbæk och Williams (2011). 
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När det gäller skandinavisk vikingatid måste det slås fast att 
de ekonomiska skillnaderna över tid är stora – epoken verkar ha in-
neburit två och ett halvt sekel av kontinuerliga förändringar. Sociala 
och regionala skillnader var också stora (såsom redan nämnts låg Got-
land i kommersiell framkant), men dessa variationer måste i stort sett 
lämnas därhän till förmån för en diskussion om generella utvecklings-
drag. Spår av skandinavisk fjärrhandel har man, som redan nämnts, 
tyckt sig kunna skönja under senantiken, men 600- och 700-talen är 
desto fattigare på sådana spår. Vikingatidens början omkring år 800 
inträffade i en miljö som var fattig på silver, trots att denna ädelmetall 
sedan ett hundratal år varit dominerande i skandinavernas omvärld.18 
Det gäller både kristna och muslimska civilisationer där silver domi-
nerade som substansbärare i mynt och i andra former av betalnings-
medel som ringar och tackor. Efter hand kom den skandinaviska sil-
verbristen att avhjälpas i en rörelse mot ökad handel och gradvis ökad 
användning av såväl myntat som omyntat silver som betalningsme-
del.19 Ju närmare vi kommer år 1000, desto större verkar andelen sil-
ver i form av mynt ha varit och kvantitativt sett dominerar de arabiska 
dirhammynten stort. 

Denna utveckling stämmer väl med klassisk penningteori där 
pengar ses som en vara bland många andra. Silverbitar för bytes-
ändamål kan tolkas som ett slags pengar – ja, man kan rentav med 
Heckscher hävda ”att pengar är vad allmänheten behandlar som såd-
ana”.20 Vågar och vågvikter är vanliga vikingatida fynd och de var 
synnerligen effektiva för att parterna i ett byte skulle kunna säkerställa 
att detta gick jämnt ut. Men problemen för aktörerna att bestämma 
nyttigheters bytesvärde bestod inte bara i att bestämma vikten, utan 
även halten av värdemetall. På otaliga bevarade mynt kan vi idag se 
spår av hack efter så kallad probering, där syftet varit att fastställa 
ädelmetallhalten. Det gäller påfallande sällan de arabiska dirhammyn-
ten vars gedigna lödighet med rätta synes ha tagits för given. Sam-
manfattningsvis tyder rönen från 800- och 900-talen på att en silver-
baserad ekonomi spred sig bland vikingarna och att silver i myntad 
form blev allt vanligare. 
                                                 
18 Søren Sindbæk, “Silver economies and social ties: Long-distance interaction, long-
term investments – and why the Viking Age happened”, i Graham-Campbell, 
Sindbæk och Williams (2011) s. 49f. 
19 Sindbæk (2011) s. 43. 
20 Eli F. Heckscher, ”Det svenska penningväsendets öden”, i Eli F. Heckscher, 
Historieuppfattning, materialistisk och annan: Uppsatser (Stockholm 1944) s. 298. 
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Skandinaviska monetära data, ordnade på detta sätt, pekar 
onekligen i riktning mot att dessa riken så småningom skulle börja 
prägla egna mynt. Så skedde, som sagt, strax före millennieskiftet, 
men det som förvånar med de första mynten, Sigtunamynten, är att 
de helt saknar nominal – alltså inbördes värdemarkörer, såsom till 
exempel att det gick åtta stycken av ett mindre mynt på ett större. 
Med andra ord kunde Sigtunamynten inte räknas, men silverhalten var 
hög och stabil, cirka 90 procent. Det var nära den lödighet som över 
huvud taget var möjlig med det tekniska kunnandet för tusen år se-
dan. Men mynten varierade så kraftigt i vikt – mellan ett och fyra 
gram – att de helt enkelt verkar ha värderats efter sitt substansvärde, 
med andra ord som vägt silver.21 

Hypotetiskt har forskare föreslagit att Sigtunamynten bar på 
dubbelt bytesvärde visavi vägt silver i själva staden.22 Det skulle 
följaktligen inneburit att köparen fick två gånger silvermängden vid 
köp av silver med Sigtunamynt. Men även om de fungerade på det 
sättet, vore den positiva inverkan på stadens marknader liten, ef-
tersom de egna mynten verkar ha använts sparsamt där. Sigtunamynt 
utgör således ett sällsynt arkeologiskt fynd jämfört med utländska 
mynt i Sigtuna.23 Dessa tillkortakommanden lär ha omöjliggjort för 
mynten att fungera som symbol för annan substans eller förväntade 
reala prestationer. Någon föregångare till medeltidens dynamiska 
värdörar utvecklades aldrig Sigtunamynten till. 

Avsaknaden av ett skattesystem på 1000-talet – i alla fall ett 
system av stående skatter – minskade möjligheterna att öka penning-
värdet som legalt betalningsmedel. Berodde dessa många monetära 
svagheter verkligen på bristande förutsättningar för styrande skikt? Så 
har man inte sällan sökt förklara misslyckandet, men det kan på in-
stitutionella grunder ifrågasättas. Jag skulle vilja avsluta denna artikel 
med att illustrera hur man i fortsatt forskning kan ta itu med denna 
för vår äldsta ekonomiska historia så viktiga problematik. Utifrån ett 
traditionellt synsätt skulle kungamaktens policy under vikingatid och 
tidig medeltid kunna illustreras så här: 
 

                                                 
21 Malmer (2010) s. 44f. 
22 C. Kilger, “Hack-silver, weights and coinage: the Anglo-Scandinavian bullion 
coinages and their use in late Viking Age society”, i Graham-Campbell, Sindbæk 
och Williams (2011) s. 275. 
23 Malmer (2010) s. 72. 



Bo Franzén 
 

89 
 

Figur 1: Traditionell tolkning av fyra epoker i svensk penninghistoria 
800–1200. Det styrande skiktets vilja och förmåga att prägla mynt 
 
Vill prägla mynt Kan prägla mynt 
 Ja Nej 
Ja           995–1030 

1153–1200 
800–995 

1030–1152 
Nej – 

 
– 

 
 
Figur 1 anger således att fyra alternativ förelåg för de styrande att be-
stå marknaderna med mynt. Utfallet blir i traditionell tolkning att vil-
jan aldrig saknades, men att praktiska förutsättningar saknades, exem-
pelvis tillgången på silver eller teknisk kompetens.24 Så var uppenbar-
ligen inte fallet under Sigtunamyntens tid 995–1030, men sannolikt 
för den långa perioden fram till 1100-talets mitt.25 Detsamma skulle 
då gällt under perioden före präglingen i Sigtuna 800–995. I min 
barndom kunde man på Historiska museet se en numismatisk utställ-
ning där så kallade Birkamynt visades i monter med texten ”Birka?”. 
Antagandet om att myntprägling förekommit i Birka anses numera ha 
varit förhastat. Det är dock klarlagt att viss myntning förekom i det 
danska Hedeby i form av efterbildningar av mynt från det av Franker-
riket kontrollerade Dorestad, om än med ett långt uppehåll under 
andra halvan av 800-talet.26 Vi vet att dessa båda vikingastäder hade 
en för den tiden imponerande stor bofast befolkning som kanske 
tidvis nådde upp till omkring tusen invånare. Vilka strukturella fak-
torer det var som hindrade den ena staden, men inte den andra, att 
etablera myntning synes ej uppenbart. 

Låt oss gå över till en mer institutionell tolkning. Den tar 
först och främst fasta på hur regelverket kring ekonomin utvecklas 
och där är förstås penningpolitiken av stor vikt. Då kan man hypote-
tiskt tänka sig ett motstånd mot myntning bland de styrande i och 

                                                 
24 Malmer (2010) s. 89-91. 
25 Det har länge varit känt att myntningen på Gotland verkar ha börjat redan på 
1140-talet, alltså något före fastlandets start i Lödöse 1153. Det initiativet bör ha 
inspirerat till uppkomsten av ny fastlandsmyntning, men jag förbigår gotlandsmyn-
ten i den fortsatta framställningen och hänvisar den intresserade läsaren till Na-
nouschka Myrbergs gedigna avhandling om den, Ett eget värde: Gotlands tidigaste mynt-
ning, ca 1140–1220 (Stockholm 2008). 
26 Malmer (2010) s. 12. 
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kring Birka, eller rentav i Svealand i stort. En senare parallell skulle i 
så fall föreligga för den präglingslösa perioden 1030–1153. Den utgör 
en lakun som för Svealands del är längre än så, eftersom präglingen 
där inte återupptogs förrän på 1180-talet – sannolikt även denna gång 
i Sigtuna.27 Men Sigtunapräglingen på 1180-talet föregicks av en om-
start i Västergötland redan år 1153,28 men i annorlunda och mer be-
ständiga former. Sammantaget skulle en institutionell omtolkning av 
perioderna ifråga i så fall kunna illustreras så här: 
 
Figur 2: Institutionell omtolkning av fyra epoker i svensk penning-
historia 800–1200. Det styrande skiktets vilja och förmåga att prägla 
mynt 
 
Vill prägla mynt Kan prägla mynt 
 Ja Nej 
Ja            995–1030 

1153–1200 
– 
 

Nej 800–995 
1030–1152 

– 

 
I den institutionella teorin tas inte marknaden för given och regimer 
som underlättar handel utgör historiskt sett snarare undantag än regel, 
inte minst under förindustriell tid. Som Roger Svensson övertygande 
visat var det knappast kungamakten som låg bakom återstarten av 
myntpräglingen år 1153 i den västgötska köpstaden Lödöse. Svensson 
ansluter sig istället till hypotesen att vi här står inför inspiration från 
kontinenten och föreslår den mycket rimliga förklaringen att en kleri-
kal myntherre låg bakom detta initiativ, till exempel biskopen i Skara. 
Patriarkalkorset på myntbilden mer än antyder det.29 Det är först i 
1200-talets början som den svenske kungen (alternativt jarlen) upp-
träder som ensam myntherre,30 ett senkommet intresse som styrker 
min hypotes om en regim som länge varit avogt inställd till handel 
och pengar. Med detta sagt kan Figur 2 sägas illustrera den bärande 
idén i denna artikel att vi inte bör ta myntprägling som en självklar 
dygd bland styrande skikt. Dessa synes tvärtom – trots kunnande och 

                                                 
27 Svensson (2012) s. 193f. 
28 Svensson (2012) s. 191f. 
29 Svensson (2012) s. 224f. 
30 Svensson (2012) s. 193f. 
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förutsättningar – långa perioder frivilligt avstått från att förse underså-
tarna med detta oundgängliga marknadshjälpmedel. 
 
 
Slutsatser 
 
Denna artikel har sökt kasta nytt ljus över en dunkel period i vår eko-
nomiska historia, nämligen övergången mellan vikingatid och medel-
tid. Redan Eli Heckscher noterade att svensk vikingatid verkar ha 
sammanfallit med en för epoken ifråga imponerande fjärrhandel. Men 
denna verkar i stort sett dött ut vid vikingatidens slut kring år 1050 
och skulle således sakna betydelse för uppsvinget från och med unge-
fär 1200 i och med Hansans expansion. Med Heckschers ordval hade 
svenskarna gjort sig ”urarva”, alltså arv- och historielösa, vad gäller 
handel. Därmed hade en historisk möjlighet till ett bättre resursutnytt-
jande gått Sverige förbi. 

Denna problematik har här undersökts utifrån monetära för-
hållanden cirka 800–1200. Analysen har utförts i anslutning till pen-
ningteori, såväl klassisk som institutionell. De så kallade Sigtunamyn-
ten som präglades 995–1030 var ett kungligt initiativ, men effekten 
begränsades av att myntningen genomfördes på ett sätt som motver-
kade uppkomsten av standardiserade pengar. Än egendomligare synes 
den långa präglingslösa perioden 1030–1153 (som saknar motsvarig-
het i Danmark och Norge). Enligt min hypotes, framsprungen ur in-
stitutionell teori, bör inte frånvaron av mynt tolkas som uttryck för 
bristande resurser eller förmåga, utan som ren och skär fientlighet 
mot fria byten av nyttigheter (marknader) bland de härskande svenska 
krigsherrarna. Det var ovilja, inte oförmåga, som låg bakom de mone-
tära bristerna enligt mina antaganden, som bör prövas i fortsatt forsk-
ning. Bristerna kom länge att hämma uppkomsten av fler och större 
marknader och minskade därmed väsentligt människors möjligheter 
att öka sin välfärd via friare byten av nyttigheter. 
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Summary in English: 

Was Heckscher right? Economic decline after the Viking age 

This essay deals with the old problem in Swedish economic history 
that the late Viking age minting stopped in 1030, not to be resumed 
until the middle of the twelfth century. The start of the very first 
Swedish coinage was part of a royal Scandinavian initiative in 995 and 
it created better conditions for markets to develop. But while the 
Danish and Norwegian minting continued, it has been hard for schol-
ars to explain the long Swedish coinage lacuna. At least this is true if 
we look upon this void from a classical point of view. Here I argue 
for an explanation inspired by institutional economics that does not 
take markets for granted. My hypothesis assumes that the Swedish 
ruling class of warlords most often were hostile to markets and there-
fore simply did not want to supply their subjects with money. 
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Äktenskap och familjeliv i skuggan av 

pestepidemier under medeltiden 

 
Johanna Andersson Raeder 

 
 
 
En – frigörande – brist på partners för frälsekvinnor? 
 
I den här uppsatsen studeras pestens verkningar under medeltiden. 
Familjebildning och kvinnors eventuellt förändrade villkor i spåren av 
den höga dödlighet som de återkommande pestepidemierna orsakade 
står i fokus. Två olika spår har lett fram till mina forskningsfrågor. 

Det första spåret handlar om ett vanligt förekommande motiv i 
folksägner om pestens ödeläggelser. Grundhistorien handlar om hur 
en ensam överlevande från en ödelagd by, en kvinna eller en man, 
vandrar långväga för att till slut finna en annan levande människa, en 
man eller en kvinna, att slå sig ihop med för att bilda familj. Enligt 
sägnerna stammar sedan hela bygden från dessa två överlevare. Olika 
varianter på detta tema är vanligt förekommande i hela Europa och så 
också i Sverige.1 Dessa sägner beskriver hur de höga dödstalen slog 
hårt mot den breda befolkningen på landsbygden. Går denna bild av 
ensamma människor, som har svårt att finna en partner att bilda fa-
milj med, även att finna hos det medeltida samhällets elit? Orsakade 
de höga dödstalen en brist på presumtiva äktenskapspartners bland 
frälset?  

Det andra spåret handlar om ett starkt påstående i en studie av 
den amerikanska medeltidshistorikern Norman Cantor. Enligt honom 
var män mer utsatta för pestsmittan än vad kvinnor var. Det är den 
engelska lågadeln, the gentry, och den stora dödens verkningar för just 
denna grupp som Cantor diskuterar.2 Det finns inga direkta belägg för 
att dödligheten bland män var högre än bland kvinnor men Cantor 

                                                 
1 Carl-Herman Tillhagen, ”Sägner och folktro kring pesten”, Fataburen (1967) s. 215-
230. 
2 Norman F. Cantor, In the Wake of the Plague: The Black Death and the World it made 
(New York 2001) s. 126 ff.  
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menar att det är troligt att det var så. Han grundar detta på den vid 
tiden rådande könsarbetsdelningen, och även om Cantor själv inte 
använder begreppet gendered division of labour så är det detta som menas. 
Han hänvisar till en arbetsdelning där lågadliga män var ute och in-
spekterade sina ägor och boskap medan kvinnorna levde ett mer 
skyddat eller kanske rättare uttryckt mer isolerat liv då deras plats var i 
hemmet och inte ute på ägorna, och att kvinnorna inom lågadeln där-
för inte utsattes för smitta i lika hög utsträckning som deras manliga 
fränder.3 Cantor går så långt att han skriver att könsskillnaden i pest-
dödlighet ”var en välsignelse för kvinnor inom frälset. Deras större 
överlevnadsförmåga förde med sig ökad rikedom, ökat oberoende 
och stärkt ställning i lokalsamhället”.4 Kom medeltida pestepidemier-
na att bli ekonomiskt och socialt fördelaktiga för kvinnor som till-
hörde frälset? 

För att tentativt utreda om påståendena gäller för svenska för-
hållanden gör jag en prövande fallstudie av livsförloppen hos en 
handfull medlemmar av frälset som verksamma under 1300-talets 
pestdrabbade andra hälft, såsom livsförloppen nu går att utläsa ur det 
fragmentariska källmaterial som finns bevarat. Avsikten är att visa på 
möjligheten att göra en mer detaljerad studie om frälset och denna 
grupps familjebildningsmönster under pesttider.  

Mitt källmaterial består av medeltida brev, även kallade di-
plom, och ättartavlor utgivna av Riddarhuset, som i sin tur framför 
allt bygger på de medeltida breven.5 Breven innehåller uppgifter av 
juridisk karaktär. Det rör sig till exempel om testamenten, gåvobrev 
och salubrev. Det är inte personliga brev även om en hel del infor-
mation om utfärdaren och andra som omnämns i breven ofta går att 
utläsa ur dem. Även om direkta uppgifter om pestens härjningar är 
sällsynta i brevmaterialet går det ändå att se spår av epidemierna. 
Janken Myrdals bok Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse är en gedigen 
genomgång av det svenska källmaterialet, där medeltidsbreven endast 

                                                 
3 Cantor (2001) s. 129-130. Cantor menar att män utsattes för smitta då de kom i 
närheten av boskap och även råttor då de inspekterade sina lador. Här kan det in-
vändas att även kvinnor kan ha varit utsatta för smitta då de vårdade sjuka.  
4 Min översättning. ”The resulting difference in mortality from the Black Death was a boon to 
women of the gentry class. Their superior survival rate brought enhanced wealth, independence, and 
position in local society”, Cantor (2001) s. 130. 
5 De svenska medeltidsbreven finns tillgängliga på internet via Riksarkivet 
http://riksarkivet.se/sdhk (=SDHK); Folke Wernstedt (red.), Äldre svenska frälsesläk-
ter: Ättartavlor, Riddarhusdirektionen, (Stockholm, 1957–2001) (=ÄSF).  
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utgör en del, som direkt eller indirekt berättar om pestepidemierna.6 
Ett indirekt spår av pestepidemier är till exempel det ökade antalet 
gåvobrev till andliga institutioner som syns under vissa år.7 Myrdal 
påpekar också att vissa givare låter skriva att de är sjuka och även om 
de inte nämner vilken sjukdom de lider av så kan det ändå ses som 
troligt att det handlar om pest när det sammanfaller i tid med kända 
pestår. 

Ett av de brev som handlar om pesten är utfärdat av kung 
Magnus Eriksson. När den första pestepidemin, den som fick namnet 
den stora döden, drog över Norge och närmade sig Sverige uppma-
nade kung Magnus rikets invånare att förbereda sig inför detta Guds 
straff. Pesten sågs som guds straff för människornas synder och ge-
nom kyrkgång, givande av allmosor, fasta och bikt kunde detta straff 
möjligen mildras. Kung Magnus skriver i sitt öppna brev att alla i Sve-
riges rike, ”klerker och lekmän, gamla och unga, kvinnor och män” 
ska gå till sin sockenkyrka varje fredag för att lyssna på mässan och ge 
allmosor. De ska gå till kyrkan med ett ödmjukt sinne, klädda i ull och 
barfota, och bekänna Guds rättvisa makt. Dessutom ska alla kristna 
människor ge en ”… svensk penning till Guds och hans välsignade 
moder Marias heder.”8 Dessa penningar skulle samlas in och kungen 
skulle tillsammans med sitt råd bestämma hur de skulle användas för 
att på bästa sätt komma till nytta för både levande och döda. Att den 
annalkande epidemin utgjorde ett allvarligt hot mot befolkningen och 
att den lämnade plågor och död i sitt spår var känt. Det saknas exakta 
uppgifter om hur stor andel av befolkningen som dog men Janken 
Myrdal uppskattar att den första pestepidemin år 1350 och de två 
efterföljande som drog genom landet 1359–1360 och 1368–1369 till-
sammans kan ha halverat Sveriges befolkning.9 Samtidigt finns det 
tecken som tyder på att samhällets högre skikt inte drabbades lika hårt 
av pestepidemierna som resten av befolkningen.10 I en tidigare kvanti-
tativ studie av frälsets demografi fann jag att äktenskapens längd vis-

                                                 
6 Janken Myrdal, Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse: Ett perspektiv på senmedeltidens Sve-
rige (Stockholm 2003). 
7 Myrdal (2003) s. 142. 
8 SDHK brev nr. 5702. Det ursprungliga brevet finns inte bevarat men texten finns 
återgiven i medeltida kopieböcker och en trolig datering är satt till år 1349 och möj-
ligen september månad. Se Emil Hildebrand (utg.), Svenskt diplomatarium, Bd 6: 1348-
1350, H. 1 (Stockholm 1878) nr 4515.  
9 Myrdal (2003) s. 244.  
10 Myrdal (2003) s. 93 ff.  
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serligen var något kortare och barnantalet något lägre under 1300-
talets andra hälft än tidigare och senare perioder, men dessa siffror 
återspeglar inte en markant förhöjd dödlighet till följd av pest.11 För 
perioden 1300–1349 var medeltalet för äktenskapens längd 13,9 år 
och för perioden 1350–1399 var den 13,2 år vilket inte kan sägas vara 
en speciellt stor skillnad. För perioden 1400–1449 hade äktenskapens 
längd ökat till nästan 17 år. När det gäller antalet barn per familj var 
medeltalet 1,6 under perioden 1350–1399 jämfört med 2,3 under 
halvseklet innan och 2,0 under den efterföljande femtioårsperioden. 
Det kan möjligen förklaras av att pesten som härjade 1359–1360 
främst drabbade barn (jämför uppgifter om att den kallades ”Barna-
döden”).12 Flera källkritiska frågor bör diskuteras då man använder 
medeltida källmaterial för den här typen av kvantitativa sammanställ-
ningar. Går det till exempel att dra slutsatser om pesternas verkningar 
för frälset som grupp trots att källmaterialet är fragmentariskt? 

För att summera kommer familjebildning, äktenskap och 
barnantal hos några medlemmar av frälset studeras i medeltida brev 
för att få svar på huvudfrågorna som rests. Fanns det ont om möjliga 
brudar och brudgummar till frälset och deras avkomma (jämför spår 1 
om klass)? Stärktes frälsekvinnornas ekonomiska och sociala situation 
efter den stora döden och de efterföljande epidemierna (jämför spår 2 
om klass och kön)? En följdfråga handlar om källmaterialets möjlig-
heter och begränsningar: hur användbara är de medeltida breven när 
man vill ha svar på frågor om hur frälset svarade ekonomiskt och 
socialt på pestens härjningar? 
 
 
Ett avstamp hos Karl Sparre av Tofta: gift fyra gånger under pestepoken 
 
Det bevarade materialet över Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) illusterar 
effektivt att medeltida brev är en produktiv källa för mina syften. Karl 
Ulfsson levde ett långt liv – han var enligt uppgift ”omkring 90 år 
gammal” när han dog i november 1407 – och gifte om sig vid ett fler-
tal tillfällen.13 Karl gifte sig första gången i maj 1352. Hustrun hette 
Ingrid och de fick en son, Knut, tillsammans. I september år 1363 var 
                                                 
11 Johanna Andersson Raeder, Det svenska frälsets äktenskapsmönster: Familj och familje-
bildning under medeltiden, Ekonomiskhistoriska institutionen, Stockholms universitet 
(Stockholm 2007) s. 59-60.  
12 Myrdal (2003) s. 38-41, 156-157 och 252. 
13 ÄSF band I, s. 25 och 87-88.  
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han gift med en kvinna som hette Helena Israelsdotter.14 När han blev 
änkling en andra gång gifte han sig med en kvinna vid namn Cecilia 
och därefter gifte han sig en fjärde gång med en till namnet okänd 
kvinna. Karls fjärde hustru dog kort efter sin make och begravdes 
jämte honom i Vadstena kloster. Det tycks som om Karl under stora 
delar av sitt långa liv levde som en gift man. Vid sin död hade han en 
dotter, Margareta, i livet. Sonen Knut hade dött arton år tidigare. Med 
Karl dog ätten Sparre av Tofta ut på manssidan. Dottern Margareta 
kom med tiden att gifta sig och i sitt första äktenskap fick hon en son 
som senare skulle bli kung av Sverige och Norge – Karl Knutsson.15 

Denna hastiga levnadsteckning indikerar i alla fall att Karl Ulfs-
son dels vid ett flertal tillfällen hittade nya äktenskapspartners, det 
pesthärjade samhället till trots, och dels att han ville gifta om sig. Men 
hur var det för kvinnorna i frälset? 
 
 
Ingeborg och hennes syskon hade inte problem att finna äktenskapspartners 
 
En frälsekvinna som levde och verkade under perioden då de tre stora 
pestutbrotten drabbade Sverige var Ingeborg Ulfsdotter (av släkten 
Ulv). Utifrån de fragmentariska uppgifter som finns bevarade går det 
endast att skissera en väldigt översiktlig bild av hennes levnad. Inge-
borg gifte sig första gången 1343 med en man vid namn Nils Hem-
mingsson (Lejonansikte).16 Hur länge deras äktenskap varade vet vi 
inte. Nils omnämns som levande sista gången 1344, och tolv år se-
nare, år 1356, gifte Ingeborg sig för andra gången.17 Make nummer två 
var en man vid namn Magnus Nilsson och även han kom att lämna 
Ingeborg som änka. I januari 1360 omnämns Ingeborg som Magnus 
Nilssons änka men någon närmare information om när Magnus dog 
går ej att finna. Magnus hade under deras äktenskap pantsatt en del av 
Ingeborgs egendom, nämligen en del av hennes morgongåva från 
första maken, vilken kung Magnus i ett brev från 1360 dömde skulle 
återgå till Ingeborg.18 Det är oklart om Ingeborg hade några barn i 

                                                 
14 SDHK 8388. 
15 ÄSF band I, s. 87-88. 
16 SDHK 4892. ÄSF band I, s. 74 och 299.  
17 SDHK 7068.  
18 SDHK 7702. Morgongåva skulle ges av maken till makan dagen efter bröllopet. 
Om makarna fick gemensamma barn skulle morgongåvan vara barnens mödernearv 
och om äktenskapet blev barnlöst skulle morgongåvan gå till den av makarna som 
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livet från sitt andra äktenskap men det första äktenskapet tycks ha 
varit barnlöst. I november 1362 gifte sig Ingeborg en tredje gång.19 
Bröllopet som hölls på godset Ökna i Södermanland tycks ha varit ett 
dubbelbröllop. Det finns två morgongåvobrev bevarade från detta 
tillfälle. Det ena är den nye maken Harald Kases morgongåva till In-
geborg Ulfsdotter och det andra är Magnus Finnvidssons morgongåva 
till Märta Knutsdotter.20 När Ingeborg stod brud för tredje gången var 
hon drygt trettio år gammal, kanske närmare fyrtio. Brudgummen 
Harald Kase hade också varit gift tidigare och var antagligen äldre än 
Ingeborg men det saknas information om huruvida han hade några 
barn i livet.21 Ingeborg kom så småningom att överleva sin tredje 
make men först efter att de fått ett relativt långt äktenskap tillsam-
mans. Harald förekommer i källorna sista gången 1381 och Ingeborg 
kom sedan att sluta sina dagar som nunna i Vårfruberga kloster någon 
gång under år 1394.22  

Under Ingeborgs levnad härjade den stora döden (1350) och 
ytterligare två allvarliga pestepidemier (1360 och 1369) och det kan 
tänkas att hennes två första makar, eller en av dem, och eventuella 
barn dog i späd ålder i någon av dessa epidemier.23 Eftersom de skrift-
liga källorna endast i undantagsfall innehåller uppgifter som dödsor-
sak går det inte att säkert säga om och i så fall hur Ingeborg och hen-
nes närmaste drabbades. Men då dödligheten var mycket hög och 
utifrån Myrdals uppskattning om att befolkningen kan ha halverats i 
dessa tre ovan nämnda epidemier kan det ändå tänkas att någon i 
hennes närhet dött i pest.  

                                                                                                              
överlevde den andra. Se Ingvar Andersson och John Granlund (red.), Kulturhistoriskt 
lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid, Bd 11 (Malmö 1966), artikel 
”Morgongåva”.  
19 SDHK 8194. 
20 SDHK 8193. Magnus Finnvidsson tillhörde ätten Leopard. Märta Knutsdotters 
ättilhörighet är något oklar; se ÄSF band I, s. 173. Deras äktenskap varade antaglig-
en till någon gång på 1370-talet. Magnus var död i december 1379 (se SDHK 
11549) och det är oklart huruvida Märta överlevde honom. De lämnade inga 
bröstarvingar efter sig. 
21 SDHK 4929 daterat 1343-11-11, Harald Kase var vid denna tid gift med en till 
namnet okänd kvinna.  
22 SDHK 11926, 14226, 14369. 
23 Myrdal (2003) s. 243-244 och 248. 
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Ingeborg hade fem syskon, tre bröder och två systrar. Deras 
far Ulf Filipsson omnämns sista gången i ett brev från augusti 1350.24 
Ingeborg kan ha varit äldst i syskonskaran då hon uppträder något 
tidigare i källorna än hennes syskon. Hennes systrar vet vi inte mycket 
om mer än att de ägde jord i Småland och att en av dem, Ingrid, var 
gift med en borgare från Vimmerby, vilket är ganska anmärknings-
värt.25 Kanhända kom Ingrid att ingå äktenskap med en borgare på 
grund av att det inte gick att finna henne en lämplig frälseman? Men 
eftersom Ingrid var den enda i sin släkt som under denna tid kom att 
gifta sig utanför frälset verkar inte problemet, om det ens fanns, ha 
varit särskilt stort. 

En av bröderna, Magnus, tycks ha varit ogift medan de två 
andra, Staffan och Barnam, ingick äktenskap och fick barn som över-
levde till vuxen ålder. Staffan gifte sig två gånger och hans andra 
hustru Iliana Åkesdotter överlevde honom och kom att gifta om sig. 
Då fyra av sex syskon ingick äktenskap, och Ingeborg och Staffan 
ingick fler än ett äktenskap, kan det knappast hävdas att den förhöjda 
dödligheten i pestepidemiernas spår orsakat brist på äktenskapspart-
ners för denna syskonskara. 
 
 
Riddardottern Ramborg gifter sig inom släkten: ont om partners? 
 
En som enligt uppgift dog i 1350 års pest var riddaren Karl Bengtsson 
(Oxhuvud). Han var gift med ovan nämnda Ingeborgs faster Ingrid 
Filipsdotter (Ulv) och i ett vittnesmål gällande vilka som innehaft en 
fiskerätt vid Sidön i Vättern uppges Karl Bengtsson ha dött i den 
stora döden.26 I vittnesmålet, som gavs och skrevs ner år 1416, nämns 
den stora döden flera gånger, både som en tidsangivelse och som en 
orsak bakom fiskerättsinnehavaren Karl Bengtssons död. Hans hustru 
Ingrid kan också ha dött i pesten även om det saknas information om 
Ingrid i källorna. Enligt ovan nämnda vittnesmål gick Karl Bengts-
sons fiskerätt efter hans död först till Sigge Magnusson som dog nå-
gon gång under åren 1360–1361 och därefter vidare till Håkan Al-
gotsson. Eftersom dessa båda män var gifta med Karls dotter Ram-

                                                 
24 SDHK 6014, Ulf Filipsson sätter sitt sigill på ett salubrev. Då han inte omnämns i 
livet efter detta kan han ha dött i 1350 års pest. 
25 ÄSF band I, s. 299. 
26 SDHK 18832.  
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borg, är det högst troligt att Ramborg ärvde fiskerätten efter sin far 
(och eventuellt sin mor) och att hennes makar setts som innehavare 
av fiskerätten då de egentligen endast förvaltade sin hustrus egen-
dom.27 Historien om Ramborgs fiskerätt är inte direkt förenlig med 
Cantors tes om kvinnors stärkta ställning efter den stora döden – mer 
om det nedan. 

Ramborg blev inte änka under pesten 1350 men hon förlorade 
sin far och antagligen också sin mor. Ramborgs första äktenskap 
ingicks någon gång efter 1345 och före 1353. Hennes make, Sigge 
Magnusson av Håkan Tunasons ätt, hade varit gift tidigare men hade 
inga barn i livet från sitt första äktenskap.28 Ramborg och Sigge anhöll 
om och fick påvlig dispens för att deras äktenskap skulle ses som legi-
timt. De var nämligen släkt i fjärde led vilket i kyrkans ögon sågs som 
incest och utan påvens dispens skulle deras barn inte räknas som legi-
tima.29 De fick påvens godkännande efter det att äktenskapet redan 
var ett faktum. På påvens uppmaning gav de medel till ett prebende 
(en kyrkomans underhåll) och sonade på detta sätt den synd som det 
innebar att begå incest genom giftermål med släkting. I dispensansö-
kan hävdas att de ingått äktenskapet utan vetskap om att de var blods-
fränder, men det är troligare att de faktiskt visste det och att de räk-
nade med att få dispens om de redan var man och hustru och hade 
barn på väg.30 De kom att få tre döttrar som överlevde till vuxen ålder 
och själva ingick äktenskap.31 Under sitt äktenskap lät makarna ut-
färda salubrev och gåvobrev tillsammans ett par gånger.32 Sigge dog 
någon gång under åren 1360–1362 och lämnade Ramborg som änka 
med tre små döttrar.33 Det saknas information om när och varför 
Sigge dog och kanhända var det pestepidemin 1359–1360 som tog 

                                                 
27 Det är oklart huruvida Ramborg Karlsdotter var Karls och Ingrids gemensamma 
dotter. Ingrid Filipsdotter hade varit gift tidigare med en Ragvald Magnusson och 
hade med honom en son som överlevde till vuxen ålder. Det är inte uteslutet att 
även Karl hade varit gift tidigare; se ÄSF band I, s. 100, 166, 298. 
28 ÄSF band I s. 100, 190. SDHK 6553. 
29 Om incest och äktenskapshinder, se Ingvar Andersson och John Granlund (utg.), 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid, Bd 7 (Malmö 
1962), artikel ”Incest”.  
30 SDHK 6539, 6543, 6860 
31 ÄSF band I, s. 100-101. Döttrarna hette Märta, Ingrid och Bengta.  
32 SDHK 6553, 7147, 7148, 7151, 7389. 
33 SDHK 7660, 7777, 8257.  
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hans liv.34 Inte lång tid efter Sigges död skickades ännu en dispensan-
sökan till påven rörande Ramborg. Denna gång var hon trolovad med 
Håkan Algotsson av Algotsönernas ätt och även han var hennes släk-
ting i fjärde led.35 Påven gav dispens och de trolovade ingick äkten-
skap. Ramborg som hade tre små döttrar med sin första make fick 
även flera döttrar med sin andra make. En dotter hette Ingeborg och 
hon dog ogift. Hennes systrar som vi varken vet namnen på eller hur 
många de var dog i tidig ålder.36  

I mars 1369 lät Ramborg skriva sitt testamente och troligen 
dog hon kort därefter.37 Hon nämner inte i testamentet att hon var 
sjuk men det upprättades mitt under en pestepidemi vilket betyder att 
det inte är helt osannolikt att hon dog i pest. Håkan gifte inte om sig 
efter Ramborgs död.38 När han dog behövde deras gemensamma barn 
(hur många de var är inte känt) en förmyndare eftersom de var min-
deråriga. Håkans halvsysters man, Heyne Snakenborg, tog på sig den 
rollen. Enligt Heynes egen utsaga värnade han dessa barns bästa ”som 
[om] the hafdo warit min eghin barn…”. 39 Nu gick det inte bättre än 
att barnen dog i unga år och de kom att ärvas av sina halvsystrar det 
vill säga Ramborgs döttrar från hennes första äktenskap. 

Tyder det faktum att Ramborg två gånger gifte sig med män 
som hon i kyrkans ögon hade för nära släktskap med på att det rådde 
en brist på äktenskapspartners? Antagligen inte. Det tycks i alla fall 
inte ha varit ett utbrett problem bland frälset. En sökning i Riksarki-
vets huvudkartotek över medeltidsbreven visar att det endast finns sju 
brev bevarade från den studerade tjugoårsperioden 1350–1370 som 
rör dispens för äktenskap inom förbjudna släktled och fem av dessa 
brev handlar om Ramborgs två äktenskap.40 Antalet äktenskap inom 
förbjudna släktled tycks dock öka under senmedeltiden, men vad som 

                                                 
34 Det var denna pestepidemi som gick under namnet ”Barnadöden” (se ovan fot-
not 12).  
35 SDHK 8073. 
36 Se ÄSF band I s. 4. 
37 SDHK 9427. Den tredje pestepidemin började under år 1368 och pågick sedan 
under 1369; se Myrdal (2004) s. 146.  
38 Håkan var i livet i januari 1371 (SDHK 9870). Någon gång efter det men före 
april 1381 dog Håkan och hans och Ramborgs barn blev föräldralösa (SDHK 1893).  
39 SDHK 18903. Heyne Snakenborg var gift med Håkans halvsyster Bengta Gus-
tavsdotter som dog 1378 eller 1379 och gifte därefter om sig med en Birgitta Lau-
rensdotter, se ÄSF band II, s. 75.  
40 SDHK 6515, 6539, 6543, 6860, 6888, 6889, 8073.  
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ligger bakom den utvecklingen kan inte utredas inom ramarna för den 
här studien. Ämnet är i sig värt en egen uppsats.41 

Det faktum att Ramborg gifte sig två gånger kan faktiskt tol-
kas som att det inte rådde brist på möjliga äktenskapspartners. Som 
änka med levande bröstarvingar hade hon uppfyllt samhällets för-
väntningar på henne som kvinna men hon gifte ändå om sig och det 
efter endast en kort tid som änka.  
 
 
Makarna förvaltar Ramborgs och Märtas egendom: incitament för att förbli 
änka? 
 
Jag återkommer till frågan om frälsekvinnornas – såväl Ingeborgs som 
Ramborgs – korta perioder som självständiga änkor, till deras benä-
genhet att snabbt gifta om sig. Första vill jag illustrera hur de gifta 
frälsekvinnornas egendomar förvaltades av deras män. 

Vittnesmålen om vilka som kom att besitta den fiskerätt vid 
Sidön som en gång Ramborgs far ägde visar hur oroliga tider det är 
fråga om. Död, av pest eller andra orsaker, gjorde att fiskerätten kom 
att byta ägare eller åtminstone förvaltare flera gånger. Vittnesmålet går 
tillbaka till år 1350 då Karl Bengtsson dog i pest och fiskerätten gick 
över till hans måg Sigge Magnusson.42 Därefter gick den vidare till 
Ramborgs andra make Håkan Algotsson vilket i sig visar att den 
egentliga innehavaren var Ramborg och att hennes makar förvaltade 
den åt henne. Fiskerätten bör ha varit Ramborgs enskilda rättighet 
och vid hennes död ha gått till barnen som del av deras mödernearv. 
Som nästa innehavare av fiskerätten anges Heyne Snakenberg. Det 
var den man som agerade förmyndare åt Ramborgs och Håkans min-
deråriga barn. När barnen dog ärvdes de av sina halvsystrar, Ram-
borgs döttrar från första äktenskapet. Här tycks fiskerätten, tillsam-
mans med annan egendom, ha övergått från Ramborgs släktled till 
Heynes. Av två brev från år 1388 framgår det att Ramborgs dotter 
Ingrid och hennes make Peter Porse Get ger Heyne en del av Ingrids 

                                                 
41 En framtida studie skulle kunna ställa frågor om huruvida äktenskap inom för-
bjudna släktled var en del av en strategi för frälsesläkter att försöka hålla samman 
släktegendomar eller om det var ett svar på kyrkans alltför snäva syn på släktskap. 
Dispensansökningar av detta slag från 1400-talet och fram till medeltidens slut finns 
publicerade genom Riksarkivet, se Sara Risberg (red.), Auctoritate Papæ: The Church 
Province of Uppsala and the Apostolic Penitentiary 1410-1526 (Stockholm 2008).  
42 SDHK 18832, 1416-11-22. 
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arvegods, och Håkan Halstensson, som vid denna tid var änkling efter 
Ramborgs andra dotter Bengta, gav sin avlidna hustrus arvegods till 
Heyne.43 Troligt är att dessa gåvor var en betalning för att Heyne age-
rat förmyndare åt Ingrids och Bengtas halvsystrar.44 Nästa man som 
innehade fiskerätten var enligt vittnesmålet Bo Jonsson (Grip) och 
därefter Birger Ulfsson (Ulvåsaätten), Heliga Birgittas son, som gav 
den till Vadstena kloster.45 Birger Ulfsson hade varit gift med Marga-
reta, Ramborgs tredje dotter från första äktenskapet. Hur och varför 
fiskerätten gick från Heyne till Bo Jonsson och sedan vidare till Birger 
Ulfsson redogjorde inte den gamla mannen Knut Jonsson från Vilse-
berga för i sitt vittnesmål.46 Klart är i alla fall att rätten att fiska vid 
Sidön hamnade i flera olika händer under 1300-talets senare hälft in-
nan den slutligen gavs till munkarna och nunnorna i Vadstena kloster. 
Vittnesmålet är intressant då det tydligt visar att det var de män som 
förvaltade fiskerätten som också sågs som innehavare utav den. 

En kvinna som fanns i Ramborgs närhet var hennes moster 
Märta Filipsdotter. Hon delade Ramborgs erfarenheter av att ha den 
egna egendomen förvaltad av män. När Märta gifte sig första gången 
år 1345 fick hon åtta gårdar och en kvarnström av maken Sigvid 
Trana.47 Vi vet inte mycket om deras äktenskap förutom att det blev 
barnlöst. Sigvid dog någon gång under 1350-talet, och år 1362 var 
Märta omgift med en Mats Håkansson. Mats använde sig då av Mär-
tas morgongåva från Sigvid. Han satte alla de gårdar Märta fått av 
Sigvid som pant för ett lån.48 Det här var något som Mats hade rätt att 
göra då han var Märtas förmyndare och förvaltare av hennes egen-
dom. Men om panten förföll för att Mats inte betalade tillbaka lånet i 
tid skulle Märtas egendom bli panttagarens. En man fick inte sälja sin 
hustrus egendom utan att också sälja sin egen. Enligt lagen skulle 
eventuell försäljning av makars respektive jord fördelas liksom gifto-
rätten så att en del av kvinnans egendom skulle motsvaras av två delar 

                                                 
43 SDHK 11724, 11725. Ingrids make Peter Porse Get kallas här Porse Jönsson, se 
ÄSF band I, s. 325.  
44 Se SDHK 18903 där Heyne redogör för hur han återlöste barnens arvegods med 
egna medel.  
45 Bo Jonsson hade i sitt första äktenskap varit gift med Peter Porses syster, ÄSF 
band II, s. 20. 
46 SDHK 18832. 
47 SDHK 5171. Se äv. Hans Petersson, Morgongåvoinstitutet i Sverige under tiden fram till 
omkring 1734 års lag (Lund 1973) s. 41-42.  
48 SDHK 8081. 
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av mannens egendom. Det finns inte något brev bevarat där det 
framgår huruvida Mats kompenserade Märta för hennes gårdar eller 
om han även pantsatte sin egen egendom. En pantsättning var inte 
detsamma som en försäljning men om den inte löstes i tid var det ett 
lagligt sätt att förvärva jord på.49 Det framgår inte av Mats’ brev 
huruvida Märta var delaktig eller om hon gav sitt samtycke. Det fak-
tum att Mats’ skuldbrev finns bevarat tyder på att han inte lyckades 
betala skulden och att panten förföll. Brevet tjänade som bevis för att 
panttagaren lagligen erhållit Märtas gårdar. 
 
 
Ramborg och Ingeborg väljer att inte leva som självständiga änkor 
 
Nu när den första frågan har fått nekande svar (det tyckts visst ha 
funnits gott om presumtiva partners för frälset), och när gifta kvin-
nors osjälvständiga position lyfts fram (deras män förvaltade och an-
vände deras egendomar), är det dags att avhandla min andra huvud-
fråga om pestepidemierna förbättrade frälsekvinnornas ekonomiska 
och sociala positioner, deras möjligheter att leva vidare som välbär-
gade – självständiga – änkor. 

Till skillnad från den engelska landsbygden, där änkor enligt 
Castors resonemang så att säga fick en påtvingad självständighet, då 
det saknades presumtiva partners att gifta om sig med, verkar änkorna 
inom frälset i Sverige haft ett större handlingsutrymme, åtminstone på 
pappret. Antingen kunde de gifta om sig eller så kunde de förbli än-
kor. Men, med tanke på hur Ramborg och Ingeborg faktiskt valde kan 
man sätta ett frågetecken i kanten för deras möjlighet att faktiskt agera 
självständigt som änkor, och kanske också för deras möjligheter att 
förbli änkor. 

I första pesten 1350 förlorade Ramborg sin far och kanske även 
sin mor.50 Pesten som kom därnäst, år 1359, kan ha tagit Ramborgs 
första makes liv och Ramborg själv dog under den tid då den tredje 
epidemin av pest drog över landet. Ramborg kom att leva sitt vuxen-

                                                 
49 Åke Holmbäck och Elias Wessén, Magnus Erikssons landslag i nusvensk tolkning 
(Stockholm 1962), Jordabalken flock I och V. 
50 Här kan det invändas att även uppgiften om att Karl Bengtsson dött i den stora 
döden kan ifrågasättas då vittnesmålet härom ges först 1416, dvs. 66 år senare. Det 
förefaller dock något långsökt att ifrågasätta uppgiften då det inte var herr Karls 
dödsorsak som var det viktiga i vittnesmålet utan vilka som kom att inneha fiskerät-
ten innan den kom i Vadstena klosters ägo. 
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liv under en period då tre utbrott av pest kanske halverade befolk-
ningen.51 Går det att se denna kvinnas liv som ett exempel på Cantors 
tes om kvinnors stärkta ställning och ökad självständighet i pestens 
spår? Vad kan vi säga om Ramborgs liv i skuggan av pesten? Erhöll 
hon en stark ställning när männen runt henne dog?  

Nej, det tycks inte som om Cantors tes är applicerbar här. 
Även om Ramborg under sitt första äktenskap var delaktig i makarnas 
ekonomiska affärer tycks hon inte ha haft en stark ställning då hon 
blev änka. Det finns åtminstone inga belägg bevarade som tyder på 
det. När Sigge upprättar sitt testamente utsåg han inte sin hustru till 
exekutor av hans sista vilja. Istället valde han tre män till denna upp-
gift. Ramborg, som hade kunnat få uppgiften då hennes delaktighet 
under deras äktenskap tyder på att hon hade kännedom om familjens 
och makens affärer, satte emellertid sitt sigill på makens testamente. 
Det finns inga brev bevarade från den korta tid då Ramborg var änka 
och hade möjlighet att själv förvalta sin och sina omyndiga barns 
egendom.52 Det vill säga, det saknas belägg för att Ramborg skulle ha 
fått en stark ställning och att hon agerade självständigt. Istället gifte 
hon om sig och även här går det att ifrågasätta Ramborgs möjlighet 
att agera självständigt.  

Av påvens svar på ansökan om dispens för äktenskapet mel-
lan Ramborg och Håkan Algotsson framgår det att trolovningen dem 
emellan ingåtts på biskopens och vänners inrådan för att förbättra 
relationen mellan deras respektive släkter.53 Kanhända användes detta 
i första hand som argument för att erhålla den påvliga dispensen men 
likväl visar det att en viktig aspekt av denna trolovning var sämjan 
mellan de respektive släkterna. Något hårdraget går det ändå att påstå 
att Ramborg gifte om sig för att vara sin släkt behjälplig istället för att 
leva som en självständig änka med en stark ställning i lokalsamhället. 

Samma typ av analys är giltig för ovan nämnda Ingeborg 
Ulfsdotter (Ulv). Ingeborg dog, efter ett relativt långt liv och tre äkt-
enskap, utan att lämna några bröstarvingar efter sig. Att Ingeborg 
gifte om sig två gånger istället för att leva som änka och ta möjlighet-
en att föra sin egen talan och själv förvalta sin egendom kan tyda på 
att det faktiskt var mer fördelaktigt för henne att vara gift och/eller 
att möjligheten att leva vidare som änka – i en värld av presumtivt 

                                                 
51 Myrdal (2003) s. 244. 
52 Andersson Raeder (2011) s. 58-59. 
53 SDHK 8073.  
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tillgängliga nya äktenskapspartners – var mer av en chimär.54 De möj-
ligheter som Cantor menar öppnades upp för kvinnorna på den eng-
elska landsbygden tycks inte gällt för Ingeborg och Ramborg. 

Cantor menar att man i England under flera årtionden efter den 
stora döden hade ett överflöd av änkor.55 Något överskott av änkor 
går det dock inte att finna belägg för i det svenska materialet. De allra 
flesta änkor verkar alltså ha gjort som Ingeborg och Ramborg, de allra 
flesta änklingar som Karl Sparre av Tofta, nämligen gift om sig. 
 
 
Sammanfattande utblick och framtida forskningsfrågor 
 
De här undersökta frälsepersonerna Karl, Ingeborg, Ramborg och 
Märta tycks inte ha haft problem att finna äktenskapspartners. När en 
make/maka dog ingick de nya äktenskap. Och här finns något som 
skulle kunna undersökas vidare. Var det möjligen så att frälset svarade 
på den höga dödligheten som pesterna orsakade med omgiften? I ett 
äktenskap fanns möjligheten att få barn. Blev reproduktionen vikti-
gare under tider när återkommande pestepidemier på ett väldigt på-
tagligt sätt påminde om livets förgänglighet? Var det därför frälse-
kvinnorna inte verkar ha utnyttjat möjligheten att leva vidare som 
självständiga änkor i någon högre utsträckning? Framstod detta – 
ensamma – sätt att förbättra sin ekonomiska och sociala position som 
ett illa valt sätt under en tid med den stora döden runt hörnet? 

De exempel på frälsekvinnors och mäns liv som har undersökts 
här kan förstås inte ligga till grund för några långtgående slutsatser. 
Men de visar att en mer utförlig undersökning av hur frälset svarade 
på den höga dödligheten i pestepidemiernas spår är möjlig att göra 
med stöd av de medeltida breven. Att göra en sådan undersökning är 
också intressant i ljuset av att en översiktlig genomgång av släkttav-
lorna i Äldre svenska frälsesläkter inte visar något överskott av änkor 
vilket enligt Cantor var fallet i England. Var beror den här skillnaden 
på? Handlar det om skillnader i kvinnors äganderättigheter eller kan 
det finna andra förklaringar?  

                                                 
54 Beträffande betydelsen av civilstatus för frälsekvinnor, se Johanna Andersson 
Raeder, Hellre hustru än änka: Äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i senme-
deltidens Sverige (Stockholm 2011). 
55 Cantor (2001) s. 129. 
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Det faktum att pestepidemierna så sällan omnämns i det 
skriftliga källmaterialet kan tyckas vara underligt. Samtidigt kan det 
kanske förklaras av att pesten och döden var allestädes närvarande 
och högst påtaglig. När befolkningen under en tjugoårsperiod halve-
rades bör det sannolikt inte undgått någon att livet var förgängligt. Att 
under dessa omständigheter försöka föra släktledet vidare tycks ha 
varit en svår uppgift. Det låga barnantalet har antagligen två orsaker, 
dels en hög barnadödlighet och dels en hög dödlighet bland vuxna 
som resulterade i korta äktenskap. Genom omgiften ökades chansen 
för att man vid livets slut skulle ha en, eller om man hade tur, flera 
barn i livet. 
 
 
 
 
 
Summary in English: 
 
Marriage and family life during the plagues in medieval Sweden 
 
The recurring epidemics of plague during the late Middle Ages caused 
high mortality rates. A probable estimation suggests that the Swedish 
population may have been halved. This paper aims to study what ef-
fects this high mortality rates may have had on both family formation 
and on women’s social and economic status. Did the high mortality 
cause a shortage of potential marriage partners amongst the nobility? 
Did women have a higher survival rate than men and if so, did it in-
crease women’s wealth and independence? 

The intention with this limited study is to show the possibili-
ties of how to make more comprehensive studies despite the frag-
mentary medieval sources. By tracing individuals, a group of siblings 
and some close relatives through medieval documents and genealogi-
cal studies, it appears that marriage and remarriage was very common 
for both men and women. This suggests that there were no shortage 
of potential marriage partners. I argue here that the high remarriage 
rate for women contradicts the idea that women gained independence 
during these times of high mortality.  
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En svensk pionjärinsats: Det tidiga 

Tabellverket 

 
Rolf Adamson 

 
 
 
Ett motsträvigt och sent mognande ämne 
 
Huvuddelen av detta inledande avsnitt tänkte jag ägna åt en aspekt av 
min egen bildningsgång eller kanske snarare den länge klena utveck-
lingen inom ett område, där den hade varit naturlig för en person med 
vida numeriska intressen. Det är Tabellverket, vårt folkräkningsinsti-
tut, som länge lockade mig måttligt och först blev aktuellt på allvar 
som forskningsobjekt i början på 2010-talet. 

Någon gång omkring 1960 fick jag såsom assistent vid Eko-
nomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet uppdraget 
av min chef, professor Artur Attman, att presentera viktiga otryckta 
historiska källmaterial för årets nybörjare inom ämnet. Jag fick själv 
välja objekten. Utifrån egen erfarenhet, kompletterad vid några re-
kognosceringar i landsarkivets magasin, fastställdes materialet. 

Vid den här tiden arbetade doktorandseminariets medlem-
mar mest med industrihistoriska ämnen. Det var därför inget märkligt 
i att jag bara var måttligt insatt i landsbygdens demografi. Men efter 
en del studier i relevanta lägg fann jag dem lämpliga. Inte minst värde-
fullt var det att de inte var felfria. De fanns i en serie i kyrkoarkiven. 
Studenterna skulle få se upp och diskutera ordentligt. 

Med mina lektioner väl förberedda kom några studentgrup-
per att observera märkvärdigheter av en storlek som entydigt pekade 
på rena fel hos Tabellverket. En trio av församlingar – Hångsdala, 
Skörstorp och Östra Gerum, några mil från nuvarande Falköping – 
bildade ett pastorat med en osannolik folkminskning en bit in på 
1760-talet. Osäkerheten skingrades av en notis i ett register över präs-
ter, ett herdaminne. Där meddelades det att kyrkoherden i Hångsdala, 
chefen, en del år senare hade ålagts att ständigt hålla ”hjälpepräst” 
efter vanskötsel av tjänsten. Men herdaminnets avslöjande kom 100 år 
efter förloppet. 
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Min egen användning av Tabellverkets material blev fortsatt 
sporadisk under många år. Jag nämnde det vid sammandragningar 
med lokalhistoriker i Stockholm. Men det var svårt att i en kort ge-
nomgång göra mera än att uppmuntra åhörarna att sätta igång en cir-
kel för att excerpera och ställa ut det lokala materialet. På egen hand 
gjorde jag inget nämnvärt ännu i början av 2000-talet, och bra fråge-
ställningar dök inte upp utan vidare. Jag var tydligen en ljum och ofö-
retagsam förespråkare för något som jag egentligen inte trodde myck-
et på. Det senaste decenniet har sett en förändring värd att notera. 

Länge förvarades folkräkningarna lokalt i riket. Fastän de ef-
terhand i ökande grad under 1900-talet kom att samlas i det framväx-
ande statliga arkivnätet, var det gott om preliminära särlösningar. 
Först mot århundradets slut kom en nationell samordning i och med 
att en digitalisering av Tabellverkets lokala grundserier påbörjades av 
Demografiska databasen (DDB) vid Umeå universitet. 

Vad jag förstår gjorde dock några omständigheter att verkan 
av digitaliseringen blev mindre än antagligen avsetts. Tabellverket 
kom att tävla med en av det vetenskapliga Sveriges mest särpräglade 
satsningar, nämligen den demografiska databasens djupstudier av ett 
antal socknars befolkningsutveckling. Dessa har byggt omedelbart på 
kyrkböckerna med deras rika information. I och med att personer 
studeras under sitt namn blir kombinationsmöjligheterna mycket vi-
dare än i Tabellverket, där de bara var en oidentifierbar grupp. Medan 
metoddiskussionerna var livliga inom sockenstudierna hände inte 
motsvarande ting om Tabellverket. Kanske fanns det inte något spän-
nande att iakttaga där? 

Själv kom jag av en tillfällighet att ägna mig åt Tabellverket 
2005–2006. Jag höll på att försöka sammanfatta ett större arbete. Men 
det gick trögt, och jag tog en paus som kom att bli åtta månader och 
som till stor del lades på orientering om Tabellverket. Det var äntligen 
tid för mig att arbeta med numera digitaliserade lägg. Det innebar ett 
brett men inte särskilt grundligt studium med huvudresultat att vissa 
frågekomplex ströks från de lovande arbetsuppgifterna. Någon positiv 
prioritering, vad som borde eller måste vara med ifall man skulle för-
söka etablera tabellverksdemografi som en i viss mån egen genre, kom 
ännu inte på fråga. Nästa tillfälle om än i nedsatt arbetstempo kom 
periodvis från 2012. 

Under tiden därefter har en hel del rön av skilda slag gjorts. 
Jag har därur tyckt mig kunna sålla ut ett antal korta studier som har 
bäring på det tidiga Tabellverkets administrativa uppbyggnad. Det 
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gäller aspekter som hittills bara delvis studerats systematiskt inom 
forskningen. 

Denna artikel har följande disposition. Efter två inledande 
avsnitt – som behandlar bakgrunden till Tabellverkets tillkomst 1749, 
verkets framväxt och tidiga organisation – följer tre avsnitt där jag 
presenterar de nämnda forskningsrönen. Den första studien handlar 
på ett tämligen detaljerat sätt om formulären för befolkningsredovis-
ningen, de styrande instrumenten på markplanet. Den andra belyser 
drag i leveranssystemets hierarkiska uppbyggnad: insändningsvägarna 
för folkräkningsmaterialet och de instanser som hade hand om det. 
Land- och sjötransporter över långa avstånd var redan på 1600-talet 
en svensk specialitet. I detta fall var problemen ganska små, då laster-
na var lätta. Den tredje studien avhandlar Herdaminnen, som utgör en 
kompletterande källgrupp som kan ge personupplysningar om vissa 
av tabellverkets redovisare. I ett avslutande avsnitt konstaterar jag att 
det tidiga Tabellverkets organisation, ramen för arbetet inom verket, 
var förvånansvärt robust. Jag ger argument för vidgad forskning om 
Tabellverket och rekommenderar att de analystyper som är under 
arbete skulle kunna komma till användning ute på fältet, i lokalhisto-
riska skrifter. I motsats till denna uppsats kommer innehållet där i 
betydande grad att gälla sifferbehandling, inte organisatoriska grepp. 
 
 
En bakgrund till Tabellverkets tillkomst år 1749 
 
I Sverige var det tidigt viktigt för statsmakten att ha reda på vilka 
manskapsresurser som fanns tillgängliga vid försvar av riket och vid 
engagemang utanför det. Därför krävdes det pålitliga namnlistor (rul-
lor) över manliga medborgare för en effektiv utskrivning av soldater. 
Likaså var det nödvändigt med förteckningar över personer och mate-
riella tillgångar som hade att betala skatt. 

Ett motsvarande behov av kontroll vädrades av den länge 
stridbara lutherska kyrkan. Den lokale prästen hade att övervaka de 
kyrkliga förrättningar som genomfördes inom ämbetsområdet. Bris-
tande vaksamhet fick inte leda till felaktiga beslut. Till exempel måste 
kraftiga restriktioner upprätthållas mot giftermål mellan vad som nu 
betraktas som avlägset besläktade kontrahenter. Prästen måste vidare 
vara säker på att hjorden inte hemföll åt villoläror utan kunde sina 
kristendomsstycken hjälpligt. I motsats till den myndighetsperson 
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som skrev ut soldater hade prästen naturligtvis att beakta både män 
och kvinnor.1  

Medan de militära behoven självklart artikulerades från rikets 
centrum, gällde inte samma ordning för de kyrkliga registreringarna. 
Strävanden att nå överblick över församlingens människor började lite 
här och var i bygderna. På en del håll leddes eller anammades de tidigt 
av biskoparna. Senare vidtogs en viss samordning för riksnivån i 1686 
års kyrkolag. Inledningsvis hade vikten legat på längder som noterade 
engångshändelser: födelse (dop), vigsel och dödsfall (begravning). I 
och med kyrkolagen kodifierades en mer ambitiös registrering. Där 
skulle församlingens hela befolkning antecknas, fördelad på hushåll 
och geografisk hemvist och i viss mån social position. För varje indi-
vid skulle tidpunkt för födelse anges. Följaktligen täcktes männi-
skorna mycket bredare där än i de militära rullorna.2 

Däremot saknades långt in på 1700-talet idén att samman-
foga det strödda och föga systematiska vetandet om befolkningen i 
många församlingar i något rikstäckande instrument. Så småningom 
växte det fram allmänt administrativa krav på kunskap om hela nat-
ionens rådande förhållanden och framtida potential. Då kom nätet av 
lokala befattningshavare och deras vana att i många viktiga stycken 
hålla reda på de egna församlingsborna att bli en ovärderlig tillgång 
för ett stort demografiskt projekt. 

Försök att vinna vederhäftig kunskap om intrikata samhälls-
problem hade redan på 1600-talet, särskilt i England, lett fram till en 
ofta sifferbaserad vetenskapsgren. Den kallades politisk aritmetik och 
visade intresse för befolkningsfrågor. Med hjälp av offentliga käll-
material tillkomna för helt andra ändamål behandlade forskande pri-
vatpersoner viktiga demografiska företeelsers ursprung och omfatt-
ning. Kännedomen om sådana forskningsansatser spreds till Sverige. 
Med högre ämbetsmän eller centrala ämbetsverk som initiativtagare 
eller genomförare gjordes under 1720-, 1730- och 1740-talen flera 
dåligt samordnade försök att nå en djupare kunskap om rikets befolk-
ningsförhållanden.3 
 
 

                                                 
1 Peter Sköld, Kunskap och kontroll: Den svenska befolkningsstatistikens historia (Umeå 
2001) s. 13-18. 
2 Sköld (2001) s. 18-26. 
3 Sköld (2001) s. 30-35, 41-55. 
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Genombrottet vid 1700-talets mitt: Tabellverket (1749) och Tabellkomissionen 
(1756) 
 
Under andra hälften av 1740-talet vidtogs emellertid avgörande åtgär-
der i snabbt tempo. De tidigare disparata försöken ersattes av en mer 
samlad, långsiktig satsning åstadkommen av krafter inom riksdagen. 
Medlemmar av den vetenskapliga och administrativa eliten i riket hade 
positioner och insikter nog att styra förberedelserna till ett mycket 
mera ambitiöst företag än de som prövats de närmast föregående 
åren. De lokala prästerna blev utsedda till exekutörer av ett program 
som inte längre inskränktes till att redovisa enbart de enklaste siff-
rorna om antal födda, vigda och döda. Åldersuppgifter rörande av-
lidna samt deras dödsorsaker ingick liksom säsongvariationer för fö-
delser och dödsfall. För socknarnas totala befolkning efterfrågades 
främst fördelningar efter ålder, civilstånd och stånd/yrke.4 

Meningen var att vad som för samtiden måste ha verkat som 
en ocean av siffror skulle samlas in varje år med början 1748. Emel-
lertid måste man uppskjuta starten till 1749. Formulären uppgjordes – 
optimistiskt eller förutseende – för en tjugofemårsperiod. Snart visade 
det sig att de lokala prästerna fann arbetet mycket tidskrävande. Efter 
planenliga rapporteringar 1749, 1750 och 1751 beslutades det därför, 
att den tyngsta redovisningen (ålders-, civilstånds- samt stånds-
/yrkesfördelningen) i fortsättningen skulle göras enbart vart tredje år. 
Sammanlagt kom därför ytterligare sju folkräkningar (eller tillsam-
mans tio) att genomföras över hela landet efter det ursprungliga for-
muläret – 1754, 1757, 1760, 1763, 1766, 1769 och 1772. På en hel del 
orter gjordes därutöver tätare registreringar, särskilt för 1752 och 
1773. Med ett delvis ändrat formulär vidtogs sedan sex folkräkningar 
med femårsintervall 1775–1800. Redovisningen av födda, vigda och 
döda (mortalitetstabellen) upprättades däremot hela tiden varje år. 

En räcka aktörer utsågs för insamlings- och bearbetningsfa-
serna. Både kyrkliga och världsliga auktoriteter skulle deltaga. Efter 
sockenprästen som meddelade primäruppgifterna följde ytterligare två 
kyrkliga nivåer. Kontraktsprosten och stiftets konsistorium skulle i två 
steg addera underliggande meddelares siffror. Även om det inte orda-
des mycket om det, bör en viktig del av deras insats ha varit att mana 
på redovisningsskyldiga underordnade att göra sin plikt. Från stiften 

                                                 
4 Sköld (2001) s. 55-70. 
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gick materialet vidare till länsstyrelserna, som hade att komplettera det 
slutgiltigt inför den sista bearbetningen i kanslikollegiet i Stockholm. 

Inom kollegiets ram kom en liten grupp ledande administra-
törer med mycket ont om tid att sköta uppdraget. Detta fullgjordes 
därför långsamt. Sammanräkningen av siffrorna från 1749 blev inte 
klar förrän 1756. Den ledande hade varit, och förblev under ytterli-
gare några decennier, sekreteraren i Vetenskapsakademien, astrono-
men Pehr Wilhelm Wargentin, som med tiden blev internationellt 
berömd som demograf. 

År 1755 lämnades en första rapport till riksdagen, dock 
grundad enbart på år 1749. Som ett svar härpå kom styrgruppen att 
upphöjas till Tabellkommissionen, ett statligt verk i smått som blev 
bestående i över hundra år. Kommissionen lämnade sedan nya äm-
betsberättelser till överheten i början och mitten av 1760-talet och i 
början av 1770-talet. Något publicerande kom dock inte på tal.5 

Det har sagts att denna återhållsamhet berodde på att riks-
dagsmännen blev förskräckta över att nationen var så fattig på folk, 
något som de inte ville göra känt i utlandet. Det är riktigt. Men dess-
utom bör man beakta, att det inte fanns mycket av tradition för att 
sprida information om offentliga förhållanden överhuvud. Det var 
främst därför att resultaten hade vetenskapligt värde som en selektiv 
publicering så småningom kom till stånd. 

Liksom de tidiga förespråkarna för insamling av befolk-
ningsuppgifter var kommissionen i sina ämbetsberättelser övertygad 
om att sådana skulle medge en bred och säker kunskap i nationens 
ödesfrågor. Anvisningar på lämpliga åtgärder för att avlägsna samhäl-
leliga flaskhalsar och påskynda den ekonomiska tillväxten skulle vin-
nas genom en djupgående kännedom om den viktigaste produktions-
faktorn, befolkningen. Resultaten om dess storlek, sammansättning 
och förändringar gav kommissionen underlag för en rad fundamen-
tala politiska rekommendationer till riksdagen och Kungl. Maj:t. Vad 
som eftersträvades var en helhetslösning: problem hängde ihop och 
måste lösas genom stora, konsekvent tänkta grepp. I vilken grad 
kommissionens pläderingar – framförda med den nya vetenskapens 
krav på respekt – skapade en opinion i riksdagen, eller mera precise-
rade vad som ändå kommit upp på agendan är inte lätt att avgöra. En 

                                                 
5 Sköld (2001) s. 84-95. 
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hel del av vad den talade för kom att tillämpas, annat lämnades där-
hän.6 

Verket gjorde en internationellt sett märklig insats. Wargen-
tin som från början saknat specialkunskaper som demograf skolade 
sig på egen hand och förde genom Vetenskapsakademiens publikat-
ioner ut valda delar av de bearbetningar som åstadkoms. Han blev 
därigenom en viktig föregångare och kom i kontakt med gräddan av 
Europas lärda värld på fältet.7 

Kommissionen stod inte främmande för att det insamlings-
arbete den byggde sina resultat på kunde ha betydande brister. Flera 
problem nämndes i olika sammanhang. Husförhörslängderna, präs-
ternas centrala källmaterial, fördes inte alls på samma sätt riket över, 
något som kunde ge rum för oönskade olikheter i prästernas primär-
data. En del präster insåg inte värdet med projektet och slarvade med 
sin uppgift. Att denna rent ut kunde överstiga deras förmåga insågs 
åtminstone inte inledningsvis av tillskyndarna. Vissa kyrkliga och till 
synes korresponderande världsliga geografiska områden hade faktiskt 
inte samma utsträckning. Det kunde medföra att en del områden inte 
kom med i beräkningarna, inte minst vid steg från en redovisnings-
nivå till nästa. Men de verkligt grava problemen fanns i de större stä-
derna med militära förband, främst Stockholm, Karlskrona och Gö-
teborg. Här var människornas, särskilt soldaternas, rörlighet så stor, 
att de lokala myndigheternas administrativa kapacitet inte på långt när 
räckte till för att fånga in tvärsnitt över befolkningens karakteristika. 
Kompetenstvister mellan myndigheter kunde ge undanflykter för att 
slippa från en uppgift som ansågs omöjlig att genomföra. 

Inför det snara slutet på Tabellverkets första tjugofemårspe-
riod presenterade kommissionen förslag till formulär för nästa period. 
Stora delar överensstämde med de ursprungliga lydelserna. Födelse- 
och dödsredovisningens huvuddrag kunde inte varieras mycket, men 
en del förändringar som medgav en förbättrad demografisk analys 
infördes. Förteckningen över dödsorsaker gjordes mera detaljerad. 
Sammandragstabellen över civilstånd och tabellen över åldersfördel-
ningen var sig lika och tillät därmed direkta jämförelser med den 
första tjugofemårsperioden. 

De stora förändringarna vidtogs i stånds-/yrkestabellen med 
en rad nya beteckningar, som saknade uttalade kopplingar till före-

                                                 
6 Sköld (2001) s. 107-113. 
7 Sköld (2001) s. 152-154. 
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gångare. Senare tiders forskare har regelbundet beklagat en nyhet i 
just denna tabell. Problemet med att en person kunde ha dubbel 
sysselsättning (eller skulle behöva redovisas i två av tre huvudkatego-
rier – som stånds- och yrkes- eller som yrkes- och marginalkategori-
tillhörig) löstes med ett alexanderhugg. Han/hon skulle räknas mer än 
en gång. Därigenom kunde stånds-/yrkestabellen komma att innehålla 
fler individer än ålders- eller civilståndsredovisningens totala befolk-
ning. Efter ytterligare tjugofem år hade problemen med denna metod 
framstått som större än fördelarna, och den försvann efter 1800. 

En viktig förändring torde knappast ha mött motstånd ute i 
landet. Ärendegången förkortades med en instans: landshövdingeäm-
betena befriades från deltagande. Samtliga kvarstående kategorier 
hörde därefter till prästerskapet. Dessa bör ha varit positiva till ett 
annat beslut: att förlänga intervallen mellan folkräkningarna. 

Sedan de nya formulären kommit i bruk, inföll en period av 
lam verksamhet inom Tabellkommissionen. Dess ledamöter hade 
blivit rätt gamla och orkade inte med några stora arbetsinsatser. Inga 
berättelser avgavs längre till Kungl. Maj:t och under den gustavianska 
regimen givetvis än mindre till ständerna. Verkets bestånd sattes inte i 
fråga, men inte heller begärdes några produkter från det. Det var nog 
väl det, för efter 1775 lades inkomna formulär på hög utan att bearbe-
tas. 

Wargentin dog 1783. Efter några mellanår kom den stora 
uppryckningen sedan en kompetent sekreterare, Henrik Nicander, 
hade tillsatts 1791. Det var många och svåra tillkortakommanden som 
han genom ett systematiskt arbete hade att råda bot på. Några kan 
noteras här. 

Han hade börjat registrera de formulär som hade kommit in 
och ”då funnit stora brister från 1775 och framåt. Det var framför allt 
1785 och 1790 års redovisningar som var bristfälliga”.8 Han tog kon-
takt med domkapitel och magistrater som borde ha lämnat in formu-
lär. Problemen var särskilt stora i Karlskrona. Därifrån hade man 
ännu 1798 inte någon enda gång avlämnat uppgifter. För Norrköping 
måste Nicander skatta folkmängden för 1790 och 1795 utifrån grova 
samband mellan födelsetal och folkmängd. Först 1802 anlände for-
mulär därifrån för tjugofyra saknade år. Siffrornas precision må be-
tvivlas. Hela Linköpings stift erbjöd länge svårigheter av något lägre 
dignitet. 

                                                 
8 Sköld (2001) s. 176. 
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Från Växjö stift saknades prosteritabeller för 1784–1786. 
Vid kontroll visade det sig, att de siffror som efter påminnelse skicka-
des in var avskrifter av redovisningar från 1770-talet. Alltså måste de 
omgående returneras. Det är väl naivt att fästa stor tilltro till de nya 
siffrorna. För Stockholms stad och Göteborgs stift måste nödlösning-
ar tillgripas för att siffror skulle kunna presteras för 1775. Uppenbart 
lokaliserade man främst bristerna till städerna. Deras invånare flyttade 
ofta, några församlingar hade annan indelningsgrund än geografisk 
utsträckning (de var icke-territoriella), och stadsförsamlingar var i 
många fall samregistrerade med närliggande landsförsamling.9 

Nicander hade måst ägna mycken tid åt att skapa ordning i 
uppgifterna för tiden 1775–1795. Att uppröjningen gav positiva resul-
tat framgick dock av att han fann det tillrådligt att ta upp Wargentins 
verksamhet med att i någorlunda enkel form föra ut vunna resultat. 
Hans uppsatser har ansetts mindre originella än Wargentins och inne-
hålla mindre av internationella jämförelser.10 

När folkräkningen 1805 kom in för bearbetning hade Ta-
bellverket i många stycken vitaliserats. Av allt att döma gick det häri-
genom mot strömmen. För större delen av den centrala förvaltningen 
var nog den gustavianska epoken en nedgångsperiod.11 
 
 
Formulären för befolkningsredovisningen 
 
Tabellverkets första uppsättning av formulär var redan från början 
avsedd att användas i tjugofem år (1749–1773). I efterhand kan det 
tyckas vara en häpnadsväckande dristighet. Avsikten genomfördes 
med relativt få och små avsteg, något som är väl värt att poängteras. 
Förhållandet tyder på god analytisk förmåga eller intuition hos upp-
hovsmännen. 

Prästens rapport från församlingen avgavs på två formulär. 
Med DDB:s terminologi kallas de mortalitets- och folkmängdsformu-
lär. I mortalitetsformuläret utgör utrymmet för Tabellerna I och II 

                                                 
9 Sköld (2001) s. 176-179. 
10 Sköld (2001) s. 186-194. 
11 Kort referat av den särskilde utredaren S. Rönbecks bistra kritik av gustaviansk 
förvaltning hos Rolf Adamson, Reformivriga tidningar och svårflörtad överhet: Stockholms-
pressen och den högre förvaltningen under 1820-talet (Stockholm 2014) s. 376-378. 



Rolf Adamson 
 

118 
 

stommen. Därtill fogas anmärkningar som ska åstadkomma att 
siffermaterialet infogas på avsett vis.12 

Tabell I betecknades som utdrag ur församlingens kyrkbok 
för ett visst år. Tabellhuvudet angav uppgiftens omfattning. Döpta, 
antecknade som äkta eller oäkta barn, samt summan av dem, fördela-
des på söner och döttrar. Alltså åtgick det två gånger tre = sex ko-
lumner. Därefter krävdes för begravda personer elva noteringar: män, 
kvinnor och summa angavs för tre kategorier (barn under ett år, ung-
dom och ogift folk, samt gift folk), medan enbart två summeringar 
följde (män och kvinnor). Tabellhuvudet avslutades längst ut åt höger 
med ytterligare två rubriker: äktenskap upplösta genom en parts död 
samt ingångna äktenskap. Därmed var en rad i Tabell I delad på 
sammanlagt nitton kolumner (6+11+2). 

Men detaljeringsgraden i Tabell I höjdes avsevärt genom 
vänsterkantens text. Här efterfrågades redovisning månadsvis av 
tabellhuvudets kategorier, utökade med en avslutande summering. 
Alltså fanns tretton rader tillgängliga och 19x13 celler som skulle 
kunna fyllas i på originalformuläret. DDB har dock reducerat hela 
detta komplex i sin återgivning. Uppdelningen på månader utelämna-
des efter en kortare tids användning. Bland de församlingar som dess-
förinnan hade bearbetats fullständigt ingår Godegård och Vitaby. 
Normalt redovisas dock enbart årssummor (nitton poster) på Tabell 
I:s sista rad. 

De Anmärkningar som följde direkt på Tabell I hade olika 
karaktär. A-D anvisade hur vissa persontyper som antogs kunna vålla 
osäkerhet skulle redovisas. De därpå följande fyra utrymmena skulle 
ägnas åt kommentarer om ovanliga företeelser: döda över 90 år gamla, 
”vådeliga dödsfall”, brott som straffats med döden samt grasserande 
sjukdomar. Under nästa rubrik – Bruk – lärdes prästen att direkt vid 
varje händelse (födelse, giftermål, dödsfall) markera den med ett 
streck i den slutliga redovisningscellen. Vid årets slut kunde strecken 
enkelt läggas ihop och överföras till sifferform. Detta sätt skulle för-
enkla arbetet och ansågs till och med på den här punkten göra bruket 
av kyrkboken överflödigt. Senare led i redovisningskedjan fick mycket 
kortfattade liknande anvisningar. 

Tabell nummer II skulle i två avseenden ge en vidgad kun-
skap om dödligheten. Antalet under året döda skulle meddelas med 

                                                 
12 Tabeller från Tabellverket och DDB numreras med romerska siffror, mina egna 
med arabiska. 



Rolf Adamson 
 

119 
 

fördelning på tjugoen ålderskategorier inom varje kön och korsade 
med fyrtiotvå dödsorsaker. DDB har inte återgivit hela detta mäktiga 
fält utan låtit korsningen vara. Med uppdelningen på kön bibehållen 
redovisas bara summan för varje dödsorsak utan uppgift på vilka åld-
rar som drabbats, liksom summan döda i varje åldersklass utan att 
deras dödsorsak anges. 

Även Tabell II åtföljdes av särskilda anvisningar. Under Till-
lämpning utvidgades i någon mån vad som sagts under Bruk (se 
ovan). Under Anmärkningar gavs en tydlig tidtabell för hur snabbt 
alla berörda skulle klara av sin del av den gemensamma uppgiften. I 
tveksamma fall utpekades direkt vilka myndigheter som skulle ingripa. 

Efter Tabell II tillhölls prästen också att ge textkommentarer 
under rubriken Sällsamt i församlingen. Det som var värt att uppteck-
nas där var ”ens eller annans synnerlige gode eller onde bedrift, eller 
ock thet, som utom Naturens ordentelige skickelse, i Elementerne, 
eller qvickt och dödt sig ter och visa”, liksom tidtabell för när och i 
vilken form de olika instanserna skulle skicka in sina ifyllda formulär.  

Den andra huvudkomponenten, folkmängdsformuläret, in-
leds med Tabell III. Nödig underrättelse. Något oväntat bestämdes 
hela fyra separata tabellredovisningar inom denna ram. De kallas för 
Ålder, Giftermål, Omständigheter och Stånd. Uppgifterna om stånd 
tar större plats än de övriga tillsamman. DDB har valt att redovisa 
dem avskilda från de övriga under beteckningen Tabell IV. Denna 
uppställning kräver betydligt vidlyftigare inledande kommentarer än 
de övriga. 

Åldersmässigt skulle församlingens människor redovisas i 
högst tjugoen klasser med män och kvinnor var för sig. För begynnel-
sen av levnaden var nätet tätare än i fortsättningen med kategorierna 
yngre än ett år, mellan ett och tre samt mellan tre och fem. Därefter 
följde sjutton femårsklasser mellan fem och nittio år. Avslutningen 
var öppen, plus nittio år, men var inte sällan i praktiken tom. Det är 
samma tjugoenindelade gruppering som redan har noterats för de 
döda från Tabell II. Summor för socknens män och kvinnor avslutar 
ålderstabellen (III:å). 

Termen giftermål (i Tabell III:g) skulle numera ha ersatts 
med civilstånd. Fyra kategorier per kön skulle redovisas: a) gifta, b) 
änklingar och änkor, c) ogifta över 15 år, samt d) barn under 15 år. 
Summan invånare av dessa fyra grupper borde givetvis stämma över-
ens med summan efter åldersfördelning. I ännu ett avseende borde 
ålders- och giftermålstabellerna (III:å och III:g) visa samma resultat. 
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Barn under 15 år förekom som en post i III:g men kunde också räk-
nas fram som summan av de fem yngsta åldersklasserna i III:å. 

Folkmängdsformuläret som i DDB:s källutgåva kallas Tabell 
IV har i originalversionen beteckningen Stånd. Vill man träffsäkrare 
karaktärisera efter det faktiska innehållet passar stånds-
/yrkesformuläret egentligen bättre. Eftersom lämpligt föredöme sak-
nades, tillgreps här ett nytänkande som förtjänar uppmärksamhet. 
Dess kategorier kommenteras på två olika sätt i detta avsnitts löpande 
text, medan helheten görs åskådlig i Tabell 4 efter själva uppsatsens 
slut. 

Ursprungsbenämningen på Tabell IV saknar ändå inte berät-
tigande. Ett ståndsperspektiv ger dispositionens stomme. Nummer 
1a-c tar upp adel (vuxna utan notering om sysselsättning, ungdom 
över 15 och barn under 15 år), 2a-c på motsvarande sätt präster och 
undervisare, 3a-d närmast vad som senare mer allmänt kom att kallas 
ofrälse ståndspersoner, samt 4a-c betjänter, lakejer och enklare tjänste-
folk som var knutna till numren 1-3. 

Numren 5-14 utgick från borgare men inkluderade också en 
del andra arbetsföra kategorier i städerna. Udda i sammanhanget var 
dock nr 11, resande och främlingar. Den faktiska användningen av nr 
9, rätters, staters, kyrko- och stadsbetjänter är också värd en kommen-
tar. Placeringen i formuläret antyder att dess konstruktörer hade haft 
en stadsföreteelse i tankarna. Ändå kom rader av landsbygdspräster 
att utnyttja numret för att placera in människor i offentlig tjänst. Det 
var förklarligt. Något godtagbart alternativ fanns det knappast på lis-
tan. 

Redovisningen med utgångspunkt i bondeståndet och där-
med landsbygden startade med större och mindre seminanter (av lati-
nets semen, frö), det vill säga bönder (nr 15). Åtminstone vissa av dessa 
kunde knytas till det politiska systemet såsom väljare av riksdagsmän. 
Därefter följde deras satelliter i form av torpare (16a-b) och arbetsföra 
inhysespersoner (17a-b), lanthantverkare (18a-b), soldater av flera olika 
slag (19) samt mjölnare (22). Mera fristående bör i regel fiskare och 
sjömän (20) samt hantverkare och bruksfolk vid bergverken (21a-b) ha 
varit. Denna avdelning avslutades med de två tunga posterna menige 
allmogens barn över och under 15 år (23a-b). Det är i spannet 15-23 
som det stora flertalet av landsbygdens invånare redovisas. 

Numren 24-29 innehåller marginaliserade kategorier. De 
förutsätts kunna förekomma såväl i städer som på landsbygd. Bland 
numren 5-14, städernas eget revir, saknas nämligen alternativ avsedda 
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för individer med mycket osäker försörjning. Människor med särdeles 
speciella drag skulle registreras på nr 30-31: rasp- och spinnhusfolk 
samt livsfångar på fästningar och slott. På nr 32 utnyttjas en i övrigt 
oanvänd indelningsgrund, religiös åskådning, avsedd för de i 1700-
talets Sverige mycket sällsynta främmande religionsförvanterna. 

Den ovan givna framställningen kan likaväl turneras på ett 
annat sätt med sido- och underordning i blickfånget. Det är formulä-
rets eget sätt. Det upptar 32 nummer för sin indelning av en sockens 
invånare. Av dessa saknar 15 stycken (till exempel nr 12, skeppare och 
sjöfaret folk) under- eller överordning. De övriga 17 har två eller fler 
sidoordnade eller hierarkiskt ordnade kategorier. Till den förra grup-
pen hör bland andra torpare med utsäde och torpare utan utsäde (16a 
och 16b). (Det viktigaste instrumentet för hierarkisk inordning var 
åldern som behandlas separat strax nedan.) De flesta av de sjutton 
förgrenade numren, närmare bestämt tio, har enbart a och b. Fyra 
andra har a, b och c, två innehåller a-d och ett (nr 5 med magistrat i 
städerna som första kategori) har hela sex grupperingar (a-f). Totalt 
finns det sålunda inom formulärets 32 nummer 15+20+12+8+6=61 
rader som i princip kan fyllas. 

På varje rad finns det plats för två noteringar bredvid 
varandra, för män till vänster, för kvinnor till höger. På två av de 61 
raderna ges ingen möjlighet att redovisa män. De gäller för rubrikerna 
fattiga prästänkor och lägrade kvinnfolk (nr 24 och 29). Maximalt 
skulle det alltså kunna redovisas 59 kategorier av män och 61 av kvin-
nor. 

Skiljelinjer med hjälp av ålder är viktiga. Tio rader (1c, 2c, 3d, 
4c, 5f, 6c, 7d, 13b, 14b och 23b) i DDB:s Tabell IV ska tillsammans 
täcka alla barn och allt tjänstefolk under 15 år. Summan av notering-
arna på de av dessa rader som prästen har behövt använda, normalt 
högst fem (1c, 2c, 3d, 4c, 23b) i en landsbygdssocken bör sammanfalla 
med två tidigare nämnda: summan av de fem yngsta åldersklasserna i 
Tabell III:å samt uppgiften i III:g. Tio paralleller i Tabell IV (1b, 2b, 
3c, 4b, 5e, 6b, 7c, 13a, 14a och 23a) registrerar ungdom och tjänstefolk 
över 15 år. En motsvarande jämställning här ger obetydlig ny inform-
ation. 

Originaltermer från Tabell IV återges i den detaljerade hel-
hetsbilden Tabell 4 som alltså följer efter uppsatstextens slut. 

Efter Tabell IV följde sju anmärkningar i folkmängdsformu-
läret. Redan före Tabellverkets tillkomst var prästen skyldig att föra 
en husförhörslängd. Den förutsattes nu bli underlag för både Tabell 
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III och IV. Arbetsgången när prästen steg för steg gick igenom den 
borde vara att sida vid sida lägga upp flera ”databaser”: om ålder, ci-
vilstånd, antal matlag liksom ”hvars och ens stånd, enligt Numrerne”. 
Ett hjälpmedel anvisades: en metodisk tabell där varje objekt prelimi-
närt markerades med streck som till sist adderades, varefter summan 
angavs i siffror i den tabell som sändes till nästa leveransled. 

Delar av den avslutande sjunde anmärkningen har ofta cite-
rats: ”man drager få strek, och adderar the samma. Sättet at vinna 
thetta så nödige ändamål,…, är jämväl med flit så lätt och enfalligt, at 
ock et Barn, som allenast lärdt addera någon liten summa, kan nyttjas 
til at afsluta alla thesse Tabeller.” 

Bedömningen var långt ifrån realistisk. Tvärtom var den en 
kvalificerad blomstermålning. Redan själva additionen kunde föra 
med sig problem. Det var ofta många tal som skulle läggas samman av 
inte alltid hängivna eller skickliga räknenissar. Och därutöver gav se-
pareringen av data på åtskilliga olika bestånd lätt upphov till fråge-
tecken. Hade man registrerat eller skulle man just registrera det namn 
som var aktuellt? Hade man lagt det åt rätt håll? Den som i nutid har 
prövat manuell sortering av uppgifter vet att osäkerheten inte är långt 
borta. Rent praktiskt: hade många lantpräster ett skrivbord eller lik-
nande som vid sidan om varandra rymde husförhörslängden och flera 
”databaslägg” så att misstag kunde undvikas? Det här var inget pyssel 
för barn. 

Och då var ju inte själva huvudsaken berörd. Till vilken kate-
gori hörde en person? Tydligen begrep inte formulärens författare 
(eller låtsades inte om) att deras verk kunde erbjuda tolkningspro-
blem: att prästen inte var säker på eller ens kunde fundera ut en rimlig 
klassificering för alla församlingsbor. Den halva rad i anmärkningarna, 
”hvars och ens stånd, enligt Numrerne”, som ägnades hans största 
bekymmer, att matcha formuläret för Tabell IV mot församlingens 
husförhörslängd, gav inte minsta tilläggsupplysning åt den villrådige. 
Det kan nästan betvivlas att upphovsmännen till formulären hade 
någon uppfattning om hur en väl använd längd såg ut. Om en del 
präster nog kunde ha svårt att tyda och omforma upplysningar från 
den längd de själva hade fört, kan man föreställa sig hur de hade vån-
dats inför en avliden föregångares och hans efterföljande vikariers 
mystiska noteringar. 

Vad kunde då resultaten av prästernas överväganden om an-
vändbara stånds-/yrkesbeteckningar bli? Fjorton godtyckligt utvalda 
socknar (som redovisas i Tabell 5 i uppsatsens slut) har utnyttjats för 
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Tabell 1. Om en beteckning förekom i alla socknarna under alla åtta 
folkräkningarna anges noteringen 14 i den vänstra kolumnen. Saknas 
den i en av de fjorton socknarna under alla räkningarna blir omdömet 
13 och så vidare. Vad som beaktas är alltså ett minimum av förekomst 
(lägst 1 vid varje räkning), inte graden av förekomst. 
 
Tabell 1: Ståndsbeteckningar inom fjorton socknar vid åtta folkräk-
ningar i Sverige 1751–1772 
 

Ståndsbeteckningar  Antal 
socknar 

Total an-
vändning 

Ryttare, dragoner, soldater och båtsmän 14 110 
Menige allmogens barn och tjänstefolk över 15 år 14 110 
Menige allmogens barn och tjänstefolk under 15 år 14 110 
Större och mindre seminanter på landet  14 107 
Friskt bräckligt inhyses- och gatehusfolk, dock ej all-
mosehjon 

13 89 

Gammalt avskedat krigsfolk utan krigsmanshus 14 87 
Torpare med utsäde 14 85 
Prästerskap, akademi- och skolstater, vuxna 11 75 
Gärningsmän och sockenhantverkare 13 74 
Ståndens lakejer och tjänstefolk över 15 år 11 74 
Eländige utom hospital eller fattighus 14 71 
Lägrade kvinnfolk 14 71 
Prästerskap, akademi- och skolstater, barn under 15 år 11 70 

 
Källa: Demografiska databasen (DDB). 
 
Som en komplettering av Tabell 1 kan det meddelas att åtta beteck-
ningar användes i alla 14 socknarna, därutöver tre i 13, en i 12, fyra i 
11, sex i 10 och fem i 9 socknar, eller sammanlagt så långt, tjugosju 
beteckningar av alla formellt tillgängliga. För dessa tjugosju beteck-
ningar gavs alltså en siffra, antingen för män eller kvinnor eller båda, i 
flertalet av de fjorton socknarna. Här fanns redovisningens kärnkate-
gorier. Börjar man i stället från andra hållet förekom fjorton beteck-
ningar från Tabell IV:s uppsättning inte alls och tio bara i en enda 
socken (Vitaby). 

Den högra sifferkolumnen i Tabell 1 går ett steg vidare och 
anger hur ofta en beteckning sammanräknat används i samtliga fjor-
ton socknar vid samtliga folkräkningar. För tolv av socknarna finns 
noteringar bevarade från alla åtta räkningarna, för de återstående två 
(Lysvik och Vitaby) från sju. Maximalt (i samtliga socknar vid samtliga 
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räkningar) kan en beteckning alltså förekomma 110 gånger 
(12x8+2x7). 

Fyra av beteckningarna är i viss särklass de oftast använda (i 
tabellens mening). Tre av dem fyller maximikravet att finnas i alla 
socknar vid alla registreringar. Två av dem är väntade, nämligen me-
nige allmogens barn och tjänstefolk över och under 15 år. Den tredje, 
ryttare, dragoner, soldater och båtsmän innehåller mycket färre indi-
vider per socken men ibland samma antal år efter år. I sådana fall kan 
det bland annat ha rört sig om genomgående besatta positioner för 
indelta soldater. En fjärde beteckning, återigen med mycket bred re-
presentation, är större och mindre seminanter på landet (bönder). 
Utöver de fyra nämnda finns det tretton beteckningar som ingår i 
minst vartannat fall, alltså 55 gånger. Bland ståndspersonerna är präs-
terskapets tre beteckningar representerade i ungefär sjuttio fall var-
dera, vilket innebär i knappt två fall av tre möjliga, och adelns nästan 
hälften så ofta. En enda av de fjorton studerade socknarna, Östra 
Gerum, saknar helt och hållet ståndspersoner vid alla åtta folkräk-
ningarna. Det kan naturligtvis vara intressant att veta vilka beteck-
ningar som är minst vanliga i de fjorton landsbygdsförsamlingarna. 
Av tio riktigt tunt företrädda hör åtta egentligen hemma inom städer-
nas fält och två inom den marginaliserade gruppen gemensam för 
landsbygd och stad. 

Den uppmärksamme läsaren har nog noterat att Tabell IV 
mycket väl kan ge ungefärliga instrument för analys av befolknings-
strukturen på landsbygden under en period då det är ont om alterna-
tiva källor som är lättbearbetade. I gengäld får man nöja sig med att 
uppgifterna inte är nominativa. De kan inte väl knytas till andra 
material som innehåller namngivna personer. 
 
 
Leveransvägar för folkräkningsmaterialet och instanser som hade hand om det 
 
För att klara av det riksomfattande arbetet för Tabellverkets räkning 
krävdes en stor och väl fungerande organisation. Två aspekter av dess 
verksamhet behandlas i det här avsnittet. Först fixeras länsstyrelsernas 
roll under systemets första tjugofemårsperiod. Därefter ges en över-
sikt av övriga komponenters samspel och betydelse. Från de många 
församlingsprästerna skickades räkningsresultat för stegvisa ytterligare 
adderingar via kontraktsprostar, stiftsstyrelser och länsstyrelser till 
Tabellkommissionen i Stockholm. Från en bred bas med många små 
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enheter samlades materialet i två etapper ihop till färre handhavare 
som efter varandra räknade på allt flera människor. Men fortsättning-
en från stiftet till länet vände på denna naturliga gång. Grovt taget 
fanns det dubbelt så många län som stift. 

Varför hade en så inkonsekvent konstruktion tillgripits, och 
vilka praktiska följder fick den? Någon motivering har jag inte sett. 
Förmodligen ansåg 1740-talets innovatörer ordningen för en själv-
klarhet, inte ett problem. Kunglig Majestäts befallningshavande 
(landshövdingen) med en pondus vida högre än senare tiders motsva-
righet var given som förbindelselänken till rikets centrala förvaltning. 
När landshövdingen på 1770-talet lyftes ut ur instansordningen, fanns 
det erfarenhet att gå på. 
 
Tabell 2: Residensstäder som mottagare av tabellverksdata från stifts-
städer 1751–1772 
 
Mottagande län och residensstad Avsändande stiftsstad 
Stockholm Uppsala, Strängnäs 
Uppsala Uppsala 
Nyköping Strängnäs 
Linköping Linköping, Strängnäs 
Jönköping Växjö, Linköping, Skara 
Växjö Växjö 
Kalmar Kalmar, Linköping 
Karlskrona Lund 
Kristianstad Lund 
Malmö Lund 
Halmstad Göteborg 
Göteborg Göteborg 
Vänersborg Skara, Göteborg, Karlstad 
Mariestad  Skara 
Örebro Karlstad, Strängnäs, Västerås  
Västerås Västerås Uppsala, Strängnäs 
Falun Västerås 
Gävle Uppsala 

 
Källa: Demografiska databasen (DDB). 
Anm.: Gotland och större delen av Norrland ingår inte i min studie. 
 
Av de län som redovisas i Tabell 2 skulle nästan två av tre (11 av 18) 
få in siffror från bara ett stift. Tre av dem (Uppsala, Växjö och Göte-
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borg) skulle få dem från sin egen stad. Vad fanns det då att summera? 
I alla dessa fall bör det ha varit onödigt att skicka siffror en extra 
runda till länsstyrelsen. Kvar står bara sju av de arton länsstyrelserna 
som skulle behöva engagera sig. Linköping och Kalmar tar, vid sidan 
av material i den egna staden emot från var sitt främmande stift, 
Stockholm två främmande, Västerås den egna staden plus två, Vä-
nersborg en egen men inte länsstad och två främmande samt Jönkö-
ping och Örebro vardera tre främmande. 

Det finns anledning att ytterligare reducera de aktuella 
materialtransporternas betydelse i de sju intressanta stiften. Extrem-
exemplet bland avsändarstiften, Strängnäs, har räknats hela fem 
gånger. Enligt beräkningar rör två av dessa mycket obetydliga sänd-
ningar. Även om Tabellkommissionen antagligen inte undersökte 
förhållandet lika noga som gjorts här, var slutsatsen klar. I hela syste-
met fyllde inte länsstyrelserna någon tillräcklig funktion. De befriades 
från deltagande. 

Stiftsstyrelsernas (konsistoriernas) roll var mycket mer omfat-
tande än länsstyrelsernas. Sin viktigaste insats gjorde de enligt planen 
som sammanräknare av uppgifter från näst föregående nivå. Däremot 
var möjligheterna för dem att kritiskt granska och eventuellt korrigera 
inkommande uppgifter begränsade. I början av 1790-talet då bättre 
kvalitet på basuppgifterna blev en huvuduppgift, eliminerades också 
konsistorierna inom bearbetningen och Tabellkommissionen tog på 
sig en större del av detta arbete. 

Hittills har bara en mindre del av Tabellverkets leverans-
system för resultaten belysts. Förutsättningarna för en genomgång av 
det – från start till mål – är utmärkta. Det finns värdefulla studier av 
den kyrkliga administrativa apparaten från slutet av 1700-talet och 
början och mitten av 1800-talet. De kan ge en bild som mätt med 
historiens normala precisionsmått är mycket god. Nedanstående re-
dogörelse utgör ett kort sammandrag av utförligare framställningar. 

Som delar i mycket mera omfattande skrifter redovisar två 
författare från sent 1700-tal, Eric Tuneld och Sven Wilskman, den 
kyrkliga apparatens lokala och regionala sammansättning i stort.13 De 
ger stiftsvis antal kontrakt (prosterier), pastorat och församlingar. I 

                                                 
13 Eric Tuneld, Geographie öfwer Sweriges rike. 5e uplagan, mycket tilökt och förbättrad 
(Stockholm 1773); Sven Wilskman, Swea rikes ecclesiastiqve werk, i alphabetisk ordning 
sammandragit utur lag och förordningar, privilegier och resolutioner samt andra handlingar, Förra 
Delen (Örebro 1781). 
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vissa fall anges också mindre etablerade bildningar såsom olika typer 
av kapell. Hur pass konsekvent de senare kommit med kan inte avgö-
ras. Författarna försöker beakta att smärre områden ibland ingår i 
oväntade stift. I fyra fall av tio stämmer de bådas uppgifter helt över-
ens. I några få fall har någon av dem missat en notering och har en 
för låg siffra. Andra exempel på smärre oöverensstämmelser visar att 
de har använt olika källor. En överraskande iakttagelse ska till sist 
redovisas. Medan kännare (med rätta, enligt min mening) har antagit 
en ökning på några få procent i antalet församlingar från sent 1700-tal 
till någon bit in på 1800-talet redovisar Tuneld och Wilskman en vis-
serligen obetydlig övervikt åt andra hållet. Då en fullständig och på 
alla punkter kontrollerbar genomgång har gjorts för 1805 har jag fö-
redragit att använda den. Ämbetsmannen och statistikern Carl af For-
sell gav 1834 ut ett arbete byggt på officiella handlingar.14 Hans admi-
nistrativa utgångspunkter var län och härader. På den kyrkliga sidan 
tar han upp församlingar och pastorat men däremot inte kontrakt. 
Bland fördelarna med hans utgåva finns den tidiga, fullständiga an-
vändningen av Tabellverkets resultat. 

För att ytterligare få en uppfattning om eventuella föränd-
ringar i den kyrkliga lokala indelningen efter 1800-talets första år har 
jag dessutom post för post jämfört med August Hahrs med stor om-
sorg genomförda arbete från 1861.15 

För de tio stift som intresserar mig upptar Forsell för år 
1805 2 117 församlingar mot Hahrs 2 125 för 1861. Forsells siffror 
inramas alltså av sämre dokumenterade men näraliggande 25-35 år 
gamla uppgifter och 55 år senare på nästan sammanfallande nivå. För 
pastoraten är ökningen i antal större men ändå i sammanhanget negli-
gerbara 1,7 %. Forsells siffror för församlingar och pastorat år 1805 
kan utan betänkligheter utnyttjas som en del i beskrivningen av Ta-
bellverkets bearbetningsapparat under verkets första kvartssekel. 

Kvar att diskutera finns härefter bara en kategori nämligen 
kontrakten. Det är ingen tillfällighet. De hade en helt annan, mycket 
grundare folklig förankring än församlingarna. Kunskapen om det 
administrativa området ’kontrakt’ och om arbetsområdet för dess 
chef, kontraktsprosten, är dålig. En del av kontrakten hade länge en 
                                                 
14 Carl af Forsell, Socken statistik öfver Sverige (Stockholm 1834). 
15 August Hahr, Karta öfver medlersta och södra Sverige: upptagande indelningen för den kyrk-
liga, civila och juridiska administrationen (Stockholm 1852), samt August Hahr, Statistisk 
tablå öfver länens och socknarnes eklesiastika, administrativa och juridiska indelningar inom 
Sverige, ordnad efter nyare kartor och officiella handlingar (Stockholm 1861). 
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svag geografisk identitet. Namn på dem kunde växla efter den tillfäl-
lige kontraktsprostens tjänstgöringsort. I en del fall ändrades också 
uppsättningen ingående pastorat. Mot en sådan bakgrund är det givet 
att de har förekommit mycket mindre ofta i historiska källor än för-
samlingarna gör. Främst kan de återfinnas i herdaminnen (prästbio-
grafier) skrivna med ett utvecklingsperspektiv. Men samtidigt finns 
det exempel inom genren som i stället för kontrakt har bokstavsord-
ning på ingående pastorat som sorteringsinstrument. 
 
Tabell 3: Antagna antal kontrakt, pastorat och församlingar per stift 
för Tabellverkets första kvartssekel 
 

Stift Kon-
trakt 

Pasto-
rat 

Försam-
lingar 

Pastorat/ 
kontrakt 

Församling/ 
pastorat 

Församling/ 
kontrakt 

Göteborg 9 91 253 10 2,8 28 
Kalmar 7 41 60 6 1,5 9 
Karlstad 10 35 129 4 3,7 13 
Linköping 21 135 206 6 1,5 10 
Lund 24 210 413 9 2,0 17 
Skara 14 101 364 7 3,6 26 
Strängnäs 15 91 161 6 1,8 11 
Uppsala 26 151 233 6 1,5 9 
Västerås 15 86 115 6 1,3 8 
Växjö 12 88 183 7 2,1 15 
Summa 153 1 029 2 117 - - - 
Medeltal 15 103 212 7 2,2 14 

 
Källa: Carl af Forsell, Socken statistik öfver Sverige (Stockholm 1834). För uppskattning 

av antalet kontrakt har i huvudsak notiser i herdaminnen utnyttjats.  
Anmärkning: Forsells siffror avser år 1805 men används här som närmevärden för 

perioden 1751–1772. De är omfördelade från län till stift. 
 
En kort sammanfattning ges först om kontraktens roll, följd av ett 
försök att med den oskarpa tidsangivelsen mitten av 1700-talet om-
forma till sifferangivelser och infoga i en vidare ram. De stabilaste 
strukturerna har funnits i områden där en mycket gammal häradsin-
delning väl lånade sig till ett motståndskraftigt mönster även för kon-
trakten. Goda exempel ger Skåne, Småland, Östergötland och Upp-
land. Tre områden, Bohuslän, Värmland och Gästrikland, hade en 
relativt kraftig befolkningsutveckling under 1700-talets andra hälft 
men spåren därav blev märkbara i kontraktsindelningen i början av 
1800-talet. Det obetydliga källmaterialet från Västerås och Strängnäs 
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stift antyder inte några påtagliga förändringar. I Tabell 3 sammanförs 
Forsells siffror för pastorat och församlingar (omformade från läns- 
till stiftsbasis) med det antagna antalet kontrakt. Syftet med dessa be-
räkningar är att få grepp om de praktiska förutsättningarna för viktiga 
delar av Tabellverkets leveranslinje för resultatredovisningar under 
dess första kvartssekel. 

Påtagligt betydelsefullt för tabellverksarbetet är antalet för-
samlingar per kontrakt. Förutsättningen för att siffrorna ska vara 
verklighetsanknutna är att bortfall av försumliga församlingar som 
inte redovisade några värden var begränsat, något som förefaller gälla. 

Det tycks rimligt att tala om tre grupperingar i kolumnen 
ovan. En utgörs av Göteborgs stift med sina få kontrakt och Skara 
stift med ett mycket stort antal små församlingar. De ligger i särklass. 
Över 25 församlingar per kontrakt skulle lämna uppgifter där. Utan 
andra redskap än papper och penna måste det ha varit en inte bara 
mycket omfattande utan också särdeles grannlaga arbetsprestation att 
ställa samman ett stort och i många kategorier uppdelat material. Som 
en mellangrupp har kontrakten i Lunds, Växjö och Karlstads stift att i 
medeltal ta hand om 15 församlingar. De återstående fem stiften lig-
ger väl samlade på 8-10 församlingar i genomsnitt. 

Ett geografiskt mönster föreligger i denna relation som går 
igen lika tydligt när det gäller församling per pastorat. En västlig-
sydlig grupp om fem stift står emot en östlig-uppsvensk om lika 
många. Det är den förra gruppen med Karlstads, Skara, Göteborgs, 
Växjö och Lunds stift som har de höga talen: flera församlingar per 
pastorat liksom tidigare flera församlingar per kontrakt. 

Tabellens relation församling/pastorat kan omformas till ett 
annat uttryck: antal annexförsamlingar per moderförsamling. Kvoten 
3,0 betecknar moderförsamling med 2 annexförsamlingar, medan 2,0 
anger att den har 1 annex, och 1,0 att annex saknas och församlingen 
ensam bildar ett pastorat. Skillnaden väst-öst kan åskådliggöras med 
att kategorin ’ensam församling som pastorat’ är ytterst sällsynt i Väs-
tergötland, medan den är i klar majoritet i Västerås stift. 

I tabellverksforskningen har pastoraten så vitt jag vet spelat 
en undanskymd roll. Dock har det funnits förhållanden som bidragit 
till att de i viss utsträckning blev enhet för rapporter inom Tabellver-
kets ram under 1700-talets senare del. I anvisningarna till de nya re-
dovisningsformulären av 1775 uttrycktes det, att det var kyrkoherden, 
chefen för pastoratet, som skulle rapportera. Om detta här och var 
ute i landet togs som en nyordning, kan det ligga bakom att en rad 
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pastorat dyker upp som uppgiftslämnare i stället för tidigare deras 
församlingar var för sig. Att efterlevnaden kunde vara ojämn, visar 
exemplet Västra Tunhem i Västergötland. Dess fyra socknar redovi-
sade separat 1775, 1780 och 1795 men pastoratet samlat 1785, 1790 
och 1800. 

En lämplig avslutning på det här avsnittet är att särskilt un-
derstryka den betydande roll kontrakten hade att spela i Tabellverkets 
fältverksamhet. De blev heller inte bortrationaliserade under strävan-
dena att effektivisera organisationen. 
 
 
Herdaminnena – en kompletterande källgrupp om Tabellverket 
 
Herdaminnena är en källgrupp med gamla anor och har huvudvikten 
lagd på prästerna som innehavare av tjänster. Vanligen täckte de ett 
stift och redovisade pastorat efter pastorat, däremot inte alltid de in-
gående församlingarna. Resultatet skulle kunna liknas vid en regent-
längd för de kyrkoherdar och komministrar som varit verksamma på 
en ort med uppgift om deras tjänstgöringsperioder. Mindre omsorg 
ägnades länge åt obefordrade präster. Med källkritiken var det inte 
alltid väl beställt. Två innehållstyper förtjänar att lyftas fram i sam-
band med Tabellverkets användbarhet för forskning, nämligen miss-
förhållanden i prästens personliga uppförande samt dateringar av ny 
tjänsteinnehavares tillträde. 

Uppgifter om prästens personliga leverne förekommer 
mycket ojämnt. Påtagliga olater bör helst ha kommit till konsistoriets 
kännedom och noterats i dess protokoll för att fångas in i herdaminn-
et. Inte så få präster betecknas som alkoholberoende, en av tidens inte 
alldeles ovanliga åkommor. Men kunde de, eller kunde de inte, hålla 
sig nyktra inför en större sammanhängande arbetsprestation som in-
lämnandet av befolkningsuppgifterna? 

Den andra uppgiftstypen har ett större potentiellt värde, inte 
minst därför att den förekommer regelbundet i herdaminnena. Vid 
personbyte på en tjänst var ett uppehåll föreskrivet mellan företräda-
rens dödsfall och efterträdarens tillträde. Den kvarlämnade familjen 
hade rätt till avkastningen från tjänsten under ett så kallat nådeår, som 
ibland efter ansökan kunde förlängas med ett extra nådeår. Tjänstebe-
styren under tiden ombesörjdes av någon vice pastor, adjunkt eller 
nådeårspredikant som förordnades av domkapitlet. Herdaminnena 
upplyser om vikarietiden genom att ange såväl företrädarens slut som 
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efterträdarens utnämning och viktigare, hans tillträde. Alla fasta tjäns-
ter tillträddes vid samma tidpunkt på året, den första maj.16 

Exemplet nedan är hämtat från Rångedala pastorat i Väster-
götland. Johan Lundgren utnämndes 1749 till kyrkoherde och till-
trädde 1750. Johan Siberg kallades till efterträdare samma år som 
Lundgren dog (2/5 1767) och tillträdde 1769. Han dog redan 14/1 
1775. Efter honom följde C. A. Cadonius som dock avled 21/1 1777 i 
sviterna efter ett benbrott, det vill säga före sitt tillträde. Sven Sand-
mark tillträdde 1778 men drabbades av stroke 1782 och gick bort 
2/11 1786. Om 1700-talets siste kyrkoherde i Rångedala meddelar 
herdaminnet inga märkligheter. Han tillträdde 1788 och dog 28/7 
1807.17 

Brott i kontinuiteten av typen byte av tjänsteinnehavare eller 
långvariga sjukdomsfall måste vara särskilt vanskliga om de inträffade 
under år för folkräkning (1769, 1775 och 1785 i fallet ovan). De för-
stärktes om vikarien eller den nytillträdde var rätt okunnig om för-
samlingen, hade svårt för företrädarens handstil eller inte tidigare hade 
rapporterat till Tabellverket. 

Under 1900-talet har genren herdaminnen moderniserats 
ambitiöst. Samma biografiska grundupplysningar, födelse, äktenskap, 
barn och dödsfall, som i de äldre verken lämnas, numera väl kontrol-
lerade, men dessutom ges mer av en samhällelig bakgrund. Tidigare 
var herdaminnena en kollektiv angelägenhet för stiftets präster och 
finansierades via en gemensamt beslutad avgift. Numera bedrivs dessa 
särdeles omfattande arbeten bland annat av pensionärer på ideell ba-
sis.18 

Byte av tjänsteinnehavare, av vikt i en platt organisation, kan 
tydligtvis kartläggas. Inte sällan kan därtill någon prästs oordentlighet 
eller bristande kontakt med sin församling vaskas fram den här vägen. 
Herdaminnena kan ofta ge kronologiska upplysningar av värde för 
bedömningar av Tabellverket lokalt, och sporadiskt om befattnings-
havares personliga kvalifikationer för uppgiften. 
 
 
                                                 
16 Ragnar Norrman, ”Prästen i prästgård och församling: Prästbiografisk forskning i 
Sverige”, i Anders Jarlert (red.), Arkiv, fakultet, kyrka: Festskrift till Ingmar Brohed. 
(Lund 2004). 
17 Johan Wilhelm Warholm, Skara stifts herdaminne, Förra delen (Mariestad 1871), 
faksimiltryck 1984, s. 470-473. 
18 Norrman (2004). 
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Ramar för Tabellverket samt arbetet inom Tabellverket ute på fältet 
 
I en rad avsnitt har jag försökt redovisa viktiga förutsättningar eller 
ramar för arbetet inom Tabellverket. Jag har hävdat att dessa ramar 
var förvånansvärt robusta. De kunde utan stora korrigeringar använ-
das under hela den första tjugofemårsperioden. Den helt oprövade 
organisationen brakade inte samman. Det gnisslade visserligen kraftigt 
i de militärt dominerade städerna men ledningen tappade inte greppet 
utan bedrev ett långsiktigt ganska framgångsrikt konsolideringsarbete. 
De allra flesta av de tusentals medarbetare som kommenderats att 
fullgöra en delvis ny uppgift försökte sköta sina åligganden efter pla-
nen. Vad som har stått i centrum i de fem avsnitten är organisatoriska 
frågor.  

Vad som inte har behandlats på något sätt systematiskt här 
är värdet av vardagsarbetets resultat eller något blygsammare: försök 
att beskriva arbetssätten och i någon mån utvärdera dem. I min redo-
visning ovan har jag följt den gängse tabellverksforskningen, om än 
breddad i smärre avseenden. Men för en fortsatt större arbetsinsats 
föreslår jag en annan huvudinriktning, nämligen att i första hand 
granska hur man rent konkret försökte ta sig an den nya uppgiften. 
Med en sådan målsättning är det inte det demografiska resultatet som 
är det spännande momentet utan vilka vägar redovisaren funnit lämp-
liga. 

En synpunkt som knappast gör sig bäst i en akademisk fest-
skrift är till sist denna. Det digitaliserade tabellverksmaterialet lämpar 
sig utmärkt väl för icke-professionella forskare. Med en någorlunda 
enkel vägledning (som jag försöker åstadkomma) skulle både indivi-
duell och kollektiv genomgång av hembygdens material vara gripbar. 
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Bilaga 
 
Tabell 4. Folkmängdsformulärets stånds-/yrkesbeteckningar 1749–
1773 efter Demografiska databasen (DDB) Tabell IV 
 

1 a Ridderskap och Adel   b Dito under 15 år 
 b Ungdom öfver 15 år  14 a Samtelige Borgerskapets 
 c Barn under 15 år    och Betjänters Tjänstefolk 
2 a Prästerskap, Academie- och     öfver 15 år 
  Schola-Stater   b Dito under 15 år 
 b Ungdom öfver 15 år  15  Större och mindre Seminanter 
 c Barn under 15 år    på Landet 
3 a Stånds-Personer och theras   16 a Tårpare med utsäde 
  vederlikar   b Tårpare utan utsäde 
 b Crono-Betjänter, Fogdar,   17 a Friskt Inhyses- och Gatuhus- 
  Länsmän etc.    folk på Landet 
 c Ungdom öfver 15 år   b Dito Bräkligt, dock ej Almoso- 
 d Barn under 15 år    Hjon 
4 a Ståndens hederligare Betjänter  18 a Gärningmän och Sokne- 
 b Dito Laquajer och Tjänstefolk    Handtvärkare 
  öfver 15 år   b Andre Handtvärkare på Landet 
 c Dito under 15 år  19  Ryttare, Dragoner, Soldater 
5 a Magistrat i Städerne    och Båtsmän 
 b Grosseurer  20  Strandsittjare och sjöfarit friskt 
 c Krämare    folk, dock ej Hemmansbrukare 
 d Hökare och Små-Krämare  21 a Handtvärkare vid Bärgvärken 
 e Bodsvänner och Ungdom   b Bruksfolk dito 
  öfver 15 år  22  Mölnare 
 f Barn under 15 år  23 a Menige Almogens Barn och 
6 a Fabriqueurer    Tjänstefolk, öfver 15 år 
 b Ungdom och Arbetare öfver    b Dito under 15 år 
  15 år  24  Fattiga Präst-Änkor 
 c Barn under 15 år  25  Gammalt afskedat Krigsfolk 
7 a Ämbets- och Handtvärks-folk    utan Krigsmanshus 
 b Gesäller  26 a Värkeligen intagne i Hospitaler 
 c Lärogåssar öfver 15 år   b Värkeligen intagne i Fattighus 
 d Barn under 15 år  27 a Eländige utom Hospitaler ell. 
8  Ringare Borgerskap, Försvars-     Fattighus 
  och Fördels-karlar   b Galne och ursinnige utan  
9  Rätters, Staters, Kyrko- och     Hospital 
  Stads-Betjänter  28  Bräklige af fallande sot och 
10 a Friskt inhyses folk i Städerne    smittosam sjukdom 
 b dito Bräkligt, dock ej   29  Lägrade Qvinfolk 
  Hospitals-Hjon  30  Rasp- och Spinhusfolk 
11  Resande och Främlingar  31  Lifsfångar på Fästningar och  
12  Skeppare och Sjöfarit folk    Slått 
13 a Handtvärkares och ringare  32  Främmande Religions- 
  Borgerskapets samt    Förvanter 
  Betjänters Barn öfver 15 år     
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Tabell 5. Befolkningsutveckling 1751–1772 i socknar som bildar un-
derlag för Tabell 3 
 
Socken 1751 1760 1772 Ökning i % 
Morlanda 1628 1865 2281 40 
Skinnskatteberg 2061 2194 2253   9 
Godegård* 1791 1622 1821   2 
Hållnäs 1437 1413 1462   2 
Lysvik   803 1002     1099**      37*** 
Näshulta 1060 1070 1146   8 
Vitaby   649   685      827**       29*** 
Slöta   540   731   775 43 
Rångedala   493   656   670 36 
Haga   307   312   317   3 
Vänga   247   415   266   8 
Hångsdala   247   234   187     – 24 
Skörstorp   173   185   196 12 
Östra Gerum   161   180   165   4 

 
*     = meddelade detaljsiffror för Godegård år 1772 ger 1755 i stället för 1821 

invånare. 
**   = invånarantalet avser år 1769. 
*** = procenttalet gäller för perioden 1751–1769. 
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Summary in English: 
 
A Swedish pioneering effort: The early Table Bureau 
 
In the middle of the eighteenth century “Tabellverket” was estab-
lished as a civil service department. Its task was to calculate year for 
year the number and structure of the Swedish population. Some early 
and general ideas may be traced to Great Britain but on the whole 
“Tabellverket” was a Swedish conception. Its head was a small royal 
commission in Stockholm. Data for its purposes were collected in the 
countryside by more than two thousand local clergymen. Before data 
were sent to Stockholm regional clergymen had transformed them 
into few and extensive collections of numbers. 

Earlier research has demonstrated that the three biggest towns 
of the country were weak spots of the national system. In this paper it 
is discussed how the wide network for data delivery in the countryside 
functioned (1749–72). Though established rapidly it worked rather 
well and without fundamental changes during its first twenty five 
years. 
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An Ancient Enemy Observed: Images 
of Sea Ice in Selected Narratives of 

Iceland from the Settlement to the 
Late Nineteenth Century 

 
Astrid E. J. Ogilvie 

 
Ertu kominn, landsins forni fjandi? 

Fyrstur varstu enn ad sandi, 
fyrr en sigling, sól og bjargarráð. 
Silfurfloti, sendur oss að kvelja! 

situr ei í stafni kerling Helja, 
hungurdiskum hendandi yfir gráð 

 
Have you come, our country’s ancient enemy? 

You arrived upon the sandy shore 
Before sailing ship, sun and urgent help. 

A fleet of silver, come to torment us! 
Is that not the goddess Hell sitting in the bow? 

Bringing us plates of hunger...1 
 
 
 
Introduction  
 
When thinking of Iceland, two specific types of ice come to mind: the 
ice that is formed on the many glaciers in the country, and the sea ice 
that is brought to the coasts by winds and ocean currents. Because of 
space constraints in this volume, the discussion here will focus entire-
ly on the phenomenon of sea ice. This paper is not concerned with 
ice as a scientific phenomenon, but with the image of sea ice as pre-
sented in a variety of different narrative genres concerning Iceland. 
However, a few words of elucidation will set the stage for the discus-
sion. Ice on the sea is formed in two main ways. Either by being bro-
ken off in the form of ice bergs from calving glaciers, or else it may 

                                                 
1 The beginning of the first verse of Hafísinn by Matthías Jochumsson (Reykjavik 
1888). Translated by Astrid Ogilvie and Níels Einarsson. 
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form directly on the surface of the sea as frozen seawater. Most of the 
ice reaching Iceland is of the latter kind, and arrives by way of the 
East Greenland current. It is the northern, northwestern, and eastern 
coasts of Iceland which are most frequently affected  

When the ice reaches Iceland’s shores it has the effect of 
lowering temperatures on land. This in turn has a deleterious effect 
on the all-important grass crop. The presence of the ice went hand-in-
hand with severe weather, and was thus associated with the famine 
and hardship which occurred on countless occasions throughout Ice-
land’s history. The ice also had negative impacts on the Icelandic 
people in that it prevented fishing, and the access of trading vessels.2 
The association of Iceland with the element of ice is implicit in its 
very name, and it is not surprising that the writings on ice are legion. 
Not for nothing was it personified as a bitter enemy. This paper ex-
amines the image of ice as seen in a variety of narrative accounts of 
Iceland. Because of the wealth of material, the discussion will be lim-
ited to a very small selection from many possible sources. These in-
clude early historical writings from Iceland such as Landnámabók 
(“The Book of Settlements”) and medieval writings such as the Ko-
nungs skuggsjá (“The King’s Mirror”). Also, the sixteenth-century ac-
counts of Iceland written partly as refutations of inaccurate accounts 
by foreigners, the Brevis Commentarius de Islandia by Arngrímur Jónsson 
and the Qualiscunque descriptio Islandiæ probably by Oddur Einarsson. 
Examples of images of sea ice in seventeenth- to nineteenth-century 
sources are drawn from the later Icelandic annals (Íslenzkir Annálar) 
and from official reports contained in the unpublished letters of the 
county sheriffs and governors (Bréf sýslumanna og amtmanna). Particular 
emphasis will be placed on descriptions from the severe ice years of 
the 1690s, the 1750s and the 1880s. Finally, the image of sea ice as 
depicted in the poem by Matthías Jochumsson, Hafísinn, will be con-
sidered. However, first, a brief synopsis of Iceland’s sea-ice history 
will be given in order to place the narratives in context. 
 
 
 
 

                                                 
2 Astrid E. J. Ogilvie, Climate and Society in Iceland from the Medieval Period to the Late 
Eighteenth Century. Unpublished PhD thesis. School of Environmental Sciences, 
University of East Anglia, Norwich, UK 1982. 
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A brief synopsis of the sea-ice history of Iceland AD 1600–1900 
 
Prior to ca. AD 1600 the historical sources which describe sea ice 
visiting the coasts of Iceland are relatively sparse.3 They are interesting 
for their imagery of sea ice, and in this context a selection of them 
will be discussed below. However, they are not sufficient to give an 
accurate picture of sea-ice variations. From the early seventeenth cen-
tury onwards, a more detailed picture of the sea-ice history of Iceland 
emerges. This has been discussed elsewhere4, and does not concern 
the focus of this paper which is on sea-ice imagery and not on factual 
reconstruction of sea-ice events. However, a brief outline of the more 
severe ice years will set the stage for further consideration of the im-
ages of sea ice in narratives of Iceland.  

The general view of the past climate of Iceland has been that 
the period 1600–1900 was more or less uniformly ‘bad’, with heavy 
sea-ice incidence, except for a few short and insignificant warm 
spells.5 However, a scrutiny of Icelandic historical sources seems to 
indicate that there was, in fact, a great deal of climatic variability.6 The 
early and latter decades of the seventeenth century were years with 
much ice present. From ca. 1640 to ca. 1680 there appears to have 
been little sea ice off Iceland’s coasts. During the period 1600 to 
1850, the decades with most ice present were probably the 1740s and 
1750s, the 1780s, early 1800s and the 1830s. From 1840 to 1855 there 
was virtually no ice off the Icelandic coasts. From that time to 1860 
there was frequent ice again, although the incidence does not seem to 
have been as heavy as in the earlier part of the century. Further clus-
ters of sea-ice years occurred again from ca. 1864 to 1872. During the 
1880s, several very heavy sea-ice years occurred.7 Some sea-ice years 

                                                 
3 Astrid E. J. Ogilvie, “Climatic changes in Iceland A. D. c. 1500 to 1598“, in The 
Norse of the North Atlantic (Presented by G.F. Bigelow), Acta Archaeologica 61-1900 
(1991) pp. 233-251. 
4 Astrid E. J. Ogilvie, and Trausti Jónsson,. ‘“Little Ice Age” research: A perspective 
from Iceland,’ Climatic Change 48 (2001) pp. 9-52. 
5 Páll Bergthórsson, “An estimate of drift ice and temperature in Iceland in 1000 
years,” Jökull 19 (1969) pp. 95-101. 
6 Astrid E. J. Ogilvie, “Local knowledge and travellers’ tales: A selection of climatic 
observations in Iceland” in C. Chris Caseldine, Andrew Russell, Jórunn Harðardót-
tir and Óskar Knudsen (eds.), Iceland: Modern Processes and Past Environments, Develop-
ments in Quaternary Science 5 (Amsterdam, Boston, Heidelberg & London 2005), pp. 
257-287. 
7 Ogilvie (2005) p. 283-284. 
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occurred in the 1890s, but far fewer than in the 1880s. With the ex-
ception of certain years, sea-ice incidence falls off dramatically from 
1900 onwards. In the early 21st century, sea ice is diminishing rapidly, 
and Iceland’s ancient enemy appears to have been vanquished.8 
 
 
The naming of Iceland: Landnámabók and other early sources 
 
The historical source known as Landnámabók, “The Book of Settle-
ments” is of particular interest because it gives an account of an early 
visitor to Iceland, and how and why he gave Iceland its name. Land-
námabók purports to describe the early settlers to Iceland and their 
landclaims. It was once regarded as a reliable historical source, but the 
unravelling of the complicated textual history of its various redactions 
has led to its now being used with caution.9 Its focus is the discovery 
and settlement of Iceland, hence the period ca. AD 865–930. Howev-
er, it was not written down until long after these events. Strictly 
speaking, Landnámabók is not one single work, but exists in a variety 
of versions. Of these we may note Sturlubók, compiled by Sturla 
Þórðarson (1214–1284), historian and nephew of Snorri Sturlason 
(1179–1241). and Hauksbók, compiled by Haukur Erlendsson (?–
1334) who attained the position of lawspeaker, lögmaður, of Iceland. 
Both these redactions begin with the discovery of Iceland by various 
individuals. The most detailed account concerns one Flóki Vilgerðar-
son who sailed to Iceland from Norway with several companions. He 
is said to have been a ‘great Viking’ – hann var víkingur mikill. The story 
of Flóki’s discovery of Iceland contains a number of interesting ele-
ments. Thus, for example, the description of Flóki’s journey to Ice-
land contains a reference to what may have been a real form of navi-
gational aid. Flóki, sometimes referred to as Rafna-Flóki (“Raven 
Flóki”) is said to have had with him three ravens on board. It is im-
plied that he gives them the opportunity to fly away at various stages 

                                                 
8 J. Stroeve, M. Serreze, S. Drobot, S. Gearheard, M. M. Holland, J. Maslanik, W. 
Meier, and T. Scambos, “Arctic sea ice plummets in 2007,” EOS 89, 2 (2008) pp. 
13-14. 
9 Jón Jóhannesson, Gerðir Landnámabókar, (Reykjavik 1941); Sveinbjörn Rafnsson, 
Studier i Landnámabók: Kritiska bidrag till den isländska fristatstidens historia (Lund 1974); 
Jakob Benediktsson, “Review of Sveinbjörn Rafnsson’s ‘Studier i Landnámabók: 
Kritiska Bidrag till den Isländska Fristatstidens Historia,’” Saga-Book of the Viking 
Society 17:4 (1975-6) pp. 275-292. 
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of the journey from Norway to Iceland. It is said that he lets the first 
fly away, and it returns to land. The second flies up but returns to the 
ship. The third flies ahead in the direction of the new land they dis-
covered. The raven imagery would appear to have roots in both 
Norse mythology, where ravens were the companions of Odin, and 
also in Christianity, as this part of the story closely parallels the bibli-
cal story of Noah and the doves. Having landed in the west of Ice-
land, in the vicinity of what is now Vatnsfjörður by Barðaströnd, the 
narrative suggests that Flóki and his companions spend a carefree 
summer enjoying the plentiful fishing in the fjord. Then ensues a se-
quence of events which repeated itself time and again in Iceland’s 
history, and which is closely bound up with the presence of sea ice. 
Flóki and his men neglected to gather in hay for the livestock, and 
during the following severe spring, the livestock died. Because of its 
location, marginal for agriculture, Iceland’s economy was based pri-
marily on animal husbandry. Thus it followed that the farmer’s most 
important task was to gather enough hay in the summer to feed the 
livestock through a potentially harsh winter. The proximity of sea ice 
has the effect of lowering temperatures on land, and thus has a dam-
aging effect on grass growth. Hence when the grass failed, famine 
frequently ensued. The passage regarding the naming of Iceland reads 
as follows: 
 

Þeir Flóki sigldu vestr yfir Breiðafjörð og tóku þar land, sem heitir 
Vatsfjörður við Barðaströnd. Þá var fjörðrinn fullr af veiðiskap, og 
gáðu þeir eigi fyrir veiðum að fá heyjanna, og dó allt kvikfé þeira um ve-
trinn. Vár var heldr kalt. Þá gekk Flóki upp á fjall eitt hátt og sá 
norðr yfir fjöllin fjörð fullan af hafísum; því kölluðu þeir landit Ísland, 
sem þat hefir síðan heitit. 
 
Flóki and his companions sailed west over Breiðafjörð and 
landed at the place which is called Vatnsfjörður by 
Barðaströnd. The fjord was full of fish, and because they did 
so much fishing they neglected to gather hay, and all their 
livestock died during the winter. The spring was rather cold. 
Then Flóki climbed a high mountain and saw, to the north 
over the mountains, the fjord full of sea ice. Therefore they 
called the country Iceland, and so it has been called ever 
since.10 

 
                                                 
10 Jakob Benediktsson (ed.), Íslendingabók. Landnámabók: Íslenzk Fornrit I (Reykjavik 
1968) pp. 36-39. Translation Astrid Ogilvie. 
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Flóki does not blame himself for his negligence, but rather the coun-
try itself. He “climbed a high mountain and saw, to the north over the 
mountains the fjord full of sea ice. Therefore they called the country 
Iceland, and so it has been called ever since”. The last sentence in this 
passage, “and so it has been called ever since” is to be found in 
Hauksbók but not in Sturlubók. It will probably never be known 
whether the story of Flóki and the naming of Iceland is a true story. 
Certainly it is possible that it reflects observations of sea-ice condi-
tions of the twelfth or thirteenth centuries rather than the late ninth 
century. That it does present a most potent image of Iceland is clear. 
That it is a wonderful story is also undeniable, containing as it does, 
more than a hint of irony, with the naming of a location for one of its 
less desirable, albeit most striking, features. 

Perhaps the earliest detailed account of sea ice in any lan-
guage is found in the Konungs Skuggsjá or “The Kings’ Mirror”11 an 
instructional handbook on behavior for all classes of society, but es-
pecially kings, composed in Norway most probably around AD 
1250.12 This remarkable work also gives illuminating information on a 
variety of subjects encompassing human societies and also the natural 
world. The description is clear and detailed, unlike many other medie-
val writings. The unknown author clearly had first-hand information 
from someone familiar with Iceland, Greenland, and the surrounding 
seas. There is, for example, a detailed discussion of the marine mam-
mals and fish to be found in these seas, and also an extensive descrip-
tion of sea ice.  

 
As soon as one has passed over the deepest part of the ocean, 
he will encounter such masses of ice in the sea, that I know of 
know equal of it anywhere else in all the earth. Sometimes 
these ice fields are as flat as if they were frozen on the sea it-
self. They are about four or five ells13 thick and extend so far 
out from the land that it may mean a journey of four days or 
more to travel across them […] It has frequently happened 
that men have sought to make the land too soon and, as a re-
sult, have been caught in the ice floes. Some of those who 
have been caught have perished; but others have got out 

                                                 
11 The edition of The King's Mirror, translated by Laurence Marcellus Larson (New 
York 1917) is used here. 
12 A. Holtsmark, “Kongespeillitteratur.” Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk 
Middelalder 9 (Copenhagen 1956-78), col. 61-68, Ogilvie (1991), Ogilvie (2005). 
13 An ell is an archaic measure, approximately 56-58cm. 
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again, and we have met some of these and have heard their 
accounts and tales.14 

 
Clearly, the image presented here of the ice is of a phenomenon that 
evokes fear and danger, and with good reason. The sheer size and 
mass of the ice is emphasized. It may cover vast areas “... it may mean 
a journey of four days or more to travel across them...” It also extends 
deep under the surface of the sea, “about four or five ells thick...” The 
image of the ice is that it is vast and treacherous. There were sailors 
who sought to reach land too soon, and, as a result, were caught in 
the ice floes. Some of these met their deaths. Others survived by tak-
ing their small boats “and have dragged them up on the ice with 
them, and in this way have sought to reach land.” However, this was 
at some cost. “... the ship and everything else of value had to be 
abandoned and was lost”, and sometimes the unfortunate mariners 
had to spend “four or five days upon the ice before reaching land, 
and some even longer.” The unknown author is keen to emphasize 
the veracity of what he has to say, “and we have met some of these 
and heard their accounts...” He continues to discuss the habits of ice 
floes, and of icebergs.15 Again, he seems to be aiming for an objective 
description of the ice. The imagery is restrained, but the perils and the 
power of the ice are nonetheless made clear.  

The most well known of all the literary genres in Iceland are 
the Sagas of Icelanders. However, there are very few images of sea ice to 
be found in these works. Other saga genres such as the Sturlunga Sagas 
and Bishops Sagas do give a few interesting descriptions concerning the 
natural world. Just one of the Bishops Sagas will be considered here. 
This is the Guðmundar Saga Biskups Arasonar (the “Saga of Bishop 
Arason”).This Saga is a biography of Guðmundur Arason’s life after 
he became Bishop of Hólar in 1203. Three versions of the Saga exist 
– the so-called “Oldest Saga”, the “Middle Saga” and the saga by Ab-
bot Arngrímur Brandsson (Vigfússon, 1858). It is this latter version 
which concerns us here. This was probably written around 1350. 
There was considerable agitation in Iceland to have Guðmundur can-
onized, and the Saga must be seen as written in this context. It was 
for this reason that the author, Arngrímur Brandsson wrote in Latin 
as well as the more usual vernacular. However, only the Icelandic 

                                                 
14 Larson (1917) p 138. 
15 Larson (1917) p 139. 
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version has been preserved. It is presumably because his Saga was 
intended for foreign, as well as Icelandic, readers that Arngrímur in-
cluded a short description of Iceland at the beginning of the Saga. 
This includes a description of sea ice off the coasts.  
 

This servant of God [Guðmundur Arason] was Bishop of the 
country that is in books called Thile but which northmen call 
Iceland. It must certainly be said that this is a suitable name 
for the country as there is plenty of ice both on land and sea. 
On the sea are great quantities of drift ice which fill up the 
northern harbours and in the high mountains there are per-
manently frozen glaciers of such an incredible height and 
breadth that they are immensly dense; something which is dif-
ficult for foreigners to comprehend.16 

 
This description echoes the story of Flóki Vilgerðarson and the dis-
covery of Iceland for it states that “Iceland” is a suitable name for the 
country on account of the ice that is to be found both on land and 
sea. The image that is presented is that Iceland is frequently plagued 
by sea ice, for “on the sea are great quantities of drift ice which fill up 
the northern harbours.” That it is the north of Iceland that is most 
frequently affected by sea ice is a reflection of reality. 
 
 
Lost souls moaning on the ice: Scurrilous foreign accounts and refutations from 
Iceland 
 
In the sixteenth century, a number of geographical works were writ-
ten. One of these was the Cosmographia by Sebastian Münster (1488–
1552), first printed in Basle in 1544. It is the earliest description of the 
world in the German language. It was extremely popular, not least 
because of its remarkable illustrations and woodcuts, and ran into 
many editions in different languages. Unfortunately, its accuracy was 
sometimes lacking, and the accounts regarding Iceland were disparag-
ing, to say the least. Similar erroneous descriptions were to be found 
in works by Gemma Frisius (1508–1555), physician, mathematician 
and instrument maker. In particular, both writers place the entrance 
to Hell in Mount Hekla, and state that there are lost souls moaning on 

                                                 
16 ”Guðmundar Saga Biskups Arasonar” in Biskupa sögur, Bd 2 (Kaupmannahöfn, 
1878). Translated by Astrid Ogilvie. 
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the sea ice.17 The Bishop of Hólar, Guðbrandur Thorláksson (1541–
1627) an outstandingly learned man, and one of Iceland’s earliest car-
tographers took the initiative to persuade a young scholar to write a 
refutation to combat these false accounts concerning Iceland.18 This is 
the context in which we may place two remarkable works. These are 
the Brevis Commentarius de Islandia “A Brief Commentary on Iceland” 
or “Defense of Iceland”19 and the Qualiscunque descriptio Islandiæ, a 
“Draft Description of Iceland”.20 Written in Latin in the early 1590s, 
they are the earliest Icelandic works to give detailed and accurate de-
scriptions of sea ice.  

The Brevis Commentarius de Islandia was written in 1592 by a 
young relative of Guðbrandur’s, Arngrímur Jónsson, (1568–1648) and 
published in 1593. He also wrote other works, for example, Crymogæa, 
where he also defends Iceland. Unfortunately these did not have the 
desired effect at the time (people in the rest of Europe tended to go 
on reading the erroneous accounts of Iceland by authors such as 
Münster and Frisius, but the Brevis Commentarius did arouse considera-
ble interest in certain circles. Thus, for example, an English transla-
tion was included in Hakluyt's The Principal Navigations of 1598. The 
main aim of Arngrímur’s work was polemical, and he did not attempt 
a systematic description of Iceland. Nevertheless, his work includes 
much information on his own time. One example of this is his discus-
sion of sea ice. In reply to the assertion by foreign writers that sea ice 
is nearly always to be found off the north coast of Iceland, Arngrímur 
has much to say.  
 

Regarding the notion that sea ice is always land-fast to Iceland 
or, as Münster asserts shortly after, that it is fast for eight 
consecutive months; neither of them are true. For the most 
part the ice melts in April or May and is driven towards the 
west. It does not then return before January or February and 

                                                 
17 These accounts are discussed in some detail in Þorvaldur Thoroddsen, Landfræðis-
saga Íslands. Hugmyndir manna um Ísland, Náttúruskoðun og rannsóknir fyrr og síðar I-IV, 
Reykjavik 1892-96 & Copenhagen, 1898-1904: Gefin út af Hinu íslenzka bók-
menntafjelagi, I, especially chapters 10 and 11. 
18 H. Hermannsson, “Two Cartographers Guðbrandur Thorláksson and Thórður 
Thorláksson”, Islandica XVII (1926). 
19 Published in Jakob Benediktsson (ed.), in Arngrimi Jonæ Opera Latine Conscripta Vol. 
I in Jón Helgason (ed.), Bibliotheca Arnamagnæana Vol. IX (Copenhagen 1950). 
20 Published first in F. Burg (ed.), Qualiscunque descriptio Islandiæ (Hamburg 1928) 
(Veröffentlichungen aus der Hamburger Staats und Universitats Bibliothek, Band I). 
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very often even later. It would be possible to count up many 
years in which this ice, the harsh scourge of our nation, has 
not been seen at all around Iceland. This was the case in this 
year, 1592. Thus we can see the truth of what Frisius wrote: 
‘navigation to this island is only possible for four months be-
cause the ice and cold close up the passage’ when English 
ships come to us every year, sometimes in March, sometimes 
in April and some in May. German and Danish ships usually 
come in May and June and some do not leave again until Au-
gust. Last year, 1591, a certain German ship laden with cop-
per stayed in the port of Vopnafjord in Iceland for about 
fourteen days in November after which it left without difficul-
ty. Thus, since the ice of Iceland is neither perpetual, nor re-
mains for eight months, Munster and Frisius can be seen to 
be wrong.21 

 
What is interesting in this passage is that it seems clear that despite 
Arngrímur's assertion that ice was not present off the coast of Iceland 
for seven to eight months in a year, it is evident that, around the time 
when he was writing, sea ice was a frequent and unwelcome visitor to 
Iceland. There is no question of the ice not being present. He says, 
for example, that “for the most part the ice melts in April or May and 
is driven towards the west. It does not then return before January or 
February and very often even later”. The ice clearly came “very often” 
to Iceland around this time (the late sixteenth century). Argrímur is 
also aware of the variability of the presence and absence of the ice off 
Iceland, and states that the ice does not appear every year and further-
more, that this was the case during the year in which he wrote Brevis 
Commentarius, 1592. The fact that he specifically mentions this as an 
ice-free year suggests that this was the exception rather than the rule 
during his lifetime and up to the time of writing (he was born in 
1568). In explaining that there are no “tormented souls” on the ice, 
Arngrímur tells us: “it is an ancient Icelandic custom that those who 
live by the sea go out onto the ice in the morning to catch seals, on 
the very same ice which the historiographers regard as hell, and in the 
evening return home unharmed”.22 For the most part of his life Arn-
grímur lived in the north of Iceland where the ice most frequently 
occurs and, judging by his account, he must have seen it often. The 
most striking image he presents of the ice is as something decidedly 

                                                 
21 Brevis Commentarius, Jakob Benediktsson (1950) p 16. Translated by Astrid Ogilvie.  
22 Brevis Commentarius, Jakob Benediktsson (1950) p 30. Translated by Astrid Ogilvie. 
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negative, “the harsh scourge of our nation”23 thus presaging Matthías 
Jochumsson’s description of the ice as a deadly enemy. 

A convincing argument has been presented by Benedikts-
son24 that the author of the Qualiscunque descriptio Islandiæ was Oddur 
Einarsson, Bishop of Skálholt (1559–1630). Although different view-
points have been presented25, for the purpose of this paper it is as-
sumed that Oddur was indeed the author. Benediktsson suggests that 
it was Oddur whom Guðbrandur Thorláksson first had in mind when 
he was seeking a young scholar to produce a refutation of the foreign 
accounts of Iceland.26 Oddur was at least as good a choice as Arngrí-
mur. He was particularly interested in mathematics and astronomy 
and, whilst in Copenhagen, became a pupil of the Danish astronomer, 
Tycho Brahe who made meteorological observations on the island of 
Hven in the Sound between Denmark and Sweden during the years 
1582–1597.27 For some reason Oddur did not write the refutation that 
Guðbrandur asked for. What he did write, however, was an excellent 
description of Iceland both with regard to its people and to the coun-
try itself. As an early geographical work the Qualiscunque descriptio Is-
landiæ is outstanding for its detail and accuracy, and it has even been 
said of it that it is “the foremost amongst all the learned writings on 
Iceland and the Icelanders”.28 Amongst other things, the work con-
tains descriptions of Iceland’s geographical position and climate, as 
well as natural phenomena such as volcanic eruptions and sea ice. 
Unfortunately, the Qualiscunque was not published until this century.29 
Oddur has this to say regarding the ice. Like Arngrímur’s account 
above, it is quoted in some detail because it is so interesting. 
 

                                                 
23 Brevis Commentarius, Jakob Benediktsson (1950) p 16. Translated by Astrid Ogilvie. 
24 Jakob Benediktsson, “Hver Samdi Qualiscunque descriptio Islandiæ?”, Nordæla 
Afmæliskveðja Til Sigurðar Nordals (Reykjavik 1956). 
25 See, for example, Einar Sigmarsson, “Glímt við gamla gátu. Hver er höfundur 
Qualiscunque description Islandiæ?” (Taking another look at an old riddle: Who is 
the author of Qualiscunque description Islandiæ?) Saga XLI 1 (2003) pp. 97-133. 
26 Jakob Benediktsson (1956). 
27 Páll Eggert Ólason, Íslenzkar Æviskrár: Frá landnámstímum til ársloka 1940 (Reykja-
vik 1948). See Oddur Einarsson, Íslandslýsing Qualiscunque descriptio Islandiæ (Reykjavik 
1971). 
28 Jakob Benediktsson, in his preface to the Icelandic translation of Oddur's work, 
Oddur Einarsson, Íslandslýsing Qualiscunque descriptio Islandiæ (Reykjavik 1971) pp. 34-
35. 
29 Burg (1928). 
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If it so happens that someone drifts north past the island (Ice-
land) he will see before him the blue-green ice of immense 
breadth and horrible extent which reaches out over all the 
oceans surrounding the northern coasts of Greenland. And 
some people think that it was the proximity of the ice that 
caused those who first discovered Iceland to give it the name 
they did, either because they first encountered it near Iceland 
off the coast or because great quantities of it reached the 
shores of the land itself. The Icelanders who have settled on 
the northern coasts are never safe from this most terrible visi-
tor […] Certainly those who live in these regions suffer from 
great hardship caused by its presence when it has been evi-
dent for long periods of the time […] This island could not be 
inhabited by men for long if such an unwelcome guest came 
to trouble it every year […] Sometimes it is scarcely to be seen 
for a whole decade or longer, sometimes it comes after five 
years' absence, sometimes it occurs almost every other year, 
sometimes twice or three times in the same year. It moves 
with such speed and strength... and although on one day the 
ice can scarcely be seen even from the high mountains, it has 
often occurred that on the next it fills up all harbours and 
fjords to such an extent that to observers it seems as if all the 
ice in the sea has suddenly arrived at the coast of Iceland […] 
The northerners are therefore far worse off than the south-
erners who never see this ice as, whenever it starts to drift to 
east or west, it is swept back by the strong currents of the 
great sea.30  

 
Oddur, like Arngrímur, is aware of the variability of the ice, but he is 
even more informative. It seems very likely from his descriptions that 
sea ice occurred often in his lifetime. He knew, for example, not just 
that the ice has a damaging effect, but that it makes a difference what 
time of year the ice comes, and that its presence is particularly disas-
trous during the spring and summer. As well as giving an accurate 
description of the movements of the ice, and its effects, Oddur pre-
sents an image of the ice which echoes that of the author of the King’s 
Mirror, it has “... immense breadth and horrible extent...”. As far as we 
can tell, the Qualiscunque descriptio Islandiæ is the first account of sea ice 
from northern regions to use colour imagery; the ice is “blue-green”. 
It also harks back to the naming of Iceland in Landnámabók, “And 
some people think that it was the proximity of the ice that caused 
those who first discovered Iceland to give it the name they did, either 
                                                 
30 Burg (1928) pp 4-5; and Oddur Einarsson (1971) pp. 34-35. Translated by Astrid 
Ogilvie.  
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because they first encountered it near Iceland off the coast or because 
great quantities of it reached the shores of the land itself.” As in other 
accounts, the ice is personified as a “terrible visitor” from whom the 
people of the north are “never safe”.  
 
 
Narrative descriptions of sea ice from the later Icelandic annals and official reports 
by local observers 
 
An important historical source for Iceland’s early history are the me-
dieval annals. These contain brief references to sea ice, but they are 
too brief to concern us here. The compilation of these older annals 
ceased in 1430 and, as far as we know, no attempt at historiography 
was made in Iceland for well over a century. In the seventeenth cen-
tury, annal writing resumed again, but in a rather different form. Sev-
enteenth- and eighteenth-century observers took to writing, not just a 
few lines concerning a particular year, but much more detailed ac-
counts, including information on weather and sea ice, often covering 
several pages. They are to be found in the references under Annálar 
1400–1800.  

Other valuable sources for the period ca. 1700–1900 are the 
reports of the sýslumenn or “sheriffs”. From early times, Iceland had 
been divided into a number of counties (sýsla, plural sýslur). From the 
seventeenth through the nineteenth centuries, these districts were 
administered by sýslumenn or “sheriffs” who were representatives of 
the Danish King. Iceland may be said to have become part of the 
Danish kingdom in 1536, although it was not formally subject to 
Danish laws until 1662. In the 1680s, a “Governor” or “Prefect” 
(Stiftamtmaður) was appointed over Iceland. From the early 1700s, the 
Governor became required to give an annual report on the situation 
in Iceland to the Danish government, and the sýslumenn were similarly 
required to send in annual reports to the Governor. The Sheriffs were 
generally Icelanders and there were usually twenty-two in office at any 
one time (one for each county of Iceland).31 Like the authors of the 

                                                 
31 For information on the individual sheriffs see Bogi Benediktsson, Sýslumannaæfir 
eptir Boga Benediktsson Með skýringum og viðaukum eptir Jón Pétursson (Reykjavík 1881-
1884. 
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annals they were invariably educated men, and usually combined a life 
as a farmer together with a professional position.32  

The Sheriffs’ reports to the Governor cover the period ca. 
1900 to 1896, and contain information on: legal, economic and social 
matters, issues with regard to trade, the state of the hay harvest, fish-
ing, and also weather, climate, and sea ice. They are unpublished and 
are written mainly in Danish, with some written in Icelandic. The sea-
ice imagery in the later annals and the Sheriffs’ reports is bound up 
with the impacts on the lives of the Icelandic people. Examples will 
be given below from the notably severe years of the 1690s, 1750s and 
1880s. It is of interest to note that in these years sea ice reached the 
south coast of Iceland in 1694, 1695, 1756, 1881, 1882 and 1888. 
 
 
Notable sea-ice years: the 1690s, 1750s and 1880s 
 
Severe winters occurred in 1690, 1691,692, 1695, 1696, 1697, 1699 
and 1700, and sea ice occurred in 1692, 1694, 1695, 1697 and 1699. 
The sea-ice years of 1694 and 1695 were particularly heavy. In 1694 
the ice seems to have reached as far as the Westman Islands, and in 
1695, the ice penetrated even further round the south coast, past Rey-
kjavik.33 Several of the later annals give extensive accounts of these 
years. One example may be taken from Vallaannáll. The author of this 
annal, Eyjólfur Jónsson, lived mostly in the north, but this year he 
was in the south, and in a good position to give an accurate descrip-
tion of the ice and how long it stayed. He wrote:  

 
Sea ice came to the north and lay to the time of the Alþing 
(end of June). On the 14/2434 April, a great deal of sea ice 
came into Nesjaflói (modern Faxaflói). Northerly weather had 

                                                 
32 Astrid E. J. Ogilvie, Bréf sýslumanna til stiftamtmanns og amtmanns: Environmental images 
of nineteenth-century Iceland from official letters written by district sheriffs. 
http://www.inor.is/index.php?m=N&id=ASTRIDGR1&sid=OGILVIE, (2007); 
Astrid E. J. Ogilvie, “Bréf sýslumanna til stiftamtmanns og amtmanns: Environ-
mental images of nineteenth-century Iceland from official letters written by district 
sheriffs” in Marie Wells (ed.), The Discovery of Nineteenth-Century Scandinavia (Norwich 
2008) pp. 43-56. 
33 Astrid E. J. Ogilvie, “Documentary evidence for changes in the climate of 
Iceland, A.D. 1500 to 1800“ in Raymond S. Bradley and Philip D. Jones (eds.), 
Climate Since A. D. 1500 (London & New York 1992) p. 101. 
34 Old and New Style dates. 



Astrid E. J. Ogilvie 
 

151 
 

brought it to the eastern and southern coasts of the country 
and it filled up all bays in the south. Some of the ice drifted 
into the fishing grounds belonging to the people of Seltjörn 
[now part of Reykjavik] and ice floes drifted into bays. Both 
the southern and eastern coasts were packed with ice […] It 
stayed in Nesjaflói to about the end of the fishing season 
(1/11 May). Sea ice had not come to Suðurnes in eighty years 
[since 1815].35 

 
The 1750s were one of the most severe decades since the 1690s, with 
cold years occurring one after the other from 1751 to 1757. Sea ice 
was present in 1751, 1756, 1759 and 1760. It would appear that the 
coldest year of this decade (and probably one of the coldest of the 
eighteenth century) was 1756. Sea ice surrounded the country, as in 
1695. It came first to the north in March, and then spread along the 
eastern and southern coasts. The letter quoted below is written by 
Sheriff Bjarni Halldórsson at Þingeyrar, Húnavatnssýsla. 
 

During the present summer I have not had the good fortune 
to receive letters that were expected from Copenhagen with 
the Skagastrond ship as its arrival has been prevented by the 
drift ice off the whole of the northern coast. However, I 
should not wish to neglect to tell your noble Excellency of the 
present circumstances here in the district which are now, in 
truth, far worse than they have ever been in the memory of 
man; in all these severe seasons and difficult times, no place in 
the country is in such a terrible situation as this, and the 
neighbouring Skagafjord district, as much of the cattle was 
lost; the rest sold to Copenhagen. The sea was covered by ice 
the whole summer and this has prevented all fishing and all 
delivery of foodstuffs from Copenhagen and also affected the 
grass crop. And it has not been possible to harvest the little 
which has grown because of the continual fog, sleet and rainy 
weather caused by the ice, together with a strange cold in the 
air […] In this district during the winter and spring, 70 people 
died of hunger and lack of food, but many left the farms on 
which they lived and sought help and charity in other parts of 
the country.36 

 

                                                 
35 Vallaannáll, Annálar 1400–1800, I (Reykjvaik 1922-1927), p. 412 
36 Extract from letter written by Sheriff Bjarni Halldórsson, dated 22 September 
1756, Þingeyrar, Húnavatnsýsla. Bréf úr Húnavatnsýslu til Stiftamtmanns 1736-
1792, Þjóðskjalasafn (National Archives) Reykjavik. 
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The 1880s, specifically the period from 1881 to 1888, were unusually 
severe climatically, and they have come to be known as the “Dire 
Years”.37 Sea ice was present in 1881, 1882, 1883, 1886, 1887 and 
1888. As noted above, it is most unusual for the ice to reach the south 
coasts, but this was the case in three of these years, in 1881, 1882 and 
1888. A succession of poor summers caused consecutive hay-crop 
failure. It was during the “Dire Years” that many people abandoned 
their homes and left Iceland, and emigration to the United States and 
Canada reached a peak.38 The reasons for this were complex, but 
doubtless the severe weather played a part. Iceland’s last great subsist-
ence famine occurred during the 1880s.  

One of the most severe winters of the period, and indeed, of 
the entire nineteenth century occurred in 1880–1881. This winter, a 
precursor to the famine, is described in many sources of the time, and 
in all of the sheriffs’ letters for this year. One example may be given. 
The extract cited here is translated from a report by Sheriff Lárus 
Blöndal written on 1 October 1881 in the Húnavatn district in the 
north. 
 

The extremely severe weather which began in earnest in the 
middle of November (1880) lasted until the beginning of 
April (1881). It was the general opinion, that no one now liv-
ing had experienced such long-lasting and severe frost. This 
was frequently between 12 and 30 degrees Réamur and was 
often around 20 degrees. There was frequent fog due to the 
sea ice, and the bay of Húnaflói was full of sea ice. The spring 
was cold and dry and the grass growth was of the poorest 
quality. The summer was also cold and dry and there was also 
night frost.39  

 
The images of sea ice that are evoked in the later annals and the Sher-
iffs’ letters all suggest, above all, a sense of the helplessness of people. 
The ice is always associated with severe weather and unusual cold. It 
is well known that the stress of cold affects both humans and animals 
negatively. The association of lowered temperatures and poor grass 
                                                 
37 Frank Ponzi, Ísland fyrir aldamót: harðindaárin 1882–1888. Iceland: the dire years: 1882–
1888, úr ljósmyndum og dagbókum Maitland James Burnett og Walter H. Trevelyan, 
Mosfellsbær, Brennholt 1995. 
38 Ponzi (1995). 
39 Extract from letter written by Sheriff Lárus Blöndahl, dated 1 October 1881, 
Kornsá, Húnavatnsýsla. Islands Journal 15/2194, Þjóðskjalasafn (National Ar-
chives) Reykjavik. 
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growth is also well known, and is evident from the early story of Flóki 
Vilgerðarson through to the sixteenth-century account by Oddur 
Einarsson to modern scientific studies.40 The ice is also frequently 
accompanied by fog, hence visibility is decreased, furthering the sense 
of helplessless. The fog and cold are also reminiscent of the Norse 
underworld, the realm of the goddess Hell. Not only are people pre-
vented from going out fishing, but trading vessels are unable to land. 
Occasionally the ice brings a further danger when polar bears accom-
pany the ice to shore. Thus, in every sense, the ice brings hunger and 
misery in its wake. The sea ice, clad in vestments of pale ghostly 
whiteness is, in essence, a harbinger of death.  
 
 
Hafísinn, “The Sea Ice”, by Matthías Jochumsson 
 
Matthías Jochumsson was born at Skógar in Þorskafjord in the west-
ern fjords on 11 November 1835, the son of a poor farmer, and he 
died in Akureyri on 18 December 1920.41 The house in which he lived 
in Akureyri, Sigurhæðir, is still standing, located on a height just above 
the centre of the town. He was a many of many talents: poet, transla-
tor, journalist, dramatist, and editor, who became a much-loved na-
tional figure. He was ordained as a Lutheran minister when he was 30. 
In 1900 he was given a poet’s pension. He is renowned for his trans-
lations into Icelandic of works by Shakespeare, Ibsen and Byron, but 
is perhaps best known for his poetry, in particular for his composition 
of Iceland’s national anthem. He is also renowned for his poem, 
Hafísinn, “The Sea Ice”. He composed this just before Easter in 1888 
after the series of severe years with much sea ice described above. He 
had moved to Akureyri in the north of Iceland in 1887, so he was 
well-positioned to see the most severe effects of the ice in the north. 
Supposedly he began to write the poem on seeing the ice glide into 
Eyjafjörður, adjacent to Akureyri.42 

The image of sea ice as Iceland’s enemy is established at the 
very beginning of the poem in the first verse: Ertu kominn, landsins forni 
fjandi? – “Have you come, Iceland’s ancient enemy?” He likens the ice 

                                                 
40 Sturla Friðriksson, “The effects of sea ice on flora, fauna, and agriculture,” Jökull 
19 (1969) pp. 146-157. 
41 Sigurður Guðmundsson, “Matthías áttræður,” Skírnir 90 (1916), pp. 1-16. 
42 Sigurður Guðmundsson (1916). 



Astrid E. J. Ogilvie 
 

154 
 

to a fleet of silver, silfurfloti, “come to torment us”. The power of the 
metaphor lies partly in the fact that silver is a beautiful metal, but in 
this case what should give pleasure is giving torment instead. The ship 
metaphor continues as it is said that the goddess Hell, or Helja, is 
sitting in the bow of the ship. Hell was the goddess of the underworld 
in Norse mythology, and her realm was associated with cold and 
darkness, just as the sea ice is. She is giving out plates of hunger, hun-
gurdiskum. A sketch of sea ice was made by the Norwegian explorer, 
Fridtjof Nansen, on 18 April, 1882 during his first visit to the Arctic, 
and during one of the severe ice years noted above. It is to be found 
in the book on his travels during the year this year and illustrates pan-
cake ice, known in Icelandic as íslummur, but also evocatively as hun-
gurdiskar or, “plates of hunger”.43 The sea ice invariably brought fam-
ine and hunger to the Icelandic people. In the second verse, Matthías 
asks the question: Hvar er hafið? hvar er beltið bláa, bjarta, frjálsa, sil-
furgljáa? “Where is the ocean? Where is the belt of blue, light, free-
dom, the gleam of silver?” The answer is that joy and beauty are gone, 
the people of Iceland, and their story, is over. There is only death, and 
the twilight of the gods. In the third verse, the ice is likened to ghosts 
– eins og draugar milli leiða – the image of whiteness and coldness is 
striking. In the fourth verse, the image of the ice as a personification 
of evil who has preyed on the people of Iceland is contined. The ice is 
sucking Iceland’s very lifeblood: þú hefir drjúgast drukkið Íslands blóð, 
“You have drunk Iceland’s blood to the last drop”. In short, the im-
ages associated with the sea ice involve cold, whiteness, cruelty, evil 
and the presence of death and creatures of the underworld. However, 
the poem ends with an exhortation to humanity to fear not, there is a 
power stronger than the ice: from the deeps of death, the power of 
the Almighty emerges victorious. 
 
 
Concluding remarks 
 
Famines and dearths which were due in large measure to climate im-
pacts occurred many times during the history of Iceland. Sea ice was 
always implicated in these events. In the sections above, images of sea 
ice drawn from a selection of narrative accounts have been discussed. 

                                                 
43 Fridtjof Nansen, Hjá selum og hvítabjörnunum (Icelandic translation of Fridtjof 
Nansen, Blandt Sel og Björn, 1924), (Reykjavík 1967). 
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These accounts were all drawn from different genres, from early geo-
graphical works, to sagas, to narratives that purport to be factual, such 
as those of the later annals and the Sheriffs’ letters. Although all the 
sources discussed above present forceful images of the fear and dis-
tress evoked by the ice, there can be little doubt that it is the work of 
literature, the poem, Hafísinn, which gives the most vivid and lucid 
images of Iceland’s ancient enemy. 
 
 
 
 
 
 
 
Summary: 
 
An Ancient Enemy Observed: Images of Sea Ice in Selected 
Narratives of Ice-land from the Settlement to the Late Nine-
teenth Century 
 
The association of Iceland with the element of ice is implicit in its 
very name, and throughout its history the country has been affected 
greatly by the sea ice which reached its shores via the East Greenland 
current, and the writings on ice are legion. This paper examines imag-
es of ice as seen in a variety of narrative accounts of Iceland. Because 
of the wealth of material, the discussion will be limited to: early his-
torical writings from Iceland such as Landnámabók (“The Book of 
Settlements”); medieval writings such as the Konungs skuggsjá (“The 
King’s Mirror”); the sixteenth-century accounts of Iceland written 
partly as refutations of inaccurate accounts by foreigners; seventeenth 
to nineteenth-century descriptions found in the later Icelandic annals 
(Íslenzkir Annálar) and in certain official reports in the form of un-
published letters of the county sheriffs and governors (Bréf sýslumanna 
og amtmanna); and, finally, the image of sea ice as depicted in the poem 
by Matthías Jochumsson, Hafísinn, “The Sea Ice”. The ice is invariably 
personified as, at best, an unwelcome guest, at worst, an evil enemy. 
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Karl Marx historieteori: En rationell 

rekonstruktion 

 
Rodney Edvinsson 

 
 
 
Inledning1 
 
Den senaste finanskrisen har visat på ny ekonomisk aktualitet för Karl 
Marx teori om kapitalismens inneboende motsättningar, och att det 
kan behövas nya analyser av hans historieuppfattning.2 Medan Marx 
teorier fortfarande dyker upp lite varstans inom olika universitetsäm-
nen, till och med inom teologin, har de emellertid helt försvunnit som 
referensramar inom de ekonomiska vetenskaperna. Det är, som Da-
niel Ankarloo skriver, olyckligt.3 

En stor del av Marx filosofi och historieuppfattning, till ex-
empel teorin om motsättningar och olika stadier i historien, härstam-
mar från den tyska idealistiska filosofin, särskilt av Hegels märke. De 
franska upplysningsfilosoferna försökte vidare tillämpa en materialist-
isk syn på samhället redan på 1700-talet. Darwins evolutionsteori, 
som är materialistiskt grundad, anammade Marx nästan i sin helhet, 
med vissa reservationer. Mycket av Marx ekonomiska analyser, som 
arbetsvärdesläran och kristeorin, är direkt hämtade från klassisk eng-
elsk politisk ekonomi. Socialistiska tankegångar har slutligen idéhisto-
riska rötter långt bortom Marx. Det radikalt nya hos Marx är själva 
kombinationen av dessa olika komponenter i en enhetlig teoretisk 

                                                 
1 Jag vill tacka Riksbankens Jubileumsfond och Swedish Collegium for Advanced 
Study (SCAS), som finansierar min forskning inom ramen för programmet Pro 
Futura Scientia VIII. 
2 Tom Jeannot, “The enduring significance of the thought of Karl Marx”, Interna-
tional Journal of Social Economics 37:3 (2010) s. 214. 
3 Daniel Ankarloo, “Ett kvartssekel utan Marx kritik av den politiska ekonomin”, 
Fronesis 28 (2008) s. 24. 
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ram.4 En sådan syntetisering av tidigare enskilda spridda analyser är 
någonting som kännetecknar många stora tänkare. 

Syftet med föreliggande uppsats är att göra en rationell re-
konstruktion av Marx historieuppfattning. Till skillnad från en histo-
risk rekonstruktion, som sätter in författares idéer i sitt eget samman-
hang, innebär en rationell rekonstruktion att äldre döda tänkare be-
handlas som om de vore samtida. Genom att deras idéer så att säga 
abstraheras från den historiska kontext som de verkade i, och tänkan-
det betraktas som tidlöst eller åtminstone ”översatt” till nutiden, kan 
tolkningen också göras med en samtida begreppsapparat.5 Även om 
den rationella rekonstruktionen har anklagats för att vara anakronist-
isk går det inte undvika att historien alltid i någon mån kommer att 
analyseras med nuets referensramar. Att många av Marx efterlämnade 
skrifter är ofullständiga, och ibland även innehåller självmotsägande 
utsagor, har gett upphov till flera motsatta tolkningar.6 Många tidigare 
uttolkningar av Marx teori tenderar att antingen vara historiska rekon-
struktioner, där hans tänkande relateras till en historisk kontext, eller 
dogmatiska ansatser, där Marx’ teori reduceras till enkla scheman för 
att passa in i uttolkarens egna syften.7 Målet med föreliggande uppsats 
är att förutsättningslöst leta efter en röd tråd i Marx skrifter, och un-
dersöka den inre logiken i hans historieteori, utan att samtidigt analy-
sera den historiska kontext som Marx verkade i, eller argumentera för 
en specifik marxistisk historiesyn. Samtidigt tar uppsatsen ställning för 
att vissa uttolkningar av Marx ligger närmare den uppfattning som 
Marx verkligen förfäktade. En tolkningsstrid rör exempelvis frågan 

                                                 
4 Johan Lönnroth, Politisk ekonomi: Svenska och internationella tanketraditioner (Stock-
holm 1996) s. 64 ff. 
5 Mark Blaug, “Misunderstanding classical economics: The Sraffian interpretation of 
the surplus approach”, History of Political Economy 31:2 (1999) s. 213-236; Bo Sandel-
in, ”Doktrinhistoria för att förstå nutida tänkandet”, Ekonomisk Debatt 20:7, s. 573. 
6 Marcello Musto, “The rediscovery of Karl Marx”, International Review of Social Histo-
ry 52:3 (2007) s. 477-498.  
7 Paresh Chattopadhyay, “The myth of twentieth-century Socialism and the continu-
ing relevance of Karl Marx”, Socialism and Democracy 24:3 (2010) s. 23-45; Daniel 
Ankarloo, “Tom form och total negativitet: Den komplexa varuproduktionens 
funktionssätt”, Fronesis 28 (2008) s. 144-154. Johan Söderberg menar t. ex. att den 
marxistiska historieforskningen har hämmats av en ofullständig tolkning av begrep-
pet produktionssätt i unilinjära termer, en tolkning som inte stämmer överens med 
Marx egna skrifter, Johan Söderberg, ”1809: En borgerlig revolution?” i Anders 
Björnsson, Christine Bladh, Ulrika Moberg och Janken Myrdal (red.), Den moderna 
människans uppkomst och andra uppsatser (Stockholm 2000) s. 184. 



Rodney Edvinsson 
 

161 
 

om Marx menade att klasskampen eller produktivkrafternas utveck-
ling var den främsta drivkraften i historien.8 Jag argumenterar för att 
han såg produktivkrafterna som mer grundläggande än klasskampen. 
Uppsatsen argumenterar också mot synen om ett epistemologiskt 
brott hos Marx. Att ställa en humanistisk tolkning (av den unge Marx) 
mot en anti-humanistisk tolkning (av den gamle Marx) skapar en 
konstgjord motsättning; en motsättning som Marx själv ville över-
brygga.9 

Mer specifikt fokuserar kapitlet på följande frågeställningar: 
 
1) Hur kan Marx historieteoretiska grundtankar klassificeras? 

Vilka implicita filosofiska förutsättningar görs i hans texter? 
2) Vad finns det för koppling mellan hans syn på den 

mänskliga naturen och hans historieuppfattning? I vilken utsträckning 
ser han den mänskliga naturen som historiskt föränderlig? 

3) Vilken syn hade han på historiens mönster, regularitet och 
rörelseriktning? Vilka är de grundläggande drivkrafterna bakom histo-
risk förändring enligt honom? 

 
Marx historieuppfattning korrelerar starkt med å ena sidan hans poli-
tiska ståndpunkter och å den andra sidan hans vetenskapliga och filo-
sofiska premisser. Den huvudproblematik Marx brottades med var att 
förstå kapitalismens funktionssätt utifrån ett filosofiskt, socialt, poli-
tiskt och historiskt perspektiv. Han benämnde sin historieteori ’histo-
riematerialism’, och ansåg att också Engels hade upptäckt den obero-
ende av honom.10 I Kapitalet, hans magnum opus som kom ut i tre 
band, behandlar Marx de grundläggande ekonomiska begreppen. Men 
hans uppfattning kommer fram i många andra skrifter, en del gemen-
samt författade med Engels. Ett centralt verk på svenska är exempel-
vis den 700-sidor tjocka volymen Ekonomiska skrifter i urval av Marx 
och Engels.11 Engels har också redigerat verk som gavs ut efter Marx 

                                                 
8 Jean L. Cohen, Class and Civil Society: The Limits of Marxian Critical Theory (Amherst 
1982). 
9 Louis Althusser, For Marx (New York 1970); Ankarloo, “Tom form och total 
negativitet” (2008) s. 149. 
10 Tom Bottomore (red.), A Dictionary of Marxist Thought (Oxford 1991) s. 234 ff. 
11 Karl Marx och Friedrich Engels, Ekonomiska skrifter: Skrifter i urval (Staffanstorp 
1975). 
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död, främst andra och tredje bandet av Kapitalet. Engels roll för Marx 
historieteori är omdebatterad12, men är inte ett ämne för detta kapitel. 
 
 
Vetenskaplig och filosofisk utgångspunkt 
 
Historiefilosofin brukar delas in i två områden. Den analytiska eller 
kritiska historiefilosofin strävar efter att klargöra de begrepp och kon-
struktioner som historiker använder. Den substantiella eller spekula-
tiva historiefilosofin handlar istället om historieförloppet som sådant, 
om historiens mönster, progression, mål, etc.13 Marx kan sägas ha 
tagit upp element från båda traditionerna, substantiella historiefiloso-
fiska frågeställningar kombineras med – inte alltid så noggranna – 
analytiska begreppsdefinitioner. 

I Den tyska ideologin hävdar Marx och Engels att deras ansats 
är vetenskapligt grundad, då den inte bygger på några filosofiska 
dogmer och kan verifieras på ett strikt empiriskt sätt. Samtidigt är det 
ingen tvekan om att deras teser underbyggs med vissa filosofiska ut-
gångspunkter.14 

Materialismen och dialektiken är de två grundbultarna i Marx 
vetenskapliga och metodologiska utgångspunkt. De är två ’poler’ som 
delvis kompletterar och delvis står emot varandra: 

1) Den materialistiska utgångspunkten föranledde Marx att 
betona vissa begränsande faktorer för människans handlande i det 
mänskliga samhället och historien, vilka bör sökas i de materiella vill-
koren. Det finns sålunda lagar ”som verkar med järnhård nödvändig-
het”.15 Denna typ av formulering har föranlett många, både anhängare 

                                                 
12 Sven-Eric Liedman, Motsatsernas spel: Friedrich Engels' filosofi och 1800-talets vetenskap, 
Andra reviderade upplagan (Malmö 1983); Sven-Eric Liedman, “Engelsismen”, 
Fronesis 28 (2008) s. 133-140, Musto (2007). 
13 Michael Stanford, A Companion to the Study of History (Oxford 1994) s. 230 ff; 
Ronald Field Atkinson, Knowledge and Explanation in History: An Introduction to the 
Philosophy of History (London 1978) s. 1 ff. 
14 Karl Marx och Friedrich Engels, ”Den tyska ideologin” i Sven-Eric Liedman 
(red.), Människans frigörelse: Ett urval ur Karl Marx skrifter (Göteborg 1995). 
15 Karl Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Bok 1: Kapitalets produktionspro-
cess, Fjärde upplagan (Lund 1981) s. 4. 
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och kritiker, att tolka Marx historieteori som deterministisk, reduk-
tionistisk, anti-humanistisk och till och med fatalistisk.16 

2) Dialektiken gör dock att Marx på andra ställen i herak-
leitisk anda betonar samhällets föränderlighet, komplexitet och sud-
dighet. De järnhårda lagarna verkar efter omständigheterna inte med 
så järnhård nödvändighet. Inte heller kan man enligt honom bara stu-
dera de objektiva ekonomiska och sociala villkor människor tvingas 
leva under. Även om dessa är primära i analysen betonas också deras 
föränderlighet och människans förmåga att omdana sina villkor. Detta 
har föranlett många att tolka honom som humanist och voluntarist.17 
 
Det finns mot denna bakgrund en spänning i Marx tänkande. Althus-
ser ställer den unge humanistiske Marx mot den mogne vetenskapliga 
Marx. Däremellan skulle det någon gång ha skett ett epistemologiskt 
brott i hans vetenskapliga utveckling.18 Samtidigt finns det en tydlig 
kontinuitet mellan den unge och gamle Marx. Marx försöker episte-
mologiskt syntetisera två skilda perspektiv. Häri ligger delvis hans 
originalitet. 

En kritik av Marx vetenskapsteori är att den innehåller starka 
metafysiska inslag. Ett exempel på detta är att Marx, i Hegels efter-
följd, skulle ha hävdat att all evolution representerar en tes, en antites 
eller en syntes eller någon annan ’dialektisk lag’. Enligt anarkisten 
Kropotkin är det en metod som innebär att man försöker påtvinga 
den historiska verkligheten sin idé istället för att förutsättningslöst 
utgå från empiriska fakta.19 Både Hegel och Marx tog dock avstånd 
från tes-antites-syntes-triaden som livlösa formler. Triaden formule-
rades i själva verket av Fichte men har felaktigt tillskrivits de båda 
förra.20 Som Sven-Eric Liedman visar är det Engels som använder 
begreppet ”dialektisk lag”, inte Marx, även om det finns formuleringar 
hos Marx som går i den riktningen.21 Janken Myrdal menar att marxis-

                                                 
16 Howard Sherman, “Marx and determinism”, Journal of Economic Issues 15:1 (1981) 
s. 61-71; Cohen (1982); Karl Popper, The Poverty of Historicism (London och New 
York 2002) s. 46. 
17 Sherman (1981). 
18 Althusser (1970), Ankarloo, “Tom form och total negativitet” (2008). 
19 Peter Kropotkin, Anarkism och modern vetenskap (Stockholm 1914) s. 27. 
20 Lawrence Wilde, Marx and Contradiction (Aldershot 1989) s. 13. Se äv. Karl Marx, 
Filosofins elände: Svar på Proudhons ”Eländets filosofi” (Göteborg 1981) s. 108 ff för en 
polemik mot Proudhon för hans användning av ”triad-schemat”. 
21 Liedman (2008) s. 138. 
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ters ambition att tillämpa dialektiken på naturvetenskapen har visat sig 
vara misslyckad, men att dialektikens stora styrka är att den kan till-
lämpas på den mänskliga historien. Motsättningar som en drivkraft 
bakom historien och samhället är ett mycket centralt analysverktyg, 
men inom naturvetenskapen går det inte att prata om motsättningar 
på samma sätt.22 Vilken ståndpunkt som Marx verkligen intog i den 
här frågan, om han ens hade en klar uppfattning, går antagligen inte 
att svara på. 

Enligt Marx finns ingen teorifri eller neutral vetenskap. Varje 
empirisk studie innehåller förutsättningar som automatiskt förvränger 
våra fakta. Marx kritik mot den dittillsvarande materialismen var att 
den bortsåg från människans verksamma och subjektiva sida, hennes 
ovan nämnda förmåga att förändra sina egna villkor. Denna passiva 
mekaniska materialism förmår därför inte att sträcka sig över den iso-
lerade individen och det rådande borgerliga samhället. Marx kritik av 
den gängse vetenskapen är dess passiva syn på kunskap. Vetenskaps-
mannen betraktas som en passiv mottagare av fakta som erhålls från 
naturen. Dessa fakta ses därför som ’teorifria’ och ’säkra’. Denna upp-
fattning benämner Marx ”åskådande materialism”. Han menar istället 
att kunskap varken kan ses som något rent aktivt, subjektivt eller rent 
passivt, objektivt, utan att i ”praxis måste människan bevisa sanning-
en… i sitt tänkande”.23 
 
 
Naturalism och konstruktivism 
 
Marx utvecklade aldrig någon systematisk teori om den mänskliga 
naturen, men han har ändå gjort viktiga bidrag i frågan, både i hans 
filosofiska ungdomsskrifter och i de mognare arbetena. 

En viss skillnad i betoning finns. Det märks om man till ex-
empel jämför Ekonomisk-filosofiska manuskripten (skrivna 1844) och Den 
tyska ideologin (som författades två år senare tillsammans med Engels). 
I de förra diskuterar Marx människans artväsen i allmänhet, såväl den 
materiella som den andliga sidan.24 Det är också här han lägger fram 
sin berömda teori om människans alienation eller förfrämligande inför 

                                                 
22 Janken Myrdal, Spelets regler i vetenskapens hantverk: Om humanvetenskap och naturveten-
skap (Stockholm 2009) s. 114-117. 
23 Karl Marx, ”Teser om Feuerbach” i Liedman (1995) s. 131. 
24 Karl Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 73. 



Rodney Edvinsson 
 

165 
 

sig själv och sitt eget artväsen, vilket har starka normativa undertoner 
(hur den ”riktiga människan” borde vara). I det senare verket under-
stryks mycket starkare den mänskliga naturens dynamiska och histo-
riska karaktär, och hur den bestäms av specifika miljömässiga förhål-
landen.25 Delvis kan spänningen förklaras med att Marx under dessa år 
alltmer anammade en mer empirisk och praktiskt orienterad stånd-
punkt.26 

En liknande spänning i Marx tänkande är den mellan en na-
turalistisk uppfattning om människan och en konstruktivistisk eller 
humanistisk. Marx naturalism innebär att han ser människan som en 
del av och begränsad av naturen, hans konstruktivism att han ser 
henne som en varelse vilken genom sin egen praktik förändrar sig 
själv. 

Marx är kritisk till den extrema arbetsdelningen i det moderna 
samhället, speciellt mellan fysiskt och mentalt arbete. Den bidrar till 
omänskliga förhållanden, att människans kreativitet och behov av 
sammanhang förkvävs. Detta vill han råda bot på i ett framtida kom-
munistiskt samhälle. ”Först i gemenskap med andra har individen tid 
att utveckla sina anlag allsidigt”27, hävdar Marx och Engels. De be-
skriver ett samhälle där ingen människa är hänvisad till en speciali-
serad arbetsuppgift. Istället kan var och en utbilda sig efter sina öns-
kemål. Produktionen ska skötas om av samhället, och det gör det 
möjligt ”för mig att göra det ena i dag, det andra i morgon, jaga på 
morgonen, fiska på eftermiddagen, sköta kreatur på kvällen och kriti-
sera efter kvällsmaten, allt efter vad jag vill, utan att jag för den skull 
någonsin blir jägare, fiskare, herde eller kritiker”.28 

En välvillig tolkning av Marx skulle kunna vara att han både 
har en statisk och en dynamisk syn på den mänskliga naturen, att han 
antog att människan både äger universella, invarianta drag som gäller i 
alla samhällen och egenskaper som varierar mellan olika historiska 
epoker. På så sätt kan han både undvika en fullkomligt relativistisk 
syn på människan och en ensidigt biologisk, psykologisk, ekonomisk 
eller kulturell determinism. Människans biologiska och psykologiska 
egenskaper konstituerar då den mer invarianta egenskapen, medan de 
ekonomiska och kulturella dragen blir mer historiskt relativa. 

                                                 
25 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 137 ff. 
26 Marx, ”Teser om Feuerbach” (1995) s. 133. 
27 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 194. 
28 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 152. 
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Marx syn på den mänskliga naturen och samhället är i min 
tolkning holistisk. Den mänskliga naturen blir då en totalitet av olika 
ontologiska nivåer. Människan kan inte betraktas som en isolerad 
individ skild från sin naturliga och sociala omgivning. Naturen beskri-
ver Marx som människans ”oorganiska kropp” eftersom hon utnyttjar 
och bearbetar alla dess delar. Tanken lånar han från naturfilosofiska 
spekulationer, närmast från Hegel.29 Den mot mitten av 1800-talet 
gängse uppfattningen om ett motsatsförhållande mellan individ och 
samhälle kritiserar Marx starkt. Samhället eller det kollektiva intresset 
är ingenting som kan stå över individerna. Därför är också Marx mot-
ståndare till staten, eftersom den är en förtryckarapparat som reser sig 
över individerna och därmed över samhället. Staten kan aldrig repre-
sentera hela samhället, alla individerna.30 Samtidigt är individerna en 
del av samhället. Vad vore människor utan sina relationer till andra 
människor, utan språket varigenom de står i förbindelse med andra, 
utan sin förmåga att kunna känna med sina medmänniskors sinnen 
och njuta av andras njutningar, utan sina samhälleliga organ?31 

Med Marx ord är samhället ingen fast kristall som kan plock-
as isär, utan en levande organism, vars olika delar intimt hänger sam-
man på ett komplext sätt.32 Han anser att den abstrakta individual-
ismen, i form av privategendom och marknad, och den abstrakta kol-
lektivismen, i form av staten, är ett uttryck för människans alienering 
från sin egen mänsklighet. Den splittrar den ”totala människan”, den 
”individuelle samhällsvarelsen”.33 

Marx ställer i min tolkning individ och samhälle på samma 
parallella ontologiska nivå. På så sätt skiljer sig hans holism både från 
senare perioders anti-humanistiska strukturalism (som betonar 
systemnivån i analysen) och metodologiska individualism (som lägger 
tonvikten på individens motiv och handlingar). 
 
 
Människan som historisk varelse 
 
Marx syn på människan är historisk och dynamisk. Marx poängterar 
på olika ställen att människan till skillnad från djuren på ett medvetet 
                                                 
29 Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 71. 
30 Denna tolkning av Marx görs också av Chattopadhyay (2010). 
31 Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 96 ff. 
32 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 6. 
33 Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 97. 
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sätt kan förändra sina existensförutsättningar och därmed sig själv. 
Människans moral och samhälle kan därmed inte likställas med dju-
rens. Den är till stora delar konstruerad, och inte som hos djuren rent 
instinktiv. Ett tydligt exempel på detta synsätt är hans kritik av Malt-
hus’ befolkningsteori, som han menar är transhistorisk och inte ser att 
”varje särskilt historiskt produktionssätt har sina särskilda historiska 
befolkningslagar.” Abstrakta befolkningslagar existerar enligt Marx 
endast för växter och djur, eftersom människan till skillnad från dju-
ren har förmågan att förändra sina egna naturliga betingelser.34 

I Den tyska ideologin skisserar Marx och Engels på en modell 
för historiens utveckling.35 Utgångspunkten är människans allmänna 
situation. De börjar inte med medvetandet, utan slutar med det. Även 
om det är genom sitt medvetande som människan skiljer sig från dju-
ren, kan medvetandet aldrig vara någonting annat än det medvetna 
varat. 

Det är människans vara som är hennes verkliga livsprocess, i 
interaktionen med naturen. Vad som skiljer människans interaktion 
med naturen från djurets är arbetet, att människan producerar sina 
livsförnödenheter. Och även om till exempel ”ett bi bygger vaxceller 
med en skicklighet som gör mången mänsklig byggmästare skamsen” 
utmärker sig det mänskliga arbetet ändå genom att det är en medveten 
process. Till skillnad från biet har byggmästaren ”byggt cellen i huvu-
det, innan han bygger den i vax”.36 

Varje historieteori måste börja med att undersöka männi-
skans existensvillkor och därmed också förutsättningarna för att hon 
överhuvudtaget ska kunna ’göra historia’. Dessa förutsättningar sam-
manfattas under fem punkter i Den tyska ideologin, av vilka de fyra 
första handlar om basala mänskliga behov, den femte om människans 
medvetande:37 

 
1) De grundläggande behoven, framför allt livsmedel, bostad 

och kläder, samt medlen för deras tillfredsställande. 
2) Tillfredsställande av dessa behov skapar dock nya behov, 

vilket i sin tur leder till en utveckling av arbetsmedlen. 

                                                 
34 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 558. 
35 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 139 ff. 
36 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 153-154. 
37 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 147-149. 
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3) Fortplantningen, vilket i sin tur förutsätter specifika soci-
ala institutioner (familjen) och försörjning av avkomman. 

4) De sociala relationer som uppstår ur produktionen av liv, 
både det egna livet och andras. Varje industriellt utveckl-
ingsstadium eller produktionssätt är förenat med be-
stämda sociala relationer. 

5) Medvetandet, som uppstår genom tillfredsställandet av de 
mänskliga behoven, och är därför liksom detta socialt, en 
samhällsprodukt. Språket, som är medvetandets viktigaste 
komponent, uppstår till exempel ur behovet av kommu-
nikation. 

 
I andra sammanhang gör Marx en åtskillnad mellan ekonomisk bas 
och överbyggnad, som består av politiska och juridiska relationer. 
Produktionssättet inbegriper produktivkrafter och produktionsförhål-
landen, och avser samspelet mellan dessa:38 

 
1) Produktivkrafterna är de sätt på vilka människorna under 

en historisk epok bearbetar naturen för att producera sina förnöden-
heter, människans förhållande till naturen, det vill säga det teknolo-
giska kunnandet, den tekniska utrustningen och produkttyperna. 

2) Produktionsförhållanden handlar om under vilka samhäl-
leliga former denna produktion sker, vilka sociala relationer som råder 
inom produktionen. Summan av relationerna inom produktionen 
utgör den ekonomiska basen. 

 
Förändringar härstammar från den ekonomiska basen och formar 
överbyggnaden. Överbyggnaden har förstås ett eget liv, men det är 
den ekonomiska basen som på olika sätt begränsar den. Bland marxis-
ter har det dock förts en omfattande debatt om vad exakt detta inne-
bär.39 
 
 
 
                                                 
38 Karl Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin (Stockholm 1970) s. 9-10. 
39 Althusser (1970); Jonathan Friedman, “Marxism, structuralism and vulgar materi-
alism”, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland 9:3 (1974) s. 444-469; 
G. A. Cohen, Karl Marx´s Theory of History: A Defence, 7th ed. (Oxford 1991); Sean 
Creaven, Marxism and Realism: A Materialistic Application of Realism in Social Sciences 
(London 2000). 
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Historiens mönster 
 
Kan man observera någon ordning i historien? På denna fråga skulle 
antagligen Marx ha svarat både ja och nej. Marx samhälleliga lagar är 
historiskt villkorliga, och bestämmer ej verkligheten på ett exakt och 
entydigt sätt. Han argumenterar mot ekonomers uppfattning att de 
nuvarande förhållandena är naturliga, som eviga lagar som alltid måste 
styra samhället.40 Ur ett kortare tidsperspektiv förekommer en viss 
konstans, men om en tillräckligt lång period undersöks blir allt för-
gängligt. Varje nytt utvecklingsstadium skapar sina egna lagar. Fram-
för allt är det övergångar mellan en form till en annan, samt de över-
gripande lagarna som styr förändringen, som intresserar Marx.41 

Marx kan sägas ha utvecklat en stadieteori för historien. Till 
skillnad från de idealistiska stadieteorierna baseras inte hans stadiein-
delning på idéernas utvecklingsnivå, utan på produktivkrafternas. 
Framför allt markerar de olika stadierna olika utvecklingsnivåer i ar-
betsdelningen (tankar han delar med Adam Smith), vilka i sin tur 
fordrar specifika egendomsformer.42 I en av sina mer deterministiska 
stunder hävdar till exempel Marx att ”[h]andkvarnen ger ett samhälle 
med feodalherrar, ångkvarnen ett med industrikapitalister”.43 Här är 
det tydligt att Marx menar att produktivkrafterna bestämmer produk-
tionsförhållandena. Denna tolkning av Marx har bland annat anam-
mats av G A Cohen. Han argumenterar mot den alternativa marxist-
iska synen att klasskampen är en mer central drivkraft för historien än 
produktivkrafternas utveckling.44  

Stadieindelningen i Den tyska ideologin är ganska enkel och ba-
seras egentligen bara på europeisk historia. Fyra epoker anges: stam-
formen som grundades på gemensam egendom, antiken som byggde 
på slaveri, feodalismen som baserades på livegendom samt kapital-
ismen vars existensvillkor är en fri och egendomslös arbetskraft.45 

I sina senare arbeten börjar Marx bli skeptisk till ett enkelt, 
sekventiell, unilinjärt schema, inte minst för att han mer sätter sig in i 
de utomeuropeiska folkens historia. Han tar avstånd från dem som 

                                                 
40 Marx, Filosofins elände (1981) s. 128. 
41 Marx, Kapitalet, Bok 1(1981) s. 6-14; Helmut Fleischer, Marxism and History (Lon-
don 1973) s. 34-37 och 112-118. 
42 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 139 ff. 
43 Marx, Filosofins elände (1981) s. 141. 
44 Cohen (1991). 
45 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 141 ff. 
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vill förvandla hans historiefilosofi till en teori ”som är ödesmässigt 
föreskriven alla folk, vilka historiska omständigheter de än må befinna 
sig i...”46 Han börjar mer villkorslöst försöka identifiera alla möjliga 
produktionsförhållanden, utan att arrangera dem i någon specifik 
ordning. 

Vissa grundläggande aspekter av de nödvändiga historiska 
faserna vidhåller dock Marx i alla sina arbeten: 

 
1) Ett ursprungligt urkommunistiskt stadium baserat på jakt- 

och samlande alternativt tidigt jordbruk identifieras. Detta var ett 
slags fattigdomens kommunism, som nödvändiggjordes av primitiva 
förhållanden utan ekonomiskt utrymme för en social och politisk 
uppskiktning. 

2) Med jordbrukets utveckling uppkom social stratifiering 
och ett klassamhälle, ojämlikheter som upprätthölls genom staten. 
Marx menar att det som kännetecknar klassamhällen där den direkte 
producenten var innehavare av sina produktionsmedel var en ofri 
arbetskraft, exempelvis i form av livegenskap eller ett beroendeförhål-
lande till staten. Även slav- och plantageekonomin bygger på en ofri 
arbetskraft, även om slaven inte arbetar självständigt som den livegne 
under feodalismen.47 Det var dock inte alla jordbruksbaserade civili-
sationer som ledde över till kapitalistisk utveckling. Det så kallade 
asiatiska produktionssättet var till exempel en återvändsgränd enligt 
Marx. Han försöker hitta de specifika omständigheter som möjlig-
gjorde kapitalismens uppkomst genom att kontrastera Europa mot 
Asien.48 Här finns ett eurocentriskt drag hos Marx, och ett sådant 
synsätt har senare ifrågasatts.49 Johan Söderberg menar dock att det 
inte finns något stöd för påståendet att Marx skulle ha ansett att kap-
italismen alltid måste ha sitt upphov i feodalism.50 

3) Utan kapitalismen hade i sin tur den industriella omvand-
lingen inte ägt rum. Kapitalismen har utvecklat både produktivkraf-
terna och världsmarknaden, vilka utgör de viktigaste materiella förut-

                                                 
46 Karl Marx, Om förkapitalistiska produktionssätt (texturval av Erik af Ed-
holm)(Stockholm 1970) s. 11. 
47 Karl Marx, Kapitalet: Kritik av den politiska ekonomin. Bok 3: Den politiska ekonomins 
totalprocess (Lund 1978) s. 700. 
48 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 312. 
49 Joshua A. Fogel, “The debates over the Asiatic mode of production in Soviet 
Russia, China and Japan”, The American Historical Review 93:1 (1988) s. 56-79. 
50 Söderberg (2000) s. 185. 



Rodney Edvinsson 
 

171 
 

sättningarna för den moderna kommunismen. Modern kommunism 
kan bara förverkligas i världsskala. En lokal kommunism som bygger 
på fattigdom klarar sig enligt Marx och Engels inte ”vid minsta ut-
veckling av kommunikationen”.51 

 
Men Marx är inte helt kategorisk ens när det gällde dessa grundläg-
gande aspekter. Han är beredd att modifiera sitt schema i ljuset av nya 
fakta. 

I förordet till Kapitalet påstår han att det ”industriellt mera 
utvecklade landet visar det mindre utvecklade endast bilden av dess 
egen framtid”52. Mot slutet av sitt liv diskuterade han emellertid möj-
ligheten för Ryssland att med hjälp av en socialistisk utveckling i 
Europa kunna hoppa över den kapitalistiska fasen och bland annat 
med utgångspunkt i den ryska bykommunen direkt gå över till mo-
dern socialism.53 Men de allmänna grunddragen rubbas inte genom 
detta. Den ”vackraste chans, som historien någonsin erbjudit ett folk” 
att slippa genomgå ”alla det kapitalistiska systemets olycksbringande 
växlingar” möjliggjordes bara av att Europa redan hade genomgått 
dessa plågor. 
 
 
Kapitalismen och den alienerade människan 
 
Bland samhällsvetare och historiker har kapitalismens uppkomst varit 
föremål för en omfattande diskussion. Vissa har menat att kapital-
ismen är ett oundvikligt stadium i den mänskliga evolutionen när den 
uppnått en viss komplexitet. Adam Smith såg till exempel privategen-
domen och marknaden uppstå som en naturlig konsekvens av arbets-
delningens utveckling.54 För andra författare är kapitalismens fram-
växt mer beroende av tillfälligheter, vilket kan kopplas till de specifika 
omständigheter som rådde i Europa. Max Weber ville till exempel 

                                                 
51 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 154. 
52 Marx, Kapitalet, Bok 1(1981) s. 4. 
53 Marx, Om förkapitalistiska produktionssätt (1970) s. 86 ff. 
54 Robert B. Ekelund, och Robert F. Hébert, A History of Economic Theory and Method, 
4th ed. (New York 1997) s. 102-104; Adam Smith, En undersökning av folkens välstånd, 
dess natur och orsaker (Lund 1909-10). 
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förklara kapitalismen med förekomsten av en rationell europeisk men-
talitet, framför allt i form av protestantismen.55 

Liksom kapitalismen har statens uppkomst och utbredning 
varit föremål för omfattande dispyter. Vissa, från Platon till Hegel, har 
menat att en stark stat varit oumbärlig för civilisationen (och senare 
för marknaden), inte minst för dess roll som garant för invånarnas 
trygghet och frihet.56 Andra, främst anarkister och libertianer, har 
istället sett staten som ett despotiskt och onödigt ont inslag, som bara 
är intresserad av den egna fortvaron. Staten bidrar enligt dem endast 
till att förkväva den mänskliga kreativiteten.57 

Kapitalismen – vilken betraktas som en totalitet av marknad, 
privategendom, stat och klassamhälle – är det ’historiska stadium’ som 
Marx analyserar mest. Av naturliga skäl kunde han inte empiriskt stu-
dera det kapitalistiska samhällets upplösning och övergången till fram-
tidens förmodade kommunistiska produktionssätt. Hur övergången 
mellan dessa produktionssätt ska förstås utgör också en stor utmaning 
för hans teori. Hur kan kapitalismen ge upphov till ett system, kom-
munismen, som till synes är dess motsats? Och hur kan både kapital-
ismen och kommunismen vara förenliga med den mänskliga naturen? 
Marx åsikt förstås enligt min mening bäst genom hans alienations-
teori. Begreppet alienation lånar han från Hegel och Feuerbach. 

Hegel hävdade att den historiska världsanden utvecklades, 
nådde ett högre stadium, genom att först träda utanför sig själv, ge-
nom självalienering. Det alienerade tillståndet upphävdes därefter 
genom att anden gradvis kom till självinsikt. I en tredje fas förenades 
andens ursprungliga och alienerade tillstånd i en syntes; i ett högre 
stadium. Historisk utveckling sker genom ett sådant spel mellan mot-
satser.58 

Feuerbach var i motsats till Hegel, i vars idealistiska schema 
anden spelade den framträdande rollen, materialist. Han tillämpade 
alienationsbegreppet på religionen, som enligt honom var en mänsklig 

                                                 
55 Sture Martinius, Från kapitalismens uppkomst till dess genombrott i Sverige (Stockholm 
1985) s. 2-4; Max Weber, Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Lund 1978) s. 
7 ff. 
56 David Walter Hamlyn, Filosofins historia (Stockholm 1987) s. 53 ff, 139-141 och 
273. 
57 David Miller, Anarchism (London1984) s. 82-84; Ekelund och Hébert (1997) s. 
531 ff. 
58 G. W. F. Hegel, Phenomenology of Spirit (Oxford 1977); Poul Lübcke (red.), Filoso-
filexikonet (Stockholm 1994) s. 211ff. 
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skapelse men avspeglade ett för människan till synes ouppnåeligt ide-
al. Människans knäböjande och slaviskhet inför sitt eget tankefoster 
uttryckte ett slags självalienering. En av-alienering förutsätter att 
människan gör sig av med Gudstron.59 

I De ekonomisk-filosofiska manuskripten definierar Marx fyra 
olika former av alienation som specifikt uppträder under kapital-
ismen:60 

1) Människans alienation i förhållande till arbetsprodukten 
beror på att den direkta producenten inte är den som kontrollerar sin 
egen produkt. 

2) I och med detta blir arbetaren främmande för sitt eget ar-
bete, som blir ett nödvändigt ont. Till skillnad från djuren, som är ett 
med sitt livsförlopp, har människan förmåga att göra sitt eget livsför-
lopp till ett objekt för sin egen medvetna vilja. Detta kommer främst 
till uttryck i arbetet, som kännetecknas av att dess resultat finns i 
medvetandet innan det skapas. Under kapitalismen innebär emellertid 
arbetet, som hitintills varit en del av människans skapande verksam-
het, bara ett utförande av order uppifrån. Liksom djuren blir nu också 
människan i arbetet ett med sitt livsförlopp. Arbetet blir bara ett nöd-
vändigt ont, något främmande för människan. Människan hamnar i 
ett motsatsförhållande både till sitt skapande och sin skapelse, till sin 
egen livsaktivitet. 

3) Genom att människan på så sätt blir alienerad både från 
naturen och från sig själv, blir hon också alienerad från sitt eget artvä-
sen. Såväl naturen som den andliga förmågan blir bara ett medel, ett 
främmande väsen, för hennes individuella existens. 

4) Detta gör i slutändan att människan också alienerar sig 
från andra människor. Människans konkreta existens under kapital-
ismen, som till sin grundläggande karaktär är asocial, innebär ett för-
främligande inför hennes egen mänsklighet, som till sin grundläg-
gande karaktär är social. 

 
Människans konkreta existentiella vara kommer sålunda i motsättning 
till hennes essentiella vara, som en social, kreativt skapande varelse 
och som en del av naturen.61 Kapitalismen är inte bara ett historiskt, 
                                                 
59 Ludwig Feuerbach, The Essence of Christianity (Cambridge 2011); Bottomore (1991) 
s. 11-13. 
60 Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 69 ff. 
61 Med essens menas någots ’inre natur’, och existens hur detta något för tillfället är 
beskaffat. 
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övergående fenomen, den är också en samhällstyp som delvis negerar 
den mänskliga naturen. På grund av bristen på sammanhang blir sam-
hället självt någonting mystiskt, en yttre kraft som människor inte kan 
kontrollera. Arbetet och det mänskliga samhället som till sina väsen är 
sociala blir asociala och individualiserade. Människan mister kontrol-
len över sitt eget samhälle. Pengar och marknad tycks få en egen 
’makt’ som står över människor av kött och blod.62 Här återkommer i 
viss mån Feuerbachs religionsalienation i form av en penga- och varu-
fetischism. 

Denna uppfattning är delvis normativ och essentialistisk. 
Men om nu kapitalismen är så omänsklig, om den strider så pass 
mycket mot människans ’essentiella’ egenskaper, hur kan den då nå-
gonsin ha uppkommit och dessutom fortbestått? Varför har männi-
skan ’valt’ att negera sin egen mänsklighet? Marx’ svar är att kapital-
ismen har ett historiskt berättigande. Den framtvingar en enorm eko-
nomisk tillväxt och skapar därmed förutsättningarna för ett helt annat 
samhälle, kommunismen som kan bejaka den mänskliga essensen. 

Man ser tydligt här att Hegels schema om utveckling genom 
självalienering återkommer hos Marx. Men Marx vänder i sina egna 
ord Hegel ’rätt’ genom att ställa honom upp-och-ned.63 Hegels ideal-
ism bytts ut mot en materialism. Den alienation Marx skriver om 
finns inte hos någon andes medvetande, utan är en alienation som 
uppträder i den materiella verkligheten, i människors ekonomiska och 
sociala vardag. Därför kan inte heller denna alienation upphävas i 
medvetandet, genom att tänka annorlunda. Man måste ta bort de so-
ciala och ekonomiska förhållanden som skapar alienation.64 
 
 
Historiens drivkrafter 
 
Historiska förändringar förklarar Marx med hjälp av begreppet ’mot-
sättningar’,65 genom att tillämpa en relationell dialektik. Ett problem 
är att Marx aldrig ger någon exakt definition av den dialektik han till-
lämpar, och det är tydligt att han använder den på olika sätt.66 

                                                 
62 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 62-73. 
63 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 13. 
64 Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 90 ff. 
65 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 9, 97-98 och 288. 
66 Wilde (1989). 
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Vilka faktorer lyfter Marx fram som de främsta drivkrafterna 
bakom historisk förändring? Enligt Marx dialektik, till skillnad från 
Hegels idealistiska, har motsättningarna och drivkrafterna materiella 
förutsättningar. De olika motsättningarna och drivkrafterna bildar en 
hierarki, där de på lägre materiella nivåer är de primära och bestäm-
mande för de andra. 

Men för Marx är inte ekonomin eller produktivkrafterna be-
stämmande i någon kausal deterministisk mening, det råder ju en väx-
elverkan.67 Kausalitet innebär att vissa faktorer vid en viss tidpunkt 
genererar en specifik verkan.68 Modeller som bara bygger på kausal 
mekanik brukar ofta åtföljas av deterministisk materialism. Marx 
historieteori vilar inte på detta slags mekaniska kausalitet. 

Det är också tveksamt om bestämningen hos Marx är av 
funktionell natur, det vill säga att det i allmänhet ’sållas fram’ en sådan 
överbyggnad som har gynnsamma verkningar på de ekonomiska relat-
ionerna. En sådan funktionalistisk tolkning av Marx materialism har 
exempelvis gjorts av G. A. Cohen.69 Vissa funktionalistiska drag finns 
verkligen i Marx teori. På längre sikt anpassar sig samhället efter vad 
som möjliggör fortsatt överlevnad. Om inte så sker, går det under. 
Analysenheten blir här hela samhällen. Utifrån detta fågelperspektiv är 
det ’behovet’ hos denna enhet som utgör drivkraften bakom föränd-
ring och utveckling. Marx konfliktteori gör dock att hans förklarings-
modell knappast är renodlat funktionalistisk. Medan den biologiska 
funktionalismen bygger på en kausal mekanism – mutationer och 
naturligt urval – så skulle Marx samhälleliga funktionalism kunna sä-
gas bygga på de sociala motsättningarnas mekanism, där intressen hos 
specifika sociala grupper och därpå följande konflikter är den grund-
läggande drivkraften. Det som är funktionellt för en grupp blir i vissa 
situationer dysfunktionellt för samhället som helhet. 

I min tolkning av Marx betraktar han ekonomin snarare som 
den ontologiska, existentiella förutsättningen för övriga delar av sam-
hället, ’grunden’ för växelverkan. Människor måste äta och klä sig 
innan de kan ägna sig åt högre kulturella verksamheter, med Marx ord 
måste de ”vara i stånd att leva för att kunna ’göra historia’”.70 En så-
dan formulering innebär dock inte att tillfredställandet av grundläg-

                                                 
67 Fleischer (1973) s. 108 ff. 
68 Arne Jarrick och Johan Söderberg, Praktisk historieteori (Stockholm 1993) s. 57-61. 
69 Cohen (1991).  
70 Marx och Engels, ”Den tyska ideologin” i Liedman (1995) s. 147. 
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gande behov därmed kausalt skulle determinera historien, exempelvis 
den politiska utvecklingen. 

Motsättningen mellan art och natur blir i det mänskliga sam-
hället en motsättning mellan produktionsförhållanden och produktiv-
krafter.71 Motorn bakom historiens förändring blir då produktivkraf-
ternas utveckling.72 När produktivkrafterna kommer i motsättning till 
de rådande sociala förhållandena behöver de sistnämnda förändras. 

I Marx teori spelar inte enskilda individer eller personligheter 
någon större roll, vilket delvis kan förklaras av att historiematerial-
ismen inte gör anspråk på att förklara allt in i minsta detalj.73 Marx vill 
dock inte negligera den roll som subjektet och idéer spelar i historien. 
En kritik som han riktar mot den mekaniska materialismen är att den 
inte ser människans aktiva vara. Istället är det enligt Marx idealismen, 
inte materialismen, som utvecklat tankar om människans verksamma 
sida, men bara på ett abstrakt sätt eftersom idealismen ”inte känner 
den verkliga, sinnliga verksamheten som sådan”.74 

Marx är inte fatalist. Om allt skulle vara bestämt på förhand, 
då skulle det inte finnas någon mening i att bygga en politisk rörelse, 
som ju Marx försökte göra. Han menar att även om människan är 
begränsad på olika sätt så har hon en relativ frihet inom ramen för 
den materiella begränsningen. Marx materialism är inte förenlig med 
att se friheten som en illusion, som i den deterministiska material-
ismen. Ibland kan idéer och det subjektiva avgöra historien, något 
som inte står i motsats till materialismen eftersom den senare också 
ser subjektet och idéerna som materiella företeelser.75 

Hos Marx består den främsta subjektiva kraften dock av so-
ciala grupper med olika materiella intressen, under kapitalismen av de 
två huvudklasserna bourgeoisien och proletariatet. Det subjektiva blir 
i min tolkning av Marx därför främst ett kollektivt fenomen som för-
ankras i (men inte reduceras till) andra materiella ontologiska nivåer. 
 
 
 
 
                                                 
71 Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin (1970) s. 9-10 
72 Marx, ”De ekonomisk-filosofiska manuskripten” i Liedman (1995) s. 131. 
73 Bottomore (1991) s. 238. 
74 Marx, ”Teser om Feuerbach” i Liedman (1995) s. 131. Jämför med dikotomin: 
den passiva maskinen och den aktiva människan. 
75 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 13. 
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Marx kristeori 
 
Ett tydligt exempel på hur Marx använder motsättningar som histo-
riskt analysverktyg är hans diskussion om kriser under kapitalismen. 
Hans uppfattning kan kontrasteras mot senare neoklassisk national-
ekonomi, där utgångspunkten för all vidare analys är en harmonisk 
marknad utan inre motsättningar. Även om avvikelser från detta 
också studeras inom modern nationalekonomi, ifrågasätts därigenom 
inte det kapitalistiska systemet som sådant.76 

Marx utvecklar visserligen inte någon sammanhängande kris-
teori77, men han identifierar flera förslag på möjliga orsaker till att 
kapitalistiska kriser uppstår, förslag som avspeglar hans grundläg-
gande historiesyn om att produktivkrafternas utveckling hamnar i 
motsättning till de dominerande kapitalistiska produktionsförhållan-
dena. Att han pekar på flera olikartade krisförlopp, har gett upphov 
till konkurrerande marxistiska kristeorier.78 

Penningekonomins roll för ekonomiska kriser har en kopp-
ling till diskussionen om Says lag som säger att utbudet av varor gene-
rerar en lika stor efterfrågan. Marx motsätter sig denna lag, och häv-
dar att försäljning och köp i en monetär ekonomi separeras, vilket gör 
att kriser kan uppstå. Säljaren är nämligen inte automatiskt en köpare 
och kan välja att spara pengar för senare dagar.79 Detta är ett tydligt 
exempel på den dynamiska karaktären hos Marx teori. 

Marx gör en åtskillnad mellan konstant kapital, som är kapi-
talistens utgifter för maskiner, byggnader, varulager, råvaror och så 
vidare, och variabelt kapital, som motsvarar lönerna. Mervärdet eller 
vinsten uppkommer helt och hållet ur exploatering av arbetskraften, 
och exploateringsgraden är kvoten mellan mervärdet och variabelt 
kapital.80 Profitkvoten är däremot kvoten mellan mervärdet och sum-
man av det konstanta och variabla kapitalet. Profitkvoten är därför 

                                                 
76 För en diskussion om neoklassisk ekonomi ur marxistisk synvinkel, se t. ex. Rich-
ard D. Wolff och Stephen A. Resnick, Contending Economic Theories: Neoclassical, 
Keynesian and Marxian (Cambridge, MA 2012). 
77 James O’Connor, The Meaning of Crisis: A Theoretical Introduction (Oxford & New 
York 1987) s. 59-60. 
78 Paul Sweezy, Teorin för den kapitalistiska utvecklingen (Stockholm 1970) s. 137-242; 
Guglielmo Carchedi, Frontiers of Political Economy (London & New York 1991) s. 153-
216. 
79 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 97-98. 
80 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981) s. 172-197. 
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alltid mindre än exploateringsgraden (eller lika med exploateringsgra-
den om det konstanta kapitalet är noll). En del av mervärdet ackumu-
leras. Mekanismerna för ackumulationen är grunden för Marx teori 
om profitkvotens fallande tendens. Konkurrensen driver kapitalister-
na att öka utgifterna på det konstanta kapitalet i förhållande till det 
variabla kapitalet. Men om exploateringsgraden inte förändras, så in-
nebär detta att profitkvoten på sikt faller.81 

Diskussionen om huruvida profitkvoten har en långsiktig 
tendens att falla fördes redan före Marx. Många av de klassiska eko-
nomerna var intresserade av denna fråga och har delvis påverkat Marx 
idéer i detta avseende.82 Marx modell är dock av en annan karaktär än 
de tidigare teorierna. Till exempel kritiserar han David Ricardos upp-
fattning att fallet i profitkvoten orsakas av den minskande arbetspro-
duktiviteten inom jordbruket, med argumentet att Ricardo flyr från 
ekonomin för att söka skydd i organisk kemi.83 Marx hävdar att pro-
fitkvoten faller, inte för att arbetskraften blir mindre produktiv utan 
snarare för att den blir mer produktiv.84 Detta exemplifierar Marx syn 
på hur utvecklingen av produktivkrafterna hamnar i konflikt med de 
existerande kapitalistiska produktionsförhållandena (där profitkvoten 
är den viktigaste moroten i det rådande ekonomiska systemet). 

Marx menar dock inte att profitkvoten sjunker på ett meka-
niskt sätt. Han kallar profitkvotens fall för ’tendens’ och inte ’lag’. Det 
är endast under vissa omständigheter, och först på lång sikt, som dess 
effekter blir påfallande markerade. Tendensen motverkas ständigt av 
en uppsättning motverkande tendenser, vilka delvis härrör från den 
huvudsakliga tendensen själv. Allt annat lika innebär en ökning av 
exploateringsgraden eller ett förbilligande av det konstanta kapitalet 
en ökning av profitkvoten. Båda kan därför motverka ett fall i profit-
kvoten till följd av att volymen konstant kapital ökar i förhållande till 
det variabla kapitalet.85 

                                                 
81 Marx, Kapitalet, Bok 3 (1978) s. 193-211; Rodney Edvinsson, “A tendency for the 
rate of profit to fall? From primitive to flexible accumulation in Sweden, 1800–
2005”, Review of Radical Political Economics 42:4 (2010) s. 465-484. 
82 Heinz D. Kurz, “Technical progress, capital accumulation and income distribu-
tion in Classical economics: Adam Smith, David Ricardo and Karl Marx”, The Euro-
pean Journal of the History of Economic Thought 17:5 (2010) s. 1183-1222. 
83 Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft) 
(London 1993) s. 754. 
84 Marx, Kapitalet, Bok 3 (1978) s. 193-211. 
85 Marx, Kapitalet, Bok 3 (1978) s. 212-219. 
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Geert Reuten hävdar att det finns en viss tvetydighet i Marx 
skrifter och att det finns en diskrepans mellan Engels’ redigerade ver-
sion av Kapitalets tredje volym och det ursprungliga manuskriptet skri-
vet av Marx. Enligt Reuten kan det göras två olika tolkningar av Marx 
teori: antingen att profitkvoten varierar cykliskt kring en fallande 
trend eller att profitkvoten varierar cykliskt men inte nödvändigtvis 
kring en fallande trend.86 Den andra tolkningen innebär att teorin om 
en fallande profitkvot snarare reduceras till en vanlig konjunkturteori, 
vilket inte är den vanligaste tolkningen. 
 
 
Historiens övergångar 
 
När det gäller förändringar brottas Marx främst med övergången från 
ett produktionssätt till ett annat. Ofta skriver han ganska abstrakt om 
sådana övergångar, även om han ger vissa historiska exempel. Men 
det är uppenbart att alla abstraktioner och exempel för Marx tjänar ett 
enda syfte, nämligen att beskriva en möjlig framtida övergång från 
kapitalism till kommunism. Detta tenderar att ha den konsekvensen 
att Marx ibland i alltför hög grad försöker pressa in den tidigare histo-
rien i en mall som kan tjäna som politisk vägledning. 

Övergången från en samhällsform till en annan vill Marx 
varken framställa som en jämn, linjär, gradvis process eller som ett 
skifte mellan två inkompatibla kategorier. Min tolkning av Marx är att 
han försöker syntetisera båda beskrivningarna. Inom varje produk-
tionssätt finns konserverande krafter som håller ihop produktionssät-
tet och gör att det kan fungera utifrån sina egna inneboende lagar. 
Samtidigt kan inte två på varandra följande produktionssätt vara vä-
sensskilda i en absolut mening, då skulle inte övergången dem emellan 
vara möjlig. Det måste finnas ett frö av det nya produktionssättet i det 
gamla. I övergångsformen måste element från båda produktionssätten 
göra sig starkt gällande. Eftersom två produktionssätt delvis också är 
oförenliga sker övergången dem emellan ofta i form av ett språng eller 
en revolution. När produktivkrafternas utveckling kommer i motsätt-
ning till produktionsförhållandena inträder enligt Marx en revolution-
är period.87 Den klass eller sociala kraft som gynnas av de gamla pro-

                                                 
86 G. A. Reuten, “’Zirkel vicieux’ or trend fall? The course of the profit rate in Marx’s 
Capital III”, History of Political Economy 361 (2004) s. 164. 
87 Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin (1970) s. 9-10. 
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duktionsförhållandena kommer motsätta sig en kvalitativ förändring i 
den ekonomiska strukturen. Den klass eller sociala kraft som anser sig 
vinna mer på de nya produktionsförhållandena kommer att potentiellt 
utgöra den revolutionära kraften. Vilken konkret form den historiska 
utvecklingen får avgörs alltså enligt Marx och Engels av en levande 
kamp mellan olika klasser eller sociala krafter.88 

Ordet ’revolution’ kan i marxistiskt avseende användas på 
flera olika sätt: revolution av produktivkrafterna (ekono-
misk/teknologisk revolution), av produktionsförhållandena (social 
revolution) och av överbyggnaden (framför allt politisk revolution). 
Dessa tre revolutionstyper hänger intimt ihop. Det är troligt att Marx 
använde begreppet ’revolution’ flexibelt på alla tre sätten.89 

Marx’ beskrivning av övergången mellan kapitalism och 
kommunism är intressant på flera sätt eftersom den illustrerar hans 
allmänna historieteori. 

Det är kapitalismen själv som genom sin utveckling gräver 
sin egen grav – ett tydligt exempel på en dialektisk utveckling. De 
produktivkrafter den utvecklar gör systemet både överflödigt och till 
ett hinder för vidare utveckling på samma gång. Kapitalet producerar 
inte för mänskliga behov utan för profit.90 Kapitalets förökningspro-
cess och ständiga jakt på nya marknader leder till överackumulation, 
till att vinstmarginalerna krymper och i slutändan till återkommande 
kriser för hela systemet.91 

Kapitalismen bygger ursprungligen på att de direkta produ-
centerna exproprieras på produktionsmedel, den så kallade primitiva 
ackumulationen. Systemets fortsatta utveckling leder till att småbour-
geoisien utkonkurreras, och till att en allt större del av befolkningen 
sjunker ner i det lönearbetande egendomslösa proletariatet. Men arbe-
tarklassen är samtidigt den klass som potentiellt kan avskaffa kapital-
ismen, eftersom det ligger i dess objektiva intresse att göra det. 
Sålunda underminerar kapitalismen sig själv.92 Den ekonomiska ut-
vecklingen efter Marx har visserligen visat sig vara mer komplex – till 
exempel har inte småbourgeoisien försvunnit, även om dess andel av 

                                                 
88 Karl Marx och Friedrich Engels, ”Det kommunistiska partiets manifest” i I pro-
gramfrågor (Göteborg 1982) s. 25-26. 
89 Bottomore (1991) s. 476-477. 
90 Marx, Kapitalet, Bok 1 (1981). 
91 Se bl. a. Marx, Kapitalet, Bok 3 (1978). 
92 Marx och Engels (1982) s. 32 ff. 
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befolkningen idag är mindre än på Marx tid – men Marx beskrev hel-
ler inte en rätlinjig process. 

Marx tror inte på en omedelbar övergång till ett post-
kapitalistiskt samhälle. Element av klassamhälle och kapitalism kom-
mer att göra sig gällande under en övergångsperiod. Enligt Marx 
kommer den gamla härskande klassen inte heller att ge ifrån sig mak-
ten frivilligt.93 Därför behöver proletariatet en egen stat. Denna stat är 
dock inte en stat i bokstavlig mening, eftersom den inte bygger på att 
en minoritet av befolkningen monopoliserar våldet utan på allmän 
beväpning av befolkningen.94 

På liknande sätt anser Marx att lönearbetet och alla sociala 
skillnaderna inte kan avlägsnas omedelbart. Först när samhället kan 
producera i överflöd och en ny mer socialt medveten människa vuxit 
fram kan lönesystemet försvinna, först då kan vars och ens alla behov 
tillfredsställas och var och en få arbeta efter eget tycke.95 
 
 
Sammanfattning 
 
På det filosofiska planet ansluter sig Marx till materialismen, och tar 
avstånd från metafysiska principer som påtvingas verkligheten. Han 
har en naturalistisk syn på människan. Han ser henne som en produkt 
av och en del av naturen. Epistemologiskt använder sig Marx av den 
dialektiska metoden eller ett slags praxiskriterium. Marx menar att 
kunskap aldrig kan vara förutsättningslös. Vad som är sanning är en 
praktisk fråga. Marx dialektik ger honom ett instrument att förena 
naturalismen och konstruktivismen i en enhetlig teori, och att samti-
digt undvika filosofisk dualism och eklekticism. Det är produktivkraf-
terna, människans förhållande till naturen, som begränsar de sociala 
relationernas och kulturens former. Men naturens verkan är inte enty-
dig. Det råder en ständig växelverkan mellan produktivkrafter och 
övriga delar av samhället, så att produktivkrafterna ständigt omstöpes 
och därmed förändrar sin verkan. Naturen är inte primärt bestäm-
mande i kausal eller funktionalistisk mening. Den är det bara i ontolo-
gisk mening genom att människan och hennes samhälle för sin ex-

                                                 
93 Karl Marx, ”Kritik av Gothaprogrammet” i I programfrågor (Göteborg 1982) s. 80-
82. 
94 Karl Marx, Pariskommunen, Tredje upplagan (Lund 1978) s. 63 ff. 
95 Marx, ”Kritik av Gothaprogrammet” (1982) s. 72-73. 
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istens är beroende av förhållandet till naturen men inte vice versa. 
Detta lämnar ett stort svängrum för kultur och subjektivt handlande, 
samtidigt som dessa inte verkar i ett materiellt vakuum. 

I Marx historieuppfattning finns olika slags spänningar, där 
han försöker överbrygga skillnaden mellan idealism och en determin-
istisk materialism. Marx ontologiska materialism, till exempel synen 
att idéer ytterst avspeglar materiella förhållanden, gör att han ibland 
tenderar hamna i en deterministisk position. Men genom att samtidigt 
betona att varje ontologisk nivå behöver förstås utifrån sina egna för-
utsättningar och att idéer inte kan reduceras till ekonomi, kan inte 
hans teori beskrivas som deterministisk i absolut mening. 

Marx doktorerade i filosofi i Tyskland i en tid då romanti-
kens och hegelianismens idealistiska reaktion på upplysningsfilosofins 
mekanistiska och reduktionistiska världsbild fortfarande dominerade. 
Denna anti-reduktionism, som han omtolkar i materialistiska termer, 
märks framför allt i hans tidiga skrifter. Också de senare arbetena är 
genomsyrade av filosofi och dialektik, fastän vissa positivistiska ten-
denser gör sig gällande. 

Enligt Marx är människan både en egoistisk och en social 
varelse. Vilka av dessa sidor som dominerar beror på vilken historisk 
kontext hon befinner sig i. Samtidigt finns det drag av transhistorisk 
analys hos Marx när han hävdar att kapitalismen i grunden är ett sys-
tem som avhumaniserar människan. Kommunismen är egentligen den 
samhällstyp som bäst skulle passa den mänskliga naturen. 

Med en senare tids vokabulär kan Marx sägas vilja över-
brygga motsättningen mellan atomismen, där helheten underordnas 
delarna, och strukturalismen, där delarna underordnas helheten. Han 
tar också avstånd från en abstrakt kollektivism, som inte ser att sam-
hället är individerna och som betraktar det sociala i sin metafysiska, 
analytiska isolering. Han menar därför att staten som reser sig över 
samhället och individerna aldrig kan representera hela samhället utan 
alltid bara specifika sociala grupper. Alieneringen, marknadens atom-
istiska uppsplittring å ena sidan och statens totalitära strukturalism å 
den andra, är ett uttryck för att samhället pressats in i en död, statisk, 
kristalliserad, maskinell form. Roten till detta kan i sin tur historiskt 
sökas i industrialismens behov. 

Därför hävdar Marx att ett samhälle i överensstämmelse 
med människans natur vore ett där den konstgjorda motsättningen 
mellan individ och samhälle kan överbryggas. Det kan ske genom att 
eliminera de sociala skillnaderna och varje form av förtryckarsystem, 
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överföra ägandet och kontrollen över produktionsmedlen till de di-
rekta producenterna samt upprätta en fördelning av produktionsresul-
tatet efter behov. När det gäller målet är Marx anarkist men inte när 
det gäller strategin, eftersom han erkänner behovet av en stat under 
en övergångsperiod. 

Marx menar att det nuvarande samhället har avhumaniserat 
och förfrämligat människan. Det finns ett drag av transhistorisk ana-
lys i detta. Samtidigt menar Marx att alienationen nödvändiggjorts av 
arbetsdelningens och produktivkrafternas utveckling, som separerat 
producent från produktionsmedel. 

Det är när produktivkrafternas utveckling kommer i mot-
sättning till de rådande produktions- och egendomsförhållandena som 
en revolutionär period inträder. Övergången mellan två motsatta 
samhällsformer äger enligt Marx i regel rum på ett språngvist och 
konfliktartat sätt. 

Genom historien kan man därför skönja ett mönster, med 
stadier av produktionssätt grundade på kvalitativt olika produktivkraf-
ter följande på varandra. Marx anser att historien i det långa loppet 
genomgår en progression från lägre till högre samhällsformer, även 
om regressiva tendenser ständigt gör sig gällande. Han menar också 
att utvecklingen långsiktigt pekar mot ett post-kapitalistiskt samhälle. 
Det finns därför ett teleologiskt element i hans historieuppfattning. 
Då han ser en långsiktig progressivitet tenderar han mot ett slags uni-
linjaritet. Det finns dock viktiga modifieringar. Marx menar exempel-
vis att parallella produktionssätt baserade på likartade produktivkraf-
ter kan uppträda, vilket gör att man inte kan tolka Marx historieteori 
som entydigt teleologisk eller unilinjär. 
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Summary in English: 
 
Karl Marx’s theory of history: A rational reconstruction 
 
This chapter attempts a new rational reconstruction of Marx theory of 
history. Marx ontological materialism entails that his theory has some 
determinist tendencies. However, his dialectical approach entails that 
this determinism is not of an absolute type. He describes human be-
ings as both egoistic and social. Which tendency that dominates de-
pends on the historical context, a position close to constructivism. 
Yet, he views capitalism as a system that alienates human nature, a 
position close to naturalism. The paper also argues in support of the 
interpretation of Marx that the development of productive forces is 
the most fundamental driving force of history. When this develop-
ment comes into contradiction with the dominant relations of pro-
duction, society enters a crisis period. Marx theory of capitalist crisis, 
such as the tendency of the rate of profit to fall, should be related to 
this fundamental contradiction. His economic theory therefore arises 
from his theory of history. 
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Kön, socialhistoria och världshistoria: 

Relationen mellan forskning och ut-
bildning 

 
Maria Sjöberg 

 
 
 
Inledning 
 
Sedan 1970-talet har historisk forskning genomgått många så kallade 
vändningar. Den dåvarande socialhistoriska expansionen övergick på 
1980- och 1990-talen i språkliga och kulturella vändningar, och på 
2000-talet talas det även om en ’världshistorisk vändning’, det vill säga 
ett ökat forskningsintresse för världshistoria och globala frågor.1 Ett 
pånyttfött intresse för materialitet, kritik av humanismen samt nya 
dekonstruktioner av villkoren för allt levande har inneburit ytterligare 
vändningar, de så kallat posthumanistiska. Långt ifrån alla ’vändning-
ar’ blir till annat än enstaka pläderingar. Sådana är ändå värdefulla 
eftersom de ingår i en levande forskning, där nya och nygamla per-
spektiv är föremål för ständig utvärdering och diskussion. Några får 
även bestående fotfäste. Så har exempelvis 1970-talets intresse för 
social- och könshistoriska perspektiv resulterat i att båda dessa fält 
numera är väl integrerade aspekter av historieämnet. 

Märks då forskningens diskussioner och förändrade 
perspektivval i den utbildning som studenterna får? I Sverige har 
frågan särskilt intresse eftersom Högskolelagen i sitt första kapitel 
hävdar att den utbildning som anordnas vid de högskolor och 
universitet där staten är huvudman skall vila ”på vetenskaplig grund”. 
I samma regelverk fastslås även att ”[v]erksamheten skall bedrivas så 
att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning”.2 
                                                 
1 Stefan Eklöf Amirell, ”Den världshistoriska vändningen: Möjligheter och problem 
i relation till svensk historisk forskning”, Historisk tidskrift 126:4 (2008). 
2 http://www.uk-ambetet.se/studentratttillsyn/lagarochreglersomstyrhogskolan, 
Regeringens rättsdatabaser, Högskolelagen 1992:1434. Citerat från 1 kapitel §2 och 
§3. 
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Utöver lagens intentioner finns förstås andra och mer generella skäl 
som uppmuntrar till en stark närhet mellan forskning och utbildning. 
För om forskningen inte sprids till dem som utbildas i ämnet, ja, då 
kan man fråga sig vilket värde forskningen egentligen har. 

Avsikten i det följande är att framhålla värdet av att Högsko-
lelagen följs, att aktuell forskning och dess förutsättningar får genom-
slag i utbildningen. En sådan plädering kan tyckas helt överspelad då 
det redan finns ett statligt regelverk som säger samma sak. Men det 
finns faktiskt hot mot Högskolelagens vällovliga intentioner. Ett ut-
görs av de särskilda satsningar på pedagogiska karriärvägar som den 
senaste tiden diskuterats på flera lärosäten. Hotet kommer då inte från 
pedagogiskt skickliga lärare, för så vitt känt är har ingen motsatt sig 
sådana satsningar, och så sker inte heller här. Nej, hotet utgörs närm-
ast av att en ensidig tonvikt på pedagogisk färdighet, riskerar att un-
derminera värdet av lärarens forskningserfarenheter och ämneskun-
skaper, det vill säga det som Högskolelagen föreskriver och det som 
skiljer universitet och högskolor från andra undervisningsformer.3 Ett 
annat och kanske mer grundläggande hot mot undervisningens för-
ankring i aktuell forskning finns i eftersläpande läromedel. Det är 
också den sidan av problemet som diskuteras i denna artikel, med 
utgångspunkt i ämnet historia. 

Universitetsutbildning i historia innefattar en rad olika 
moment. Seminarier, handledning och föreläsningar kombineras med 
självstudier i läromedel och andra texter. På de flesta lärosätena inleds 
studierna på samma sätt, med en kronologiskt upplagd världshistorisk 
översiktskurs. Flertalet sådana kurser följer ett likartat narrativ: vägen 
till det moderna samhället, från förhistoriska fångstsamhällen till 
stadsstaterna i Grekland och det romerska imperiet, genom renässans 
och upplysning fram till vår egen globaliserade värld. De narrativa 
aspekterna kan diskuteras och problematiseras men också innehållsligt 
väcker den utmejslade tidsaxeln frågor och kritiska synpunkter. Det 
sker säkert också i seminarier och i skickliga lärares föreläsningar. I 
denna artikel lämnas dock sådana moment åt sidan. Här behandlas 
endast läromedel. Utifrån dem diskuteras frågan huruvida 
grundutbildning och forskning är så synkroniserade att Hög-
skolelagens intentioner följs, och i fokus står världens historia. 

                                                 
3 Rektors nyhetsbrev 20 augusti 2014 meddelar att Göteborgs universitet inrättar en 
särskild pedagogisk akademi och särskilda pedagogiska karriärvägar.  
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Det världshistoriska forskningsfältet, om det ens går att tala 
om ett, är dock enormt omfattande. För en enskild person går det 
knappt att överblicka. Därför behandlas frågan här huvudsakligen 
utifrån social- och könshistoriska aspekter, alltså perspektiv som nu-
mera utgör en del av historieforskningens huvudfåra. Frågan är 
således om dagens världshistoriska översikter, avsedda för grundkur-
ser i historia, speglar aktuella forskningslägen och debatter inom dessa 
båda fält. Allra först görs dock en bakgrundsteckning som syftar till 
att ge frågan ett historiskt sammanhang.4 
 
 
Världshistoriens framväxt: En ekonomisk historia 
 
Vad världshistoria är för något kan diskuteras. Mot bakgrund av 
historieforskningens ökade intresse för globala frågor har 
diskussionen dessutom fått förnyad aktualitet. När började globali-
seringen och vad skiljer egentligen global historia från transnationell 
historia och världshistoria är några av de frågor som är i stöpsleven.5 
Där globalhistorien intresserar sig för rörelser, till exempel idéers och 
varors förflyttningar, är jämförelsen mellan olika områden, länder, 
mer uttalad i transnationell historia. Världshistoria är ännu svårare att 
exakt definiera. Diskussionen om vad som ska räknas som det ena 
eller det andra är inte särskilt hjälpsam. Utan att närmare gå in på den 
nöjer jag mig med en praktisk definition. Här syftar ordet 
’världshistoria’ helt enkelt på kronologiskt upplagda syntesartade 
framställningar med världen i fokus, där förklaringar och samman-
hang har universalistiska ambitioner. Därmed kan man konstatera att 
världshistoria har en lång och mytologisk historia, men också att 

                                                 
4 Bakgrundsteckningen gör inte anspråk på fullständighet. För andra perspektiv på 
världshistoriens framväxt, se t. ex. flera bidrag i Arne Jarrick och Alf Johansson 
(red.), Jorden runt igen: Nya bidrag till en gammal globalhistoria (25:e Nordiska historiker-
mötet den 4-8 augusti 2004), (Stockholm 2004). 
5 Internationellt debatteras frågan bl. a. i flera av bidragen i Maxine Berg (red.), 
Writing the History of the Global. Challenges for the 21st Century (Oxford 2013). I Sverige 
diskuteras ämnet i Rolf Torstendahl, “Idén om global historia och den transnation-
ella trenden”, Historisk tidskrift 127:2 (2009); Stefan Eklöf Amirell, ”Den världshisto-
riska vändningen och strävan att övervinna det nationella paradigmet. Ett svar till 
Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 127:2 (2009); Rolf Torstendahl, ”Transnationell 
eller global: Slutreplik till Stefan Eklöf Amirell”, Historisk tidskrift 127:3 (2009); Leos 
Müller och Göran Rydén, ”Nationell, transnationell eller global historia? Replik till 
Stefan Eklöf Amirell och Rolf Torstendahl”, Historisk tidskrift 127:4 (2009).  
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inriktningen sedan en tid tillbaka kan ses som starkt ifrågasatt, särskilt 
utifrån perspektiv som betonar den lilla berättelsens företräde framför 
historieskrivningens metanarrativ.6 

I vid mening behandlades världshistoria redan av de antika 
filosofer som uttalade sig om världen och meddelade 
framtidsprognoser utifrån historiska insikter. Till de tidiga världshisto-
rikerna hör också religiösa förgrundsgestalter. I syntetisk form 
förutspådde de i religiösa skrifter framtida förhoppningar, men även 
hotbilder för världens folk. Med tiden förändrades emellertid histori-
ens roll. Medeltidens historieskrivning dominerades av krönikor som 
delvis fyllde maktlegitimerande funktioner i högre grad än de religiösa 
urkunderna och i dem minskade också de universalistiska anspråk 
som filosofer och religiösa förkunnare åberopade. Den 
nordafrikanske samhällsfilosofen Ibn Khaldun (1332–1406), vars 
världshistoriska skrifter numera räknas som klassiska, var emellertid 
ett undantag. Khalduns perspektiv var materialistiskt och hans 
deklaration att historia bör fånga växelspelet mellan individ och 
samhälle fungerar även som riktlinje för 2000-talets historieskrivning. 
Sett i backspegeln kan dock konstateras att Ibn Khaldun var långt 
före sin tid. Det skulle ta flera hundra år innan liknande perspektiv 
kom att ta sig in i och successivt dominera inom historieämnet. De 
vetenskapliga landvinningar som gjordes under 1600-talet, då alltså 
empirismen med dess erfarenhetsbaserade slutsatser fick fäste, 
förändrade exempelvis inte historieskrivningen i en sådan riktning. 
Under detta århundrade var historieskrivningen fortsatt storvulen och 
mytologisk. 

Först på 1700-talet blev en sorts världshistorisk 
vetenskapstradition etablerad i Europa. Inte heller den hade dock 
särskilt mycket gemensamt med Ibn Khalduns syn på historien, och 
inte med vår tids syn på världshistoria heller. 1700-talets inriktning 
fångas förenklat sagt genom begreppsparet civilisation och barbari. 
Det gällde att utifrån historiska insikter förstå hur civilisationer växt 
fram, men också att söka generella förklaringar till varför storhetstid i 
många fall följdes av nedgång. Orsakerna bakom romarrikets uppgång 
och fall blev exempelvis en stor och aldrig helt uttömd fråga allt sedan 
den brittiske historikern Edward Gibbons (1737–1794) stora epos 

                                                 
6 Se t. ex. Keith Jenkins (ed.), The Postmodern History Reader (London 1997). 
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mot seklets slut kom i tryck.7 Verket var inte världshistoriskt i me-
ningen att hela världen innefattades. Men för Gibbon var romarriket 
något av världens mitt, och i verkets universalistiska anspråk fanns 
också drag som kom att leva vidare i en världshistoriskt syftande 
historieskrivning. 

I samma tid som Gibbons verk publicerades studerades på 
ett generellt plan förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Genom 
exempelvis den brittisk-skotske filosofen och nationalekonomen 
Adam Smith (1723–1790), och andra upplysningsfilosofer, 
formulerades frågor som spände över hela världen, eller åtminstone 
över västvärlden.8 Adam Smith skulle inte själv ha kallat sig historiker 
och han tycks inte heller ha varit medveten om att han levde i en tid 
som senare skulle framstå som oerhört betydelsefull i världshistorien, 
mitt i förspelet till en industriell revolution. Hans tankar ingick dock i 
en idéströmning där historiska erfarenheter åberopades för att med 
dessa som grund motivera generellt syftande ekonomiska åtgärder. 
Långt efter Adam Smiths livstid låg hans idéer till grund för 
ekonomiska doktriner där ekonomisk tillväxt och industrialisering 
eftersträvades. Likt tidigare världshistoriska ansatser byggde således 
också Adam Smiths uppfattningar på samband som ägde hypotetisk 
giltighet över tid och i olika geografiska rum. Kort sagt, här fanns 
universalistiska anspråk. 

Nästan hundra år senare var det fortfarande ekonomin som 
var avgörande för generellt syftande frågeställningar. Även om varken 
den tyske samhällsforskaren Karl Marx (1818–1883) eller den tyske 
sociologen Max Weber (1864–1920) uttalat var historiker, intresserade 
sig bägge två för de historiska förutsättningarna för framväxten av ett 
världsomfattande ekonomiskt system, det kapitalistiska och moderna 
samhället. De gav också upphov till skolbildningar som både lokalt 
och generellt studerade effekterna av detta system, samt vari 
orsakerna till kapitalismens framväxt borde sökas. Var det fråga om 
förändrad mentalitet, ökad handel eller strukturella kriser inom 
jordbruket? Flera viktiga debatter i historieforskningen har alltså en 
bakgrund i olika uppfattningar om kapitalismen.9 
                                                 
7 Edward Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. I-VI 
(London 1776–1778). 
8 Adam Smith, An Inquiry in the Nature and Causes of the Wealth of Nations (Oxford 
1976, orig. 1776). 
9 Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (London 1946), Paul Sweezy 
och Maurice Dobb, “The transition from Feudalism to Capitalism”, Science & Society 



Maria Sjöberg 
 

190 
 

Kapitalismen som världssystem var också historikern och 
sociologen Immanuel Wallersteins (1930-) perspektiv på förändrade 
maktförhållanden mellan stater och länder. I hans aggregerade geopo-
litiska analys var ekonomin och kapitalismens framväxt primus motor 
i en förändring som innebar att perifera och semiperifera områden 
bytte plats och några förändrades till att bli ett centrum, ett nav i en 
hierarkisk samhällsordning som inbegrep hela världen.10 Västeuropa 
och USA blev världshistoriens vinnare. Men det var inte bara 
ekonomi utan även sociologiska och politiska aspekter stod i 
förgrunden då orsakerna bakom Västvärldens dominans analyserades. 
Ett exempel på en mera politiskt orienterad inriktning kan vara den 
amerikanske sociologen Barrington Moore Jr. (1913–2005) som 
genom att jämföra relationen mellan herrar och bönder i Kina och 
Europa från medeltid och framåt sökte de faktorer som gynnade 
demokratisk framväxt respektive dem som medförde diktaturer.11 

Inom samhällsvetenskaperna var det således ekonomi och 
sociologi som tidigast etablerade historiska perspektiv med hela 
världen i fokus.12 I bägge fallen utgjorde historisk erfarenhet den 
grund varpå teoretiska ramar och synteser vilade. De ekonomiska 
aspekterna har fortsatt att spela en avgörande roll i den världshisto-
riska forskningstraditionen. Wallersteins världssystemsteori publicer-
ades exempelvis i omgångar, från mitten av 1970-talet till decen-
nieskiftet 1980, och de olika delarna blev snabbt grundläggande 
forskningsreferens. Det var också först då en modern världshistorisk 
tradition etablerades. Från denna tid blev världshistoria ett akademiskt 
område och ansatsen kan delvis ses som en reaktion mot en tidigare 
generell nationell närsynthet i historieforskningen. Parallellt med det 
världshistoriska uppsvinget stod ändå nationen fortsatt stark som 
ramverk i de flesta ländernas historieskrivning.13 Vilka konsekvenser 
för universitetsutbildningen i historia hade då det sakta men säkert 

                                                                                                              
14:2 (1950); Robert Brenner, Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen (Lund 
1991). 
10 Immanuel Wallerstein, The Modern World System, Vol. I: Capitalist Agriculture and the 
Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century (New York 1974); Im-
manuel Wallerstein, The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation 
of the European World-Economy, 1600–1750 (New York 1980).  
11 Barrington Moore, The Social Origins of Dictatorship and Democracy (New York 1966). 
12 Åtskilliga forskare intresserade sig för denna problematik, t. ex. Fernand Braudel, 
Andre Gunder Frank, Theda Skocpol och Perry Anderson.  
13 Eklöf Amirell (2008) ger en översikt av världshistorisk forskning.  
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växande intresset för världens historia och världsomspännande 
synteser?  
 
 
Världshistorien möter två nya inriktningar 
 
I den amerikanske historikern Patrick Mannings genomgång av den 
världshistoriska forskningens framväxt framgår att fältets långsamma 
expansion i tidsspannet 1960–1980 också tydliggjorde ett glapp 
mellan forskningsläge och utbildningsstoff. Manning skriver: ”The 
content and analysis of world history as taught and written in this period mainly 
recapitulated – for a broader audience – the lessons of world historians of the pre-
vious century.”14 Den syn på historien som förmedlades till 1960-talets 
studenter byggde således på uppfattningar som var sekelgamla. I 
forskningen aktualiserades emellertid flera inriktningar som i hög grad 
problematiserade läroböckerna vid universiteten. Vid sidan av det 
aldrig vikande världshistoriska intresset för imperier, särskilt 
framväxten av den moderna europeiska hegemonin, och olika 
marxistiska uttolkningar av världens maktförhållanden, som 
exempelvis Eric Hobsbawms flerbandsverk om europeisk historia i 
ett världshistoriskt perspektiv, tillkom under 1970-talet också helt nya 
aspekter på världens historia. Detta exemplifieras här med två, en som 
fick fotfäste i det världshistoriska forskningsfältet och en som huvud-
sakligen formerade ett eget fält. 

Den som fick fäste i världshistorien var miljöhistorisk och 
hade delvis sin bakgrund i historikern Alfred W. Crosbys studie om 
det så kallade kolumbianska utbytet. Av titeln – The Columbian 
Exchange: Biological and Cultural Consequences of 1492 – framgår den vikt 
Crosby fäster vid Columbus resa över Atlanten år 1492, en resa som 
långsiktigt sprängde barriärer mellan världens kontinenter. Inte bara 
transporter av varor och människor mellan världens alla hörn gjordes 
möjliga. Utbytet innebar också att djur och mikroorganismer 
förflyttades till områden där de tidigare varit okända. Ingen del av 
världen var undantagen. Följden av mikroorganismernas förflyttning-
ar var bland annat att sjukdomar och farsoter spreds snabbare än 
någonsin och för befolkningsutvecklingen i olika delar av världen blev 

                                                 
14 Patrick Manning, Navigating World History: Historians create a Global Past (New York 
2003) s. 77-78. 
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resultaten både tragiska och dramatiska.15 Crosby poängterar att 
konsekvenserna var oavsiktliga och inte möjliga att förutse. Likväl var 
de kraftfulla och i många fall ödesdigra.16 Crosby utvecklade sedan sitt 
miljöhistoriska intresse. Ekologiska och naturgeografiska villkor blev 
sedermera till ett förklarande sammanhang för europeisk dominans i 
världen, ett perspektiv som utvecklas ytterligare i Crosbys bok om 
ekologisk imperialism.17 Miljöhistoria och naturgeografi har sedan 
dess tagits upp mera generellt i det världshistoriska forskningsfältet, 
vilket diskuteras längre fram i denna artikel. 

En annan av 1970-talets tongivande inriktningar var 
feministisk. Decenniets stora intresse för jämställdhets- och 
kvinnofrågor avsatte snabbt resultat i forskningen.18 Kvinnohistoria, 
vars uppsving delvis var knutet till socialhistoriens framväxt, blev 
nästan en egen disciplin. I likhet med socialhistorikerna ville också 
kvinnohistorikerna synliggöra de delar av världens befolkning som 
förbisetts och marginaliserats i tidigare forskning. På så vis var 
kvinnohistorien en del av historieforskningens allmänna nyorientering 
och radikalisering. I ytterligare avseenden fanns gemensamma 
utgångspunkter. En betydelsefull del av 1970-talets kvinnohistoriska 
forskning ägnade nämligen kapitalismens framväxt stort intresse. 
Frågan gällde vad denna historiska process inneburit för kvinnor. 
Svaren varierade. Ett tog fasta på arbetet och arbetsorganisationens 
förändringar. Den brittiska kvinno- och ekonomhistorikern Alice 
Clark, som redan i början på 1900-talet hade publicerat en studie om 
kvinnors arbete på 1600-talet, menar att eftersom arbetet i äldre tid 
utfördes gemensamt av de äkta makarna, var kvinnor och män i det 
äldre samhället i praktiken relativt jämställda med varandra. I och med 
kapitalismens framväxt, då mäns arbete i högre grad ägde rum utanför 
hushållen medan kvinnors arbete mera entydigt knöts till 
reproduktionen, minskade emellertid jämställdheten och kvinnor blev 

                                                 
15 Alfred W. Crosby, The Columbian Exchange: Biological and Cultural Consequences of 
1492 (Westport, CN 1972). 
16 Manning (2003) s. 65. 
17 Alfred W. Crosby, The Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–
1900 (Cambridge 1986). 
18 Detta avsnitt bygger på Maria Sjöberg, ”Från kvinnohistoria till genushistoria” i 
Magnus Perlestam (red.), Genusperspektiv i historia: Metodövningar (Lund 2001) s. 11-13. 
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mer underordnade visavi män än tidigare.19 Kapitalismen drev alltså 
på underordningen. 

Clarks tanke fick en renässans under 1970-talet men blev 
också starkt kritiserad. En inflytelserik kritiker var den amerikanske 
kulturantropologen Gayle Rubin, som i en uppmärksammad artikel 
analyserade kvinnors och mäns respektive maktförhållanden i 
statslösa samhällen. Rubin pekade på ett uråldrigt maktsystem, byggt 
på äktenskap och släktskap, där män gavs rätt att kontrollera 
produktion såväl som reproduktion. Att kvinnor underordnades män 
var således inget nytt som kapitalismens framväxt förde med sig.20 Ett 
liknande perspektiv genomsyrar den tvåsystemsteori som en annan av 
Clarks meningsmotståndare, den historiskt inriktade ekonomen Heidi 
Hartman, lanserade. Hartman klargjorde att kapitalismen som 
ekonomiskt system borde ha varit könsneutralt – om bara ekonomisk 
tillväxt hade varit enda drivkraften. I själva verket förvaltade och 
vidmakthöll kapitalismen en långt äldre maktstruktur som byggde på 
att kvinnor var underordnade män.21 

Kapitalism och patriarkat var integrerade med varandra. 
Tvåsystemsteorin försökte förklara hur dessa båda maktstrukturer 
hörde ihop, och att kvinnors underordnade ställning i samhällslivet 
var beroende av dem bägge. Teorin blev emellertid omdebatterad och 
starkt kritiserad för att den inte lyckades tydliggöra vad som orsakade 
vad. Intresset för kapitalismens framväxt delade kvinnohistorien med 
de världshistoriska geopolitiskt inriktade syntesbyggen som tog form 
vid samma tid. I ett annat avseende bröt kvinnohistorien ny mark. 
Inte minst utmanades rådande periodiseringar. I en berömd artikel 
visade historikern Joan Kelly Gadol att renässansen innebar helt olika 
saker för män och kvinnor. De italienska stadsstaternas män upplevde 
förvisso att umgängeslivets tyglar blev slappare och att de erotiska 
möjligheterna utvidgades. I samma tid och i samma kretsar inträffade 
motsatsen för kvinnor. För deras del var det snarast kyskhetsidealet 

                                                 
19 Alice Clark, Working Life of Women in the Seventeenth Century (London 1992, orig. 
1919). 
20 Gayle Rubin, “Traffic in women: Notes on the ‘political economy’ of sex”, i Joan 
W. Scott (red.), Feminism & History (Oxford 1996, orig. 1975). 
21 Heidi Hartman, “Capitalism, patriarchy and job segregation by sex”, Signs 1:3 
(1976); Heidi Hartman, “The unhappy marriage of Marxism and feminism. Towards 
a more progressive union”, i Lydia Sargent (ed), Women and Revolution. A Discussion of 
the Unhappy Marriage of Marxism and Feminism (Boston 1981). 
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som upplevde en renässans.22 Artikeln öppnade ögonen för att 
historiens väl traderade begrepp och epoker var konstruerade utifrån 
endast mäns villkor. Frågan väcktes därför om hur perioder skulle 
konstrueras om även kvinnors villkor bildade utgångspunkt.23 

Även om 1970-talets kvinnohistoriska forskning sällan 
uttalat anknöt till världshistoriska processer eller ens alla gånger 
strävade efter att konstruera universalistiska systemteorier, fanns 
således likheter i de frågor man ställde. Trots att kvinnohistorien 
därmed egentligen hade förutsättningar för att vara en del av 
världshistorien, formerades den i praktiken för det mesta med 
nationen som ramverk. Kvinnohistoriens outtalade utgångspunkt var 
nämligen att den undersökte kvinnors historia i Västvärlden, men den 
formulerade ändå slutsatser som om resultaten var giltiga överallt. 
Kvinnors gemensamma villkor beroende på att de var just kvinnor 
betonades således på bekostnad av de könsliga förutsättningarnas 
olikheter. Kanske är det ändå inte den västerländska tyngdpunkten 
som medförde att resultaten negligerades i världshistorisk forskning 
ens då man intresserade sig för samma tematik, kapitalismens 
framväxt. I stället finns anledning att tro att vare sig kvinnohistoriker-
na eller världshistorikerna var särskilt intresserade av varandras forsk-
ning – trots att det i efterhand framgår att dessa båda forskningstrad-
itioner skulle kunna ha haft mycket gemensamt. 
 
 
Världshistoria och postkoloniala kulturstudier 
 
Sedan 1970-talet har kvinnohistorisk forskning genomgått liknande 
förändringar som historieforskningen i stort.24 Även om det 
fortfarande kan vara angeläget att synliggöra det förflutnas kvinnor 
och den verksamhet de bedrev, är det inte längre detta som utgör det 
huvudsakliga intresset. Maktfrågor är visserligen alltjämt centrala men 
de som dagens genusforskare knyter an till är mer komplicerade än 
patriarkatsteoriernas. I stället för kvinnor studeras nu kön som 
analytisk kategori och därmed innefattas exempelvis även män och 
maskuliniteter, men också inomkönsliga hierarkier. 1970-talets 
                                                 
22 Joan Kelly-Gadol, “Did women have a renaissance?”, i Women, History and Theory. 
The Essays of Joan Kelly (Chicago 1984). 
23 Olika förslag på andra slags periodiseringar lanserades senare, se t. ex. Ulla Wi-
kander, ”Periodisering av kapitalismen – med kvinnor”, Arbetarhistoria 13:3 (1989). 
24 Stycket bygger på Sjöberg (2001) s. 14-20. 
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socialhistoriska undersökningar, där kvinnor var en variabel bland 
flera, har i stor utsträckning ersatts av analyser av diskursiva 
maktförhållanden. Kvinnohistoria har omvandlats till genushistoria 
och i dagens könshistoriska forskning får symboler och andra 
kulturyttringar stort utrymme medan sociala och ekonomiska villkor 
behandlas mindre utförligt.25 

Den könshistoriska forskningen faller därmed väl in i 
historieskrivningens generella mönster. Frågan är om detta mönster 
också är giltigt för världshistoria. Ett par av de senaste årens 
storsäljare på området ger andra besked. I antropologen Jared 
Diamonds studie är syftet visserligen präglat av social och politisk 
aktualitet; med hjälp av historiska perspektiv på mänsklighetens 
historia vill han söka orsakerna bakom världens ojämlika 
förhållanden. De faktorer han lyfter fram som särskilt betydelsefulla 
kan sammanfattas i naturgeografiska ramvillkor, nämligen 
förutsättningar för människor, grödor och teknologi att spridas inom 
och mellan kontinenter, samt kontinenternas geografiska och 
befolkningsmässiga storlek.26 Diamond arbetar tvärvetenskapligt men 
hans betoning på naturgeografiska förhållanden innebär förstås att 
sociala och könsliga villkor hamnar i skymundan. Även historikern 
och arkeologen Ian Morris, som i likhet med Diamond söker historisk 
belysning av ett socialt och politiskt aktuellt förhållande, nämligen 
västvärldens nuvarande dominans, framhåller faktorer som kan räknas 
som naturgeografiska. Om exempelvis industriella revolutionen kon-
staterar Morris: 

Given enough time, Easterners would probably have made the same dis-
coveries and had their own industrial revolution, but geography made it 
much easier for Westerners – which meant that because people (in large 
groups) are all much the same, Westerners had their industrial revolution 
first. It was geography that took Looty to Balmoral rather than Albert 
to Beijing.27 

                                                 
25 Maria Sjöberg, ”Förklara eller förstå: Om meningen med historia”, i Lennart 
Andersson Palm och Maria Sjöberg (red.), Historia. Vänbok till Christer Winberg (Gö-
teborg 2007). 
26 Jared Diamond, Vete, vapen och virus: En kort sammanfattning av mänsklighetens historia 
under de senaste 13 000 åren (Stockholm 2006) s. 422-424. 
27 Ian Morris, Why the West Rules for Now: The Patterns of History and What They Reveal 
About the Future (London 2010) s. 565. 
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Likt Diamond arbetar också Morris tvärvetenskapligt, men med slag-
sida åt det naturvetenskapliga hållet. Han konstruerar nämligen en 
sorts index som mäter resurstillgång och resursanvändning i olika 
områden, vilka sedan jämförs med varandra. Tonvikten ligger på 
kvantifierbara data medan sociokulturella faktorer tillmäts en 
underordnad eller obefintlig roll. 

De två exemplen ovan ger förstås ingen uttömmande 
redogörelse för världshistorisk forskning. De illustrerar ändå en tradit-
ion där kultur- och socialhistoriska teman väljs bort till förmån för 
naturvetenskapliga. Tonvikten på naturvetenskap och kvantifierbara 
data har också visst stöd i det fortsatt växande intresset för miljöhisto-
riska frågor. Samtidigt finns även en stark närvaro av andra tradition-
er. Imperiers uppgång och fall, ekonomiska maktförhållanden och 
Västvärldens ekonomiska och politiska dominans sedan 1800-talet är 
alltjämt stora frågor i världshistorisk forskning. Dessa områden 
framställs också som om de vore könsneutrala. Den ovan nämnde 
Patrick Manning konstaterar: ”World history, especially as a history of great 
states and long-distance trade, included little recognition of gender and little space 
for women.”28 Världshistorisk forskning, såsom den representeras av 
Diamond och Morris, tycks således vara relativt opåverkad av den 
vikt som tillmäts kulturhistoriska frågor i annan historisk forskning 
och den tycks heller inte ha tagit intryck av de senaste decenniernas 
social- och könshistoriska forskning.29 

Något har ändå hänt och Manning spaltar upp tre 
inriktningar. En strävar efter att synliggöra världshistoriens förbisedda 
kvinnor och beskriva deras respektive verksamhet. Den har resulterat 
i ett antal referensverk där dessa kvinnor biograferas. Ansatsen 
påminner om den synliggörandeambition som var aktuell i 
kvinnohistorien under 1970-talet. En annan inriktning är att utifrån 
långa tidsperspektiv försöka analysera rötterna till kvinnors och mäns 
skiftande könsroller och Manning framhåller i sammanhanget den 
österrikisk-amerikanska historikern Gerda Lerners arbeten.30 Lik-
nande synsätt som Lerners har tagits upp också i moderna standard-

                                                 
28 Manning (2003) s. 208. 
29 Givetvis finns flera undantag från denna karakteristik. Exempel på sådana är 
Bonnie Smith (ed.), Women’s History in Global Perspective, Vol. 1-3 (Urbana, IL 2004–
2005); Merry E. Wiesner-Hanks, Gender in History: Global Perspectives (Chichester 
2011). 
30 Manning (2003) s. 209 hänvisar till Gerda Lerner, Creation of Patriarchy, Vol. 1: 
Women and History (New York & Oxford 1986–1993). 
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verk, som till exempel i historikern Peter N. Stearns världshistoria.31 
Manning pekar också på ett tredje fält, nämligen de postkolonialt 
inspirerade studierna där kvinnor i ett specifikt territorium är i fokus 
men där ansatsen – på grund av den koloniala eller postkoloniala 
kontexten – ändå är global. Det är framför allt inom detta fält 
Manning ser framtida förbindelser mellan världshistoriska och 
könshistoriska perspektiv.32 

Manning uppfattar således den postkolonialt influerade 
könshistorien som en möjlighet att göra könsliga avtryck i 
världshistorisk forskning. Han bortser då från respektive 
forskningsfälts teoretiska utgångspunkter, som nära nog kan 
karakteriseras som varandras motsatser. Där postkoloniala studier 
utgår från att historieskrivningens stora berättelser både bör ifrågasät-
tas och tillbakavisas ligger dessa berättelser till grund för aktuella 
världshistoriska synteser. Varken nu eller då kan kvinnor tillmätas 
samma villkor överallt, och i de fall där världshistorien intresserar sig 
för västeuropeisk hegemoni och Västeuropas väg mot modernitet, är 
de postkoloniala studierna snarast inriktade på att analysera hur un-
derordning och marginalisering vidmakthålls, trots förändrade geopo-
litiska förutsättningar. Manning kommenterar inte betydelsen av skilj-
aktiga teoretiska utgångspunkter utan hans optimism baseras på att 
postkoloniala studier innefattar ämnen som sakligt sett är intressanta 
för världshistoria. Migration, kommunikation, handel och andra 
kontakter hör till dem. Varför har då könsfrågor haft så svårt att 
etablera sig i det världshistoriska forskningsfältet? Manning svarar: 

The well-established presumption that women’s lives are acted out in the 
private sphere of the family rather than the public spheres of economy and 
politics has suggested that women’s history is family history, and family 
history plays no great part in world history.33 

Kvinnors historia uppfattas således som privata familjehistorier och 
familjer spelar ingen stor roll i världshistorien! Mannings slutsats har 
naturligtvis inte fått stå oemotsagd. I en kritisk artikel menar histori-
kern Merry Wiesner-Hanks att hon själv har gjort samma observation 
som Manning, nämligen att världshistorien tycks vara könsblind, men 
Mannings förklaring, att kvinnors liv inte varit offentliga på samma 

                                                 
31 Peter N. Stearns, Gender in World History (New York 2000) s. 13-14 
32 Manning (2003) s. 209. 
33 Manning (2003) s. 210. 
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sätt som mäns eller att kvinnor bara har varit delar av familjers privata 
historia, tillbakavisar hon bestämt. Hon avvisar också Mannings 
förklaring till könshistorikernas ointresse för världshistoria, att 
världshistorisk forskning ses som alltför inriktad på 
världssystemteorier.34 Vad beror då det ömsesidiga ointresset på? 
Efter en översiktlig genomgång av social-, kultur-, och könshistorisk 
forskning, där frånvaron av världshistoriska frågeställningar klargörs, 
kan Wiesner-Hanks konstatera att trenden i dessa numera så 
sammanflätade forskningsfält har två saker gemensamt, vilka också 
kan bidra till att förklara de bristande kopplingarna mellan 
världshistoria och könshistoria. För det första, könshistorikernas 
ambition att problematisera enkla orsakssamband och i stället dra 
fram komplikationer – hur insiktsfulla de än kan vara – ryms inte i de 
världsomspännande synteser världshistorikerna producerar. För det 
andra, den könshistoriska forskningen studerar huvudsakligen 
kvinnor i det egna landet. Wiesner-Hanks exemplifierar här med ame-
rikansk forskning. En sådan territoriell begränsning är knappast 
aktuell i världshistoria. Precis som Manning är emellertid också 
Wiesner-Hanks optimistisk om framtida möjligheter. Även hon ser 
stor potential i den forskning som utifrån koloniala och postkoloniala 
sammanhang studerar rörelser och kommunikation mellan länder och 
stater – könshistoriska processer som kom att ha världsavgörande 
betydelse. Enligt Wiesner-Hanks är sådana studier världshistoria utan 
att ha ordet världshistoria i rubriken, och i de maktteoretiska utgångs-
punkterna finns dessutom inte sällan uttalade könsperspektiv.35 I lik-
het med Manning bortser även Wiesner-Hanks från de teoretiska im-
plikationerna, där skillnaden mellan postkoloniala och världshistoriska 
perspektiv alltjämt kan framstå som avgrundsdjup. 

Ett annat sätt att förhålla sig till dessa frågor framförs av den 
australiensiska historikern Marnie Hughes-Warrington, som i likhet 
med Wiesner-Hanks vill modifiera glappet mellan världshistoria och 

                                                 
34 Merry Wiesner-Hanks, “World history and the history of women, gender, and 
Sexuality”, Journal of World History 18:1 (2007) s. 53-54. 
35 Wiesner-Hanks (2007) s. 61. I detta avseende skiljer varken Manning eller Wies-
ner-Hanks världshistoria från global historia. Diskussionen om vad som känneteck-
nar det ena eller andra förbigås som sagt här, men det kan konstateras att flera av de 
studier som omnämns som postkoloniala troligen skulle beskrivas som globalhisto-
riska, inte världshistoriska. En översikt av meningsskiljaktigheterna ges av David 
Washbrook, “Problems in global history”, Maxine Berg (red.), Writing the History of 
the Global (Oxford 2013). 



Maria Sjöberg 
 

199 
 

könshistoria: ”Gender is commonly held to be a neglected topic in world history 
scholarship.”36 Hughes-Warrington menar att detta bara gäller 
könsrelationer i världens historia (’gender in world history’). Men om man 
i stället vänder på frågan och studerar hur världens historia varit 
påverkat av kön (’gender of world history’) finns i själva verket åtskilligt 
som talar för motsatsen; då är världshistoria också en könshistoria. 
Skillnaden mellan of och in kan verka hårfin eller till och med oviktig, 
men efter en omfattande och katalogartad uppräkning av tankar om 
kön i världens samhällen utifrån bland annat filosofiska utläggningar 
från antik tid till nutid, menar Hughes-Warrington att kön och tankar 
om kön egentligen har haft en helt avgörande betydelse i världens 
historia. ’Gender of world history’ visar således på ett helt annat mönster 
än ’gender in world history’. Detta leder Hughes-Warrington till slutsatsen 
att det faktiskt inte råder brist på könsperspektiv i världens historia. 
Det som fortfarande fattas är i stället ett medvetande om detta fak-
tum: ”What is still lacking, however, is widespread awareness of the extent that 
gender shapes world historical research, writing, and teaching, particularly works 
in which women are not mentioned.”37 

Hughes-Warringtons distinktion innebär dock inte att kritik 
mot den världshistoriska forskningens könsblindhet saknar fog. 
Kritiken hävdar ju frånvaron av precis det medvetande som Hughes-
Warrington efterlyser. Med anledning av Wiesner-Hanks genomgång 
kan det också tilläggas att könshistorien kan beskyllas för att vara 
världshistoriskt omedveten. För egen del finner jag att det i stället för 
att spekulera om orsakerna bakom denna omedvetenhet, eller söka 
ytterligare definitioner på vad som saknas, kan det vara mer fruktbart 
att visa att könsaspekter kan tillföra nya insikter i de världshistoriska 
perspektiv som redan nu är etablerade. Ibland kan det räcka med att 
ställa nya frågor. I svaren kanske världshistoriens böjelse för att ho-
mogenisera människor, länder och stater ändå går att förena med syn-
sätt som betonar skillnader? Kanske globala processer blir tydligare 
om fokus flyttas från Europa och USA till områden som är mindre 
maktfullkomliga? Kanske världshistoriens inriktning på strukturer 
ändå går att förena med en mera poststrukturellt orienterad ansats? 
Det är i alla fall den svenska historikern Anna Lindbergs avsikt då 
hon med utgångspunkt i Chandra Mohantys feministiska, poststruktu-

                                                 
36 Marnie Hughes-Warrington, ”Genders”, i Jerry H. Bentley (red.), The Oxford 
Handbook of World History (Oxford 2011) s. 195. 
37 Hughes-Warrington (2011) s. 204. 
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rella och postkoloniala perspektiv visar att en fallstudie av könsrelat-
ionerna i Kerala i Sydindien faktiskt kan säga något om såväl lokala 
som globala processer. ”Den förser oss med kunskap om ’det an-
norlunda’, men också om de diskursiva och materiella regimer som 
opererar globalt.”38  

För att synliggöra de så kallat glokala samband som Anna 
Lindberg pekar på krävs dock först och främst ett intresse för sådana 
aspekter av världens historia. I en globaliserad värld borde det förstås 
vara en självklarhet, men så är det alltså ännu inte. Feministisk forsk-
ning och könshistoria är alltjämt svagt integrerat med världshistorisk 
forskning. Ett likartat förhållande gäller för socialhistorien. 
 
 
Världshistoria och socialhistoria 
 
Forskning om kvinnors historia var på 1970-talet ingen självklar del 
av utbildningen i historia vid universitet och högskolor och det gällde, 
som sagt, även för världshistorisk forskning. Manning, vars synfält är 
begränsat till universitet i USA, diskuterar inte könshistorien i detta 
sammanhang men menar generellt att ny forskning och nya 
infallsvinklar på världens historia till en början inte gjorde några djupa 
avtryck i universitetens utbildning. Lärarna uppfattade världshistoria 
som ett undervisningsfält, inte något som man forskade om. Och de 
världshistoriskt inriktade forskarna ägnade inte undervisningen något 
större intresse. Men några handböcker producerades ändå och de 
letade sig även in i undervisningssalarna. William H. McNeill, Leften 
Stavrianos och Kevin Reilly var tidigt ledande på området.39 Deras 
respektive böcker kunde fogas in i kurser som utgick från nuets 
västeuropeiska hegemoni med rötterna i ett antikt arv från det 
klassiska Aten och Rom.40 Så vidmakthölls en åtskillnad mellan ut-
bildning och forskning i flera decennier. Enligt Manning var det först 

                                                 
38 Anna Lindberg, ”Världshistoria med genusperspektiv”, i Jarrick och Johansson 
(2004) s. 101. Anna Lindbergs artikel skulle sannolikt också rubriceras som en glo-
balhistorisk studie, inte världshistorisk. 
39 William McNeil, A World History (New York 1967); Leften Stavrianos, Man’s Past 
and Present: A Global History (Englewood Cliffs, NJ 1971); Kevin Reilly, The West and 
the World: A Topical History of Civilization (New York 1980). 
40 Manning (2003) s.75-76. 
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på 1990-talet som ”[w]orld history, for better or worse, was now to become an 
academically and socially significant subject.”41 

I detta avseende skiljer sig möjligen de svenska universiteten 
från universiteten i USA. På grundkursen i historia vid Uppsala 
universitet som jag läste i början av 1980-talet var i alla fall både den 
amerikanske historikern William H. McNeill och den grekisk-
kanadensiske historikern Leften Stavrianos representerade på 
litteraturlistan och så även den brittiske historikern och sociologen 
Perry Anderson.42 Både McNeill och Stavrianos är i nämnda verk 
koncentrerade på de historiska förhållanden som tog form efter 1500-
talet. Bägges perspektiv betonar hur världen formades från regionala 
villkor till globala, och båda lägger också tyngden på den europeiska 
utvecklingen mot modernitet, liksom motsvarande process i USA. 
Anderson skiljer sig från de bägge nämnda genom att han har en utta-
lad marxistisk utgångspunkt och intresserar sig för århundradena före 
1500-talet. Anderson behandlar hur arvet från antikens samhällen 
transformerades till feodalism för att sedan omformas till kapitalism. 
Även Anderson koncentrerar sig således på Europas förhållanden och 
det metanarrativ som skildrar Europas och senare USA:s historiska 
utveckling mot kapitalism och modernitet. I varierande grad kan 
därför de tre nämnda läroböckerna illustrera måltavlan för den kritik 
som senare riktats mot världshistoriens eurocentrerade perspektiv.43 

Nämnda verk av McNeill, Stavrianos och Anderson är som 
sagt läroböcker och som humanistiskt forskningsfält var världshistoria 
då de publicerades alltjämt i en begynnelsefas. Sedan 1990-talet har 
forskningen dock genomgått dramatiska förändringar och det 
publiceras världshistoriska studier och översikter i en outsinlig ström. 
Manning konstaterar att till skillnad från vad som var aktuellt på 1960-
talet får dagens studenter faktiskt möjlighet till en utbildning i 
världens historia. Forskning och utbildning har således förts närmare 
varandra. Men närmandet gäller inte alla områden och Manning pekar 
särskilt på socialhistorien. ”The narratives of global social history have been 
very slow to develop.”44 Av oklar anledning har den socialhistoriska 
forskningen således haft särskilt svårt att knyta an till världshistoriska 
frågor och vice versa. Det finns dock exempel som motsäger 
                                                 
41 Manning (2003) s. 78. 
42 Perry Anderson, Passages from Antiquity to Feudalism (London 1974); McNeil (1967); 
Stavrianos (1971). 
43 Se t. ex. Maria Sjöberg, Kritiska tankar om historia (Lund 2012). 
44 Manning (2003) s. 202. 
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Mannings slutsats, men utgångspunkten är då, precis som i 1970-talets 
synteser, de ekonomiska villkoren. 
 
 
Två undantag: Globala perspektiv på sociala frågor 
 
I den upplysningstradition som Adam Smith kan räknas in i 
formulerades bland annat uppfattningen om ett universalistiskt giltigt 
samband mellan successivt växande ekonomi och mildare seder. 
Huruvida sambandet äger historisk giltighet kan förstås diskuteras. 
Det utgör likväl ram för Johan Söderbergs uttolkning av de svenska 
förhållandena under åren 1750 till 1870.45 Söderberg knyter de med 
tiden alltmer fredliga relationerna mellan människor till en tilltagande 
arbetsdelning, vars upphov var en expanderande handel: ”Med en 
tilltagande arbetsdelning, dvs ett starkare beroende av bredare 
nätverk, exponeras människor för varandra på ett annat sätt.”46 
Söderberg hänvisar förvisso till Adam Smith men han dammar också 
av den svenske upplysningsfilosofen Daniel Boëthius, vars 
verksamhet på 1770- och 1780-talen hade stor betydelse för den 
skotska upplysningens utbredning i Sverige. Även om den åberopade 
studien av Söderberg främst prövar sambandet mellan ekonomisk 
tillväxt och fredliga mellanmänskliga relationer på huvudsakligen 
svensk mark, är anslaget ändå universalistiskt. Söderberg är inte en-
sam om att betona förändrade mänskliga relationer. Ett liknande 
perspektiv pläderar också de bägge världshistorikerna William H. 
McNeill och John R. McNeill för då de framhåller successivt växande 
mänskliga nätverk som världshistoriens röda tråd.47 

I Söderbergs bok Vår världs ekonomiska historia utvecklas 
perspektiven så att det geografiska rummet nu omfattar hela världen. 
Söderberg lämnar inte helt Smiths tankegång, i vilka handel och 
tilltagande regional arbetsdelning anses orsaka långsiktigt fredliga 
relationer mellan människor, men betonar att den ekonomiska tillväxt 
som Smith avsåg gällde för en begränsad del av världen och endast 
för en del av ekonomin, nämligen handeln: ”Den moderna tillväxten 
har inte berört hela världen, men den har skapat ett tidigare aldrig 
                                                 
45 Johan Söderberg, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750–1870: En regional analys 
(Stockholm 1993) s. iv.  
46 Söderberg (1993) s. 46. 
47 John R. McNeill och William H. McNeill, Mänskliga nätverk: Världshistorien i ett nytt 
perspektiv (Stockholm 2006).  
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skådat välstånd i de delar som har fått del i den.”48 Jordbruket, alltså 
den sektor som livnärde de flesta i världens förindustriella samhällen, 
var också den del av ekonomin som hade svårast att ta till sig 
produktivitetshöjande teknologi. 

I sin genomgång av hur världens folk genom tiderna har 
försörjt sig har emellertid tesen om tilltagande arbetsdelning som en 
ekonomisk drivkraft fått en mera undanskymd roll. I stället betonar 
Söderberg kunskap (i vid mening) som ekonomins motor. Söderberg 
pekar på hur framför allt Europa skapade institutioner som 
ackumulerade ärvd kunskap samtidigt som nya rön kunde utvecklas i 
samklang med gamla lärdomar. Förmågan att tillvarata och 
vidareförmedla kunskap blev en europeisk specialitet och därmed 
också avgörande för det försteg den europeiska ekonomin senare 
kom att ha i världen: 

Europa skaffade sig på så sätt ett försteg i förhållande till öv-
riga världen i förmågan att producera och sprida information. 
Varken boktryckarkonsten eller pappret var europeiska upp-
finningar, utan kom från Kina och andra delar av Östasien. 
Men européerna var skickliga i att ta efter och vidareutveckla 
dessa nyheter och få dem att spela en viktig roll i ekonomin.49 

Dominansförhållanden i ekonomin och i synnerhet frågor om 
Europas senare övertag är livligt diskuterade i historisk forskning.50 
Söderberg gör inget huvudnummer av denna debatt men hans 
slutsatser skulle ändå kunna ses som ett lågmält hållet inlägg i 
diskussionen. I andra avseenden refererar Söderberg direkt till aktuell 
forskning. Så sker exempelvis när han anför en arkeologisk studie av 
kroppslängd. Ett stort antal skelett som begravts mellan år 0 och år 
1800 i Europa bekräftar att kroppslängden inte har ökat generellt över 
tid, däremot har skillnaderna ökat mellan olika sociala grupper. 
Eftersom kroppslängd är avhängig näringsintag ger skelettstudien 
belägg för att välståndet, som man kanske skulle kunna tro, knappast 
har ökat kontinuerligt över tid och att skillnaderna i näringsintaget 

                                                 
48 Johan Söderberg, Vår världs ekonomiska historia: Den förindustriella tiden (Stockholm 
2007) s. 34. 
49 Söderberg (2007) s. 347. 
50 Sjöberg (2012) s. 127-134. 
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snarast har ökat.51 Den ojämlika resursfördelningen i Europa fram till 
år 1800 kan under det följande århundradet ses som ett mönster för 
fördelning av resurser mellan världens länder. I den norske 
historikern Tore Linné Eriksens globalhistoriska översiktsverk utgör 
denna problematik ledmotiv. Eriksen visar att världens ekonomi 
under åren 1750–1900 blev alltmer sammanflätad. Trots en tilltagande 
globalisering, som sammanflätningen i Eriksens tolkning utgör mått 
på, blev resurserna alltmer snedfördelade mellan världens länder. 
Förklaringarna till en stegrad ekonomisk ojämlikhet är enligt Eriksen 
flera och komplicerade. Även om kolonisering och industrialisering 
drev på kan inte orsaken till världens ojämlikhet reduceras till endast 
dessa faktorer, och utifrån aktuell forskning pekar Eriksen bland 
annat på den stora ojämlikhet som också präglade villkoren inom de 
sämst lottade världsdelarna.52 

Eriksen har tagit till sig det miljöhistoriska spåret och anför 
bland annat det senaste decenniets olika värderingar av pågående 
klimatförändringar. Som huvudsaklig drivkraft i de historiska 
förändringar världen genomgick i tidsspannet 1750–1900 betonar 
Eriksen dock makt, rivalitet mellan länder och mellan grupper om 
kontroll över resurser och fördelningen av dem. Söderbergs betoning 
på kunskap och mellanmänskliga relationer som centrala förklaringar 
till historiska förändringar tonar däremot ned konkurrensaspekten till 
förmån för ett mera sociokulturellt förklaringssamanhang. Både 
Eriksens och Söderbergs världshistoriska översikter är avsedda för 
undervisning vid universitet och högskolor. Av exemplen ovan 
framgår även att verken vilar på aktuell forskning i både politiska och 
sociala frågor. De utgör därmed undantag från den slutsats Manning 
drar om frånvarande globala perspektiv på sociala frågor. Samtidigt 
står det klart att deras respektive socialhistoriska ansatser också utgör 
undantag från världshistorisk forskning. I ett annat avseende följer de 
den världshistoriska forskningens huvudlinje. Både Eriksen och 
Söderberg pekar på ojämlika förhållanden inom olika områden utan 
att särskilt framhålla könsvillkoren. I bägge framställningarna saknas 
således uttalade könsperspektiv på världens historia. 
 
                                                 
51 Söderberg (2007) s. 355. Undersökningen som Söderberg hänvisar till är Nikola 
Koepke och Joerg Baten, “The biological standard of living in Europe during the 
last two millennia”, European Review of Economic History 9 (2005). 
52 Tore Linné Eriksen, Globalhistorie 1750–1900: En sammenvevd og delt verden (Oslo 
2010) s. 469-475. 
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Slutord 
 
En långt ifrån uttömmande redogörelse av den världshistoriska forsk-
ningens framväxt och nuvarande forskningslägen visar att social- och 
könshistoriska frågor är relativt frånvarande i detta fält. Frågor om 
den västerländska hegemonins framväxt i världen dominerar alltjämt. 
I stället för att ta till sig historieforskningens kulturinriktade trender 
finns tecken som tyder på att världshistorien i hög grad söker arbets-
sätt som vetter mot naturvetenskap. Samtidigt produceras ändå social- 
och könshistorisk forskning med världshistoriska, eller globala om 
man så vill, processer i fokus. Även om redogörelsen ovan långt ifrån 
är heltäckande blottläggs ändå i hur ringa grad social- och könshisto-
rien påverkar de världshistoriska synteserna – och vice versa. Tore 
Linné Eriksens och Johan Söderbergs respektive lärobok i världens 
historia utgör på så vis ett undantag från det allmänna mönstret. Mer 
än andra lyfter bägge framställningarna socialhistoriska frågor. Den 
inledningsvis ställda frågan om universitetskursernas läromedel svarar 
mot Högskolelagens intentioner kan därmed besvaras på flera sätt. I 
fråga om socialhistoria finns hos både Söderberg och Eriksen tydlig 
anknytning till aktuell forskning, medan samhörigheten är mindre 
med den världshistoriska forskning, som ju i stort sett bortser från 
sådana frågor. I fråga om könshistorisk forskning gäller snarast det 
omvända. Hos både Söderberg och Eriksen speglar frånvarande 
könsperspektiv väl vad som är mainstream i världshistorisk forskning. 
Även om de båda böckerna därmed svarar väl mot Högskolelagens 
intentioner, där forskning knyts till undervisning, finns här onekligen 
ett spännande och utmanande utvecklingsområde. 
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Summary in English: 
 
Gender, social history and world history: The relation between 
research and education 
 
University education in History is suspended on published surveys on 
World History. One might ask if the surveys reflect actual research. 
The purpose of the article is to examine in what extent actual text-
books in university education really do so. An exposition of the His-
tory of World History, since its origins, emphasizes the significance of 
Economic History in surveys of World History. In a discussion of the 
relationship between research and education from two close connect-
ed angles, gender history and social history, results are, however, 
blurred. Both areas are established as mainstream in History but al-
most neglected in actual World History surveys. However, two text-
books on World History differ from a general pattern. Tore Linné 
Eriksen and Johan Söderberg have respectively written textbooks 
which discuss actual research in History and both have an obvious 
profile in Social History. Their surveys thus diverge from the general 
in World History. From another point of view both Eriksen and 
Söderberg have much in common with the general pattern in World 
History; issues from the field of Gender History are almost absent. 
To elaborate gender issues in and of World History is undeniably a 
challenging area for both future textbooks and research in World His-
tory. 
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Att skriva en människas liv 

 
Therese Nordlund Edvinsson 

 
 
 
Inledning 
 
De senaste åren har förlagsmarknaden fullständigt översvämmats av 
biografier och självbiografier. Det finns ett ökat intresse bland all-
mänheten att läsa om människors levnadsöden och erfarenheter i det 
förflutna. I synnerhet efterfrågas biografier över personer med ett 
dramatiskt liv.1 Under 2000-talet har biografin som genre fått genom-
slag även inom olika vetenskapliga discipliner. Man talar om ”the bio-
graphical turn” eller ”le retour de la biographie”.2 Genren brottas dock med 
en påstådd brist på vetenskaplighet.3 Frågor om urval (vem man ska 
porträttera) och metod (hur man bör gå till väga) står i centrum av 
den kritiska diskussionen. Den danska forskaren Birgitte Possing har 
kunnat konstatera att 92 procent av alla biografier handlar om män 
och att så mycket som 96 procent av dessa har författats av män.4 
Gemensamt för denna typ av biografier är att de vanligen skildrar 
mäns handlingar i historien. Kvinnliga aktörer får i regel ett mycket 
sparsamt utrymme. Att män skriver om andra män betyder som regel 
också att män förväntas läsa boken. Ett vanligt upplägg är att den 
                                                 
1 Förläggaren Stefan Hilding vid Norstedts bokförlag, presentation vid forskarsemi-
nariet, Historiska institutionen, Stockholms universitet 4.12.2013. 
2 Prue Chamberlayne, Joanna Bornat och Tom Wengraf, ”Introduction: The bio-
graphical turn” i Prue Chamberlayne och Joanna Bornat (red.), The Turn to Biograph-
ical Methods in Social Science (London 2000) s. 1–3. 
3 Se t. ex. Ian Fillis, ”A biographical approach to researching entrepreneurship in the 
smaller firm”, Management Decision: Qualitative Methods in Management Research 44:2 
(2006) s. 201; Bo G. Hall, ”Kan biografisk metod vara vetenskap?”, Historisk Tid-
skrift 127: 3 (2007) s. 433–434; Therese Nordlund, ”Att studera företagsledare: 
Biografisk metod som hjälpmedel”, Personhistorisk tidskrift 102:2 (2006) s. 207–216; 
Henrik Rosengren och Johan Östling (red.), Med livet som insats: Biografin som humanist-
isk genre (Lund 2007). 
4 Birgitte Possing, “Biography: An unloved, but much pursued courtesan?” i Anders 
Perlinge och Hans Sjögren (red.), Biographies of the Financial World (Möklinta 2012). s. 
37–49. 
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biograferade manlige hjälten följs från vaggan till graven. Ofta ute-
lämnas teoretiska och metodiska diskussioner. Den populärvetenskap-
liga formen ser alltså även ut att dominera inom den akademiska 
forskningen.5 

Detta kapitel syftar till att problematisera hur man skriver en 
människas liv rent vetenskapligt. Kapitlets centrala frågeställningar är: 
Hur ska man egentligen avbilda ett liv? Vilka utmaningar omger den 
biografiska metoden? Vem ska porträtteras? Hur ska forskaren för-
hålla sig till det valda undersökningsobjektet? Behövs egentligen den 
vetenskapliga biografin? Den sista frågan är provokativt formulerad 
och med den ämnar jag ta upp utmaningen med att skriva en biografi 
för en akademisk publik. Ofta ses biografin inom den akademiska 
sfären som en traditionell levnadsteckning eller som ett projekt för 
erfarna och etablerade historiker.6 Den vetenskapligt författade bio-
grafin har dock flera förtjänster, inte minst om man problematiserar 
den biografiska metoden och analyserar sina egna ställningstaganden. 

Kapitlet är disponerat på följande sätt. Först behandlas den 
biografiska metoden med utgångspunkt i svensk och internationell 
forskning. Därefter diskuteras vad som krävs för att författa en veten-
skaplig biografi, vem man ska biografera och forskarens förhållnings-
sätt till undersökningsobjektet. Kapitlet avrundas med en diskussion 
om anti-biografismens utbredning under 1970-talet i samband med 
poststrukturalismens genomslag samt biografins återkomst och för-
ankring inom vetenskapen idag. 
 
 
Biografisk metod 
 
Flera forskare har försökt konstruera en tänkbar biografisk metod. 
Litteraturvetaren Lisbeth Larsson menar att en biografisk metod be-
står i att ”undersöka och definiera det mänskliga”7. Sällan handlar det 
om att göra en traditionell levnadsteckning, utan om att problemati-
sera individens handlingar och beteendemönster. Förenklat sett är 
biografisk metod en kvalitativ metod som består av olika angreppssätt 
och möjliga infallsvinklar för att granska ett helt liv eller stora delar av 

                                                 
5 Simone Lässig, “Toward a biographical turn? Biography in modern historiography: 
Modern historiography in biography”, GHI Bulletin 35 (2004) s. 147. 
6 Hall (2007). 
7 Lisbeth Larsson, ”Biografins återkomster”, Tvärsnitt 32 (2005) s. 13. 
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en människas liv. Problematiken kretsar kring vem man ska skriva om 
och hur man ska hantera detta hantverk. Biografisk metod går ut på 
att undersöka en eller flera individer genom att placera in dem i en 
samhällelig kontext. Tillvägagångssättet skiljer sig åt beroende på ve-
tenskaplig disciplin, forskarens utgångspunkt och källmaterial.8 Även 
målsättningarna skiljer sig åt. Vissa forskare studerar individer i jakt på 
de ’generella’ mönstren. Andra forskare betonar istället det ’unika’ i 
berättelsen, där individens drivkrafter står i centrum. Metoden kan 
kombineras med andra tillvägagångssätt. Det förekommer också för-
greningar av metoden som smälter samman med andra traditioner 
från litteraturvetenskapen, psykologin och sociologin, som exempelvis 
biografisk-psykologisk metod (verken relateras till författarens liv och 
personlighet) eller life history method (ofta intervjuer med nu levande 
människor). Biografisk metod kan även ses som ett samlingsnamn för 
andra närliggande kvalitativa metoder (oral history, storytelling, etnografi, 
prosopografi). Det finns vidare tydliga inslag av hermeneutik i meto-
den.9 

Idéhistorikern Gunnar Eriksson understryker vikten av att 
”belysa det inre mörkret” hos den biograferade personen. Att synlig-
göra det ”inre mörkret” handlar inte enbart om att skala av personens 
karaktärsdrag, utan i lika hög grad om att sätta henne i förhållande till 
andra människor. Vi kan omöjligen förstå en persons handlingar och 
beteendemönster, utan att förstå i vilken omgivning denne har verkat. 
Det är i samspelet med andra människor som den biograferade per-
sonens egenskaper synliggörs, menar Eriksson.10  

Vad metoden består i har med andra ord uttryckts på olika 
sätt beroende på forskarens vetenskapliga hemvist, men också bero-
ende på hur man väljer att närma sig undersökningsobjektet. Ett pro-
blem är att metoden ofta sammanblandas med genren biografi. Meto-
den bör avse tillvägagångssättet och hur man systematiserar och bear-
betar sitt material när man skriver personhistoria. Själva genren avser 
snarare en bred kategori litteratur som ställer någon typ av levnads-
teckning i centrum (biografi, självbiografier, memoarer och dagböcker 
etc). 
                                                 
8 Therese Nordlund, Att leda storföretag: En studie av social kompetens och entreprenörskap i 
näringslivet med fokus på Axel Ax:son Johnson och J. Sigfrid Edström, 1900–1950 (Stock-
holm 2005) s. 41–42. 
9 John Bale, Mette K. Christensen och Gertrud Pfister (red.), Writing Lives in Sport: 
Biographies, Life-histories and Methods (Århus 2004) s. 9–16. 
10 Gunnar Eriksson, Platon och smitaren (Stockholm 1989) s. 137–142, 150–151. 
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Till metodproblematiken hör olika grader av osäkerhet kring 
huruvida det finns tillräckliga belägg för påståendena. Att man inte 
fullständigt kan teckna en människas liv är självskrivet. Det handlar 
om tolkningar av bevarade dokument och spridda observationer där 
aktörens uppträdande kan uppfattas och beskrivas på olika sätt bero-
ende på observatörens upplevelser av situationen. Aktören kan också 
förväntas agera olika i olika situationer, beroende på bemötandet från 
omgivningen. Att ta reda på aktörens olika grupptillhörigheter är där-
för viktigt när en balanserad bild ska tecknas. Individen står sällan 
ensam, utan söker projicera sina uppfattningar på andra på ett omed-
vetet eller medvetet plan.11 Här kan teoretiska analysverktyg som ex-
empelvis klass, kön och etnicitet vara behjälpliga. En annan viktig 
fråga handlar om etiska överväganden, inte minst om det rör sig om 
en nu levande person: vilka tankar och handlingar hos den biografe-
rade personen bör utelämnas, vilka ska lyftas fram? En fallucka som 
forskare ofta lyfter fram är risken att övertolka påståenden och hand-
lingar som väl tas upp till analys.12 

Den biografiska metoden är beroende av att det finns bra 
och fylliga – historiska och/eller samtida – källmaterial tillgängliga. 
Utan sådana kan inte levnadstecknare, med vetenskapliga anspråk, 
säga mycket. Det finns dock flera biografiförfattare som ägnar sig åt 
spekulationer när källmaterialet tryter. Ett mytiskt skimmer strålar 
därför kring vissa biograferade personers personlighet. Ett bra exem-
pel är konstnären Vincent van Gogh. Det finns troligen minst tretton 
olika förklaringar till hur han miste sitt ena öra.13 Dessvärre finns det 
inte utrymme att diskutera alla tolkningar i denna uppsats. Men det 
bör påpekas att det ständigt tillkommer nya analyser om själva händel-
seförloppet när han förlorade sitt öra. Generellt lyfter de flesta biogra-
fier fram konstnärens sinnessjukdom.14 Jag kommer nedan att presen-
tera de vanligaste förklaringarna i internationella biografier. 

                                                 
11 Sven Fritz, Louis Fraenckel 1851–1911: Bankman och finansman (Stockholm 1994) s. 
14–15. Se äv. Therese Nordlund Edvinsson, En osynlig företagshistoria: Direktörshustrun 
i svenskt näringsliv (Lund 2012). 
12 Nordlund (2005) s. 42. 
13 William M. Runyan, “Why did Van Gogh cut off his ear? The Problem of Alter-
native Explanations in Psychobiography”, Journal of Personality and Social Psychology 
40:6 (1981) s. 1070–1077.  
14 Julius Meier-Graefe, Vincent Van Gogh: A Biographical Study (New York 1933); 
Albert J. Lubin, Stranger on the Earth: A Psychological Biography of Vincent Van Gogh 
(New York 1996). 
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Vincent Van Gogh framställs vanligen som den lidande 
konstnären som i ett mentalt utbrott skar av sig örat.15 En teori som 
på senare tid har lanserats är att Vincent Van Goghs vän konstnären 
Paul Gauguin högg av örat med ett svärd i samband med ett handge-
mäng.16 Enligt konsthistorikerna Hans Kaufmann och Rita Wildegans 
är det visserligen oklart om det var Gauguin som attackerade Van 
Gogh i vrede eller om hans hugg tvärtom var att betrakta som rent 
självförsvar, på ett aggressivt angrepp från Van Gogh. Däremot an-
vänder författarna bevarad korrespondens mellan Van Gogh och 
Gauguin som belägg för att händelsen faktiskt inträffade.17 ”Om du är 
tyst, kommer jag också vara det”, skrev exempelvis Van Gogh till 
Gaugin, vilket författarna tar som ett stöd för deras tes.18 De citerar 
även korrespondens mellan Vincent och hans bror Theo, där konst-
nären antyder vissa saker om sin konstnärskollega. Vid Van Gogh-
museet i Amsterdam tror man inte på teorin om Gauguins inbland-
ning. Nina Zimmer, ansvarig för en Van Gogh utställning i Basel ifrå-
gasätter påståendena: ”Perhaps they're right, but all the hypotheses are valid 
given the lack of material”.19 

Litteraturkritikern Martin Gayford, som skrivit en biografi 
om Van Gogh, menar att de tyska konsthistorikerna Kaufmann och 
Wildegans ägnar sig åt rena spekulationer. Han hävdar att det inte 
finns mycket empiri om konflikten mellan de två konstnärerna. Van 
Gogh mindes till exempel inte mycket av händelsen då han befann sig 
i ett delirium. Han begick en kort tid därefter självmord 1890.20 

Exemplet Van Gogh visar att man måste ha gott om empi-
riska belägg för att kunna skriva trovärdigt om en människas liv. De 
flesta biografier nämner mötet mellan de två konstnärerna Van Gogh 
och Gauguin. Men beroende på biografins upplägg och material får 
författare fram lite olika resultat. Kathleen Powers Ericson beskriver 
till exempel hur Paul Gauguin såg sig själv som en mentor till Van 

                                                 
15 Runyan (1981). 
16 Antonino Saggio, A Secret Van Gogh. His Motif and Motives (Rome 2011) s. 75. 
17 Hans Kaufmann och Rita Wildegans, Van Gogh's Ohr: Paul Gauguin und der Pakt des 
Schweigens (Berlin 2008). 
18 “You are quiet, I will be, too”. The Telegraph 4.5.2009. Min översättning. 
19 The Telegraph 4.5.2009. 
20 Martin Gayford, The Yellow House: Van Gogh, Gauguin, and Nine Turbulent Weeks in 
Provence (New York 2008). Se 
http://www.bloomberg.com/apps/news?sid=ahpYdvteX6Ao&pid=newsarchive. 
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Gogh och ville försöka påverka hans måleri.21 En annan förklaring 
som William M. Runyan uppmärksammat är det faktum att Van Gogh 
ville kväsa sina känslor för Gauguin som troligtvis var av sexuell na-
tur, och därför skar av sig örat.22 Det tyder på att Van Gogh som 
undersökningsobjekt ofta blivit föremål för psykologiseringar, där 
hans maskulinitet, inre känslor och svårighet att hantera människor i 
sin omgivning blivit föremål för analys. Kort sagt, det finns uppenbar-
ligen ett så stort intresse för hans person att det fortsätter att ut-
komma nya biografier som lanserar nya påståenden.23 

I andra biografier spelar Van Goghs barndomsminnen en 
central roll. En vanligt förekommande spekulation är att Van Gogh 
led av sin brors död. Denne broder hade dött som spädbarn ett år 
före Vincent föddes och bar samma namn. Skulden att få leva den 
andres liv, att bära den andres namn, påverkade honom hela livet en-
ligt en del biografiförfattare. Dessa påståenden understöds av vissa 
spår i källmaterialet som indikerar att han besvärades av den döde 
brodern.24 Andra spekulationer berör fadern som Van Gogh identifie-
rade sig med. Han avskydde dock sin far och därför har man tolkat 
konstnärens självdestruktiva sidor som ett sätt att bestraffa fadern.25 
Det finns också vissa fakta som tyder på att stora delar av syskonska-
ran Van Gogh led av mentala problem, något som givetvis påverkade 
konstnären under hans uppväxt. Vidare var Van Gogh ansedd som en 
mycket komplex och excentrisk person. En del biografiförfattare har 
tolkat hans beteende som schizofreni. Men eftersom konstnären var 
medveten om sitt mentala tillstånd och kunde reflektera över det är 
det tveksamt om han verkligen hade denna diagnos. En försiktig slut-
sats är att Van Gogh led av kraftiga humörsvängningar och brottades 
med ett inre mörker. Det finns uppenbarligen ett trettiotal diagnoser, 
som inkluderar epilepsi, bipolär sjukdom, alkoholism, syfilis med 
mera som förklaringsgrund för hans självdestruktiva beteende. Andra 
förklaringar som påstås ha påverkat honom är sömnlöshet, tendens 
att ägna sig åt överarbete samt en hög alkoholkonsumtion.26 Samtidigt 

                                                 
21 Kathleen Powers Erickson, At Eternity's Gate: The Spiritual Vision of Vincent Van 
Gogh (Grand Rapids, MI 1998) s. 105. 
22 Runyan (1981). 
23 Steven Naifeh och Gregory White Smith, Van Gogh: The Life (New York 2011). 
24 Powers Eriksson (1998). 
25 Runyan (1981). 
26 Dietrich Blumer, “The illness of Vincent Van Gogh”, American Journal of Psychiatry 
159:4 (2002). 
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har också Van Goghs självmord ifrågasatts. I en biografi från 2011 
hävdar författarna Steven Naifeh och Gregory White Smith att Van 
Gogh inte begick självmord. De menar istället att han blev skjuten av 
misstag av två pojkar som han kände. Det skulle kunna vara ett skäl 
till att vapnet aldrig hittades.27 

Med exemplet Vincent Van Gogh har jag velat belysa pro-
blematiken med att skriva biografier. Att balansen mellan fakta och 
spekulation blir oklar i många biografier kan ha bidragit till genrens 
låga status. I likhet med annan historisk forskning måste biografier 
med vetenskapliga anspråk granska myter, anekdoter och påståenden 
kritiskt.28 Förmågan att vara källkritisk och göra vettiga urval är alltså 
minst lika viktig som inom annan historisk forskning. 
 
 
Vilka källmaterial krävs för att ’skriva fram människan’? 
 
Vad är då en biografi? Definitionen biografi kommer från grekiskan 
bios (liv) och grapho (skriva). Kortfattat handlar det om en levnadshi-
storia som berättas av någon annan än huvudpersonen (om huvud-
personen själv skriver handlar det om en självbiografi eller memoa-
rer). Genren har förändrats över tid från antikens äreminnen till me-
deltidens hagiografi. Dess låga status föranledde ett ganska svalt in-
tresse för biografin som form. Historiskt sett kan det möjligen bero 
på att de flesta biografier varit hyllningsverk. Som typexempel kan 
nämnas att 1800-talets och det tidiga 1900-talets brittiska biografier 
ofta präglades av skönmålande porträtt av framstående personlighet-
er. Ett undantag var Lytton Stracheys Eminent Victorians från 1918 
som sökte identifiera drivkraften bakom enskilda handlingar.29 
Strachey tillförde något nytt genom att ifrågasätta dubbelmoralen. Det 
öppnade upp för en ny infallsvinkel inom den biografiska genren. 
Själva genren har setts som en form av ”storytelling”, där man på ett 
skönlitterärt sätt närmar sig en människas liv.  

John Tosh menar att biografier är användbara om man vill 
förstå motiv och avsikter. Den personliga utvecklingen och erfaren-
heter från den privata sfären är minst lika viktiga att uppmärksamma 
                                                 
27 Naifeh och Smith (2011). 
28 Lässig (2004) s. 149. 
29 http://www.ne.se/lang/biografi, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-02-01. Se 
Shirley Leckie, ”Biography matters: Why historians need well-crafted biographies 
more than ever”, i Ambrosius (2004). 
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som till exempel undersökningsobjektets yrkesliv.30 De flesta forskare 
som diskuterat biografisk metod och själva genren biografi har ofta 
betonat vikten av ett varierat källmaterial.31 Det går kort sagt inte att 
sätta sig in i det förflutna och – på ett nyanserat sätt – analysera tan-
kar, känslor och beteenden hos individer med skrala källor. Om den 
mer psykologiska analysen av den biograferades inre därtill ska kopp-
las samman med en sociologisk analys av huvudpersonens sociala 
relationer, i försök att kombinera ett aktörs- och strukturperspektiv, 
ökar dessutom kraven på källmaterialet.32 

Dagböcker och brev är vanliga källor i biografier. Här följer 
en liten utvikning om den ”brevbiografi” som Juliet Barker samman-
ställt över systrarna Brontë, det vill säga författarinnorna Charlotte 
(1816–1855), Emily (1818–1848) och Anne (1820–1849). Barker und-
viker att göra alltför många egna tolkningar, istället öser hon rikligt ur 
systrarnas privata brev och låter breven stå för sig själva. Det är ingen 
traditionell biografi, utan Barker har gjort kortare och längre utdrag ur 
breven. Hon har därmed undvikit att närvara alltför mycket själv, 
istället får breven berätta sin egen ’historia’ och spegla systrarnas liv.33  

Inledningsvis beskriver Juliet Barker hur breven som Char-
lotte, Anne och Emily Brontë skrev formade deras litterära skrivande. 
Utan breven skulle man inte få förståelse för systrarnas liv ute på de 
ödsliga hedarna. Tillkomsten av romanerna kan inte förstås utan en 
insikt i den kreativitet som fanns hos dem. Utan källmaterialet skulle 
vi som läsare inte heller förstå tillkomsten av den gåtfulle Mr. Roches-
ter i Jane Eyre eller den demoniske Heathcliff i Svindlande höjder. 

Systrarnas privatliv ger också en inblick i hur de uppfattade 
sin omgivning. Charlotte Brontë skrev exempelvis till en väninna att 
män i regel skriver ”ointressanta och oförtroliga brev”. Charlottes 
make önskade att hennes brev skulle brännas, då han påstod att de 
                                                 
30 John Tosh, Historisk teori och metod (Lund 2007) s. 101–102. 
31 William St. Clair, “The biographer as archaeologist”, i Peter France och William 
St. Clair (red.), Mapping Lives: The Uses of Biography (Oxford 2002) s. 222; Boel 
Englund och Lena Kåreland, Rätten till ordet: En kollektivbiografi över skrivande Stock-
holmskvinnor 1880–1920 (Stockholm 2008). 
32 Jämför ekonomhistorikerna Johan Söderbergs och Arne Jarricks förslag på hur ett 
aktör- och ett strukturperspektiv kan förenas: genom att fokusera det ”dynamiska 
samspelet mellan aktörer, en växelverkan som i sig själv är den struktur som oavlåt-
ligt både bevaras och förändras”, Arne Jarrick och Johan Söderberg, ”Aktörsstrukt-
uralismen: Ett nytt hugg på humanvetenskapens gordiska knut”, Historisk tidskrift 
111:1 (1991) s. 59–84. 
33 Juliet Barker, Familjen Brontë: En brevbiografi (Stockholm 2004). 
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var minst lika ”farliga som svavelstickor”.34 Men genom att väninnan 
valde att bevara dem, kan forskarvärlden och intresserad allmänhet få 
ökad förståelse för vilka utmaningar som präglade kvinnliga författa-
rinnor under tidigt 1800-tal.35 

Utan breven skulle till exempel inte Charlotte Brontës relat-
ion till förläggaren George Smith kunna analyseras. Deras kontakt var 
personlig, förtroendefull och snudd på flirtig. Juliet Barker tolkar bre-
ven som att Charlotte genom sin manliga pseudonym Currer Bell 
(som hon var tvungen att använda i samband med att Jane Eyre gavs 
ut) kunde och vågade ta ut svängarna mer än hon normalt sett gjorde. 
I breven till förläggaren kunde Charlotte delvis släppa hämningarna 
och vara sig själv. I samband med förläggarens förlovning skrev hon 
dock ett dubbeltydigt gratulationskort: ”Vid stor lycka liksom vid sorg 
bör deltagande uttryckas i få ord. Mottag mina gratulationer.”36 Citatet 
väcker förstås en del reflektioner. Var hon olyckligt kär i förläggaren? 
Accepterade hon förlovningen, eller var det hennes sätt att förklara att 
andra känslor fanns under ytan? Breven ger möjlighet till flera olika 
tolkningar. Och det är just det som är biografins styrka, nämligen att 
den kan öppna upp för ifrågasättanden och nytolkningar beroende på 
vem eller vilka man väljer att biografera. 

Att skriva en biografi handlar inte enbart om att välja ’rätt’ 
huvudaktör, utan om att nyansera bilden av denne. Juliet Barker er-
bjuder i sin brevbiografi en inblick i kvinnliga författarinnors vardag, 
deras erfarenheter och bekymmer.37 Utan brevskörden skulle det vara 
omöjligt att teckna en trovärdig bild av systrarna Brontë. Vi skulle 
enbart tro att de var isolerade på Yorkshires hedar, uppfostrade av 
den stränge fadern, kyrkohedern och änklingen Patrick Brontë. Enligt 
författarinnan Elizabeth Gaskell som 1857 författade en biografi över 
sin vän Charlotte Brontë, var systrarna präglade av sin faders otaliga 
regler och förbud.38 Det gör det särskilt intressant att uppfinningsri-
kedomen ändå kunde spira i denna auktoritära miljö. De tre systrarna 
och brodern Branwell skapade sig delvis en låtsasvärld redan som 
barn, där sagoberättandet stod i centrum. Som unga kvinnor hade 
Charlotte, Emily och Anne knappast samma möjligheter som brodern 
                                                 
34 Barker (2004) s. 9. 
35 Systrarna Brontë gav ut romaner under de manliga pseudonymerna Currer, Ellis 
resp. Acton Bell. 
36 Barker (2004) s. 12. 
37 Ambrosius (2004) s. IX. 
38 Elizabeth Gaskell, The Life of Charlotte Brontë (London 1997). 
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Branwell, vilken tilläts mer intellektuell stimulans utanför hemmet och 
tillika förde ett ganska vidlyftigt leverne. Ändå hade systrarna Brontë 
god tillgång till litteratur, möjlighet att skriva och utveckla sina sin 
fantasi. 

Stella Tillyards biografi över systrarna Lennox bjuder också 
på liknande ingredienser. Hon har ett omfattande underlag bestående 
av tusentals brev mellan Caroline, Emily, Louisa och Sarah Lennox 
under åren 1740–1832. Boken väckte mycket uppmärksamhet och 
blev en stor framgång inte bara hos kritiker, utan bland historieintres-
serad allmänhet. Det ledde också till en tv-serie som väckte stort in-
tresse. Kanske var det inte främst biografin och Tillyards förmåga att 
väva ihop intressanta berättelser som avgjorde, utan det rika materi-
alet, där man som läsare får ta del av kvinnors liv i det förflutna. De-
ras tankar om äktenskap, politik, kärlek, barn och litteratur känns fort-
farande dagsaktuellt. Kort sagt, biografin väcks till liv genom att dess 
persongalleri ger en fördjupad bild av känsloliv skildrat utifrån fyra 
systrars upplevelser.39 

Att ett rikt källmaterial underlättar biograferandet betyder 
inte att man ska undvika att analysera individer som efterlämnat sig 
mindre omfattande källmaterial, tvärtom bör man närma sig person-
ligheter och grupper i historien som på olika sätt blivit osynliggjorda 
och marginaliserade. Ofta innebär det en stor utmaning och pusselar-
bete för den enskilde forskaren. Man får, likt en detektiv, söka efter 
ledtrådar och vaska fram detaljer i det källmaterial som kan finnas.40 
Om biografernas traditionella källor (brev och dagböcker) saknas blir 
det än mer angeläget att försöka hitta andra kompletterande underlag 
som kan fylla luckorna, som intervjumaterial, tidningsartiklar och fo-
tografier.41 
 
 
Vem ska man biografera? 
 
Historikern Bo G. Hall menar i en längre artikel i Historisk tidskrift att 
de flesta forskare som problematiserar biografisk metod anser att den 
biograferade personen bör ha haft betydelse för ”det historiska ske-
                                                 
39 Stella Tillyard, Aristokrater: Caroline, Emily, Louisa & Sarah Lennox 1740–1832 
(Stockholm 1994). 
40 Jfr Carlo Ginzburgs metod i Janken Myrdal, “Källpluralismen och dess inklude-
rande metodpaket”, Historisk Tidskrift 127:3 (2007) s. 498. 
41 Ambrosius (2004) s. XI. 



Therese Nordlund Edvinsson 
 

217 
 

endet”.42 Men vad innebär det att ha historisk betydelse? Urvalet har 
traditionellt handlat om framgångsrika individer som gjort något i 
historien som helt enkelt blivit uppmärksammat (och uppskattat). 
Som framgått har denna framgångsrika, kända och avlidna person – 
de flesta historiker väljer att biografera en död person – oftast varit en 
man. Levnadsteckningarna av dessa män har därtill varit ganska ensi-
diga sammanställningar av framgångar och bakslag i livet.43 

Biografier som synliggör kvinnor är omvänt fortfarande rela-
tivt sällsynta, och speciellt sådana som ger en balanserad bild av såväl 
deras professionella liv som deras familjeliv.44 Lindsy Woodheads 
biografi över de kvinnliga entreprenörerna Helena Rubenstein och 
Elizabeth Arden, som byggde upp internationella företagsimperier 
inom skönhetsindustrin, är ett undantag, inte minst därför att de be-
handlar karriärorienterade kvinnor inom näringslivet.45 I den tradit-
ionella biografin ville man sällan porträttera negativa sidor hos indivi-
den. I synnerhet fick inte kvinnor karakteriseras som makthungriga 
och illasinnade.46 

Mindre kända individer och representanter för olika kollektiv 
(till exempel marginaliserade grupper eller specifika yrkesgrupper) är i 
likhet med kvinnor mindre vanligt förekommande i biografier. I detta 
sammanhang blir diskussioner om urval och representativitet särdeles 
viktigt. Hur välja en för gruppen ’representativ’ individ (eller en ’aty-
pisk’ individ om sådana står i centrum för forskarens intresse? Här 
finns det anledning att ta hjälp av kompletterande kvantitativt materi-
al, jämförande data om kön, ålder och social bakgrund hos samtliga 
medlemmar av den grupp den biograferade personen tillhör, till ex-
empel samtliga arbetare på ett företag, alla elever i en skolklass eller 
samtliga ledamöter i en styrelse. Genom att skriva kollektivbiografier 
över en större grupp människor kommer man förbi delar av urvals-
problemet genom att alla individer inkluderas, men då ökar samtidigt 
kraven på att finna fylliga uppgifter om fler personer. 

Nu behöver en biografi förstås inte rulla i djupt invanda 
traditionella hjulspår bara för att den biograferade personen är en – 

                                                 
42 Hall (2007) s. 445. 
43 Nordlund Edvinsson (2012) s. 29. 
44 Lässig (2004) s. 153. 
45 Lindsy Woodhead, War Paint: Madame Helena Rubinstein and Miss Elizabeth Arden, 
their Lives, their Times, their Rivalry (London 2003). 
46 Katherine Ramsland, ”Writing biographies: The problems and the process”, Writ-
er 103:10 (1990) s. 3. 
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framgångsrik och känd – man. Genom att använda andra teoretiska 
glasögon, såsom maskulinitetsteorier, kan nya frågor ställas som leder 
fram till andra berättelser. Således behöver det inte vara valet av hu-
vudperson som är avgörande utan den teoretiska inramningen, fråge-
ställningarna och även själva framställningssättet. Den biografi som 
industrimannen Sigfrid Edström skrev över sin hustru Ruth Randall 
Edström strax efter hennes bortgång bryter inte bara mönstret genom 
att ställa en kvinna i centrum, den är också atypisk då få män i nä-
ringslivet har skildrat en kvinna på ett så närgånget och personligt 
sätt.47 Som källa är boken också mycket användbar, inte minst då den 
innehåller utdrag av källmaterial i form av korrespondens och Ruth 
Randall Edströms personliga anteckningar. Som vetenskaplig biografi 
är den emellertid mindre lyckad, då författaren står huvudpersonen så 
nära att tonen blir visserligen öppenhjärtig och personlig men också 
okritisk. 
 
 
Forskarens förhållningssätt 
 
Forskarens förhållningssätt till huvudpersonen är en relevant fråga då 
det ofta påverkar biografins karaktär. En rad olika sätt att närma sig 
den biograferade personen kan noteras i litteraturen. Historikern Gö-
ran B. Nilsson menar att den som skriver måste ”älska sitt föremål 
som en mor, även om sonen heter Hitler eller Stalin”.48 Nilssons på-
stående kan tyckas vara lite väl drastiskt. Jag menar att man knappast 
behöver hysa starka känslor för sitt undersökningsobjekt. Det är sna-
rare befriande och nödvändigt att inte blanda ihop känslor och veten-
skap, eftersom det kritiska tänkandet annars kan gå förlorat. Ändå är 
det flera forskare som resonerar om känslor i förhållande till sina 
undersökningsobjekt. Bo G. Hall diskuterar till exempel spänningen 
mellan ”hat och sympati”. Att vara öppen för olika tolkningar är na-
turligtvis en förutsättning då man skriver biografiskt.49 Den ameri-
kanske forskaren John Milton Cooper Jr. menar att forskaren bör 

                                                 
47 Sigfrid Edström, Ruth Randall Edström (Västerås 1946). 
48 Göran B. Nilsson, ”Biografi som spjutspetsforskning”, i Ambjörnsson, Ringby 
och Åkerman (1997). s. 25. 
49 Hall (2007). 
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utveckla någon form av empati för sitt undersökningsobjekt, utan att 
för den skull göra avkall på vetenskaplighet och kritiskt tänkande.50 

Enligt författaren Thomas Carlyle (1795–1881) ska man ha 
ett ”öppet hjärta”, det vill säga utveckla en känsla för detaljer och 
skapa någon form av länk till undersökningsobjektet. Litteraturveta-
ren Hermione Lee menar att vi bör låta oss inspireras av Carlyles ord 
även om han skrev dem för länge sedan. Att se styrkan i detaljer, att 
skapa närhet mellan de levande (biografiförfattaren) och de döda 
(undersökningsobjektet) genom att visa sympati och förståelse för 
undersökningsobjektet, menar hon är nödvändiga ingredienser i fors-
karens förhållningssätt. Målet är att skapa en levande människa utifrån 
det förflutna utan att moralisera.51 Andra forskare pekar på att biogra-
fin i själva verket är en ”förklädd självbiografi”.52 Nina Auerbach som 
skrivit om den engelska skådespelerskan Ellen Terry (1848–1928) 
valde att leva sig in i rollen som skådespelerskan för att förstå henne 
bättre. Auerbach konstaterar att hon knappast skrivit neutralt om 
Terry, inte heller följde hon en bestämd kronologi. Hon hävdar därför 
att hennes biografi inte är typisk för genren, utan snarare en kultur-
historisk exposé. Ellen Terry förde under lång tid korrespondens med 
författaren George Bernhard Shaw. Vid ett tillfälle sade Shaw själv att 
det var en ”helgjuten kärleksaffär” som hade kunnat bli mer ”verklig”, 
men de lät istället kärleken spira via korrespondens.53 

Att följa en individ ingående kan innebära ett emotionellt 
tankearbete. Det utesluter inte heller att man involverar sig djupt i 
någon annans liv. Som forskare kan man givetvis bli berörd av hu-
vudaktören. Genom källmaterial får man ofta ta del av individens 
framgångar och bakslag i livet eller individens bekymmer och reflekt-
ioner. Ibland kan det röra sig om känsliga detaljer från privatlivet som 
avslöjas i en dagbok. Inför skrivandet av en artikel i Personhistorisk 
tidskrift granskade jag till exempel grosshandlardottern Ann-Ida Marks 
dagbok. När hon var tonåring grubblade hon över sin egen självbild, 
ansåg sig vara ful och betydelselös. Ann-Ida reflekterade över framti-
den och sökandet efter kärlek. Skulle hon någon gång själv finna lyck-

                                                 
50 Ambrosius (2004) s. X. Cooper har skrivit biografiskt om de amerikanska presi-
denterna Theodore Roosevelt och Woodrow Wilson. 
51 Hermione Lee, Body Parts: Essays on Life-Writing (London 2008).  
52 Ingemar Nilsson, “Att skriva biografi: Biografins hermeneutik”, i Ambjörnsson, 
Ringby och Åkerman (1997) s. 206. 
53 Nina Auerbach, Ellen Terry: Player in Her Time (Philadelphia 1997); Andrew Ewart, 
Berömda kärlekshistorier (London 1970) s. 232. 
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an? Ville någon ha henne? Denna känsla kvarstod då hon gifte sig 
med redaren Dan Broström, trots att det var ett lyckligt äktenskap. 
Problemet var att hon brottades med en negativ självbild som ibland 
tog sig uttryck i melankoli och frustration.54 

Att som forskare närma sig Ann-Idas dagbok och finna för-
ståelse för hennes svikande självförtroende, ångest och känsla av att 
inte vara tillräckligt vacker, ger förstås en speciell insikt i en ung kvin-
nas uppväxt. De döttrar som växte upp i borgerliga företagarhem 
förväntades välja äktenskapet och ge sig in i societetslivets nöjesliv. 
Ann-Ida var på intet sett avvikande. 

Sedan framträdde också andra mindre sympatiska sidor hos 
Ann-Ida, nämligen hennes arbetarklassförakt och hennes förlöjligande 
av drängen Johan som fick agera bollkalle när hon och väninnorna 
spelade tennis. Enligt dagbokens noteringar fann Ann-Ida den unge 
drängen charmig och attraktiv, men samtidigt var han föremål för 
lustigheter, då han inte var konversabel på samma vis som de andra 
unga rika män som umgicks i hennes krets. Ann-Idas dagbok ger 
alltså inblick i en förmögen ung flickas uppväxt i ett borgerligt hus-
håll.55 Att visa på olika sidor av individens karaktär är nödvändigt för 
att få en mer nyanserad bild. Här kan ett genus- och klassperspektiv, 
som problematiserar människan och sammanhangen hon ingår i, vara 
fruktbart. 

En del amerikanska historiker argumenterar för vikten av att 
problematisera sin forskarroll i förhållande till den man biograferar. 
Shirley A. Leckie menar att historikern måste visa empati för de influ-
enser huvudaktören har utsatts för i sitt liv, vilket kan ha format per-
sonens liv. Hon argumenterar vidare för att individen bör synliggöras 
på så sätt att hon i praktiken ”walks off the pages”.56 Forskaren bör för-
hålla sig objektiv, skilja på fakta och fiktion samt främst använda sig 
av primärkällor. Historiker bör försöka förstå den andres tid, men 
samtidigt vara en kritisk analytiker eller som vissa amerikanska fors-
kare påpekar ”participant-observer”.57  

Kenneth R. Johnston som skrivit en biografi över den eng-
elske poeten William Wordsworth föreslår att man ibland bör välja en 
mer riskfylld väg. Att spekulera, ta ut svängarna och framför allt våga 
                                                 
54 Therese Nordlund Edvinsson, ”Ann-Ida: Från grosshandlardotter Mark till re-
darhustru Broström”, Personhistorisk Tidskrift 106:1 (2010) s. 47–50. 
55 Nordlund Edvinsson (2010) s. 50. 
56 Ambrosius (2004) s. VIII. 
57 Ambrosius (2004) s. IX. 
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komma med vissa påståenden som kanske ses som smått kontroversi-
ella innebär att man beträder minerad mark. Johnston förespråkar 
likväl ett arbetssätt som tillåter biografiskrivaren att även reflektera 
kring sådant som inte finns belagt i källorna. Saknas det empiriskt 
underlag får författaren ge utlopp för sin kreativitet och tänka högt 
kring vad som faktiskt kan ha inträffat i den biograferades liv.58 Jag 
menar dock att det finns ett problem med att ta ut svängarna alltför 
mycket, då det kan resultera i att biografiförfattaren tar sig för stora 
friheter. Att spekulera så pass mycket att man själv börjar ägna sig åt 
att fabulera kan knappast vara en framkomlig väg för forskare. Där-
emot har Johnston en poäng när han betonar att även kontroversiella 
ämnen bör komma upp till ytan. Till skillnad från traditionell biografi 
vågar dock de flesta biografiförfattare idag ta upp aspekter som tidi-
gare setts som tabu, exempelvis sexualitet och psykiska sjukdomar.  

Det är självklart att en specifik attityd till undersökningsob-
jektet kan leda fram till olika resultat i en biografi: att identifiera sig 
med huvudaktören eller känna sig främmande för denne resulterar 
givetvis i olika slutsatser. Jag tror personligen att man inte bör låta sig 
hämmas av sympatier eller antipatier för undersökningsobjektet. Ett 
vetenskapligt förhållningssätt där det kritiska tänkandet är prioriterat 
minimerar risken för att låta sig förtjusas eller förargas av undersök-
ningsobjektet. Ett väl avvägt urvalsförfarande likaså (att inte endast 
skriva om någon man kan ’tycka om’, utan om någon som är intres-
sant i relation till relevanta forskningsfrågor). Det är tydligt att lev-
nadstecknarnas hemvist, inom eller utanför universitetsmiljöer, också 
spelar roll. Majoriteten av idrottsbiografier skrivs av journalister, inte 
av akademiker. Det innebär också att idrottarna ofta stereotypiseras i 
biografier (som ”the bad guy”, ”the good boy” eller ”the pretty boy”). Id-
rottsbiografier har också en tendens att produceras snabbt, vilket ofta 
resulterar i brist på analys.59 De flesta idrottshistoriska biografier fo-
kuserar vidare på den aktives tävlingar, prestationer och idrottsresul-
tat. Inte lika mycket möda ägnas åt idrottarens vardagsliv och privata 
liv. Att det är fullt möjligt att kombinera vetenskaplig metod med 
intresset för att biografera idrottsstjärnor framgår dock tydligt av an-
tologin Writing Lives in Sport (2002). 

                                                 
58 Kenneth R. Johnston, The Hidden Wordsworth: Poet, Lover, Rebel, Spy (New York 
1998) s. 9. 
59 John Bale, Mette K. Christensen och Gertrud Pfister, ”Introduction”, i Bale, 
Krogh Christensen och Pfister (2004) s. 11. 
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Anti-biografismen 
 
Under 1970-talet började individens roll i historien att ifrågasättas. 
Poststrukturalister som Roland Barthes, Michel Foucault och Jacques 
Derrida ansåg att biografin var ett redskap i maktens tjänst. Att detal-
jerat fånga en individs liv genom att beskriva hennes förtjänster och 
brister, ansågs frånstötande.60 Problemet var att biografin som form 
ansågs fokusera alltför mycket på individen och dennes handlingar. 
Litteraturforskaren och semiotikern Roland Barthes föreslog istället 
uttrycket ”biografem”, där strödda noteringar, citat och fragment 
istället skulle ge en bättre ingång till en människas liv, utan att för den 
skull inkräkta på det privata.61 

Roland Barthes proklamerade ”författarens död” (”La mort 
de l’auteur”) i en känd essä från 1967, där han menade att det viktiga 
inte var författaren bakom texten, utan texten i sig. Enligt Barthes 
borde man inte relatera författaren till texten, utan istället kunde de 
med fördel separeras från varandra. Att tilldela texten en författare var 
enligt Barthes snarare ett sätt att begränsa texten och därmed för-
trycka den fria läsningen. Med det menas att texten bara får sin bety-
delse hos sin publik, inte i relation till sin skapare. Barthes återkom till 
denna fråga vid flera tillfällen: 
 

The image of literature to be found in ordinary culture is tyrannically cen-
tred on the author, his person, his life, his tastes, his passions, while criti-
cism still consists for the most part in saying that Baudelaire’s work is 
the failure of Baudelaire the man, Van Gogh’s his madness, Tchaikov-
sky’s his vice. The explanation of a work is always sought in the man or 
woman who produced it, as if it were always in the end, through the more 
or less transparent allegory of the fiction, the voice of a single person, the 
author ‘confiding’ in us.62 

 
Roland Barthes menar att författarens död istället leder till ”läsarens 
födelse”. Han skriver i sin essä att “the reader is without history, biography, 
psychology; he is simply that someone who holds together in a single field all the 
traces by which the written text is constituted”. Vad som dock kan diskuteras 

                                                 
60 Kjell Jonsson, ”Frihet eller determinism: Principiella problem i den idéhistoriska 
biografins genre” i Ambjörnsson, Ringby och Åkerman (1997) s. 87–93. 
61 Jonsson (1997) s. 91. 
62 Roland Barthes, “The death of the author” (1967),  
http://www.deathoftheauthor.com/ (besökte sidan 11.1.2014). 
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är om inte också läsaren kan utöva liknande makt som författaren. 
Barthes resonerar aldrig om läsarens auktoritet som publik och nitisk 
granskare av texten. Istället framställs läsaren som en förbisedd aktör 
eller oidentifierbart subjekt som saknar den makt som författaren tagit 
åt sig all ära av. 

Komplexiteten kring författaren är ett återkommande tema i 
Barthes’ produktion. Han skrev senare i sin bok The Pleasure of the Text: 
“The author is dead, but I desire the author”.63 Uttrycket har tolkats av 
forskaren Jane Gallop som en form av ”perversion”, en erotisk läng-
tan efter författaren trots vetskapen om dennes död. Det hela kom-
pliceras ytterligare genom att Barthes tre år senare påkallade ”författa-
rens återkomst”.64 Trots Barthes’ anti-författarideologi erkänner han i 
Det ljusa rummet sin vurm för det biografiska i ”en författares liv” som 
”förtrollar mig lika mycket som vissa fotografier.”65 

Två år efter Barthes’ berömda essä publicerade idéhistori-
kern och filosofen Michel Foucault an artikel där han problematise-
rade vad en skapare, upphovsman och författare är (”Qu’est-ce qu’un 
auteur?”).66 I likhet med Barthes angrep Foucault författaren och be-
traktade denne som en symboliskt upphöjd makthavare som snarare 
kväser sin omgivning än gör den mer begriplig. Foucault gör inte nå-
gon direkt koppling till Barthes’ essä, men poängen med hans argu-
mentation är liknande, nämligen att befria läsaren från författarens 
maktanspråk och dominans över texten och dess publik.67 Foucault 
konstaterar att även när en individ accepteras som författare måste vi 
fråga oss om allt han skrev, sade och lämnade bakom sig är en del av 
hans arbete. Han lyfter i synnerhet fram Nietzsche som exempel ge-
nom att ställa sig frågan ”är allt det som finns efter Nietzsche verklig-
en arbete?” Alla publikationer, det icke-publicerade, en adress, en 
tvättlista? Vad är egentligen arbete? Enligt Foucault innebär det att 
arbete blir lika svårdefinierat som författarens individualitet.68 
                                                 
63 Jane Gallop, The Deaths of the Author: Reading and Writing in Time (Durham 2011) s. 
5. 
64 Gallop (2011) s. 5. 
65 Jfr Roland Barthes, Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet (Stockholm 1986) s. 49. 
66 Gallop (2011) s. 2. 
67 Filosofen och författaren Jean Paul Sartre, som menade att biografiskrivande 
handlar om frihet och att visa på livets oanade möjligheter, anklagades av Jacques 
Derrida för att bestämma ”meningen med andras liv”. Se Jonsson (1997) s. 88. 
68 Michel Foucault, “What is an Author?”, i James D. Faubion (red.), Essential works 
of Foucault, 1954–1984. Vol. 2, Aesthetics, Method and Epistemology (New York 1998) s. 
207. 
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”Vad spelar det för roll”, frågar Foucault retoriskt, ”vem 
som talar?” Enligt min mening väcker denna fråga en motfråga.69 Om 
det inte skulle spela någon roll vem som skriver (författaren) eller talar 
i texten (jämför den biograferade personen i mina exempel) hur på-
verkas då läsarnas arbete? Vilka läsare förväntas stå i centrum? Förfat-
tarnas texter kan inte betraktas som några omedelbara förbruknings-
material, skriver Foucault. ”On the contrary, it is a speech that must be re-
ceived in a certain mode and that, in a given culture, must receive a certain sta-
tus”.70 Men hur detta mottagande – läsningen som både konsumtion 
och produktion av mening – ser ut och går till blir otydligt. Klart är 
emellertid att både Foucault och Barthes betonade läsarnas aktiva roll, 
inte vem som formellt stod bakom texten.71 Ingen av de två gjorde 
direkta kopplingar till biografin som genre, men själva diskussionen 
som deras essäer gav upphov till innebar ett ifrågasättande av tradit-
ionella antaganden om varför texter produceras, vem de skrivs för 
och hur samspelet mellan författare, läsare och text ser ut. Biografins 
status, som redan var naggad i kanten, tenderade att bli än lägre i 
samband med att post-strukturalismen bredde ut sig.  

Kanske nåddes någon typ av klimax år 1999 då den ameri-
kanska litteraturteoretikern Stanley Fish karakteriserade biografiskri-
vande som ”småaktigheter utan mening” i New York Times. Fish, som 
riktade skarp kritik mot biografin som genre, betonade i synnerhet 
biografiförfattarnas problem med att sätta ihop lösa händelser till en 
sammanhängande historia. Eftersom bristande källmaterial är mer 
regel än undantag var risken för spekulativa inslag överhängande i 
biografigenren, enligt Fish. Han menar att de som skriver biografier 
kan ägna sig åt lögner och feltolkningar. I slutsatsen konstaterar Fish 
bittert att det är förvånande att biografier väcker stort intresse bland 

                                                 
69 Foucault (1998) s. 205. 
70 Foucault (1998) s. 211. 
71 Med tanke på den upphöjda status som Michel Foucault idag har inom historieve-
tenskapen och att detta kretsar kring teoretikerns person och hans verk, kan man 
kanske fråga sig i vilken grad Foucault verkligen har lyckats döda författarens funkt-
ion. Tvärtom är individen och författaren Foucault lika intressant i en biografisk 
kontext som hans texter. Inte heller har man lyckats ta ifrån honom hjälteglorian. 
Som teoretiker ses Foucault vanligen som en framstående intellektuell, som, sina 
empiriska svagheter till trots, alltjämt betraktas som en pionjär inom vetenskapen. 
Se Roddy Nilsson, Foucault: En introduktion (Malmö 2008). 
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allmänheten, då tid borde ägnas åt andra liknande spektakel som poli-
tik eller professionell wrestling.72 

Kan då biografin verkligen tillföra något till historisk forsk-
ning? Finns det någon poäng med att göra intrång i en människas 
känsloliv?73 Det är berättigade frågor efter Foucaults och Barthes’ 
projekt att befria läsarna från författarnas maktanspråk, efter Stanley 
Fishs med fleras påståenden att genren hotas av en konstant risk att 
bli ovetenskapligt spekulerande på grund av luckor i källmaterialet 
och, när det väl finns ett fylligt underlag, på grund av kvarstående 
intrikata moraliska frågor om vad för privat information som alls bör 
offentliggöras. Det leder oss vidare in på den slutgiltiga frågan i denna 
uppsats. 
 
 

Behövs den vetenskapliga biografin? 
 
Utmaningen med att skriva vetenskapliga biografier har bland annat 
handlat om att själva genren haft låg status. Bristen på en välförsedd 
metodologisk verktygslåda för levnadstecknarna har också varit en 
realitet, vilket ofta påverkat biografins innehåll och upplägg. Under 
1970-talet betraktade många därtill individens betydelse i historien 
som ointressant. Bo. G. Hall menar att biografin ansågs vara en ”bor-
gerlig kvarleva, där aktören stod före strukturen”.74 Ett annat problem 
har varit den traditionella biografins fokus på ’stora hjältar’ i historien, 
vilket i sammanhanget har varit liktydigt med vita, medelklassmän 
som gjort insatser som betraktats som framstående, ofta inom politi-
ken – män i krig har varit ett omtyckt tema – och inom näringslivet. 
Andra grupper som kvinnor, svarta, arbetarklassen, har hamnat i 
skymundan. 

En jakt på alltför handfasta kriterier på hur man bör skriva 
en biografi bör nog undvikas. Det finns inget särskilt framgångsrecept 
att följa. Biografen kommer långt med beprövade metodregler (kring 
exempelvis källkritik och urval) inom historieämnena och samhällsve-
tenskaperna. Däremot kan säkert ett annorlunda val av personer att 
biografera ge nytt liv åt genren liksom ett annorlunda val av upplägg 
                                                 
72 Stanley Fish, ”Just published: Minutiae without meaning [A critique of biography 
and biographical narrative]”, New York Times 7.9.1999. 
73 Barker (2004) s. 16. Som Juliet Barker har påpekat i skrivandet av Brontëbiogra-
fin, är brev ofta en intim och privat kommunikationsform mellan två personer.  
74 Hall (2007) s. 439. 
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på biografierna. Det är till exempel inte nödvändigt att, såsom inom 
den traditionellt deskriptiva biografin, följa en person från vaggan till 
graven. Dessutom bör en vetenskaplig biografi vägledas av teoretiskt 
relevanta forskningsfrågor. Att skapa nya ingångar till biografiskrivan-
det genom att plocka fram och använda inom genren oprövade och 
underutnyttjade teoretiska och metodiska verktyg framstår således 
centralt. Det kan på sikt båda nyansera genren och höja dess veten-
skapliga status. Framtida biografier som belyser den ’osynliga histo-
rien’ – om människor som kanske inte haft framstående positioner i 
yrkeslivet, men som likväl bär på intressanta historier – kommer sä-
kert också kunna fylla igen stora socialhistoriska kunskapsluckor.75 En 
kreativ jakt på bra källmaterial är likaså central om genren skall hållas 
vid liv, och bättra på sin status, i universitetsvärlden. 

Även om poststrukturalisterna har fått stort inflytande i aka-
demiska kretsar fick påståendet om ”författarens död” knappast ge-
nomslag utanför universiteten.76 Bland allmänheten verkar det finnas 
en konstant nyfikenhet på andra människors liv; av att följa en indi-
vids vägval, motiv och upplevelser i vardagen eller i yrkeslivet.77 Ex-
poneringen av individen i samhället har därtill blivit allt starkare över 
tid. Det verkar finnas ett stort behov av att lyfta fram den egna perso-
nen, ett behov som ibland snuddar vid navelskåderi. Internets ut-
veckling och digitaliseringen har också medfört att människan utsätts 
för alltmer information. Det finns också uppenbarligen en större läng-
tan bland människor att synas och höras i mediebruset. Sociala medier 
som Facebook och Twitter har öppnat upp för människors egen öns-
kan att synas och höras som individer, samt att få skriva sin ’egen 
historia’. Bloggandet har dessutom blivit en modern dagbok, där alla 
möjliga läsare inbjuds.  

Som kontrast till det konstanta intresset för biografier utan-
för universiteten har ett nyvaknat intresse för genren blivit synligt de 
senaste åren inom den akademiska världen, både i Sverige och inter-
nationellt. De fylliga levnadsteckningarnas förmåga att nästan få aktö-
ren att kliva ut ur sidorna och framträda i synlig gestalt anges ofta som 
ett skäl till att skriva biografier.78 Det betyder inte att biografin som 
genre är helt accepterad i akademiska kretsar. Men den har potential 
                                                 
75 Hall (2007) s. 440. 
76 Jens Liljestrand, Mobergland: Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie 
(Stockholm 2009), kap. 1. 
77 Leckie (2004), kapitel 2. 
78 Leckie, (2004) s. 3. 
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att erövra fler anhängare. Såväl aktörsorienterade forskare som de 
som är mer intresserade av grupper och strukturer har något att 
hämta. Arne Jarrick identifierar fyra vanliga anledningar till att histo-
riska biografier skrivs. Tre av de fyra anledningarna är individoriente-
rade. Det handlar om viljan att 1) lyfta fram betydande historiska per-
soner, 2) belysa unika levnadsöden såväl bland bemärkta som okända 
personer, samt 3) lära mer om existentiella handlingsval. Det fjärde 
skälet är mer grupprelaterat: att relatera enskilda människors uppfatt-
ningar till centrala drag av en kringliggande kultur.79 

Jag tror att samtliga anledningar kan fungera bra som inspi-
ration, inte minst då de kombineras. Vid sidan av att fylla igen kun-
skapsluckor om olika personer (eller grupper), genom att vägleda läsa-
ren in i främmande sfärer där mycket tidigare varit konfidentiellt, är 
den vetenskapliga biografins styrka förmågan att väcka nya forsk-
ningsfrågor. 

 
 
 
 
 
 
 

Summary in English: 
 
To write a person’s life 
 
To write the life of another is quite a complex matter. Apparently, in 
the academic field the biography as a genre has been questioned. 
While Barthes and Foucault suggested the Death of the Author in the 
1960s, the ‘biographical turn’ has made its way back to popularity in 
the 21st century. This article examines how to write a biography with 
scientific and critical ambitions. The article concludes that the bio-
graphical approach can offer a deeper understanding of the individual 
in a historical context. However, by using theoretical and methodo-
logical tools the genre can be improved.  

                                                 
79 Arne Jarrick, Mot det moderna förnuftet: Johan Hjerpe och andra småborgare i upplysningsti-
dens Stockholm (Stockholm 1992) s. 182. 
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The Pressure to Conform, the Need to 

Rebel: A Historical Project on Resist-
ing Group Pressure 

 
Arne Jarrick 

 
In the very hour  

in which everything in me  
was ”No“ against the times, 

I had found the “Yes” to myself. 
 

The World of Yesterday by Stefan Zweig,  
translation by B.W. Huebsch and Helmut Ripperger. 

 
 
 
Introduction: Exploring a study of pressure and counter-pressure 

 
This is an essay about resisting group pressure.1 I have not engaged in 
empirical research into the question, but plan to do so, for it has en-
grossed my mind since I was very young, a child almost. The idea 
here is to outline a historically oriented research project about such 
resistance: its prerequisites, cultural variances, and significance for the 
development of society. 

I am particularly interested in the relationship between pres-
sure and counter-pressure. I want to study, firstly, the risks some 
people have been willing to take, the discomforts they have endured 
for the sake of their desire or inner compulsion to hold fast to their 
convictions and their chosen course of action. Secondly, I want to 
study the strength of the pressure not to rebel that is exerted by dom-
inant groups. Finally, I want to study each of these two forces in rela-
tion to the other so that pressure and counter-pressure can be evalu-

                                                 
1 I would like to thank Timo Mäntylä and Torun Lindholm, both professors of 
psychology at Stockholm University, for their valuable ideas, suggestions, and valu-
able comments on an earlier version. Many thanks as well to Janken Myrdal for his 
important comments. 
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ated.2 The nature of that relationship, now and in the past, is not self-
evident and calls out for research. 
 
 
The personal and scholarly rationale 
 
There is a personal rationale behind my restive preoccupation with 
the question: my lifelong tendency to end up in minority positions 
and the demands I place on myself to stand firm, even at some un-
comfortable cost. This tendency is coupled with the fear that I would 
nevertheless cave in if the hardships became too onerous and co-
exists with my wish to be liked, a wish perhaps shared with the major-
ity. I want to eat my cake, and have it too, or as psychologists Bert H. 
Hodges and Anne L. Geyer put it: “[I]t is a matter of determining 
how to communicate dissent and a desire to be agreeable.”3 

Another facet of the personal interest in the question is my 
observation – also over many years – of Johan Söderberg as a person 
who seems able to take an independent position with no apparent 
inner struggle. This, insofar as I have understood him, regardless of 
whether or not his position aligns with that of the majority. He is 
happy to melt into the crowd – that is not the issue. But if the crowd 
does not see things his way, that is not a problem either. And thus 
this essay is also in his honor. But let me make it clear right here and 
now that what I want to write is not the history of civil disobedience 
or heroes – despite the foregoing example. To begin with, the courage 
of conviction is a greater virtue when combined with the ability – 
indeed, the courage – to change one’s mind if objective reason (not 
external pressure) so demands. In addition, it would be to answer the 
question from the outset, because those who resist pressure might be 
anyone at all: the wicked or good or somewhere in between. To ex-
plain such willingness to act, one must keep all possibilities open and 
not confine oneself to the uplifting examples. 

                                                 
2 Laurence Steinberg and Kathryn C. Monahan, “Age differences in resistance to 
peer influence”, Developmental Psychology 43:6 (2007) p. 12: “After all, individual con-
formity in any situation is the joint product of the pressure to conform and the 
capacity of the individual to resist the coercion.” 
3 Bert H. Hodges & Anne L. Geyer, “A nonconformist account of the Asch exper-
iments: Values, pragmatics, and moral dilemmas”, Personality and Social Psychology 
Review 10:1 (2006) p. 10. 
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The scholarly rationale behind the research concepts of con-
formity and non-conformity is manifold. There is a long tradition of 
research on conformity within psychology and social psychology. 
Certainly, the focus from the beginning was mainly on why people do 
not resist group pressure, with the much-discussed studies of obedi-
ence and authority by Solomon Asch, Stanley Milgram, and Philip 
Zimbardo as perhaps the most well-known today.4 In particular, the 
studies performed by Asch in the 1950s constitute a strong founda-
tion for research on conformity and its opposite.5 In turn, his research 
was an offshoot of Muzafer Sherif’s research in the 1930s on con-
formity with social norms – conformity that appeared to be de-
pressingly widespread.6 This was partly what inspired Asch to carry 
out new studies, under different conditions and in such a way that 
subjects were asked to take a position on clearly right and wrong an-
swers. It was thought that this would make it easier for subjects to 
take independent positions7, but it did not help: conformity was still 
pervasive, as was the researcher’s disappointment at the state of af-
fairs. Or as Asch expressed his distress: “That we have found the 
tendency to conformity in our society so strong that reasonably intel-
                                                 
4 Some of the classic studies on the tendency to conform are S. E. Asch, Social Psy-
chology (Englewood Cliffs, NJ 1962); Stanley Milgram, Obedience to Authority, An Ex-
perimental View (in Swedish translation, Lydnad och auktoritet, Stockholm 1975); Graig 
Haney, Curtis Banks and Philip Zimbardo, “Interpersonal dynamics in a simulated 
prison”, International Journal of Criminology and Penology 1 (1973). For a discussion of 
Milgram’s status, see Thomas Blass (ed.), Obedience to Authority: Current Perspectives on 
the Milgram Paradigm (Mahwah, NJ 2000) although this was published before Haslam 
and Reichel’s critical experiments; see note 12 below. For the statement on the 
dominance and long tradition of conformity studies, see Serge Moscovici, “Social 
influence, conformity bias, and the study of active minorities” in Leonard Berkowitz 
(ed.), Advances in Experimental Psychology, Vol. 6 (New York & London 1972) pp. 150-
151; Vladas Girskevicius, Noah J. Goldstein, Chad R. Mortensen, Robert B. Cialdini 
& Douglas T. Kenrick, “Going along versus going alone: When fundamental mo-
tives facilitate strategic (non)conformity”, Journal of Personality and Social Psychology 
91:2 (2006) pp. 281-2.  
5 Rod Bond & Peter J. Smith, “Culture and conformity: A meta-analysis of studies 
using Asch’s (1952b, 1956) line judgment task”, Psychological Bulletin 119:1 1996. 
6 Muzafer Sherif, The Psychology of Social Norms (New York 1936), especially chapters 
V-VI, where he established in the latter his renowned autokinetic effect. Sherif in 
turn referred critically to F. H. Allport’s studies on the subject, pp. 69, 81-2. 
7 My interpretation following conversations with Torun Lindholm, professor of 
psychology at Stockholm University. See Asch (1962) pp. 407, 484-5 for an outline 
of Sherif’s experiments. Sherif deliberately arranged his experiments to be “objec-
tively unstable”, Sherif (1936) p. 91; see also p. 107. 
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ligent and well-meaning young people are willing to call White Black 
is a matter of concern.”8 

Quite early on, a number of subtle distinctions were sown in 
this field of research. Scholars began to differentiate between infor-
mational conformity and normative conformity (1955)9 and between 
internalization and mere compliance (1953)10. This conceptual devel-
opment, arising partly from empirical evidence, may have contributed 
to the increasing focus of research on why some people, despite ev-
erything, resist the pressure to conform.11 There are now numerous 
studies on both the dominant inclination to go along with the majori-
ty and the less common but always present inclination not to do so – 
as well as a sometimes heated, even rancorous, discussion among 
proponents of differing opinions on the matter. There are thus many 
results to take a position on here.12 

These include psychological research that fancies it sees a 
change towards diminishing human opportunism, but also studies 

                                                 
8 Cited from Bond & Smith (1996) p. 111. 
9 The distinction was established by M. Deutsch and H. B. Gerard. On this subject, 
see Hyung (David) Oh, “Do collectivists conform more than individualists? Cross-
cultural differences in compliance and internalization”, Social Behavior and Personality 
41:6 (2013) p. 982. 
10 The distinction was established by L. Festinger. See Bond & Smith (1996) p. 128. 
11 Examples of the new orientation: see Dominic J. Packer, “On being both with us 
and against us: A normative conflict model of dissent in social groups”, Personality 
and Social Psychology Review 12:1 (2008); Geoff MacDonald, Paul R. Nail and Jesse R. 
Harper, “Do people use reverse psychology? An exploration of strategic self-
anticonformity”, Social Influence 6:1 (2011); Matthey Hornsey, Louise Majkut, Debo-
rah J. Terry and Blake M. McKennie, “On being loud and proud: Non-conformity 
and counter-conformity to group norms”, British Journal of Social Psychology 42:3 
(2003); Moscovici (1972). 
12 See e. g. Alexander S. Haslam and Stephen D. Reicher, “The psychology of tyr-
anny”, Scientific American Mind 16:3 (2005); S. Alexander Haslam and Stephen 
Reicher, “Beyond the banality of evil: Three dynamics of an interactionist social 
psychology of tyranny”, Personality and Social Psychology Bulletin April 17 (2007); Ste-
phen Reicher and S. Alexander Haslam, “On the agency of individuals and groups: 
Lessons from the BBC prison study”, in Tom Postmes and Jolanda Jetten (eds.), 
Individuality and the Group: Advances in Social Identity (London 2006), for an attempt at 
empirical criticism of Zimbardo’s prisoner/guard experiment. For Zimbardo’s 
critical response, see Philip G. Zimbardo, “On rethinking the psychology of tyran-
ny: The BBC prison study”, British Journal of Social Psychology 45 (2006). For an over-
view of relevant research in social neuroscience, see Keise Izuma, “The neural basis 
of social influence and attitude change”, Current Opinion in Neurobiology 23 (2013). 
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that seem to show that no such evolution has occurred.13 Such stud-
ies, however, reach back only to the 1950s, while studies that relativ-
ize the present day from a long temporal perspective leave much to 
be desired.14 The standard experiments have been carried out on male 
American students15, often students of psychology at the time and at 
the university where the researcher worked16. Even though generaliza-
tions from the individual experiment to the universally human are 
bound to stumble as long as historical and cultural variance are ig-
nored, such generalizations are nevertheless fairly common, although 
there are also several studies that attempt to trace the significance of 
cultural variance as an explanation of differences in conformity with 
majorities.17 An oft-repeated conclusion is that people are more con-
formist in collectivist cultures than individualist cultures – a conclu-
sion that has also, naturally, been challenged or qualified.18 Another 
observation is that people in small-scale communities are more pres-
sured to yield to the will of the local majority than are people in large-
scale communities.19 

                                                 
13 Thomas Blass, “The Milgram paradigm after 35 years: Some things we now know 
about obedience to authority”, in Blass (2000) pp. 50-2. 
14 Bond and Smith (1996) p. 121; Stephen J. Cutler and Robert L. Kaufman, “Co-
hort changes in political attitudes: Tolerance of ideological nonconformity”, Public 
Opinion Quarterly 39:1 1975. 
15 Bond and Smith (1996) pp. 115, 117-8, 125; Haney, Banks and Zimbardo (1973) 
p. 73. 
16 Examples: Sherif (1936) p. 95; Girskevicius et al. (2006); Milgram (1975); Dianne 
M. Tice, “Self-concept change and self presentation: The looking glass self is also a 
magnifying glass”, Journal of Personality and Social Psychology 63:3 (1992); For an inter-
esting exception, see Steinberg and Monahan (2007). 
17 E. g. Bond and Smith (1996) p. 122; Hodges and Geyer, (2006) pp. 7, 11; Stein-
berg and Monahan (2007) pp. 4, 6, 8-10. 
18 See e. g. Oh (2013); Marco Cinnirella and Ben Green, “Does ‘cyber-conformity’ 
vary cross-culturally? Exploring the effect of culture and communication medium 
on social conformity”, Computers in Human Behavior 23:4 (2007); Steinberg and Mo-
nahan (2007) p. 11. Much of this is based on the studies of Harry C. Triandis, in-
cluding his “The self and social behavior in differing cultural contexts”, Psychological 
Review 96:3 (1989) especially pp. 509-10, 513, and his “Individualism–collectivism 
and personality”, Journal of Personality 69:6 (2001). References for how societies di-
verge along the dimension of individualism-collectivism are often given to Geert 
Hofstede. See his overview article, “The cultural relativity of organizational prac-
tices and theories”, Journal of International Business Studies Fall (1983). 
19 Michael H. Logan and Hector N. Qirko, “An evolutionary perspective on mal-
adaptive traits and cultural conformity”, American Journal of Human Biology 8 (1996) 
pp. 625-6. 
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One possible problem with most of these studies is that they 
are based on an over-interpretation of the findings of Asch and other 
researchers of conformity. This is at any rate what Bert Hodges and 
Anne Geyer assert in an intriguing article, where they challenge both 
the interpretations and the disappointed evaluations of the out-
comes.20 On the one hand, they argue that the conformity among the 
subjects of Asch’s studies was not as pronounced as most interpreters 
of his experiments have claimed – either autonomously or in con-
formist dependency upon each other. For example, as many as 75 
percent of subjects agreed only three times out of twelve with the 
intentionally wrong answers of confederates in a line judgment task (a 
type of study that has been repeated ad infinitum).21 On the other 
hand, Hodges and Geyer argue that people may have good reason to 
sometimes submit to the opinion of a local majority even though they 
realize it is objectively wrong. In so doing, they argue, people are of-
ten pragmatic rather than conformist, oriented towards finding solu-
tions rather than protecting their image, sensitive rather than coward-
ly. They base this on the notion that people have a ‘heterarchy’ of 
values; that is, they agree with different and sometimes competing 
norms or values that are not in any fixed, hierarchical order. Only one 
of these norms is based on maintaining one’s position, while a second 
has to do with keeping the group together, and a third with not em-
barrassing other people, and so on. Those who are seeking to gain 
majority support for important values cannot do so willy-nilly. “We 
pick our battles,” as they say. But in spite of this, a larger percentage 
of subjects have exhibited non-conformist behavior in such experi-
ments than the conventional psychological wisdom claims. 

The perspective that Hodges and Geyer adopt aligns rather 
neatly with the “interactionism” suggested by Stephen Reicher and 
Alexander Haslam, based on rejecting one of the conclusions of the 
conformity studies of the 1950s, that the group threatens the individ-
ual’s autonomy.22 

Judging by the highly reductionist overview above, we can 
conclude that psychological and social psychological research on con-
formity and non-conformity is incessantly in flux. This is surely to be 
                                                 
20 Hodges and Geyer (2006). 
21 Hodges and Geyer (2006) pp. 3-4. Asch also realized this; see p. 14. On the num-
ber of studies, see Bond and Smith (1996) p. 118. 
22 See e.g. Reicher and Haslam (2006). Compare with Sherif (1936) pp. 70-6, for a 
balanced view. 
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expected, for what in the world is not constantly changing? Not least 
importantly, there is now a plethora of studies of cultural differences 
in conformity – and yet, psychological research is, understandably, 
relatively void of history. At the same time, there is a paucity of his-
torically oriented research devoted to this question, even though it has 
always been and will always be of profound importance to human 
social development. Naturally, historical presentations are replete with 
heroes and anti-heroes who have battled against the odds – and 
countless studies of the odds themselves, the attempts of the more or 
less authoritarian governments to quash or neutralize rebellion. Case 
studies of particular events when people yielded to destructive group 
pressure also exist, of course, some with references specifically to the 
psychological research on conformity. One example is historian 
Christopher Browning’s work on German reserve police ordered to 
help exterminate Polish Jews in the summer of 1942. An overwhelm-
ing majority of the police men chose to participate in the massacre, 
even though the commanders offered them the choice to opt out of 
the duty with no repercussions. Browning looks for the explanation in 
the work of experimental psychologists like Stanley Milgram and Phil-
ip Zimbardo23, that is, in the idea of ‘evil’ as banal and situational, 
rather than conditioned by particular traits in certain individuals24. 
This understanding seeks its origins in Hanna Arendt’s conclusions 
about the trial of Adolf Eichmann, an understanding she summarized 
thusly in her book about the trial:25 “The trouble with Eichmann was 
precisely that so many were like him, and that the many were neither 
perverted nor sadistic, that they were, and still are, terribly and terrify-
ingly normal.”26 

There is much value to Browning’s study, even though re-
searchers of conformity have recently challenged its theoretical basis, 
both Arendt’s trivialization of Eichmann’s motives and the “deper-

                                                 
23 Christopher Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solu-
tion in Poland, New York 1992, in Swedish translation: Helt vanliga män. Reservpolisba-
taljon 101 och den slutliga lösningen i Polen (Stockholm 1998) pp. 181-92). 
24 Haney, Banks and Zimbardo (1973) pp. 89-91. 
25 The idea of the banality of evil was coined by Hanna Arendt when she witnessed 
the trial of Adolf Eichmann in Jerusalem. See her book Eichmann in Jerusalem: A 
Report on the Banality of Evil (New York 1964), especially chapters 2 and 7. 
26 Arendt (1979) p. 276. 
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sonification” of “evil” that guided the work of Zimbardo, Milgram, 
and others.27 

Anthropological and evolutionary research also comes into 
play, among else in studies of differences in conformity across ethnic 
groups.28 But as yet there are no studies that attempt, based on com-
parative and empirical findings on long-term historical variation, to 
seek out possible generalizations concerning the tendency to go along 
or go it alone when it is impossible to do both. And thus far I have 
not found any experimental or empirical-historical studies of the rela-
tionship between pressure and counter-pressure. I have found small, 
isolated studies with some kinship to my questions, such as the reflec-
tion that the unexpectedly strong conformity found in Asch’s 1950s 
study can be partially explained by the authoritarian pressure of 
McCarthyism29, or a study of the few who took extreme risks when 
they saved Jews from the Nazis30. But, as said, these studies are small 
and not systematically performed. 

The study I envision concerns the thinner slice of the ques-
tion: that which unites or does not unite the minority who despite the 
risk of having to endure severe hardships for maintaining their posi-
tions in word and deed have nevertheless done so.31 This encom-
passes studying the risk as such; that is, how the strength and nature 
of the pressure to conform have varied across time and across cul-
tures, which includes studying a number of macro-conditions as well 
as a large number of individuals who represent the long historical 
sequence of resistance by the very few. I will explore several aspects 
of this below. 

                                                 
27 Haslam and Reicher (2007) p. 616. Compare with Haney, Banks and Zimbardo 
(1973) pp. 70-3. 
28 See Logan and Qirko (1996) p. 625 and references cited. 
29 Cutler and Kaufman (1975) p. 79. 
30 S. P. Oliner and P. M. Oliner, The Altruistic Personality – Rescuers of Jews in Nazi 
Europe: What Led Ordinary Men and Women to Risk Their Lives on Behalf of Others? (New 
York 1988). The book is however focused on altruism, rather than resistance to 
group pressure. For understandable reasons, rescuers must work covertly, even if 
they protested openly in some cases, as in Holland, pp. 51, 80. Compare with 
François Rochat and Andre Modigliani, “Captain Paul Grueninger: The chief of 
police who saved Jewish refugees by refusing to do his duty”, in Blass (2000) p. 100, 
whose obstruction was however overt. 
31 Compare with Haslam and Reicher (2007) p. 621: “… the critical issue is no long-
er who goes along with brutality (and why) but rather why certain individuals are 
exceptional enough to oppose it…”  
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Two incompatible attitudes?  
 
How do people manage the magic trick of simultaneously adhering to 
their convictions and being liked – as long as they do not spontane-
ously agree with everybody else, or belong to the minority who can 
manage it with a kind of artfully artless ease? To put an even sharper 
point on it: how do they find the courage when the risk is much 
greater than simply being disliked by others? It is this central question 
I seek to answer based on my research idea. The question can be 
scaled up to two attitudes towards laws, norms and violation of 
norms: obeying the law above all or obeying one’s convictions above 
all.32 

The first attitude is that we should obey the law, whether or 
not we live in a democratic society under the rule of law. According 
to some research, the primacy of obedience is most pervasive in col-
lectivist cultures – democratic or not (apart from regimes of terror 
where there is no choice at all).33 The minority (everyone) has a duty 
to submit to that which the majority (or the government) has decided. 
This applies first and foremost to acts, but for some also to attitudes 
– for many, extended beyond the written laws to the unwritten. This 
could be called conformity to group pressure on the macro level, or 
conformity to the “will of the public.”34 And it also seems as if most 
people obey most laws most of the time. This makes sense – both 
that people obey the law most of the time and yet do not obey all of 
the time. If no one or almost no one obeyed the law, the law would 
be a dead letter, and if everyone did so, the law would be virtually 

                                                 
32 Along with Maria Wallenberg Bondesson, I am currently engaged in a compara-
tive project on the world history of laws. For an orientation on this, see Arne Jarrick 
and Maria Wallenberg Bondesson, “Flexible comparativeness: Towards better 
methods for the cultural historical study of laws and other aspects of human cul-
ture”, in Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz, and Jonas Nordin 
(eds.), Organizing History: Studies in Honour of Jan Glete (Lund 2011). 
33 Triandis (1989); Triandis (2001); Oh (2013). 
34 Psychological research supports the notion that this applies to the influence of 
majorities in general. Serge Moscovici has shown this, cited in Bond and Smith 
(1996) p. 113. 
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superfluous. The existence of the law (the courts and the penal sys-
tem) implies anticipation that laws will be broken.35 

Now, it seems that most people obey the law even though 
only a few know what is written in the law and only a small minority 
has actually read it. In reasonable, democratic societies, or societies in 
which the government needs to seek legitimacy in the minds of its 
subjects, the likely explanation is that the law yields to the will of the 
citizenry as much as the citizenry yield to the law. That is: much of 
the law is probably relatively well aligned with widespread views and a 
general sense of justice36, but not entirely and not always – for the law 
would then not be law. And more so in democracies than in other 
systems, although sometimes the legislator and the people march to 
the tune of a different drummer there as well. Laws that were estab-
lished by the political majority against the will of the popular majority 
– thus in defiance of the group pressure of the majority – also exist in 
democracies. A well-known example in Sweden occurred in 1967 
when the Swedish parliament voted in favor of switching to a right-
hand drive traffic system despite the outcome of a referendum in 
1955, when an overwhelming majority of the people voted to retain 
left-hand drive traffic.37 Likewise, corporal punishment in schools was 
prohibited in 1958, most likely against the will of the people and cer-
tainly against the will of teachers.38 But even if the political majority 
sometimes seems to lead the way, it cannot be too far ahead of the 
people, and when corporal punishment of children was entirely 
banned in 1979, the parliamentary majority also enjoyed the support 
of the popular majority.39 Such a change in the law would probably 
have been impossible in 18th century Sweden – as impossible as it 

                                                 
35 H. L. A. Hart, The Concept of Law (Oxford 1997) pp. 23, 50-71, 92. A fundamental 
idea in Niklas Luhmann, Law as a Social System (Oxford 2004). 
36 Sex crimes in Sweden in the 17th century are one example. The punishments were 
draconian in the lower courts, but were reduced in the appellate courts, probably 
with consideration to the “public sense of justice,” according to Rudolf Thunander, 
Förbjuden kärlek: Sexualbrott, kärleksmagi och kärleksbrev i 1600-talets Sverige (Stockholm 
1992) p. 31. 
37http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_h%C3%B6gertrafi
k#Folkomr.C3.B6stningen  
38 Gunnar Richardsson, Drömmen om en ny skola: Idéer och realiteter i svensk politik 1945-
1950 (Göteborg 1983) p. 115  
39 See e.g. Roger Wiberg, “’Den stora agadebatten’: En analys av debatten inför 
förbudet mot aga i skolan 1958 och aga i hemmet 1979”, Bachelor’s Degree Thesis, 
Karlstad University (2006) pp. 6, 16, 19, 22, 23, 38.  
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would be to impose a ban on magic and witchcraft in our time. Natu-
rally, it also often happens that the people have progressed beyond 
the law and eventually, through their collective will, get a dinosaurian 
law changed. Another thing that makes sense: for the law to be truly 
regarded as law, that is, as an effective, binding instrument for gov-
erning human behavior, it cannot swing as quickly as public opinion, 
but nor can it be completely impervious to it. In both cases, it would 
lose authority: in the one case it would be regarded as merely the 
spouting of yet another opinion, in the second as a curiosity and an 
amusement, an atavism to be ignored with impunity. 

Now then, if the law changes neither too quickly nor too 
slowly, then most of its subjects will be relatively true to it in their 
lives and dealings. And they will support the extralegal norms that can 
be ideologically and culturally associated with it, more so in ‘collectiv-
ist’ societies than individualist ones, according to certain researchers.40 
But if most of this “most” were individually and independently in 
agreement with the law, their fidelity cannot be explained by group 
pressure. Only if there was an element of compliance for its own sake 
and not for the sake of conviction, so to speak, would there also be 
an element of group pressure, even if compliance may eventually lead 
to internalization and thus to conviction.41 

A second attitude is based on the idea that we should, above 
all, obey our convictions – in compliance or defiance of the law, with 
or against the majority. Or as said about the Swiss border police 
commander Grueninger who defied the law to help Jewish refugees 
enter Switzerland after the German Anschluss of Austria in 1938: 
“people came first and the law came second.”42 

To a certain extent, one finds both attitudes held by the 
same people, and some who mainly live according to the first perhaps 
wish that they lived more according to the second. One expression of 
this is all the posthumous homage to heroes who resisted dominant 
norms and ‘accepted truths’ in their own time and were later vindicat-
ed according to contemporary mores. But contemporary mores are 
something other than the judgments of the many or the majority. The 
                                                 
40 See e.g. Triandis (1989); Triandis (1991). 
41 On this distinction, see L. Festinger, “An analysis of compliant behavior”, in M. 
Sherif and M. O. Wilson (eds.), Group Relations at the Crossroads: The University of Okla-
homa Lectures in Social Psychology (New York 1953), where “private acceptance” is 
however the term Festinger uses in contrast to “public compliance”. 
42 Rochat and Modigliani (2000) p. 100. 



Arne Jarrick 
 

242 
 

many who usually pay homage to those who resisted group pressure 
in the past and were vindicated with time may also be the same peo-
ple who refer to contemporary majorities in support of their positions 
on current issues. To put it another way: autonomous individuals are 
admired for their resistance to past majorities, but only once the for-
mer have gained the support of the contemporary majority. And they 
are often admired despite – or perhaps because of – the fact that in 
their stubbornness they sometimes felt compelled to break the law. 
This can be regarded as a sadly anxious ersatz autonomy, opportunism 
with anti-opportunistic attributes. But in this admiration one can also 
see a genuine but abortive yearning for the courage of conviction, if 
not occasionally more of an inability rather than unwillingness to see 
beyond one’s own culture. In any case, this sheds light on the changes 
in group pressure itself, both in its strength and with regard to its 
object and content. We have thus returned to the question of the rela-
tionship between pressure and counter-pressure. 
 
 
Who are they? The figures of counter-pressure 
 
But who are they, these people I am thinking of – those who in their 
fidelity to an idea (brilliant or brutish), an ideal (exalted or execrable), 
or an obsession (sound or psychotic) have set themselves above the 
law and the dominant mindset? Are they the eccentrics? Yes, you will 
find some among their number, but far from all the eccentrics of his-
tory were out of step with others merely due to their rarity. History is 
full of oddballs who were respected during their lifetimes, like Leo-
nardo da Vinci, Shakespeare, and Birgitta Birgersdotter, who eventu-
ally became Saint Bridget of Sweden. The revolters? Yes, here again 
we naturally find people who struggled against a hostile environment 
– but some abandon their revolts when the opposition becomes too 
fierce. The “Mary, Mary quite contraries” perhaps? Maybe not; in any 
case not if their modus operandi is to intentionally and notoriously set 
themselves at odds with others – that is, to instigate and revel in 
group pressure rather endure it as an unwanted fate. This last is the 
crux and the defining characteristic of the kind of people all of this 
has involved: those who maintained their convictions and chosen 
course of action despite the discomfort and the price paid in suffer-
ing. 
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It is only a few of the few we know anything about, those 
who have ‘gone down in history’, and it is usually such whom we now 
admire (but perhaps not tomorrow). Most are forgotten and especially 
those we would rather not think about (those whom we do not ad-
mire). But some, both the wicked and the good, the significant and 
the obscure, have left traces in our extant sources. 

I will give a few examples of widely disparate people and 
fates who shared the specific commonality I am trying to pin down. 
Whether they had anything else in common, despite their mutual dis-
similarities, is something that remains to be discovered in the search 
of an explanation for their uncomfortable stubbornness. 

Botolf was a freehold farmer in early 14th century Uppland 
who lived in Östby in the parish of Gottröra. He was condemned to 
death for having several times denied the doctrine of transubstantia-
tion, according to which the communion bread and wine are literally 
transformed into the body and blood of Christ. The priests were ea-
ger to help him to renounce his error and they seem to have succeed-
ed for a time, but in the end Botolf chose to hold fast to his convic-
tion, even though he knew he would burn for it, as indeed he did.43 
He simply could not believe that God in the guise of His son would 
enjoy being constantly devoured (or that this was even possible). Who 
would possibly want that? If only Botolf had waited another couple of 
hundred years or so to voice his views on the matter, he would have 
been in harmony with the religious majority of the time, with Luther 
– who also had to resist pressure, as we know.44 But then he would 
not have become renowned in Sweden as one of the few home-grown 
heretics we can boast, something of a hero after the fact precisely 
because he persevered alone in his own time. 

History is otherwise littered with heretics. The Bohemian re-
former Jan Hus, for example, gained considerable fame. A hundred 
years after Botolf, he was also consigned to the flames. Also like his 
predecessor, he refused to give up his ideas, which in his case had to 
do with predestination and the demand that clergy take a vow of pov-
erty.45 Even though Hus, unlike Botolf, represented a religious 
movement, he was also too far ahead of his time to withstand the 
                                                 
43 Christer Öhman, Helgon, bönder och krigare: Berättelser ur den svenska historien (Stock-
holm 1994) pp. 65-75. 
44 Luther’s inner struggles are described well in Erik H. Erikson, Young Man Luther: 
A Study in Psychoanalysis and History (London 1972). 
45 http://www.ne.se/lang/jan-hus . 
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powers. But his timing was good for gaining distinction in the eyes of 
those looking at him in the rearview mirror of history. About another 
two hundred years later, the same end lay in store for the miller 
Menocchio, the price he paid for a somewhat cobbled-together and 
rather naïve, but obviously still too provocative, cosmology that he, 
like his brothers across the ages in this ill-fated fraternity, seems to 
have been incapable of abandoning. He too was burnt at the stake. 
Menocchio was a minor thinker however, one never inducted into the 
ranks of the truly great heroes. For a few years in the 1980s, he fig-
ured mainly as a successful example of a particular kind of historio-
graphy, a ‘microhistory’, and less as a hero.46 

So much for heresy, which is only one of many ways to be 
destroyed for the sake of one’s rebellious thinking. People need not 
have burnt for their ideas to qualify as interesting subjects for my 
planned study of people who swam against the tide. They may also 
have lost their heads. A couple of such cases can be found in Nazi 
Germany. A few years into the 1940s, Mr. and Mrs. Hampel fought a 
private, extremely dangerous, and utterly futile war against the Hitler 
regime. They lived in Berlin, where they covertly distributed postcards 
all over the city, exhorting the people of Berlin to resist. But first they 
both resigned from the National Socialist Party, itself a risky provoca-
tion. Their struggle had no effect other than, after a cat-and-mouse 
game with the Gestapo that lasted several years, their own capture 
and beheading.47 Judging by appearances, they made no deliberate 
attempt to attain their position on the fringe, but naïvely hoped for 
support from a terrorized population who seem to have done every-
thing they could to avoid even the slightest association with re-
sistance. And yet we revere the Hampels. 

Rosa Parks had greater success with her protest against the 
prevailing order of things. Yes, she was convicted and punished for 
refusing to give up her seat to a white man on the bus as she was rid-

                                                 
46 Described by his “discoverer” Carlo Ginzburg in Il formaggio e i vermi 1976; in 
English translation The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth Century Miller 
(Baltimore 1980), and in Swedish translation, Osten och maskarna. En 1500-
talsmjölnares tankar om skapelsen (Stockholm 1983). On this form of historiography, 
see Arne Jarrick, Back to Modern Reason: Johan Hjerpe and Other Petit Bourgeois in Stock-
holm in the Age of Enlightenment (Liverpool 1999) Chapter 6. 
47 See Almut Giesecke, “Appendix IV, Efterskrift” in Hans Fallada, Ensam i Berlin 
(Stockholm 2013, orig. 1947) pp. 680-90 (the afterword to the Swedish translation, 
German title Jeder stirbt für sich allein), which is a depiction of the Hampels’ struggle. 
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ing home from work in Montgomery, Alabama in December 1955. 
But her refusal made a huge contribution to dismantling the Ameri-
can policy of segregation, not only on the buses, but everywhere in 
society. Even if this defiance was more spontaneous than premeditat-
ed, unlike the Hampels’ planned attempts to undermine German sup-
port for the Third Reich, it was nonetheless well-founded and pre-
pared, partly through her active involvement in the National Associa-
tion for the Advancement of Colored People, and partly because the 
bus issue was already on the political agenda. The bus as an arena of 
dissent was even a strategic choice – it was the weakest link in the 
“separate but equal” policy. Separate schools could be set up for 
blacks and whites, separate entrances, separate water fountains – but 
not separate buses. When the black majority in Montgomery started 
to boycott public transportation, it put the bus company’s profits in 
danger. Thus also segregation between blacks and whites.48 

Naturally, I could go on forever showing examples from his-
tory of women and men who have had the courage to stand up for 
their convictions against a hostile environment – and stand up for 
principles we now admire from our own cultural and temporal van-
tage point. Socrates, Galileo, Queen Christina of Sweden from the 
past. From the present, Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alyokhina, 
and Yekaterina Samutsevich of Pussy Riot or the young Malala 
Yousafzai in her struggle for girls’ right to education in the Swat Val-
ley, both examples of honorable and brave resistance to hostile and 
dangerous pressure from the societies in which they live. But this 
would be a one-sided list as long as it did not also include people 
whom we do not like, perhaps even loathe – however independent 
they might have been. Again, my ambition is not to write the history 
of civil disobedience or the history of lone heroes, but to try and un-
derstand whether there is something that unites the ‘evil’ and the 
‘good’ whose commonality is that they have withstood the opposition 
of large groups. The most extreme case I can come up with at the 
moment is Anders Behring Breivik. Like other dangerous right-wing 
extremists, he certainly enjoyed at least some support for his extreme 
beliefs. But as Åsne Seierstad described him, he also seems to have 
had a devastating talent for alienating the groups he sought to join by 
repeatedly going too far in relation to what these groups were pre-

                                                 
48 http://www.thehenryford.org/exhibits/rosaparks/story.asp; 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/hon-trottnade-pa-att-ge-efter_471063.svd. 
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pared to do. In this way, he undertook an exodus, a journey through 
the wasteland, which ultimately left him standing alone but obviously 
more rather than less determined to carry out his murderous mis-
sion.49 

One could mention many whom I perceive as stubbornly 
destructive individuals who have held firm even in their isolation; 
persons such as Holocaust denier David Irving or populist politician 
Mogens Glistrup50, and others. Here as well, the list could go on at 
length. I will not continue to add to it. The question is instead wheth-
er these obviously very different people still meet the criteria for the 
study I have in mind. That is, could these types of people and events 
constitute one of the sources of understanding of the historical psy-
chology and sociology of pressure and counterpressure? Botolf and 
Menocchio seem to have been alone in an internal and external strug-
gle with no greater social aims, while the Hampels’ isolation was in-
stead a failure of their political initiative. Unlike these iconoclasts, Jan 
Hus acted as the leader of a reformist movement but still failed, while 
Rosa Parks, although alone in her famous refusal to get up, ignited a 
movement that came to be victorious. The answer to the question is 
yes. I would say that they meet the criteria precisely because they re-
present a spectrum of dissimilarities layered over the similarity that is 
the focus of my attention here. 

Still, several things must be more closely defined in order to 
make the cases stably comparable. For example, how should the re-
sistance be characterized; that is, what does it involve? Against which 
group is the resistance directed?  
 
 
Counter-pressure as the drivers of the cultural dynamic 
 
Generally speaking, some of the norm-breakers of the past are 
revered, those whose convictions and conduct align with contempo-
rary norms. And this occurs timelessly in every present – our own and 
that of others. This seems fairly safe for the choir singing songs of 
praise, whose tones rise and fall, keeping time with the spirit of the 

                                                 
49 At this point, this is based on what I have heard Åsne Seierstad say, not on read-
ing of her book about Breivik. 
50 On Glistrup, http://www.sydsvenskan.se/familj/dodsfall/politikern-mogens-
glistrup-dod/. 
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times. If the heroes of the past were not really as pure as contempo-
rary observers would have them, it is not unusual for the anomalies to 
be erased or modified. The story of Mr. and Mrs. Hampel can again 
be used as an example. In his novel Alone in Berlin, Hans Fallada tells 
the story of this couple in such a way that they do not appear entirely 
worthy of emulation: both had been collaborators, Mrs. Hampel as an 
active member of the Nazi Party Women’s League. In early post-war 
Germany, publishing a story whose protagonists had such flaws simp-
ly was not done. Heroes had to be heroes through-and-through, and 
the novel was published in an edited, even corrupted form, with all 
blemishes erased. These revisions were beyond the reach of the au-
thor who would most likely have objected if he had not managed to 
die before the book came out.51 

Against this backdrop, one might say that every generation 
produces a minority of independent people whom a later generation 
of people ennobles – ennobling themselves in the process. And thus 
they make the heroes of the past more contemporaneous with them-
selves by touching up the picture, erasing the flaws that would put 
them in the minority of the new generation – but perhaps not of the 
generation to which they belonged. Mythologization, as such is called. 

In terms of social development however, the most interest-
ing aspect here is that such minorities are an utterly natural part of the 
never-ending cultural dynamic that characterizes the human commu-
nity – even if these people far from always had any intention to gen-
erate social change. It may be that many were simply incapable of 
walking away from their conviction or their obsession, regardless or 
in spite of the consequences. However that may be, they personify 
the eternal tension between preservation and rejuvenation, the hall-
mark of cultural evolution.  

Cultural evolution is impossible without transmission across 
and within generations. But it also requires rejuvenation in the form 
of innovations of many kinds: moral, institutional, and technical reju-
venation which is, in turn, transmitted. What significance do the non-
conformists have as the drivers who ensure that cumulative cultural 
developments carry the unique dynamic that characterizes human 
society? A minority of oppositional figures is underdogs of a sort, but 
by ‘standing up for their beliefs’ these people can often have an influ-

                                                 
51 Giesecke (2013). Nelson Mandela is another example, although he did not collude 
in his deification. 
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ence that is proportionately greater than their percentage of the group 
or the population.52 They are akin to those whom Arnold Toynbee in 
his time called the “creative minority”, who must always remain a 
minority even though every individual’s life contains elements of crea-
tive problem solving.53 

Things are rarely quite this simple, and when it happens, it 
rarely happens without resistance and pain. Some human biologists 
also believe that conformity is adaptive, that is to say both biologically 
and culturally beneficial, in the sense that the dominant values of a 
group seem to be those that keep the group alive. It is therefore wise 
to submit to the group. They argue that conformity is rewarded, so-
cially and biologically, because “humans are ‘programmed’ to con-
form.”54 They do not however deny that such conformity may be 
distorted and maladaptive and would probably not either deny that 
evolution could be ‘straightened out’ by the small group that sees 
through what is called “frequency dependent bias” in the large 
group.55 

This in turn leads back to the questions I believe will guide a 
forthcoming study of resistance to group pressure. 
 
 
The timeless, the time-bound, and the culture-bound 
 
To identify resistance to group pressure, we must also identify the 
pressure. And such has been done in all research on conformity and 
its opposite. Yet, there are no studies of the dynamic interplay or dy-
namic tension between the two, and particularly not over the long 
term. For example, I have found no studies specifically preoccupied 
with the risks people are prepared to take in order to maintain their 

                                                 
52 Albert O. Hirschman, Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organiza-
tions, and States (Cambridge, MA & London 1970) p. 70; Moscovici (1972). The 
argument also recurs in Matthew J. Hornsey, “Ingroup critics and their influence on 
groups”, in Postmes and Jetten (2006) pp. 74-5 and the entire article; Reicher and 
Haslam (2006) p. 249; Packer (2008). 
53 Arnold J. Toynbee, A Study of History (Abridgement of Volumes I-VI by D.C. Som-
ervell) (New York & Oxford 1974) pp. 230-45. 
54 Logan and Qirko (1996) pp. 622, 624. Citation p. 624. 
55 Robert Boyd and Peter J. Richerson, Culture and the Evolutionary Process (Chicago & 
London 1985) pp. 213-23. 
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convictions or their chosen course of action and it is precisely such a 
study that would be able to shed light on this tension.  

With this in mind, the planned study encompasses the ques-
tion of the universal and the question of the historical and cultural 
variation in pressure, counterpressure, and the relationship between 
the two. To answer my research questions, all of this must be studied 
historically and cross-culturally. 

Three questions about the universal or the timeless come to 
mind. The first is whether there is anything that socially and psycho-
logically unites the minority of people who in the most variegated 
situations resist the pressure of a majority, either a local majority – 
those with whom the resisters interact most closely – or a ‘global’ 
majority, such as the majority in their country of residence. As said, 
this does not mean that I am trying to identify the heroes of history 
and society. Those who resist the pressure might be anyone at all: 
people of strong moral convictions, rigid people incapable of change, 
authoritarian people who cannot abide other authorities, people with 
strong faith in their own knowledge, etcetera. The second question 
has to do with what might be common to the pressure to which peo-
ple have been subjected. The third question involves finding out 
whether there is any general pattern for what kinds of risks people 
have been willing to take in the force field between external and in-
ternal (counter) pressure. 

The same questions may be asked about the time-bound and 
the culture-bound in this push-and-pull relationship. In turn, they can 
be broken down into additional question complexes. Here is one. 

From a long temporal perspective, it seems obvious that 
western societies have moved towards an increasingly accentuated 
individualism. The slow evolution of the law towards individual rights 
and individual responsibilities is particular evidence of this. Extremely 
boiled-down, one can safely argue that early laws were formulated 
primarily in terms of collective obligations, while laws at a late stage 
of their developmental history change to also being expressed in 
terms of rights. Moreover, both obligations and rights tend to become 
increasingly individual, not collective, and with time become more 
theoretically abstract (substantive) instead of concretely specific. Con-
versely, the elements of older laws that can nevertheless be associated 
with rights are usually related to specific, collective privileges.56 An 

                                                 
56 A result from an ongoing research project. At present, the only publication is 
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interesting facet of the matter is that the Penal Code in contemporary 
Swedish law begins with crimes against the person and does not get 
around to crimes against the state and the country until towards the 
end, unlike the early 19th century French Code Pénal, even though the 
latter was already then a modern, individualized law.57 

In laws, as in other areas of social development, this involves 
a fundamental cultural change, which has likely had significant reper-
cussions both on group pressure and on the capacity or will to resist it 
– at all levels, from small to large groups, from the local to the na-
tional. But it is unclear which repercussions it has had, and in which 
direction they have moved. 

On the one hand, it is conceivable that liberalized individual-
ism leads to greater non-conformity through increasingly widespread 
acceptance of differences, but this could just as easily be described as 
reduced group pressure and associated with reduced group formation 
in general. Even though this has not been studied empirically, the 
correlation has nevertheless been observed. Psychologists Lorence 
Steinberg and Kathryn Monahan formulate the observation thus: “Af-
ter all, individual conformity in any situation is the joint product of 
the pressure to conform and the capacity of the individual to resist 
the coercion.”58 

On the other hand, it is also conceivable that the powerful 
movement towards individualism leads in the opposite direction 
through human conformity with that which profits them as individu-
als, regardless of whether it would lead them away from something 
that could be characterized as a conviction or fundamental belief. The 
primary thing is not fidelity to certain values and beliefs, but rather 
fidelity to individual success and ‘happiness’. The majority of people 
who usually pay homage to those who resisted group pressure in the 
past and were later vindicated may be the same people who in relation 
to current issues refer to contemporary majorities in support of their 
position (autonomous individuals are admired for their resistance to 
past majorities, but only once they have gained the support of the 

                                                                                                              
Arne Jarrick, “Historiens riktning och humanvetenskapens”, Kungl. Vitterhets, Histo-
rie och Antikvitetsakademiens Årsbok (2013) pp. 117-9; Jarrick and Wallenberg Bondes-
son (2011) pp. 194-7. 
57 Sveriges Rikes Lag [The Swedish Law Book], Stockholm 1998, Swedish Penal Code; 
French Penal Code of 1810: http://www.napoleon-
series.org/research/government/france/penalcode/. 
58 Steinberg and Monahan (2007) p. 12. 
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present majority). This is worthy of further study and once again ac-
tualizes the question of historical variations in group pressure, with 
respect to both its strength and its quality (what the group pressure is 
about). 

The question has not been thoroughly studied and the frag-
mentary results that exist point in different directions. An old study 
by Stephen Cutler and Robert Kaufman of increasing tolerance of 
nonconformity among various American cohorts indicates a reduc-
tion in group pressure in the United States, at least up until the mid-
1970s, but says nothing clear-cut about the consequences of individu-
alism as I have formulated the question.59 As far as I know, the study 
has not been followed up by new studies, so we do not know what 
the results would be in light of all that has since occurred, especially 
the terrorist attacks of 2001. Besides, the study is confined to the 
United States. This limitation is not shared by Rod Bond and Peter 
Smith’s frequently cited meta-study of conformity research based on 
Asch’s classic studies in the 1950s. It applies to much of the world 
and one of its principal findings is that conformity seems to decline as 
individualism rises.60 To this can be added Harry Triandis’s reflection 
– how well-founded it is, I do not know – that growing and increas-
ingly complex social networks combined with growing material abun-
dance pave the way for individualism and for gradually less strict de-
mands for conformity with group norms: “The greater the cultural 
complexity, the more is conformity to one ingroup disfunctional.”61 
But none of these studies answer the question about the consequen-
ces of this development on the willingness to stand firm; none discuss 
people’s inclination to take risks, and all suffer from a far too short 
historical retrospective – like most psychological and social-
psychological studies of this ilk. 

This does not nullify the great value of Triandis’s reflections 
to continued research on the historically mutable relationship between 
group pressure and counterpressure. They can serve as a foundation 
for further reflections that move partly in another direction. So, it is 
likely that a long-term decline in the pressure of social influence – if it 
is declining – is also associated with declining differences between 
                                                 
59 Cutler and Kaufman (1975). 
60 Bond and Smith (1996). 
61 Triandis (1989) p. 510. Compare with J. R. McNeill and William McNeill, The 
Human Web: A Bird’s-Eye View of World History (New York 2003), for an overview of 
this long process. 
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cultures, countries, and people due to generally greater interaction 
that is intimately associated with constantly expanding social net-
works. And the digital networks online are probably making a very 
strong contribution to shrinking cultural differences, or in any case to 
the tendency towards convergence of the issues people are discussing 
all over the world.62 Now, these ponderings are at least as unsubstan-
tiated as those Triandis delivered, although there is some empirical 
support for the notion that differences in conformity between collec-
tivist and individualist cultures are smaller in online social media than 
in ‘real’ life.63 

If there is any substance to my reflections, tolerance of dif-
ferences should have risen as differences declined, while intolerance 
should have been most prevalent when there were great differences 
between people and societies. The figure below illustrates the argu-
ment.64  
 
Figure 1: A notion of the relationship between cultural convergence 
and tolerance for differences  
 
Tolerance Cultural difference 

Little Great 
Little No Yes 

 
Great Yes 

 
No 

 
From a contemporary vantage point, this sounds like something of a 
sad paradox: when the need for tolerance was at its zenith, tolerance 
would thus have been at its nadir – and vice versa. But, as said, at this 
point this is nothing more than a hypothesis surrounding one of sev-
eral possible macrohistorical processes with possible impact on that 
which I am particularly interested in studying. 
 
 
 

                                                 
62 Janken Myrdal, Framtiden – om femtio år: Global utveckling och ruralt-urbant i Norden 
(Stockholm 2008) p. 148. 
63 Cinnirella and Green (2007) pp. 2019-20. 
64 The four-field figure was suggested by Maria Wallenberg Bondesson. 
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The study in brief 
 
Based on the foregoing, I am thus planning a future study focused on 
the relationship between the social imperative to conform to the 
norms of the majority or the government and the resistance that has 
been proffered these norms. I am especially intrigued by the risks 
people are and have been willing to take, given that they have already 
identified with a minority position, and I want to study this cultural 
process from a long temporal perspective. I thus do not want to trick 
people into conformity by laying a scientific trap, as psychologists 
have often done in their experiments with naïve students.65 

At present, I plan for the study to encompass: 
 

1. Macrohistorical analyses of pressure and counter-
pressure 

2. A series of analyses of individuals across a long 
span of time 

3. Contemporary experiments in which scenarios of 
risk, pressure, and counter-pressure are simulated 

 
Censorship? 
 
I often hear people complain openly or covertly about everything that 
is “not allowed” to be said and discussed, some of them adding “in 
this country”. “In this country,” meaning “in Sweden”, that is, saying 
something that people use this phrasing to dissociate themselves 
from. What is this censorship and what are the consequences for the 
person who violates the prohibition? Fines? Imprisonment? Other 
legal sanctions? Hardly, unless the matter is one of libel or hate 
speech. 

But what is this all about then? What does “not allowed” 
mean in this case? Is it not merely a matter of the discomfort people 
feel about venting an opinion that is not shared by the people around 
them, by those who set the tone of public discourse, if not also by the 
wider majority? Is it not mainly about the fear of loneliness or isola-
tion that could be the sanction for espousing an opinion that ‘every-
body else’ repudiates without much further ado, holds in contempt, 
or even believes genuinely idiotic? 

                                                 
65 I am not a critic of the method, which has often produced very good results. 
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That would be an understandable fear, in such case. Still, I 
do not believe we should talk about ‘censorship’. This is void of per-
spective, in light of the hardship and suffering visited upon free-
spoken people all over the world. Plenty of the complainers talk away 
nevertheless and use these phrases about censorship more as rhetoric, 
wherein a common element is that they are “only saying what most 
people think but do not have the guts to say out loud”.66 This is a 
kind of protective rhetoric intended to neutralize anticipated opposi-
tion and the discomfort that might ensue; sometimes a way of trans-
ferring the sense of guilt about a controversial opinion to the unde-
fined group they believe are opposed to allowing the opinion to be 
expressed. They also notice how safe their outspokenness neverthe-
less is. But countless others still submit to group pressure. Certainly, 
we may be moving towards a situation in which national freedom of 
speech will be no stronger than the weakest link of global freedom of 
speech. That is: what someone legally says here in Sweden may in a 
matter of minutes inflame people anywhere in the world and trigger 
“punishments” in accordance with laws other than ours. But we are 
not there yet. And as long as we are not, we should do what we can to 
avoid ending up there, including training ourselves to speak our 
minds – even when we fear we are alone or in the minority. 

This does not mean we should always do so. There is some-
times just cause for silence, either because we must ‘pick our battles’ 
or out of consideration of other people’s opportunities to make 
themselves heard – or for other reasons. But if we hold our tongues, 
it should not be due to fear of speaking out. At any rate, not as long 
as it is as safe as it is today. 

The hope is that we will keep speaking out even if it be-
comes more dangerous to do so. It is hard to know whether I or any-
one else would have that courage and I hope we never have to find 
out. But we just might, especially since hate crimes seem to be on the 
rise. And against that backdrop, scientific study of the general and 
special prerequisites for people to maintain their positions even when 
doing so is a very risky business would be a worthy endeavor. 
 
 
 
 

                                                 
66 Added at the suggestion of Torun Lindholm. 
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Summary: 
 
The Pressure to Conform, the Need to Rebel: A Historical Pro-
ject on Resisting Group Pressure 
 
In this article I outline a possible future historical-psychological pro-
ject on the dynamic interplay between group pressure and the re-
sistance to it. First, is there something generally common to the mi-
norities, present in all times, who, despite having to sustain consider-
able pain of all sorts, have displayed a strong propensity to stick to 
their idiosyncratic ideas or action, whether for good or bad reasons, 
whether seen as heroes or villains by today’s citizens? Secondly, what 
has characterized the group pressure as such? What changes has it 
gone through, and has it weakened or got stronger over time? And 
finally, how should the dynamic interplay between these “forces” be 
described and analyzed? I will do this research against the background 
of more than 100 years of psychological research on the matter, 
which however, still lacks a certain degree historical perspective. The 
possible design of the study would be: a) macro-historical analyses of 
pressure and counter-pressure (i.e. resistance to group pressure); b) a 
series of analyses of “stubborn” individuals over a long time-span; 
and c) experimental studies where pressure, counter-pressure and risk 
aversion or risk propensity are simulated and studied. 
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The Geopolitics of Food: Changing 

Patterns of Dominance and Power 
from the 19th Century to the Contem-

porary World. An Overview 

 
Ulf Jonsson 

 
 
 
Introduction: Food supply as a worrying matter for the rulers 
 
Food supply and control over food supply have always been central 
concerns of geopolitics be it nation states or empires. In all the great 
empires the food provisioning of the centre was an important and 
often worrying matter for the rulers. This is also true for the early 
modern territorial and later nation states. Disruptions in food supply, 
rising prices and bread riots were a constant source of anxiety for 
absolutist souvereigns. Control over territories and routes of supply 
constituted a central tenent of geopolitics. 

It is well worth a genuinely long term study at least from the 
formation of the modern world system in Wallersteinian terms. How-
ever, the focus of the present study is the period stretching from the 
second half of the 19th century to the beginning of the 21st century. In 
the second half of the 19th century we witness an intensification of 
transoceanic food trade. But food was indeed a difficult issue even in, 
for example, the advanced and flexible German economy as convin-
cingly demonstrated by the economic historian Avner Offer.1 The 
demand for food is not very elastic. Man needs a minimal level of 
nutrition to function. One type of foodstuff can be substituted by 
another but room for manoeuvre is limited. Food consumption is also 
tied to cultural preferences. Until the recent expansion of so called 
durable foods the stockpiling of food constituted a serious challenge. 
In large parts of the world it still is. Even in the developed world 

                                                 
1 Avner Offer,The First World War: An Agrarian Interpretation (Oxford 1989) pp. 23-5. 
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most foodstuffs has a production cycle of a year or less and is con-
sumed within the same period. Stockpiling of basic foodstuffs like 
cereals still constitutes a costly operation. 

Thus the provisioning of an adequate and reasonably stable 
and secure food supply has the potential to manifest into international 
and intra-national conflicts. The capacity to produce basic cereals to 
feed the world has always constituted an important element in the 
search to obtain global stability.2 From the second half of the 19th 
century and until the First World War we can discern a number of 
different geopolitical orientations for example a continental strategy 
implying an expansion along an internal frontier supplying the world 
market with cereals or a maritime strategy increasingly dependent on 
food imports. The supply chains of food imports for bulk products 
also became longer, often transoceanic. In other cases, as in the Medi-
terranean and the Baltic region, supply chains remained to a large 
extent intraregional. These strategies had very different geopolitical 
consequences. The British reliance on transoceanic food imports was 
contingent on naval superiority. The Royal Navy was expected to 
keep open the increasingly extended chains of supply. Control of East 
and Central European zones of food supply became a central preoc-
cupation of German diplomacy and war strategies. 

Today the classical questions of controlling productive land 
to secure the long term food supply have received renewed attention. 
We are confronting the dilemma of feeding an increasing population 
with less land, less water and less biodiversity. This challenge has to 
be met with more and more expensive and rare energy supplies.3 
Added to this rather grim picture the consequences of diet changes 
towards significantly higher meat consumption in large middle in-
come countries like China and India have contributed to intensified 
competitions over land and land related resources. New hot spots like 
the Southern Cone of Latin America are challenging the old 
hegemons of the global North but do not compensate for loss of land 
and the slowdown of productivity growth in other parts of the world. 
The growing power of transnational food companies constitute an-
other factor changing the geopolitical playing field. No doubt we can 
                                                 
2 Sébastien Abis and Pierre Blanc, ”Agriculture et géopolitique au XXIe siècle: Rival-
ités, strategies, pouvoirs” in Sébastien Abis and Pierre Blanc (eds.), Agriculture et 
alimentation. Des champs géopolitiques de confrontations au XXIe siècle (Paris 2012). 
3 Bruno Parmentier, Nourrir l’humantié: Les grands problèmes de l’agriculture mondiale XXIe 
siècle (Paris 2007) pp. 43-83. 
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see how the food has become the centre stage of contemporary geo-
politics. 

In order to get a deeper understanding of the tension in the 
contemporary global food order we need a very long term historical 
perspective. As has been said, the present article, however, will focus 
on the last one hundred and fifty years of the geopolitical underpin-
nings in the choices made on the national level. The point of depar-
ture will be the radical changes induced by the revolutionary devel-
opment in sea and land transport in the second half of the 19th centu-
ry followed by an overview of the tumultuous inter-war years. The 
relative stability of the Bretton Woods era will be contrasted with the 
present day tensions. 
 
 
Geopolitical choices and tensions in a period of great advances in global agro-food 
trade 1850–1914 
 
The agro-food world that emerged in the second half of the 19th cen-
tury represents a dramatic break with the past. The first part of the 
same century constitutes the final phase of the first wave of the Eu-
ropean expansion that started in the 16th century. To put it somewhat 
differently it was the end of the proto-globalization period. Long dis-
tance trade in agro-food products was to a large extent confined to 
high value rather than bulk products. In the early 19th century we are 
still very far from the huge flows of temperate goods, wheat, frozen 
and chilled meat (both beef and mutton) apart from dairy products 
like cheese and butter that characterized an increasingly global food 
system a hundred years later. 

A brief look at some of the strategic figures can serve as a 
useful reminder. In the ante-bellum United States wheat was exported 
in modest quantities to neighbouring countries and just a small stream 
reached the shores of Europe. In the year immediately before the 
First World War not only the US but a number of other transoceanic 
suppliers had entered the scene. The driving force behind the expan-
sion of exports of temperate goods from the settler economies was 
Britain. Britain’s share of world imports in goods like wheat, beef, 
mutton, pork and dairy products was clearly preponderant.4 With the 

                                                 
4 Britain alone took 34.1 per cent of the world wheat import on the eve of the First 
World War (1909/1913) while the second largest importer Germany reached only 
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exception of Denmark most countries in Northern and Western Eu-
rope chose to protect its agriculture and in particular the production 
of basic bread grains. However, protectionist policies did not exclude 
a certain level of imports. Continental Europe was to a considerable 
degree dependent on an intra-European division of agricultural la-
bour, where Eastern Europe supplied the core countries in particular 
Germany with feed stuffs for an expanding and intensified animal 
production.5 Germany was a considerable net importer of barley from 
Russia and maize from Romania. If we add the use of protein-rich oil 
cakes to a large extent imported from non-European sources it is 
clear that the expansion and intensification of animal production in-
creasingly became dependent on imported off-farm supplies. Thus, 
imported concentrated protein-rich fodder became more common. 
The increasing supply of concentrated fodder was of a significant 
importance for the intensive animal enterprises of various levels of 
scale although it was most important for small family farmers. The 
latter could to a certain extent avoid the restrictions constituted by 
small fodder acreages and embark upon a path of vertical expansion. 
In the inter-war years the demand for vegetable oils increased consid-
erably due to the expansion of margarine production and the use of 
oils for industrial purposes. The international trade in oilseed grains 
expanded, since the major consuming countries were net importers.6 
The bi-product of oilseed processing cakes and meals became availa-
ble in growing quantities. There was also a burgeoning international 
market for cakes and meals to a large extent produced in the cultivat-
ing countries. The soybean, today the single most important supplier  
 

                                                                                                              
13.9 per cent. In the meat trade Britain’s dominance was even more considerable: 
59 per cent of the beef and veal trades internationally, see L. B. Bacon and F. C. 
Schloemer, World Trade in Agricultural Products: Its Growth; Its Crisis; and the New Trade 
Policies (Rome 1940) pp. 64 and 191. 
5 Ulf Jonsson, “Mat och identitet? Livsmedel och livsmedelskonsumtion. Internat-
ionella livsmedelsregimer och nationella/regionala reaktioner” [Food and identity? 
Foodstuffs and consumption. International food regimes and national/regional 
responses], Historisk tidskrift 124:1 (2004). For an early interesting study of the 
West/East European connection, see Fritz Beckmann, “Die internationale agrare 
Arbeitteilung Europas”, Kieler Vorträge 16 (1926). 
6 Monographies sur les principaux produits agricoles du marché mondial: La production et le 
commerce international des huiles et graisses (Rome 1939) pp 181-364. 
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Table 1: Disposable quantity of bread-grains, domestic production, 
degree of self-sufficiency and the part of rye in total bread grain avail-
ability 1909/1913 in a selected number of European countries 
 
Country Disposable quan-

tity, thousands of 
tons 

Domestic produc-
tion, thousands of 
tons 

Degree of self-
sufficiency, 
percentage 

The part of 
rye, percent-
age 

United Kingdom 15 875 6 838 23.6 0.6 
Belgium 2 551 986 38.6 27.6 
Netherlands 1 158 538 46.5 56.8 
Germany 15 035 13 350 88.9 66.1 
Denmark 871 768 64.6 71.0 
Sweden 1 086 833 76.6 63.5 
Finland 353 289 82.0 63.5 
France 11 281 10 196 90.0 12.3 
Italy 6 680 5 105 76.4 2.2 
Source: Paul van Hissenhofen, Le mouvement des grains dans le monde, Institut Interna-

tional de l’Agriculture, (Bruxelles 1938) pp 87-105. 
 
of concentrated protein fodder, made it appearance on the world 
market supplied from the old centres of cultivation in East Asia with 
Manchuria as the undisputed world leader. Importers were mainly 
countries of intensive animal production, Denmark, Germany, the 
United Kingdom, the Netherlands and Sweden. Denmark alone took 
around ten percent of the world imports of soy beans and eighteen 
per cent of the imports of cakes and meal of all oilseeds in the inter-
war years.7 In addition there was also a growing international trade in 
feed grains like maize and barley. 

However, farm-cultivated fodder still constituted the bulk of 
the inputs needed in animal production. This is also true for a country 
like Denmark which is often portrayed as the very archetype of highly 
specialized animal production. The butter and the bacon that reached 
the British breakfast tables were reared on farms that cultivated most 
of the inputs where 15 to 20 per cent of the feed value came from 
oilcakes and other concentrated feed bought on the market.8 Fur-

                                                 
7 Les grands produits agricoles. Compendium international de statistiques (Rome 1944) pp 
214-5, 384-5. In the statistics Japan shows up as the leading importer. However a 
substantial part of the meal of soy beans were used as fertilizer, in particular in 
cultivation of mulberries, see Le soja dans le monde (Rome 1936) pp. 260-2.  
8 Ulf Jonsson and Ronny Petterson, “Specialisering och diversifiering i europeiskt 
jordbruk”, in Lars Ljunggren and Janken Myrdal (eds.), Diversifiering och specialisering i 
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thermore, it was not an uninterrupted process of expansion even in 
the countries of intensive animal production. 

Under the pressure of the world depression in the interwar 
years Danish and other West European farmers cut back their con-
sumption of imported feed. From a geopolitical point of view the 
integrated animal-vegetable farming system offered a considerable 
degree of autonomy. With the exception of the UK, the largest econ-
omy, and Belgium and the Netherlands most West European coun-
tries had a reasonably high level of self-sufficiency in basic bread 
grains (see Table 1). 

In the case of a disruption in overseas supply the food situa-
tion would be critical but there was a fair possibility of coping. How-
ever, coping does not exclude material deprivation. More importantly, 
since food is not only about calories and physical minima a drastic 
change in the food supply and in the availability of the goods people 
have become accustomed to consume, can be felt as a severe and a 
real suffering. As demonstrated by Avner Offer the First World War 
constituted a severe strain on what a large number of Germans re-
garded as a decent level of food supply, even if they were not starving 
in a strict physiological sense.9 Thus Europe in the last decades of the 
19th century and up to the First World War was not completely self-
sufficient in food although only Great Britain and to lesser extent 
Belgium and the Netherlands opted for a strategy of import depend-
ency. In these countries the daily food supply was highly dependent 
on imports. 

Outside Europe in the formal and informal colonies most 
cash crop producing regions managed to grow most of their own 
subsistence. However, there are interesting exceptions. The availabil-
ity of relatively cheap rice from the frontier zones in the Irrawaddy, 
Mekong and Chao Praya deltas made possible land use changes in the 
direction of monoculture and near monoculture in other parts of 
Asia. Without a heavy dependence of rice imports the great expansion 
of tea plantations in colonial Ceylon would not have been possible. 
Other parts of Asia such as the Netherlands Indies could also special-
ize in cash crops for the global market when not constrained by the 
need of fully supporting their populations with home grown subsist-

                                                                                                              
europeiskt jordbruk tiden 1750-1950: Redovisning av agrarhistoriskt seminarium [Uppsala] den 
17 september 1990 (Stockholm 1991). 
9 Offer (1989) pp 55-68 
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ence crops. Rice imports were also important in tropical cash crop 
producing countries outside Asia. Before the First World War Cuba 
took over two per cent of the world imports of rice.10 Even on the 
market in the West Indies and Central America that used to be the 
home turf of the US rice industry there was a stiff competition from 
the Asian rice frontier.11 

The agro-food system of the late 19th century and pre-First 
World War period – the first international agro-food regime accord-
ing to Friedmann and McMichael – had resulted in a tremendous 
growth in the flow of bulk commodities.12 The international division 
of agro-food labour was far more advanced than ever before. Many of 
the traits that characterize the 20th century were formed during this 
era. Meat and dairy products slowly entered the tables of the working 
class. Tropical goods became items of mass consumption. In the in-
ternational division of agro-food labour the global South became 
locked into primary production for markets in the North. 

At the same time the system contained obvious contradic-
tions of a geopolitical nature. The British import dependence required 
a constant watch on naval competitors. As noted by Avner Offer the 
cost of naval protection increased significantly after the 1890s at the 
same time as grain prices on the international market rose. The cost 
of naval protection cut into the benefits of free trade.13 Furthermore, 
there was a growing anxiety over the long term possibilities to provide 
uninterrupted access to transoceanic supplies. 

The continental reliance on tariffs to ensure an adequate 
domestic supply of food was also to a certain extent undermined. The 
relatively high internal subsistence in basic grains was countered by a 
growing dependence on imports of fodder crops. Most European 
countries had capacity to produce meat and dairy products without 
completely relying on imported fodder but in the short run the supply 
of meat and dairy products would have been reduced. The incomes of 
large strata of small and medium scale farmers who were forced to 
supplement inadequate acreage for fodder production would also 

                                                 
10 Bacon and Schlommer (1940) pp 104-5. 
11 Peter A. Coclanis, ”Distant thunder: The creation of a world market in rice and 
the transformations it wrought”, American Historical Review 98:4 (1993) pp 1068-
1078. 
12 Harriet Friedmann and Philip McMichael, ”Agriculture and the state system: The 
rise and decline of national agriculture”, Sociologia Ruralis 19:2 (1989). 
13 Offer (1989) pp 218-20. 
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have been negatively influenced. In a context where a large propor-
tion of the population had become used to a more regular intake of 
animal foodstuffs even a modest reduction in the supply could be felt 
as a threat on what was regarded as decent dietary standard. The same 
is true for tropical goods like tea and coffee. 

Thus, in the first decade of the 20th century worries over the 
long term supply of food entered the agenda of general staffs and 
central governments in Europe. A world of ever increasing interna-
tional division of agricultural labour and the consequent access to a 
variety of foodstuffs from all corners of the world was no longer tak-
en for granted. Concerns over the long term conditions of food sup-
ply became a central theme of geopolitics. Anxieties over the possibil-
ity to provide the population with an ample supply of food at reason-
able prices haunted General staffs, centres of naval intelligence and 
the Interior and War ministries in Britain and Germany, the main 
rivals in the late 19th and early 20th century. A huge number of reports 
and articles were poured out from government sources as well as by 
independent scholars. Control of the food supply and the capacity to 
deprive potential rivals of the same asset was regarded as the key fac-
tor behind triumph or loss.14 
 
 
From the troubled inter-war years to a world of plenty 1914–1945 
 
Still, in the period immediately preceding the First World War these 
worries did not change the actual course of the agricultural trade poli-
cies. The expansion in agro-food exports continued. Business as usual 
prevailed. The debate in military circles reached certain strata of the 
educated middle classes but the larger general public was less con-
cerned. The outcome of the First World War, the naval blockade of 
Germany and the food crises of the last two years of the war came as 
a shock. The late 19th century agro-food world order came to a painful 
end. The standard tale of international trade in agro-food goods in the 
interwar years tells us about shrinking volumes of international trade 
and rising protectionism. It is not completely untrue but the picture is 
somewhat more complex. 

By and large Britain remained a food importing economy. 
After the depression in the 1930s imperial preferences became fre-

                                                 
14 Offer (1989) pp 217-233, 321-353. 
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quent. Still the country was highly dependent on transoceanic supply 
from Canada, Australia and India. Countries outside the formal em-
pire like Argentina remained important suppliers of wheat and beef. 
On the eve of the Second World War Britain imported more than 76 
per cent of the wheat consumed in the country where the overwhelm-
ing part came from overseas suppliers.15 Czarist Russia had been a 
significant wheat exporter. The successor stae, the USSR, was an in-
significant supplier to the world market contributing with less than 
five per cent in the late 1930s. Wheat exporters in Eastern and South-
eastern Europe also reduced their participation in the world market.16 
So if anything, Britain became even more dependent on transoceanic 
supplies. The geopolitical conditions such as naval supremacy were to 
a large extent gone or undermined. The Second World War constitut-
ed an enormous challenge. It was only by relying on US shipping and 
naval capacities that a decent food standard could be secured. A mo-
bilization of domestic agriculture and change from an almost exclu-
sive pastoral orientation to more arable farming were also part and 
parcel of the war effort.17 The strains of World War II also put an end 
to the efforts to make the empire a self-contained food system which 
was a part of the inter-war food policy. The food import economy 
constituted in the Victorian era was no longer a viable option. The 
geopolitical foundations of this food régime had withered away. It is 
well worth noting that Britain after World War II never tried to fully 
reconstitute the former food import economy. For example arable 
farming is an important part of contemporary British agriculture. 

In inter-war continental Europe the experiences of food 
depravation during the First World War provided other answers to 
the question of food policies and the geopolitics of food. Most pro-
nounced and frightening were the responses of Fascist Italy and Nazi 
Germany. 

In the Nazi agricultural and food policies the idea of self-
sufficiency complemented with a land-based imperial strategy resulted 
in the most barbaric consequences. The question of granting the 
German population an adequate and decent food supply had been an 
                                                 
15 Les grands produits agricoles: Compendium international de statistiques 1924–38 (Rome 
1948) pp 34-35 
16 Les grands produits agricoles… (1948) pp 32-33. 
17 For an excellent overview of the British war-time food economy and food policy, 
see Lizzie Collingham, The Taste of War: World War II and the Battle for Food (New 
York 2012) pp 89-154. 
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arena of debate and conflict over a long period of time but became 
even more acute after the experience of severe food deprivation dur-
ing the First World War. There were prominent voices like the liberal 
agrarian economist Friedrich Aeroboe who advocated a change of 
protectionist policies and a greater reliance on the world market.18 
However, the proponents of protectionism and a high degree of self-
sufficiency dominated the scene. With the Nazi rise to power a con-
tradictory agrarian policy emerged, the core of which was on the one 
hand a celebration of the virtues of the peasantry and on the other 
hand preparation for war. These plans included a ruthless imperial 
vision where a large part of Eastern Europe and Soviet Russia should 
provide Germany with the food and space (Lebensraum) the nation 
lacked. Significant parts of the original population in these areas had 
to be exterminated to make room for German colonists supplying the 
homeland. The Nazi minister of agriculture, Herbert Backe, was the 
master mind of this heinous plan. It was the geopolitics of food trans-
lated into sheer violence and domination. 

Fascist Italy, albeit in a much more incoherent way, also pur-
sued a strategy of increasing national self-sufficiency combined with 
ambitions to build a Mediterranean zone of domination which, like 
the Roman Empire, should constitute a granary for Italy. These plans 
never realized the goals and ended in a disaster.19 

Imperial Japan also pursued a policy of protectionism and 
imperial exploitation to secure its food supply. The conquest of Man-
churia was fuelled by an ambition to settle Japanese peasants from the 
overcrowded islands thus resembling the German strategy for Eastern 
Europe and Ukraine but without an idea of outright extermination of 
the local population. In other parts of the Empire such as present day 
Taiwan (Formosa) and Korea Japanese colonial policy involved a 
diffusion of agricultural knowledge and technology from the Japan 
for increasing rice production. However, with the advent of the war 
Japanese domination became more ruthless also in areas conquered 
from European colonial powers such as Indonesia, Indochina and 
Burma.20 
                                                 
18 Friedrich Aereboe, Der Einfluss des Krieges auf die landwirtschaftliche Produktion in 
Deutschland, Economic and social history of the world war. Deutsche Serie [4.] 
(Stuttgart 1927). 
19 See Collingham (2012) pp, 18-48; Gustavo Corni, Hitler and the Peasants: Agrarian 
Policy of the Third Reich (Oxford 1990) pp 1-38, 269-77.  
20 Collingham (2012) pp 49-65 
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The inter-war agrarian world order – or rather lack of a 
world order – contained some extremely disgusting features. The 
right-wing contenders of the declining British hegemon opted for 
geopolitical choices that centred on complete dominance and exploi-
tation. It was geopolitics stripped to its crudest sense of absolute con-
trol over territories. 

Even liberal Britain tightened its grip over its Empire. The 
needs of the mother country became more and more important at the 
expense of internal dynamics in the colonies. The approaching war 
strengthened these tendencies.21 The other big European colonial 
power demonstrated a contradictory and ambivalent position vis-à-vis 
its imperial periphery. After the great depression France followed a 
pronounced policy of protecting national provisioning of basic tem-
perate foodstuffs such as wheat and meat.22 A significant part of the 
agricultural produce supplied by the empire was tropical goods that 
did not compete directly with continental cultivation. There were are-
as where the colonial and continental agriculture clashed. In the wake 
of the great depression Indochinese rice exports ran into difficulties 
on their main markets in East Asia and rice exporters tried to increase 
their sales to France. The wheat lobby put on a strong resistance.23 

The tensions between colonial rice and French wheat are in 
many ways typical of the inter-war years. The protectionist wave in 
continental Europe primarily concerned temperate goods. The geo-
politics of food centred on the necessity to secure basic food supplies. 
The international trade in tropical goods was hit by the reduced de-
mand in the aftermath of the Great Depression but it was not due to 
protectionist measures. In fact, there were no drastic changes in terms 
of volume. World coffee exports grew from 14,511,000 tonnes 
1924/1929 to 16,645,000 tonnes between 1934 and 1938. We can see 
similar patterns for tea, cacao and bananas, some of the most im-
portant tropical goods.24 Compared to the almost constant expansion 
of the period from the late 19th century to the First World War, the 
modest increase in export volumes and the drastic fall in prices trans-
lated into severe economic hardship in the global South. 

                                                 
21 Collingham (2012) pp 121-54 
22 Michel Gervais, Marcel Jolivet and Yves Tavannier, Histoire de la France rurale, 4: 
Depuis 1914. La fin de la France paysanne (Paris 1977) pp. 598-613 
23 Yves Henri, Économie agricole de l’Indochine (Hanoï 1932) pp 154-6. 
24 Les grands produits agricoles… (1948) pp, 137-59, 185-209. 
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To conclude, control of the supply of basic food stuffs ei-
ther through trade or domestic production was regarded as essential. 
In continental Europe and in particular in Germany there was increas-
ing worries of being dependent on transoceanic trade. Mobilization of 
domestic resources and land-based inter-European trade and land-
based empire-building were seen as the solution. The global South 
was hardly hit by the sluggish development of demand for their pro-
duce in the depression-ridden Western world. 
 
 
Food as an instrument of US soft power 1945–1975 
 
The Second World War put an enormous strain on the fragmented 
inter-war food order. Nazi Germany pursued a policy of extreme ex-
ploitation in the occupied countries. The Soviet Union and in particu-
lar Ukraine was subjected to the minister of agriculture Herbert 
Backe’s Hunger Plan. The core of the plan was the idea of exterminat-
ing millions of Ukraine peasants to make room for German settlers. 
This horrific plan was never fully realized and the efforts to settle 
German colonists became a failure, but the population in occupied 
Ukraine suffered tremendously. Hunger was exported to the East. 
Even if the situation in occupied Soviet Union and in particular 
Ukraine was the worst, occupied countries were forced to supply the 
German army and the civil population in the Reich at the expense of 
their respective domestic needs. Denmark was an exception since 
Danish agriculture was efficient enough to supply food for the Ger-
man occupiers and the domestic population. 

Thus, in most of occupied countries the native population 
did not get an adequate food supply and suffered real deprivation. 
Soviet soldiers and civilians also had to survive on rations that were 
close to the absolute minimum to sustain life. At the other end of the 
war theatre the Japanese occupied parts of Asia and the same ruthless 
policies was pursued. In the Japanese case, however, the armed forces 
as well as the civilian population had to survive on very meagre ra-
tions.25 

The Second World War brought about tremendous suffer-
ings and severe deprivation of food. From the viewpoint of food ge-
opolitics there was one clear victor: the US. The US emerged from 
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the war not only as the leading industrial producer but also as uncon-
tested food power. On the eve of the war US agriculture had recov-
ered from the ravages of the depression and the long cycle of draught 
that contributed to make the sufferings of the 1930s crisis more 
acute.26 Pictures of the dustbowl are part of the political heritage of 
the New Deal years. By the end of the 1930s the rain had returned to 
the Great Plains, and during the Second World War the region be-
came the Wheat Bowl of the Allies. Food soon became a weapon in 
the emerging cold war. In the war-ravaged continental Europe as in 
France after the disastrous wheat harvest 1946, political stability was 
threatened and with the fear of communist advance US wheat ship-
ments were seen as an absolute necessity. The use of food as a weap-
on solved two problems for the US authorities. The nation could 
avoid the kind of brutal rural recession that had characterized the 
post-First World War situation, where the war-induced production 
faced a drastic drop in European demand. This time the US could on 
the one hand support farmers at home and on the other hand counter 
the advances of the Cold War communist enemy.27 

The new global food order under US hegemony that 
emerged in the 1950s, the second international food regime in Fried-
mann and McMichael’s model, evolved into a compromise between 
the United States and its Western European allies. The US agricultural 
lobby accepted that Europe, and in particular the European Union, 
developed self-sufficiency in basic grains and later became a competi-
tor on the global market. A high degree of food self-sufficiency con-
stituted a core value of the Common Agricultural Policy. The Euro-
peans had to permit American high protein feed grain, i. e. soy beans, 
which was the foundation stone of an increasingly industrialized ani-
mal production. The wheat-meat complex of the second international 
food order was firmly established.28 The post-war agro-food order 
was very much a part of what the IR-scholar Gerald Ruggie has called 
‘the era of embedded liberalism’.29 The post-war economic order 

                                                 
26 Geoff Cunfer, On the Great Plains: Agriculture and Environment (College Station 
2005). 
27 Aaron Bobrow-Strain, White Bread: A Social History of the Store-bought Loaf (Boston 
2012) pp 136-148. 
28 Harriet Friedmann, ”The political economy of food: A global crisis”, New Left 
Review 1:197 (1993). 
29 John Gerard Ruggie, “International regimes, transactions, and change: Embedded 
liberalism in the postwar economic order”, International Organization 26:2 (1982). 
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aimed at solving a fundamental dilemma in international political 
economy: the tension between a reasonable degree of national auton-
omy and the demands of the international system. Agriculture was to 
a large extent left out of the efforts to liberalize international trade 
within the GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) process. 
As the reconstruction and modernization succeeded to make Europe 
a net exporter of wheat, meat and dairy products the tensions be-
tween Europe and the US mounted.30 The basis for the post-war 
compromise slowly eroded. Increasingly the US and Europe became 
competitors on the global markets trying to dispose of surpluses gen-
erated in highly subsidized agro-food production systems. 

The post-war compromise did not include the commodity 
exporting countries in the periphery. Their situation was very much 
the same as in earlier food orders subject to booms and bursts.31 Fur-
thermore, many countries in the global South became dependent on 
imports of basic foodstuffs such as wheat and rice. This was a fairly 
new phenomenon. During the great expansion of tropical cash crop 
exports with some notable exceptions, tropical exporters managed to 
produce a sufficient amount of feedstuffs. Until the end of 1950s the 
US was by far the most important supplier, first through food aid – 
the famous Public Law 480 – and later trough trade. 

There is no doubt that the food weapon was a very potent 
geopolitical tool both for the US and Europe. It solved two problems 
in one shot, getting rid of surplus and enhancing political influence in 
potentially unstable regions. In the Cold War period food was ex-
plicitly considered as a powerful geopolitical tool.32 The Soviet rival 
had no capacity to counter Western food power. It was very much an 
Atlantic food order. In spite of the European ascent the American 
hegemony was still there. In the first decades of the post-war era the 
vast resources of the continent and the strength of transnational agro-
food companies constituted a power resource that no other actor 
could match. 
 
 
                                                 
30 Friedmann (1993) pp. 35-6. 
31 Ulf Jonsson, ”A real challenge from the South: The Southern Cone of Latin 
America in the global food order”, in Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi 
Husz and Jonas Nordin (eds.), Organizing History: Studies in Honour of Jan Glete 
(Stockholm 2011) pp 277-9. 
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An emerging the global food order: Geopolitical challenges from the mid-1970s 
 
From the mid-1970s and onwards the post-war food order came un-
der increasing fire from different quarters. The subsidies and the na-
tional farm programmes were costly. Ideologically neoliberals de-
manded deregulation and the end of subsidies. Some researchers did 
identify an emerging third international food regime. The main out-
line of this story is to day quite well known. Large transnational agro-
food companies and huge retail chains are pointed out as the centres 
of power and coordination of new complex supply chains. At the 
same time the influence of national states and regional groupings like 
the EU tend to decline. A corporate global food order replaces the 
old post-war compromise. However, many scholars were also aware 
of the continuing importance of states and multinational institutions 
not completely under corporate control.33 There are of course conti-
nuities. States still play an important role even if the system of regula-
tion has changed. The US and the European Union are still important 
players. Nonetheless the clear cut hegemonic role once played by 
these giants is challenged from the South. In particular Brazil, and to 
a lesser extent the rest of the Southern Cone, emerged as a new food 
power. In a context where cultivable land in considerable parts of 
world is becoming a more vulnerable resource due to land degrada-
tion and increasingly scarce water supply, Brazil commands over one 
of the last frontiers.34 Furthermore, the South/South agro-food flows 
are growing. We are far from the situation prevailing in the first three 
post-war decades, when tropical goods entered the Western market 
and temperate foodstuffs from the US and Europe out-competed 
domestic production. Today, Brazil and other Southern Cone coun-
tries have made heavy inroads into the food markets in the Middle 
East and Asia. China has a special position absorbing around 14 per 
cent of Brazilian agro-food exports. It is somewhat less than the share 
of the Middle East. For a number of North African and Middle East-
ern countries food imports from Brazil have become primordial. For 
example, in 1997 Brazilian agro-food exports to Egypt was 237 mil-
lion dollars compared to 1,343 million dollars in 2010. The same 
tendencies are present in Morocco and Algeria.35 These markets used 
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to be the home turf of the US and European agriculture. Brazil and 
the Southern Cone have also emerged as an important food supplier 
for Sub-Saharan Africa.36 

To what extent are we witnessing a break with old patterns 
of dependency? Or are we just witnessing another commodity boom 
– only this time based on soybeans rather than coffee? There are fea-
tures supporting the latter view. Soybeans are extremely important in 
the agro-food export from Brazil and the Southern Cone countries. 
The international trade in soybeans and derivatives of soybeans are 
controlled by a restricted number of powerful transnational compa-
nies. The soybean complex is an almost ideal example of a highly hi-
erarchical global commodity chain. The leading firms – Cargill, 
Bunge, Archer & Daniel Midlands and Louis Dreyfus – exercise a 
dominant role of the stages in the chain.37 On the surface old patterns 
of dependency may seem intact. However, there are signs in the op-
posite direction. In particular, this is true for Brazil. The agro-food 
export basket contains much more than soy beans only. The huge 
resources of the country make it possible to advance in many differ-
ent directions. For example, today Brazil is by far the biggest exporter 
of orange juice. A large part of the soy beans processed in the country 
is used as input in a rapidly expanding meat sector. Brazil was the 
number one chicken-meat exporter in 2011, second after Australia in 
beef and is rapidly improving its position on the pork market as the 
fifth largest exporter an advance from a humble ninth position in 
2000.38 In contrast to the soybean sector meat is processed and ex-
ported by Brazilian owned transnational companies. The leading firms 
like JBS, Mafrig and Brazil Foods are global giants acquiring compa-
nies in the US, Europe and Australia. For the moment JBS and Maf-
rig have 16 production sites in Australia, 45 in USA, and 9 in Argenti-
na. Mafrig also has production sites in Uruguay, Chile and the United 
Kingdom. Brazil Food, the world’s biggest chicken slaughtering and 

                                                 
36 Erik Green and Ulf Jonsson, ”EU:s jordbrukspolitik och global fattigdomsbe-
kämpning”, Internationella Studier (2007). 
37 For an overview of the rate of concentration in the oilseed business, see William 
Heffernan, “Consolidation in the food and agriculture system”, Report to the National 
Farmers Union 1999 (Columbia, MO 1999). 
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exporting company, is rapidly increasing its global presence through a 
wide array of joint ventures.39 

Today companies like JBS and Mafrig are not only strong 
regional actors – multilatinas – but genuinely global companies. JBS is 
the biggest meatpacking company in the World. This is a really new 
feature of the global food landscape. In Brazil, US and European 
transnational food companies to a large extent have sold out to their 
production sites. The presence of US and European transnationals on 
the Brazilian meat market has come to an end. In the global meat 
sector Brazil is a genuine power in its own right. 

The spectacular rise of Brazilian food power is not only 
about increasing the economic strength but it also has clear geopoliti-
cal implications. For example, JBS acquisition policy has received a 
consistent backing from the Brazilian state-owned development bank 
(BNDES).40 Food power can be and is translated into a significant 
instrument of soft power. Over the last decades Brazil has emerged as 
an important international actor basing its influence on soft power 
only. Although the diplomatic triumphs rest on more foundations 
than food power alone, it is an important material basis for advance 
on the international arena.41 In the years to come, food and the possi-
bility to procure food deficit countries will remain a significant diplo-
matic asset. The Middle East will continue to depend on Brazil and 
other Southern Cone countries for the supply of meat and cereals. 
The situation will not change dramatically over the years to come. If 
anything, the area will be even more dependent on food imports. The 

                                                 
39 Thierry Pouch, ”Rivalités et convoitises dans la commerce agricole: Une approche 
géo-économique”, in Abis and Blanc (Paris 2012) pp. 58-9. On the spectacular 
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recent US and EU embargo on food exports to Russia loses much of 
its bite when Brazil and the Southern Cone of Latin America is out-
side this coalition.42 

Thus, Brazil along with the other Southern Cone countries 
successfully challenges the old patterns of Western dominance in the 
global agro-food system. It is at odds with some of the standard tales 
of the emerging third international food regime. The idea of a neolib-
eral offensive where the new global food order is dominated by West-
ern transnational companies organizing complex agro-food commodi-
ty chains is not altogether wrong. There are many examples that con-
firm this story. ‘Classical’ tropical commodities like cacao have come 
under increasing dominance of Western transnational actors.43 The 
importance of transnational supermarket chains in the fresh food and 
cut flower trade has rightly been emphasized.44 However, there is a 
certain overemphasis on corporate dominance. States have not ceded 
control of the arena. The neoliberal offensive is more of a process of 
re-regulation than de-regulation. The case of Brazil is very much an 
illustration of this. Without the intervention of a highly active devel-
opment state the present status of this country as a leading actor in 
the global food system would not have been realized. The state and 
national capital are increasingly intertwined. The social tensions creat-
ed in this process are mitigated by redistributive policies, i. e. a classi-
cal social democratic strategy. To what extent this policy is sustainable 
in the long run is difficult to ascertain. Still in a resource rich country 
like Brazil there is a considerable room for expansion in the short and 
medium term. The food power of Brazil and the Southern Cone is 
here to stay for the foreseeable future. The geopolitics of food has 
undergone a dramatic change. We have moved towards a clearly mul-
ti-polar food order with Brazil as a significant food power in its own 
right. The uncontested food hegemony of the US in initial post-war 
decades has disappeared. The European Union has also lost its posi-
tion as the second largest supplier of temperate food stuffs on the 
world market. The global North is no longer the central player in the 
emerging new food order. 
                                                 
42 K. Raposa, ”Putin’s European food ban for Russia”, 
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cocoa production in West Africa”, Journal of Economic Geography 1:4 (2001). 
44 For on overview, see Neil Wrigley and Michelle Lowe, ”Introduction: Transna-
tional retail and the global economy” Journal of Economic Geography 7:4 (2007). 
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Concluding remarks: the maintained importance of geopolitical considerations 
 
In the 19th century and the first decades of the 20th century, the geo-
politics of food was very much about direct control over territories 
and lines of supply. The British import economy rested on a convic-
tion that the Royal Navy would keep long distance oceanic supply 
chains open and block rivals’ access to transoceanic food supply. The 
experiences of the First World War did cast some doubts on the as-
sumption but inter-war Britain remained basically a food import 
economy. After the depression territories under direct control of the 
Empire became more important as supply zones in spite of the rela-
tive decline of the Royal Navy. It is only after the Second World War 
with the memories of the U-boat campaign of Nazi Germany that the 
heavy reliance on food imports began to erode. 

In continental Europe and in particular in Germany, the 
geopolitical lessons of the First World War pointed in the direction of 
food protectionism and a focus on a higher degree of self-sufficiency. 
Complementary supplies had to be drawn from sources outside the 
transoceanic sphere. The most barbaric manifestation of this idea was 
the Nazi quest for complete dominance of Eastern Europe and Rus-
sia. This was a geopolitical strategy reduced to control over territories 
by ruthless oppression. During the Second World War Japanese food 
policy in the colonies and conquered areas moved in a similar direc-
tion. 

Certainly, the Second World War was not only about food 
and control of food supplies but it was an important dimension. In 
the US-dominated post-war world food became an essential part of 
United States soft power. Granting food supplies first to the war-
devastated Europe and later allies in the Third world was considered 
as a powerful tool to counter the influence of the Soviet Union. The 
compromise with the European Union and the acceptance of the 
Common Agricultural Policy was a way of admitting that Europe had 
a legitimate claim for food security. Self-sufficiency in basic food-
stuffs on a European level had after the sufferings and depravations 
of war a strong appeal among the general public. Once again basic 
geopolitical considerations entered the core of food policies. 

In the heydays of the ‘embedded liberal’ order geopolitics of 
food was not discussed explicitly. When the post-war system came 
under increasing fire in the 1970s and onwards the neoliberal critique 
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consciously avoided any geopolitical reference. Deregulation and 
more market should correct the problems of a sector where politics 
and the state was the villain. As it turned out the neoliberal offensive 
may better be described as a process of re-regulation than de-
regulation. Even if corporate influence of different food chains has 
increased significantly governments have not abandoned the field. 
The relations between the state and the agro-food sector have 
changed but the level of interaction is as high as ever. Still, the role of 
large transnational companies in trade, transformation and not least in 
retail grew in importance as coordinators of complex global supply 
chains. These companies were overwhelmingly based either in the US 
or Europe. It may look as if the Western dominance is maintained 
although in partly new forms. The new corporate dominated food 
order seems to be governed by a shared leadership consisting of 
transnational companies, states, regional entities like the European 
Union, and international bodies like the World Trade Organization 
(WTO). There are no clear cut hegemon as in the immediate post-war 
era but the centre of power is still located in the global North. On the 
surface classical geopolitical considerations has lost weight. Control 
and coordination over complex supply chains are regarded as more 
important than direct control of territories and natural resources. This 
process has sometimes been described as a movement from geopoli-
tics to geo-economics. 

However, this it is not the whole story. Today we live in 
world where the South/South flows of agro-food goods is constantly 
growing. In this context the case of Brazil and to a certain extent the 
Southern Cone of Latin America is an illustrative example. Brazil and 
the wider Southern cone region have emerged as leading suppliers for 
the food deficit countries in the South. An active state has contribut-
ed to the growth of Brazilian based transnational agro-food compa-
nies in particular in the meat sector. The dominance of the global 
North is challenged. The new Brazilian food power is used as an in-
strument to increase Brazilian influence and presence on the interna-
tional arena. The food power rests on control over vast territories. 
The Brazilian bush savannah (cerrado) consists of some 1.5 million 
hectares of potentially highly productive lands. Both the Brazilian 
ambition to increase influence in the international system and the 
conscious use of rich natural resources to achieve these goal consti-
tute a clear sign of the continuous importance of geopolitical consid-
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erations in the present global food order.45 The geopolitics of food is 
definitively changing. The multi-polar food order with Brazil as a sig-
nificant, potentially the most important, food power of the 21st centu-
ry is here to stay for a foreseeable future. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Summary: 
 
The Geopolitics of Food: Changing Patterns of Dominance and 
Power from the 19th Century to the Contemporary World. An 
Overview 
 
The food supply and control over food supply has have always been a 
central concern of geopolitics be it nation states or empires. In all the 
great empires the food provisioning of the centre was an important 
and often worrying matter for the rulers. This study follows the 
changing patterns of the geopolitics of food from the late 19th centu-
ry to the present. In this period the geopolitics of food has evolved 
from a world dominated by Western Powers, Britain and the USA to 
multipolar system, where challengers from the South are becoming 
increasingly important. Control of territories and routes of supply is 
still important. However there  a number of new dimensions such as 
control of technologies and market exercised by a few number of 
transnational giant companies that has to be accounted for. In this 
arena the old North American and European actors are facing strong 
competitors in the Global South. This is a new phenomenon chal-
lenging old established patterns and perceptions. 
  

                                                 
45 There are of course also other geopolitical issued not discussed here such as the 
present process of ‘land grabbing’ as a mean to get control over territories outside 
the home base. 
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Om den ekonomisk-historiska kons-

ten att läsa skönlitteratur 

 
Ronny Pettersson 

 
Yvonne Svanström 

 
 
 
Att frilägga föreställningsvärldar 
 
En sommarkväll i början av 1930-talet far bonden Per Ersson, hans 
son Joel och drängen Lars i båt ut till gårdens ägor på en holme i 
socknens stora sjö, Malmvattnet. Stämningen är en aning spänd. Joel 
har skaffat en utombordsmotor till gårdens båt och fadern hatar allt 
vad motorer heter, sedan den äldste sonen David köpt bil och ”blivit 
stadsgalen”. Per Erssons första reaktion är den förväntade; han und-
rar vad detta är för nytt påhitt och ”önskar att alla nymodigheterna 
vore i fanders”. Men under båtfärden kommer han på andra tankar: 
 

En samling sinnrikt sammansatta metalldelar har givit armarna 
tillfälle att vila och hjärnan frihet att tänka. En liten detalj i den 
fortgående omstörtningen. Ersson överraskar sig själv med, att 
han är vänligt stämd mot denna motor. Han erfar inte någon an-
tydan av det hat, som han känt mot bilen. Det beror väl därpå, att 
Davids bil mest var en leksak och att den kom att vända sonens 
sinne från jorden.1 

 
Episoden är hämtad från en roman av Albert Viksten, utgiven några 
år in på 1930-talet. Viksten skildrar där hur äldre och yngre generat-
ioner på landsbygden reagerar på tidens tekniska nymodigheter. Per 
Ersson tvekar inte inför att anamma ny jordbruksteknik och är först 
med att skaffa elmotor med mera. Men personbilen avskyr han. Det 
som får honom att efter en stund uppskatta utombordsmotorn är att 
den gör arbetet med att ta sig ut till holmarna mindre slitsamt. Viksten 
fångar i episoden den höga värdering av det praktiska och nyttiga som 
                                                 
1 Albert Viksten, Byns ögon (Stockholm 1934) s. 82-83. 
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utmärkte många bönders reaktioner på tekniska nymodigheter under 
mellankrigstiden. Mot det praktiska och nyttiga stod i den föreställ-
ningsvärlden det bekväma. För Per Ersson hade mycket av tidens 
onda sin grund i bekvämlighetssynpunkten, och den förknippade han 
och andra med stadslivet och personbilen.2 

Vikstens roman ger en inblick i föreställningar om ekono-
miska företeelser bland landsbygdsbor under 1930-talet. Läsaren får 
upp blicken för sammanhang som inte är uppenbara när man först 
granskar reaktioner på ny teknik. Med det vill vi inte ha sagt att ro-
manläsningen kan ersätta gängse källmaterial för ekonomisk-historiska 
undersökningar, däremot kan den vara en ingång till fördjupad förstå-
else och ge utgångspunkter för att ställa nya forskningsfrågor. I denna 
artikel vill vi ge exempel på hur skönlitteratur kan användas för att 
komma åt människors föreställningsvärldar kring ekonomiska och 
sociala företeelser, deras tankar om hur världen hänger ihop och vad 
som gör den meningsfull. Avsikten är alltså inte att bestämma hur väl 
skönlitteraturen speglar det som faktiskt hände eller med vilken sak-
kunskap författarna beskriver ekonomiska och sociala skeenden. Syf-
tet är i stället att med hjälp av samtida skönlitteratur – det vill säga 
sådan skönlitteratur som skrevs i anslutning till de historiska skeenden 
vi avhandlar – frilägga föreställningsvärldar och påvisa att de skönlit-
terära författarna kan inspirera till nya grepp i det vetenskapliga frå-
gandet. 
 
 
Tidigare forskning 
 
Det finns en hel del historisk forsking som använder sig av skönlitte-
ratur som källa, och forskare har visat att fiktion kan ge unika kun-
skaper och tillgång till erfarenheter som kan belysa viktiga skeenden 
under olika århundraden.3 Inom svensk ekonomisk-historisk forsk-
ning är valet av skönlitteratur som källa inte lika vanligt. En av få 
ekonom-historiker som framhållit skönlitterära framställningars värde 

                                                 
2 Viksten (1934) s. 52-53.  
3 Se t. ex. Christer Ahlberger, Historier: Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som 
historisk källa (Göteborg 2009); Henric Bagerius, Ulrika Lagerlöf Nilsson och Pia 
Lundqvist, ”Skönlitteraturen i historievetenskapen: Några metodologiska reflektion-
er”, Historisk tidskrift 133:3 (2013) s. 384–410. Se äv. Emma Hilborn, Världar i Brand: 
Fiktion, politik och romantik i det tidiga 1900-talets ungsocialistiska press (Höör 2014) för 
användning av tidskriftsnoveller som källa. 
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är Johan Söderberg. Han har betonat att skönlitteraturen skildrar insi-
dan hos sina karaktärer och kan sätta ord på tendenser i tiden som de 
flesta i författarnas samtid förmodligen bara hade vaga aningar om. I 
sin studie av konsumtionen av smink under perioden 1900–1960, 
Röda läppar och shinglat hår, använder han skönlitteratur som komplette-
rande källa för att komma åt samtidens syn på kosmetika och vilka 
värden den vilade på.4 En annan ekonom-historiker som använt sig av 
skönlitteratur är Mats Morell. I syntesverket Jordbruket i industrisam-
hället citerar Morell både dikter, romaner och noveller, för att knyta an 
till läsarnas föreställningar om företeelser i jordbruket och bilder av 
’bonden’, som bland annat kan ha formats av landsbygdsskildringar i 
skönlitteratur.5 Gustaf Utterström och Anita Göransson har båda 
använt sig av Carl Jonas Love Almqvists noveller. Utterström hänvi-
sar till Almqvists folklivsskildring Ladugårdsarrendet när han diskuterar 
Stockholm som marknad för animalieprodukter under 1820–1830-
talen. Göransson beskriver med hjälp av romanfiguren Sara Videbeck 
i Det går an pedagogiskt ett problem som gällde för många kvinnor 
som hamnade i övergången från hushållssystemet till marknadssyste-
met under 1800-talet.6 

Redan i slutet av 1940-talet hävdade den amerikanske eko-
nom-historikern W. A. Aydelotte att skönlitteratur med fördel kunde 
användas för att fånga in attityder till sociala förhållanden. Tidsanda 
och åsiktsklimat kunde avläsas på detta sätt. Just romaners starkt per-
sonliga och subjektiva karaktär gjorde dem enligt Aydelotte använd-
bara för att belysa hur föreställningar och uppfattningar kunde for-
mas.7 Under de senaste tjugo åren har studier publicerats av engelska 
och amerikanska forskare som ligger i linje med Aydelottes resone-
mang. Föreställningar om tidens sociala och ekonomiska system har 

                                                 
4 Johan Söderberg, Röda läppar och shinglat hår: Konsumtionen av kosmetika i Sverige 
1900–1960 (Stockholm 2001). 
5 Mats Morell, Det svenska jordbrukets historia. Bd 4, Jordbruket i industrisamhället: 1870–
1945 (Stockholm 2001) s. 26-29. 
6 Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare: Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från 
frihetstiden till mitten av 1800-talet (Stockholm 1957) s. 705; Anita Göransson, ”Från 
hushåll och släkt till marknad och stat”, i Susanna Hedenborg och Mats Morell 
(red.) Sverige: En social och ekonomisk historia (Lund 2001) s. 231-261. 
7 William O. Aydelotte, ”The England of Marx and Mill as reflected in fiction”, 
Journal of Economic History 8 (1948) s. 42-58; William O. Aydelotte, ”The detective 
story as a historical source”, The Yale Review 39 (1949) s. 76–95; Harold James, ”The 
German experience and the myth of the British cultural exceptionalism”, i Bruce 
Collins och Keith Roberts (red.) British Culture and Economic Decline (London 1990). 
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undersökts i en studie av 1700-talets engelska romaner. En annan 
undersökning handlar om hur brittiska kvinnliga författare gestaltar 
pengarnas och konsumtionens mening, särskilt för kvinnor, i det sena 
1700- och det tidiga 1800-talets romaner. Också skildringar av pen-
ningförhållanden och marknadsrelationer i skönlitterära framställ-
ningar från mitten av 1600-talet och hundra år framåt har analyserats, 
och föreställningar om pengar och kredit är huvudtemat i en analys av 
engelsk skönlitteratur från cirka 1700 till slutet av 1900-talet.8 
 
 
Läsning av skönlitteratur med ekonomisk-historisk blick 
 
Flera forskare har diskuterat skönlitteraturen som källa och påpekat 
de större krav på ett källkritiskt förhållningssätt som fordras av fors-
karen än när mer traditionella källor används. Särskilt om forskaren 
vill gå steget vidare och använda skönlitteraturen som berättande 
källa, snarare än som kvarleva eller för att illustrera något, blir det 
genast mer komplicerat. Kan skönlitteratur enkelt sägas spegla sam-
tida föreställningar?9 Johan Söderberg hävdar att det som avhållit 
forskare i ekonomisk och social historia från att använda skönlittera-
tur som källa kan vara farhågan att det som uttrycks i litteraturen inte 
är representativt för sin samtid. Han hävdar dock att författarens tan-
kar inte behöver ses som representativa, utan tvärtom att en författa-
res utanförskap kan ge värdefull kunskap om tiden just genom sitt 
utanförskap.10 I den här artikeln har vi inte som ambition att fördjupa 
                                                 
8 Liz Bellamy, Commerce, Morality and the Eighteenth-Century Novel (Cambridge 1998); 
Edward Copeland, Women Writing about Money: Women´s Fiction in England, 1790–1820 
(Cambridge, 1995); Deborah Valenze, The Social Life of Money in the English Past 
(Cambridge 2006); Patrick Brantling, Fictions of the State: Culture and Credit in Britain, 
1694–1994 (Ithaca, NY 1996). Se äv. Jack Amariglio och David F. Ruccio, ”The 
transgressive knowledge of ’ersatz’ economics”, i Robert F. Garnett Jr. (red.), What 
Do Economists Know? New Economics of Knowledge (London 1999). 
9 Bagerius, Lagerlöf Nilsson och Lundqvist (2013); Ahlberger (2009). Se äv. debatt 
mellan Margaretha Mellberg, ”Den falska genvägen till representativitet: Slarvig 
litteraturanalys som historisk metod”, Historisk tidskrift 121 (2001) s. 347–360; Bir-
gitta Odén, ”Kritik av en kritiker: En replik till Margaretha Mellberg”, Historisk 
tidskrift 121 (2001) s. 361–366; Arne Jarrick, ”Kommentar till Margaretha Mellberg”, 
Historisk tidskrift 121 (2001) s. 367–369; Margaretha Mellberg, ”Hamlet och Wert-
her: Svar på repliker från Birgitta Odén och Arne Jarrick”, Historisk tidskrift 122 
(2002) s. 55–59. 
10 Söderberg (2001) s. 14. Se äv. Kim Salomon, ”Fiktionens utmaningar”, Historisk 
tidskrift 133 (2013) s. 436-451 om den historiska fiktionens möjligheter. 
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oss i diskussionen om skönlitteratur som källa utan utgångspunkten är 
att vi genom att använda skönlitterära texter kan fördjupa förståelsen 
av föreställningar om ekonomiska och sociala skeenden. 

I likhet med flera andra som använt skönlitteratur som källa 
hävdar vi att författare till skönlitterära framställningar ofta är goda 
iakttagare av sin samtid, och de presenterar i sina texter sin syn på vad 
och varför saker sker. Dessa texter ger därför goda möjligheter att 
komma åt de tidsbundna filter av föreställningar och tänkesätt som 
skapar ordning och reda i delar av tillvaron för samtidens människor. 
Skönlitteraturens styrka ligger också i dess uppslagsrikedom. Den kan 
tydliggöra annorlunda frågor, ge större djup åt förståelsen och inne-
hålla infallsvinklar, som kan fungera som en nyskapande stimulans i 
det vetenskapliga frågandet. Fiktiva gestaltningar av erfarenheter och 
idéer kan leda in på nya tankebanor, vilket gör det angeläget att bena 
ut skönlitteraturens användbarhet i vetenskapliga sammanhang.11 

Vårt sätt att läsa skönlitteratur i arbetet med den här artikeln 
har bestått i en fullständig genomgång av ett urval romaner och en 
notering av samtliga inslag som handlar om ekonomiska och sociala 
förhållanden. Dessa inslag utgör oftast inte ett bärande element i ro-
manernas centrala intrig utan återfinns i vad vi kallar sidoberättelser. 
Ekonomiska och sociala frågor löper ofta parallellt med huvudintri-
gen och kan föra handlingen framåt men ligger vid sidan av den-
samma. Alla tre romaner som används kan sägas vara familjedramer, 
där relationerna mellan äldre och yngre generationer, inom familjer 
eller mellan kärlekspar spelar en viktig roll. Men det är inte dessa 
känslomässiga relationer vi är intresserade av. Vi fokuserar på vad 
romanpersonerna gör och tänker i ekonomiska och sociala frågor. 
Genom att använda oss av romaner från olika decennier finns också 
en möjlighet att jämföra de föreställningar som romanfigurerna utrus-
tats med över tid. I romanernas skildringar av ekonomiska och sociala 
förhållanden är det inte i första hand beskrivningarna av dessa ting 
som är av intresse. Vi är främst ute efter att frilägga romanpersoner-
nas föreställningar om dessa förhållanden eller de föreställningar som 
författarna förser sina personer med. Ett exempel på relevanta inslag 
gavs inledningsvis genom bonden Per Erssons reaktioner på och tan-
kar kring yngste sonens inköp av en utombordsmotor. 

Romanernas inslag av ekonomiska och sociala förhållanden 
har grupperats i fyra teman: jordbrukets tekniska förnyelse, jordbru-

                                                 
11 Salomon (2013). 
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kets och landsbygdens organisatoriska förnyelse, flykten från lands-
bygden, särskilt av yngre kvinnor, och skillnaderna i ekonomiska vill-
kor mellan stad och landsbygd. Dessa teman har valts därför att de 
ges en framträdande roll i ekonomisk-historiska skildringar av tidspe-
riodens ekonomiska och sociala omvandling och romanernas sidobe-
rättelser behandlar dessa teman förhållandevis utförligt. De föreställ-
ningar om dessa ting som vi möter i romanerna är knutna till roma-
nernas persongallerier. I fortsättningen granskas de föreställningar 
som romanpersonerna har om dessa fyra teman. 
 
 
Tre romaner om svensk landsbygd 1930–1960 
 
Vi har hämtat våra exempel från tre landsbygdsskildringar, i vilka 
jordbrukets modernisering och flykten från landsbygden utgör det 
bredare sammanhanget eller fonden.12 Den tid som skildras sträcker 
sig från början av 1930-talet och fram till åren omkring 1960. De tre 
romanerna är Albert Vikstens Byns ögon (1934), Sven-Edvin Saljes På 
dessa skuldror (1942) och Irja Browallius’ Ut ur lustgården (1963). Förfat-
tarna är inte särskilt kända idag, men under sin samtid lästes deras 
romaner och noveller flitigt och böckerna trycktes i flera upplagor. 
Vikstens författarskap brukar räknas till arbetarlitteraturen, och han 
skrev romaner och lyrik om norrländska bönder och skogsarbetare. 
Om Viksten har sagts att han genom sin ”omfattande litterära pro-
duktion och sin energiskt bedrivna föreläsningsverksamhet påverkade 
[…] samhällsdebatten under de decennier fattig-Sverige utvecklades 
till en välfärdsstat.”13 Salje har beskrivits som ”en förnyare av den 
svenska bonderomanen” och flera av hans böcker filmatiserades. På 

                                                 
12 Här reses förstås frågan om urvalets betydelse, något vi inte diskuterar alls. Am-
bitionen är som sagt inte att ge en representativ skildring av perioden genom skön-
litteratur, utan snarare visa på hur studier av skönlitteratur med en ekonomisk-
historisk blick bl. a. kan ge upphov till nya frågeställningar. I det här fallet valdes 
romanerna utifrån möjligheten att få fatt på föreställningsvärldar som skulle kunna 
tänkas finnas på landsbygden. Eftersom vi bl. a. intresserar oss för beskrivningar av 
hur kvinnor och män hanterar förändrade livsvillkor framstod det angeläget att såväl 
inkludera kvinnliga författare (Browallius) som manliga (Viksten och Salje) i det lilla 
urvalet.  
13 Eva Vikström, Albert Viksten: Vildmarksskildrare, naturfilosof, civilisationskritiker och 
socialreporter (Umeå 2000) s. 35. I Byns ögon behandlas delvis de motsättningar mellan 
arbetare och bönder som också delvis behandlas i hans självbiografiska romaner. 
Vikström (2000) s. 26. 
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dessa skuldror trycktes i 50 000 exemplar, vilket var en enastående om-
fattning på den tiden.14 Browallius har sagts vara ”en av våra yppersta 
landsbygdsskildrare”, hon fick flera priser och var ledamot av förfat-
tarsamfundet ”De Nio”. Hennes ”personliga ton vilar över verken”, 
heter det i ett omdöme, ”även om själva miljön är skapad med auten-
ticitet.”15 

Vikstens roman utspelar sig under depressionen i början av 
1930-talet då jordbruket hade stora svårigheter och arbetslösheten var 
omfattande inom industrin. I den situationen framträder kraven på 
förändring inom jordbruket med större tydlighet än tidigare. Jordbru-
kets anpassning till industrisamhället fordrade både teknisk och orga-
nisatorisk förnyelse. Den nya tidens ändrade villkor för jordbruket 
och landsbygden framträder i romanen som en spänning mellan stad 
och land. Spänningen gestaltas som en konflikt mellan den äldre och 
den yngre generationen i Malmvattnets socken. För de yngre är staden 
det moderna livets säte och motpolen till bondelivets inskränkthet 
och ofrihet. Många äldre betraktar däremot staden och industrin som 
det främmande och hotande. Men bland traktens bönder finns också 
några som menar att man måste ta till sig en hel av det nya på sam-
hällslivets område. Inte minst måste man skapa starka organisationer 
för att hävda jordbrukets och landsbygdens intressen. 

Salje skildrar några år i slutet av 1930-talet och början av 
1940-talet i en liten och isolerad by som hamnat i bakvattnet. Jord-
brukets läge har i allmänhet förbättrats men förbättringarna har inte 
nått Motorpa by. Byns invånare känner sig orättvist behandlade ef-
tersom de inte fått del av det moderna samhällets välsignelser. Man 
betalar vägskatt men har ingen ordentlig väg fram till kyrkbyn. I 
många gårdar bor gamla människor som inte längre brukar jorden. De 
flesta ungdomar har flyttat och arbetar på det närbelägna bruket. Det 
stora flertalet bybor har resignerat inför det oundvikliga, att byn är på 
väg att dö, särskilt sedan skolan har stängts och kvarnen står stilla. 
Romanen handlar om den vändning som inleds när sonen på byns 
största gård återvänder hem efter att ha läst på folkhögskola och arbe-
tat i Stockholm under några år. I mångt och mycket skildrar Salje ett 

                                                 
14 Lars Furuland, ”Sven Edvin Salje som folkförfattare”, i Sven Edvin Salje: Den stora 
läsekretsens författare, Saljesällskapets årsbok 2003–04 (Karlskrona 2003) s. 20. 
15 Nationalencyklopedin, band 3, s. 355. Maria Landquist, Irja Browallius: ”Människo-
arkeolog” och landskapsskildrare (Stockholm, 1993) s. 11. 
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familjedrama, med konflikten mellan den hemvändande sonen och 
hans fader som den centrala intrigen. 

Browallius beskriver en rad livsöden i en småbrukarbygd 
under 1950-talet där jordbrukets rationalisering och landsbygdens 
avfolkning slår igenom med full kraft. I spåren av det sena 1940-talets 
jordbrukspolitik med dess satsning på bärkraftiga familjejordbruk 
läggs småbruken ner och flertalet yngre personer flyttar till närbelägna 
tätorter. Bara en av traktens bönder lyckas överleva genom att arren-
dera en större gård. Skolan hotas av nedläggning och handelsboden 
går allt sämre när folk har skaffat sig bil och åker till tätorten för sina 
inköp. Det är bara en tidsfråga innan järnvägsstationen kommer att 
försvinna. Romanens yngre personer ser inte någon som helst framtid 
i Löve. De vill bara bort från trångsynthet och evigt slit och släp för 
ringa betalning. Det bättre liv de drömmer om finns i tätorterna. Lä-
saren får följa en successiv utarmning av en landsbygd som blir allt 
tommare. Den äldre generationen ser med vemod och viss bitterhet 
på det som sker, medan den yngre generationens reaktion är blandad; 
för det stora flertalet handlar det om att komma bort. 
 
 
Jordbruk och industrisamhälle 1920–1960. En bakgrund 
 
Under den tid som romanerna skildrar gick jordbruket från en djup 
depression med fallande priser till lite bättre tider via politiska uppgö-
relser om jordbruksregleringar. Tekniska och organisatoriska föränd-
ringar ledde tillsammans med en rätt hårdhänt jordbrukspolitik till ett 
intensivt rationaliserat jordbruk och en avfolkad landsbygd. 

Industrisamhället kom att förse jordbruket och landsbygden 
med nya tekniska möjligheter. Industriellt tillverkade redskap och 
maskiner gjorde sitt intåg på gårdarna och nya kraftkällor togs i bruk. 
Elektriciteten började användas och kom så småningom att revolu-
tionera inomgårdsarbetet, men till en början användes den mest för 
belysning. Det blev allt vanligare under mellankrigstiden att vedkap-
ning, vattenpumpning och även tröskning skedde med hjälp av el-
kraft. Under efterkrigstiden tog en långtgående mekanisering av jord-
bruksdriften fart med traktorn i spetsen. Lastbilar började under mel-
lankrigstiden användas som transportmedel på landsbygden för en rad 
produkter som såldes från gårdarna samt för andra tyngre transporter 
över längre avstånd. Allt fler skaffade sig under 1930-talet personbil, 
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men denna bilens introduktionsfas förlängdes av andra världskrigets 
bensinransonering och brist på gummidäck.16 

Också jordbrukets och landsbygdens organisationsväsen 
kom att förnyas under mellankrigstiden. Förnyelsen sågs av jordbru-
kets företrädare som ett nödvändigt steg för att komma i kapp andra 
samhällsgrupper, som redan hade starka organisationer för att tillva-
rata sina intressen. Först under 1930-talet kom ett genombrott på 
bred front för jordbrukarnas organisationer och deras ekonomiska 
föreningar fick en stark ställning inom det reglerade jordbruk som 
växte fram. En landsomfattande lantbrukarfacklig rörelse såg också 
dagens ljus. Ungdomsföreningar, hembygdsföreningar, bygdegårds-
föreningar och andra sociala och kulturella föreningar blommade 
också upp på landsbygden.17 

Industrisamhällets etablering innebar också att många läm-
nade landsbygden. De tekniska innovationerna minskade arbetsinsat-
serna i jordbruket, och landsbygdsborna sökte sig till tätorter och 
städer. Denna flykt av framförallt unga människor – och särskilt 
kvinnor – innebar i sin tur att lönekostnaderna inom både jordbruk 
och skogsbruk steg. Kvinnorna var bland de första att lämna lands-
bygden, och genom att kvinnorna försvann förändrades relationerna 
mellan könen.18 Den tekniska utvecklingen bidrog också till att sysslor 
som tidigare varit kvinnors ansvar mekaniserades och industria-
liserades och de yngre kvinnorna lämnade landsbygden för såväl indu-

                                                 
16 Se Morell (2001) s. 262-291 om jordbruksteknik och mekanisering. Angående 
bilen på landsbygden se Vendela Heurgren, ”När bilen drabbade landsbygden”, i 
Barbro Bursell och Annette Rosengren (red.), Drömmen om bilen, Fataburen 1997 
(Stockholm 1996) s. 66-69. I mitten av 1920-talet fanns 70 000 bilar i landet och 
1935 hade antalet stigit till 159 000. Vid årsskiftet 1939-40 uppgick antalet till 
249 000 bilar. Se Heurgren (1995) s. 10-11. Under 1930-talet ändrade lastbilen för-
utsättningarna för mejeriväsendet. Mejeridriften kunde koncentreras och bönder 
med gårdar långt från konsumtionscentra fick lättare att leverera mjölk. Se Morell 
(2001) s. 96. 
17 Se Morell (2001) s. 163-164, 342 om jordbrukarnas organisationer. 
18 Att allt fler kvinnor försvunnit hade också uppmärksammats som ett problem i 
1946 jordbruksutredning: ”Eftersom avflyttningen från jordbruket under senare tid 
varit proportionsvis starkast bland kvinnorna, föreligger risk för att denna dispro-
portion kommer att ytterligare skärpas. Detta skulle bl. a. innebära, att möjligheterna 
till familjebildning för jordbrukarna skulle i hög grad förminskas, och att sexualpro-
portionerna skulle ytterligare snedvridas ej blott å landsbygden utan även i städer-
na.” SOU 1946:42, Riktlinjer för den framtida jordbrukspolitiken, Betänkande, avgivet av 
1942 års jordbrukskommitté, Del I (Stockholm 1946) s. 44. 
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strin som tjänstesektorn redan under 1920- och 1930-talen. Ett nytt 
skede i jordbrukssamhället hade inletts – dess avfolkning.19 

Parallellt med den tilltagande flykten från landsbygden kom 
den del av jordbrukspolitiken, som varit inriktad på att stödja nybild-
ning av småbruk, att avvecklas. Satsningarna fungerade inte som det 
var tänkt. Småbruken var inte bärkraftiga, hade låg konsumtionsstan-
dard och medgav inte rationalisering eller mekanisering. Istället inled-
des med 1930-talets regleringar av jordbruket en politik som inrikta-
des på att skapa bärkraftiga familjejordbruk, en politik som kulmine-
rade i 1947 års jordbrukspolitiska beslut om likvärdig inkomst för 
jordbrukare och andra grupper. Jordbruket skulle bli ett produktivt 
jordbruk i ett tillväxtinriktat industrisamhälle, små gårdar avvecklas 
och de brukare som ’blev över’ slussas in i industrin som arbetare.20 

Under 1940-talet när även lantarbetarna och bondsönerna 
lämnade lantbruken skedde en omfördelning av arbetet på gårdarna, 
och de kvarvarande kvinnorna tog delvis över deras sysslor.21 Flertalet 
av dem som flyttade fram till slutet av 1940-talet gjorde det till närm-
aste större tätort på landsbygden. Efter 1950 flyttade skogslänens 
invånare i långt högre grad till storstäderna.22 
 
 
Modernitet. Ny teknik och nya organisationer 
 
Jordbrukets och landsbygdens tekniska och organisatoriska moderni-
sering, dess avfolkning, förändrade könsarbetsdelning och relationer-
na till industrisamhället framträder i en rad episoder i de tre romaner-
na, episoder som i flertalet fall hör till sidoberättelserna. I en del av 
dessa episoder knyter författarna romanpersonernas livsöden till 
större samhällsförändringar. Skildringarna återger personernas tankar 
och funderingar kring de moderna inslagen och beskriver hur de för-
söker förstå de utifrån kommande krafter som inverkar på deras in-
vanda sätt att skaffa sig sin försörjning och deras sätt att leva i övrigt. 
I dessa sidoberättelser kommer alltså romanpersonernas föreställning-

                                                 
19 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två 
sekel (Stockholm 2007) s. 299. 
20 Mats Isacson och Mats Morell, ”Jordbruk i industri- och välfärdssamhälle”, i Mats 
Morell och Susanna Hedenborg (red.), Sverige: En social och ekonomisk historia, (Lund 
2006) s.207, 216. 
21 Isacson och Morell (2006) s. 218. 
22 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 2002) s. 433. 
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ar om nymodigheterna till uttryck liksom deras försök att ge mening 
åt det nya som hemsöker deras hembygd. I mångt och mycket handlar 
det om förändringar som för personerna eller bygden hotar att bryta 
kontinuiteten i någon väsentlig del av tillvaron. 
 
 
Hästräfsor, elmotorer, traktorer och bilar 
 
I Vikstens Malmvattnet har elkraften kommit till socknen och elekt-
riska motorer används som kraftkälla. Biltrafiken har nått byn och 
även personbilar syns där. Jorden är bördigare och kyrkbyn alls inte 
lika isolerad som Saljes Motorpa. Per Ersson på socknens största gård 
var den förste i byn som köpte en kaptrissa driven av en elektrisk 
motor och en sådan motor driver tröskverket. Han var också först 
med att lägga sig till med en radsåningsmaskin. Ersson är emellertid i 
grunden konservativ och ser med stor misstänksamhet på staden och 
industrin.23 Även på hans stora gård är mycket av arbetet fortfarande 
manuellt. 

Den elektriska kraften är likväl en välsignelse i Erssons 
ögon, eftersom den minskar tungt kroppsligt slit i jordbruksarbetet.24 
På det sättet utjämnar elektriciteten skillnaderna mellan stad och 
landsbygd. Att den sprider ljus över landsbygden verkar i samma rikt-
ning. Just vid maskintröskningen känner Per Ersson samhörighet med 
den moderna tekniken, till och med en frändskap med industrins folk 
och städerna: 
 

Ersson känner sin kraft förenas med maskinernas. Han tycker 
sig själv på något sätt vara herre och tjänare på samma gång. 
Han känner sig stolt och ödmjuk av förundran. … Samma 
kraft, tänker Ersson förundrad och tycker sig med ens känna 
vingslagen av den samhörighet, som tekniken skapar och som 
just genom krafttrådarna förenar landet och staden och indu-
striplatserna.25 

 
I Per Erssons gestalt fångar Viksten en ambivalens inför det moderna. 
Ersson förenar traditionalism och konservatism med beredvillighet att 
tillgodogöra sig vad tekniken erbjuder jordbruket. Men inte alla tek-

                                                 
23 Viksten (1934) s. 52-53, 83, 76-78, 95-97, 176. 
24 Viksten (1934) s. 303- 307. 
25 Viksten (1934) s. 304. 
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niska nymodigheter anammas. Sådant som i hans ögon mest verkar 
göra livet bekvämare och lockar bort från arbetet väcker avsky.26 

Saljes Motorpa by släpar efter i den tekniska förändringen på 
landsbygden under mellankrigstiden. I byn ses en hästräfsa som en 
nymodighet och flertalet ladugårdar är trånga, mörka och dåligt venti-
lerade. Allt vatten bärs in till djuren. Elektriciteten har ännu inte 
kommit till byn utan ljus får man från oljelampor. Några bilar finns 
inte och inga kan komma dit eftersom byn saknar en tillfartsväg som 
duger för biltransporter. Salje berättar om en by i ekonomisk tillbaka-
gång. Tidigare sålde byn tvåtusen hektoliter fabrikspotatis varje höst, 
men nu säljs bara femhundra. Där bor ungefär sjuttiofem personer 
mot tidigare tvåhundra. Motorpa by beskrivs som en döende by utan 
framtidstro.27 

Förnyelsen låter Salje komma till byn när äldste sonen på en 
av de största gårdarna, Kjell Loväng, återvänder efter flera års borta-
varo. Kjell vänjer bönderna att använda redskap som de förut inte 
trodde kunde brukas på deras steniga åkrar och uppmanar dem att 
skaffa en riktig avelstjur till byn. Kjells insats beskrivs som något av 
en väckelse: ”Han kom och liksom väckte de konservativa skogsbön-
derna här, som väl var arbetsamma och ärliga men som inte ville veta 
av den nya tiden med hastigare arbetstakt och samarbete bönderna 
emellan.”28 Innan Kjell återvände trodde de flesta bönder att deras 
åkrar snart skulle ligga obrukade och då tjänade det inget till att skaffa 
nya redskap och maskiner. 

Det är inte bara redskap och maskiner för att bruka gårdens 
åkrar som förnyas. Kjell moderniserar också ladugården. De gamla 
bönderna förundras när Kjell river hela inredningen i stallet och ladu-
gården, cementerar om golvet, bygger nytt foderbord, gör nya bås och 
spiltor och hugger större fönster i stenmurarna. En vattenledning 
grävs till ladugården och elektricitet är på väg att installeras. Sedan 
Kjell återvänt går allt på gården i hastigare tempo. En och annan av 
de gamla bönderna är skeptiska till nymodigheterna och undrar hur 
länge det ska gå; de undrar om gården verkligen har råd med alla 
dessa nyheter. Någon ser det hela som uttryck för högfärd men andra 
erkänner att satsningarna är kloka.29 

                                                 
26 Se det inledande exemplet med utombordsmotorn. 
27 Sven Edvin Salje, På dessa skuldror (Stockholm1953/1942) s. 109, 116. 
28 Salje (1953/1942) s. 442-443. 
29 Salje (1953/1942) s. 251, 305, 308, 353-354. 
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Browallius’ roman utspelar sig på 1950-talet då mekanise-
ringen var på väg att slå igenom. Traktorn börjar användas, fast på lite 
olika sätt av stora och små bönder. På byns största gård, Långängen, 
är traktordrift en förutsättning för att Joel och Edit ska kunna sköta 
gårdens stora areal på egen hand.30 Även på en mindre gård, Hebron, 
skaffar man traktor. Valfrid Isaksson, som brukar gården, gör det nog 
mest för att familjens båda pojkar skall stanna kvar. Men gården är 
liten och Valfrid har inte råd att skaffa traktorredskap. I stället kom-
binerar han gammal och ny teknik. När Valfrid plöjer sitter han själv 
på traktorn medan yngste pojken får springa efter och hålla i hästplo-
gen. Pojkarna är inte förtjusta i den kombinationen; andra skrattar åt 
dem.31 

Viksten och Browallius framställer personbilens ankomst 
som långt mer konfliktfylld än ny jordbruksteknik. De använder per-
sonbilen för att fånga in spänningarna mellan äldre och yngre generat-
ioner på landsbygden och mellan de yngre personer som flyttar och 
de som stannar kvar. Bilen tillskrivs stor symbolisk betydelse för båda 
generationerna och båda grupperna bland de yngre. 

I Saljes roman har personbilen inte samma moraliska ladd-
ning. Den praktiska och nyttiga sidan av biltrafiken dominerar i skild-
ringen. När romanen börjar sker alla transporter med häst och vagn. 
Att byn saknar bilväg beskriver Salje som en av de orättvisor som 
drabbar avlägsna byar: 
 

Och vid grinden slutar den allmänna vägen. Här vänder väg-
styrelsens bilar och snöplogar, här vänder vägskrapan, här 
vänder bilen med vägingenjören och syningsmännen. Det är 
bara vägskatten som hoppar över grinden och fortsätter till 
folket i de avlägset belägna gårdarna och småställena.32 

 
När en bilväg väl byggs kommer byn närmare världen. Den första bil 
som kommer till Lovängs gård är andelsslakteriets stora gula lastbil. 
Tack vare vägen kan både slakteriföreningen och mejeriföreningen nå 
bönderna i Motorpa. De kunde bli av med kreaturen hemma på 
gårdsplanen och få mesta möjliga betalt för dem. Med vägen kan Kjell 
och en av byns få yngre bönder, Hjalmar Andreasson, också börja 

                                                 
30 Irja Browallius, Ut ur lustgården (Stockholm 1963) s. 324-327. 
31 Browallius (1963) s. 164, 194. 
32 Salje (1953/1942) s. 12. 
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fundera på att lämna mjölk till mejeriet. Mejeriets bil skulle hämta 
mjölken, så bönderna slapp tänka på transporten av den.33 

Bilvägen och lastbilstransporterna vidgar möjligheterna för 
folket i Motorpa. Hos en del av Saljes romanpersoner skymtar också 
en positiv syn på personbilen, även om ingen personbil finns i byn. 
Med en bilväg skulle de yngre lättare kunna pendla till bruket, där 
många arbetar, och bo kvar i byn. Så länge byn bara har en usel väg 
och man tvingas cykla till arbetet väljer de flesta att flytta till sam-
hället. Livet skulle också bli lättare på andra sätt med bilväg, till exem-
pel då byborna behöver ta dit doktorn eller barnmorskan.34 

I Vikstens skildring har personbilen en starkt moralisk ladd-
ning för både den äldre och den yngre generationen, fast med olika 
förtecken. Den äldre generationen ser intresset för bilar och bilkör-
ning bland de yngre som ett sätt att smita från de regelrätta och legi-
tima arbetsuppgifterna. Traktens enda personbil ägs av äldste sonen 
på byns största gård. Fadern, Per Ersson, har gått med på att låta Da-
vid köpa bil, i förhoppning om att han skall stanna kvar på landsbyg-
den och överta släktgården. Men bilen kommer gradvis att göra Da-
vids längtan till staden starkare. Allt som oftast smiter David från 
sysslorna på gården och ger sig iväg med sin bil. Fadern är övertygad 
om att bilen bär skulden till att David beslutar sig för att flytta till 
Stockholm. Ersson hatar bilen och ser den som en olycka. Också 
andra äldre bybor ser med misstro på bilen.35 

Ungdomarna fängslas däremot av bilen och ser den som en 
symbol för stadens frihet och individualism. Bilen framstår som ett 
sätt att ifrågasätta den gamla bondemoralen med strävsamheten i hög-
sätet; bilen utlovar äventyr, makt, glädje och omväxling. Med bil blir 
livet i ungdomarnas ögon nöjsamt och trevligt och för David blir den 
också ett sätt att bryta mot den vedertagna meningen om moral och 
livsföring.36 

Browallius’ skildring handlar om en tid då det blir allt vanli-
gare med bil på landsbygden. Men traktens unga män har ännu inte 
kunnat skaffa bil. Däremot äger många av dem motorcyklar, vilka 
används flitigt för både nöjesåkning och när de handlar i byns butik. 
Att få ta körkort blir en stridsfråga mellan fäder och söner.37 
                                                 
33 Salje (1953/1942) s. 12, 18-19, 365-366, 375. 
34 Salje (1953/1942) s. 18-19. 
35 Viksten (1934) s. 16-19, 20-22, 49-50, 86-88, 179-180. 
36 Viksten (1934) s. 32-36, 202-203. 
37 Browallius (1963) s. 311. 
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Även om bilen blivit en alldaglig företeelse på Browallius’ 
landsbygd har den kvar ett status- och symbolvärde i vissa fall. En 
särdeles elegant bil visar tydligt och klart att innehavaren nått fram-
gång. Stadsflyttare som besöker sin hemtrakt gör det gärna i egen bil 
och helst en elegant bil.38 

Men bilen beskriver Browallius som ”farlig” för landsbygden 
på ett annat och kanske mer försåtligt sätt än hos Viksten. Dess ge-
nombrott i Löve får konsekvenser som särskilt handlaren Jakob mär-
ker av. När allt fler skaffar bil, far de förbi affären och gör sina inköp i 
Persbo eller åker till stan för att handla. Dagskassorna blir mindre och 
mindre för Jakob.39 Underlaget för rälsbusstrafiken krymper också i 
den takt som bilar blir vanligare. Snart är det dags för den sista räls-
bussen längs banan.40 

Den nya transporttekniken ges i två av romanerna en tvety-
dig innebörd för landsbygden. Lastbilen sparar in mycket arbete för 
bönderna och gör att de lättare kan anskaffa varor utifrån och leverera 
egna produkter till avnämare. Liksom jordbrukstekniken kan lastbilen 
bidra till att utjämna skillnaderna mellan stad och landsbygd. Den 
möter inga invändningar. Det hotfulla för äldre bönder är personbi-
len, som undergräver arbetsmoralen och ökar stadens lockelse för 
ungdomarna. Den riskerar att vidga klyftan genom att locka ungdo-
mar till staden och ge dem smak för det mer makliga stadslivet. 

I mångt och mycket är det en fråga om en motsatsställning 
mellan det praktiska och nyttiga å ena sidan och det bekväma och 
nöjsamma å den andra. Per Ersson och andra bönder i Malmvattnet 
ser främst till det praktiska och nyttiga när de bedömer värdet av en 
nymodighet. En starkt konservativ person som Ersson, med utpräglad 
känsla för nedärvda seder och vanor, anammar utan svårigheter ny-
heter på jordbrukets område. Den höga värderingen av det praktiska 
och nyttiga ligger måhända också bakom Kjells modernisering av går-
dens byggnader i Saljes roman. Han ser först till att ladugården bli väl 
iståndsatt. Ett nytt och bekvämt bostadshus verkar komma i andra 
hand. Enda förbättringen av bostadsstandarden är att också bostaden 

                                                 
38 Browallius (1963) s. 304-307. Småbrukardottern Elma blir påmind om stadens 
behag när byn får påhälsning av stadsbor och av stadsfolk i sommargästtorpen. Det 
var verkligen något lockande i att se stadsborna komma i sina blanklackerade bilar. 
För dem betydde avstånd ingenting, och snart for de igen, ut till frihet och nya 
intryck. Se s. 304, 306. 
39 Browallius (1963) s. 212-213, 257, 266, 269, 308-309. 
40 Browallius (1963) s. 273. 
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kommer att få elektriskt ljus, när elledningar har dragits fram till byn.41 
Det som bedöms som praktiskt och nyttigt hör nästan uteslutande 
hemma i den manliga delen av arbetet på gårdarna. Någon ny teknik 
gör inte inträde i hushållsarbetet på romanernas landsbygd. Enda un-
dantaget är att elektrisk belysning finns inomhus i Malmvattnet och 
med tiden kommer till Motorpa. Men när vattenledning anläggs på 
Lovängs gård dras den in i ladugården, inte i bostadshuset. 
 
 
Konsten att organisera bönder 
 
I Vikstens Malmvattnet har bönderna redan anslutit sig till en rad 
ekonomiska föreningar. Under handlingens gång organiseras sock-
nens ungdom av yngste sonen på den största gården, Joel Ersson. I 
Joels planer för den ideella organiseringen ingår också en bygdegård 
och en hembygdsförening. 

Vikstens roman är skriven i spåren av överenskommelsen 
mellan bondeförbundet och socialdemokraterna om krispolitiken och 
av omorganiseringen av böndernas ekonomiska föreningar. Den sida 
av samverkan mellan bönder som står i centrum är också arbetet med 
att vinna anslutning till de omorganiserade föreningarna. Den dri-
vande kraften i organisationsarbetet i Malmvattnet är den unge bon-
den Per Jonsa. Han skildras som en outtröttlig organisatör som nöter 
ner det motstånd som finns hos en del äldre bönder. Tack vare hans 
energiska arbete har socknen fått avelsföreningar, ett omorganiserat 
mejeri, bokföringsförening, inköpsförening och en avdelning av Riks-
förbundet Landsbygdens folk (RLF): 
 

Och Per Jonsa har gjort en hel del. Han har åstadkommit, att 
nästan varje bonde har bokföring, inte bara över inkomster 
och utgifter, men också iakttagelser i fråga om utsädesfrö, 
konstgödsel, mjölkens fetthalt, kornas avkastning. Med hård 
hand har han under en hätsk strid tvingat mjölkleverantörerna 
till enighet kring mejeriet. Det var en mjölkstrid, som gav gen-
ljud ut över landet. Och själva taktiken har han tillgodogjort 
sig av industriarbetarna, som han anser att bönderna skall 
samarbeta med så långt som möjligt.42 

                                                 
41 Angående landsbygdens konservatism och dess höga värdering av det praktiska 
och nyttiga framför bekvämlighet och lyx, se Gösta Carlberg, Svensk landsbygd som 
kulturmiljö (Borås 1949) s. 108-115. 
42 Viksten (1934) s. 174-176. 
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Striderna kring anslutningen skapar fiender, som i smyg talar om att 
Jonsa bara vill komma upp sig på andras bekostnad och skaffa sig en 
maktställning. Men det tar han med ro. Han menar att bönderna, när 
deras intressen väl knutits till föreningarna, kommer att bli övertygade 
om den påtagliga nyttan av att hålla samman.43 

Per Jonsas motpol är i viss mån ägaren av socknens största 
gård, Per Ersson. Han är mycket tveksam till Jonsas organisationsar-
bete. Ersson beskrivs som en bondeindividualist av det gamla slaget 
med en starkt konservativ syn på bondefamiljen. Han håller styvt på 
sitt och släktgården går före allt annat. Allt tvång i organisationsvärl-
den väcker olust hos honom. Personlig frihet skall råda i största ut-
sträckning och rätt att handla efter eget tycke.44 

Salje berättar om en by där gamla gemensamma angelägen-
heter och samlingspunkter inte längre finns kvar. Kjell Loväng och 
Hjalmar Andreasson – i romanen endast kallade Kjell och Andreas-
son – vill lösa problemen som länge plågat byn genom att samla bön-
derna och byborna kring lokala gemensamma angelägenheter. De vill 
lösa problem som länge plågat byn och gjort att den halkat efter 
grannbyarna. Deras första insats blir att få igång den gamla kvarnen. 
De menar att den tid som bönderna lägger på att köra till kyrkbyn för 
att få sin säd mald kunde användas bättre. Bönderna själva bör enligt 
deras tanke sköta sådant som alla har nytta av. Men att få igång kvar-
nen har i deras ögon också en annan betydelse. Det är en naturlig 
samlingsplats för byns bönder, en plats där gemensamma angelägen-
heter kan dryftas. Upprustningen av kvarnen gör Kjell och Andreas-
son helt på egen hand och utan att diskutera saken med andra. Reak-
tionerna är blandade. En del antyder att Kjell och Andreasson är ute 
efter att tjäna pengar på kvarnen, men andra inser att alla kan få gott 
av kvarnen.45 

Också två andra steg in i det moderna samhället tas upp av 
Salje, steg som kräver att bönderna ställer sig bakom projekt för hela 
byn: byggandetav en bilväg och framdragning av elektricitet. I vägfrå-
gan är det Kjell och Andreasson som tar initiativet. Byn är delad i två 
läger: en grupp vill till varje pris ha en ny byväg och en mindre grupp 
vill inte släppa till vare sig jord eller skjutsar, utan vill ha betalt för 

                                                 
43 Viksten (1934) s. 54-55, 150-152, 174-178, 253. 
44 Viksten (1934) s. 83, 176. 
45 Salje (1953/1942) s. 108-109, 121, 237-238, 293-296. 
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både mark och kördagsverken. Någon tycker att den gamla vägen 
duger; det har ju gått att klara sig med den under hela deras tid. Men 
för att få en bilväg måste byn hålla samman och inte dra åt olika håll. 
Byns äldste bonde Botvid, och en jordlös arbetare vänder emellertid 
opinionen: 

 
Han har suttit tyst, men när han nu hör, att en av bönderna 
inte vill släppa till häst för att köra vid stenkrossen, ropar han 
med gäll, sliten röst: 
Det hörs rent av som en del trodde, att vi skulle börja på 
vägen i morron. Säkert kommer det att dröja ännu en tid. 
Men skulle det bli av, så släpper jag gärna till både några 
kvadratmeter jord och min häst. Själv duger jag inte till att 
följa den, men den saken kan alltid ordnas! 
En jordlös arbetare reser sig upp och säger: 
Jag kör gärna häst en hel månad utan att tänka på daglön, bara 
vi får väg.46 

 
Den konservativa gruppen tystnar och man kan samla sig bakom en 
anhållan till kommunstyrelsen om att bygga om vägen mellan Mo-
torpa och kyrkbyn. Initiativet till elektrifiering kommer från grannbyn, 
som vill ha med Motorpabönderna för att få ner kostnaderna. Kjells 
uppbackning av förslaget gör att flertalet bönder sluter upp bakom 
planerna. Han äger visserligen inte släktgården, och hans far är emot 
förslaget, men han är den som svarat för gårdens uppryckning och 
gjort att den kunnat återta sin ställning som byns förnämsta jord-
bruk.47 

När den nya vägen är klar ansluter sig Kjell och Andreasson 
till traktens slakteriförening och hör sig för om möjligheterna att få 
lämna mjölk till Arnums mejeri. Andra bönder är misstänksamma och 
tror att ”herrarna” i föreningen skall ta förtjänsten. Dessutom går de 
miste om de små festligheterna när man säljer till slaktaren eller en 
bonde. När en affär görs upp på det gamla sättet blir det prat och ett 
par supar, man prutar eller lägger till. En sådan affär ”stänker lite helg 
över vardagen”. Men så småningom rättar de sig efter Kjell. Också i 

                                                 
46 Salje (1953/1942) s. 316-320, 340. Efter visst gnöl blir byborna eniga, sedan 
socknen beviljat anslag till vägbygget. 
47 Salje (1953/1942) s. 340-343. 
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detta fall är det hans hårda och framgångsrika arbete med att rycka 
upp släktgården som gör att de andra litar på honom.48 

Kjell och Andreasson resonerar ofta om förhållandena i byn 
och jämför med hur det är i städerna och samhällena. Andreasson har 
under vintern hört ett föredrag i kyrkbyn där föreläsaren med siffror 
bevisade att det ur nationalekonomisk synpunkt inte lönade sig att 
bruka den svenska jorden. Det bästa för landet som helhet vore om 
all öppen jord planterades med skog, och folket gick till industrin, 
menade föreläsaren. När folk fick höra sådant började folket i småby-
arna enligt Andreasson tvivla på att man kunde vara till någon nytta: 

 
Och detta gällde särskilt folket i småbyarna, dem som varje år 
måste gå runt sina åkrar och hugga ner buskar och småskog 
som tränger på och vill in över tegarna. Dessa bönder gjorde 
ju landet en tjänst, om de lämnade jorden och lät skogen få 
övertaget. Alla jordbruksprodukter finns att köpa utifrån, 
finns att köpa till billigare pris än de till vilka våra bönder kan 
producera varorna. Och alla som lever i en sådan by som 
denna, måste ju acceptera den nya läran. Ja, folket har redan 
gjort det, gjort det utan att det haft reda på de där siffrorna. 
Folket har upptäckt att det är lättare att leva i ett modernt 
samhälle.49 

 
Det som Andreasson och Kjell sökt sig fram till som svar på den 
dystra tolkningen av de större sammanhangen är att det inte behövdes 
mycket för att rädda de små byarna: 
 

Annars kanske det bara behövdes lite hjälp med vägar och 
elektriskt ljus, lite lättnader, då det gällde lån av pengar för att 
bli bonde så långt från samhällen och de stora vägarna. De 
som bor här vet, att jordbruken betalar sig, de vet att det går 
att skaffa sig utkomst här, att den ungdom som växer upp här 
är en stark och livsduglig ungdom, som ympar in friskt blod i 
vilken samhällsgrupp den kommer i beröring med. Dör byar-
na, dör detta tillskott av liv och hälsa.50 

 
Saljes båda förnyare och organisatörer har varit ute i världen och skaf-
fat sig kunskaper och erfarenheter, som hjälper dem att se vad som 
behöver göras för att byn skall börja leva upp. Framför allt har Kjell 
                                                 
48 Salje (1953/1942) s. 365-367. Ytterligare en gren av det civila samhälle som börjar 
gro i byn är den sångkör skolläraren föreslår att man skall bilda. Se s. 347-348. 
49 Salje (1953/1942) s. 109. 
50 Salje (1953/1942) s. 244-245. 
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och Andreasson lärt sig att samarbete krävs för att åstadkomma för-
bättringar.51 Vikstens Per Jonsa har gått på lantbruksskola och arbetat 
en tid inom en industri. Där har han tillägnat sig fackföreningsrörel-
sens föreställningar om solidaritet och kollektivt handlande, och de 
lärdomarna kommer väl till pass när Per Jonsa skall lära bönderna att 
samarbeta. Per Jonsa beskrivs som en modern föreningsbonde som 
har ”enighet, organisation, plan och ordning” som motton. Dessutom 
predikar han samarbete mellan bönderna och industriarbetarna. Ef-
tersom arbetarna är böndernas främsta kunder, drabbar arbetarnas 
fattigdom bönderna, menar Jonsa.52 

Per Jonsavädjar till de känslor som har direkt med det prak-
tiska livet att göra. Viksten skildrar organiseringen som byggd på 
böndernas ekonomiska intresse och syftar till att vinna ekonomiska 
fördelar för dem: 
 

Per Jonsa talar sällan eller aldrig om rättfärdighetskänsla. Men 
han talar om mjölk och gödsel och vedpriser och utsädeskul-
tur, kooperativ hushållning och gemensam förädling av pro-
dukterna från jordbruket. Han gör ett slags religion av nöd-
vändigheten. Han drömmer aldrig, men han handlar. Han tror 
inte heller på ett människornas broderskap för den kristliga 
bekännelsens skull. Broderskap skall växa fram ur det prak-
tiska beroendet människorna emellan. De skall lära sig helt 
enkelt att den inre splittringen ger mindre ekonomisk valuta.53 

 
Till de gemensamma dragen hos romanfigurerna som organisatörer 
hör också att de till en början försöker samla bönderna kring förhål-
landevis begränsade angelägenheter, för att sedan stegvis vidga sitt 
aktionsfält. Det gäller att visa de andra att tämligen omedelbara och 
påtagliga framgångar kan nås genom gemensamma ansträngningar. 
Kjells arbete med skolfrågan och vägfrågan har den karaktären. Den 
organisatoriska förnyelsen som sker i romanerna bygger inte bara på 
det praktiska livets ekonomiska intressen. Viksten berättar om en 
idédriven organisering i Malmvattnet. En ung agronom och Per Ers-
sons yngre son Joel arbetar för att binda landsbygdsungdomen fastare 
till jorden genom att stärka känslan för hembygdens och naturens 

                                                 
51 Salje (1953/1942) s. 218. 
52 Viksten (1934) s. 174-177. 
53 Viksten (1934) s. 267-268. 
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livsvärden.54 Saljes hjälte Kjell Loväng förses med en stark känsla för 
släktgården och hembyn. Kjell ser sig som en i raden av Lovängar, 
som brutit mark och sått tegar i byn, och som sådan har han ett an-
svar för att gården och byn fortlever.55 

Båda författarna antyder genom dessa inslag att den förny-
else, som krävs för att bönderna och landsbygden skall kunna hävda 
sig i det moderna samhället, måste ske på ett sätt som återskapar kraf-
ten i värden som försvagats under stadens inflytande. Utan kontinui-
tet bakåt finns ingen väg framåt, förefaller tanken vara. I agronomens 
fall är det framför allt bondens ställning nära naturen som skapar kon-
tinuitet i bondelivet. Den ställningen har gjort att bonden stått trygg 
genom alla kulturkatastrofer. I Kjells och Andreassons fall ger för-
valtningen av ett arv från tidigare släktgenerationer och uppgiften att 
fostra en stark ungdom kontinuitet. 

Browallius’ roman utspelar sig under 1950-talet då den hero-
iska fasen av böndernas organisering var över. Jordbrukarnas organi-
sationer hade vunnit en erkänd och stark ställning. De slöt upp 
bakom en jordbrukspolitik som innebar en inkomstgaranti för bär-
kraftiga familjejordbruk, men också en omfattande utslagning av 
småbruk. Den politiken sätter mycket påtagliga spår i Löve där små-
bruk efter småbruk läggs ner. Tidens melodi sägs vara stora jordbruk 
och maskiner. Browallius’ småbrukare resignerar inför ett till synes 
oundvikligt öde; de vet vad som är bestämt uppifrån och är överty-
gade om att det kommer att gå baklänges med landsbygden. Den skall 
bli ”folkfri, skogsdjup och tyst”. Några gemensamma ansträngningar 
att vända utvecklingen gör inte Löveborna.56 
 
 
Landsbygd och stad – demografiska och sociala skiften 
 
Vikstens, Saljes och Browallius’ romaner speglar också den förändring 
av relationerna mellan könen på landsbygden som var en långsam 
men påtaglig process under 1900-talets första hälft. Det var kvinnorna 
som tog täten när landsbygden avfolkades. 
                                                 
54 Viksten (1934) s. 91. Se också s. 100, där Pettersson håller ett nytt anförande 
under utflykten. Det handlar framför allt om naturen som det underbara samman-
hang som bonden verkar i och som det är landsbygdsungdomens skyldighet att lära 
känna. 
55 Salje (1953/1942) s. 414-415. 
56 Browallius (1963) s. 120, 176, 183, 427-438. 
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Kvinnornas flykt från landsbygden 
 
I Vikstens Malmvattnet låter författaren oss få en glimt av ett patriar-
kalt sätt att styra över familjer, något som gjorde att Per Erssons dot-
ter Märta flyttade. Ersson har sett henne sällskapa med en agent som 
flyttat in i samhället. Agenter är i hans ögon ”parasiter, som inte vill 
ha ett ordentligt arbete, bara gå omkring och sprätta som herrskaps-
folk”, ohederligt folk som lurade människor att leva över sina till-
gångar.57 Efter ett uppträde med fadern försvinner Märta, tillsammans 
med brodern David till Stockholm. Detta tärde på gubben Ersson, 
och i romanen får det honom till och med att fundera över sitt en-
välde i hemmet: 
 

Tänk, om bara Märta vore hemma! Vem har skulden till att 
hon är borta? Vem…? En tanke flyger genom hans hjärna. 
Hur går det med patriarkatet, enväldet i bondehemmet som 
han hållit så styvt på? Vore det inte på tid, att införa en form 
av demokrati även i hemmet, en lojal samverkan mellan alla i 
huset.58 

 
Gemensamt för romanerna av de två manliga författarna Viksten och 
Saljeär att det är de äldre männens föreställningar om kvinnorna som 
dominerar. De äldre männens föreställningar handlar om att flickorna 
och kvinnorna som flyttat från byarna går ett dystert öde till mötes. 
Per Ersson tänker på sin dotter Märta och konstaterar att storstaden 
”är ju så farlig för okunniga flickor från landet”.59 Även kyrkoherdens 
dotter har råkat illa ut: […] hon har gift sig i huvudstaden och ligger 
just nu under skilsmässa. Det går över den gamles förstånd. Han kän-
ner sig på något sätt märkt och slagen med skam, utpekad och förkas-
tad.”60 De äldre männen föreställer sig att stadens negativa sida har 
smittat av sig på de unga kvinnorna, och förändrat dem till något 
sämre. Trots detta låter Viksten oss ana en viss förtjusning över de 
unga kvinnorna när de kommer hem. Brita Matsson, som en tid bott i 
staden, kommer hem till Malmvattnet ”och är så tillgjord och yvig och 
fin, så vippig och elegant att hela byn talar om det.”61 Sedan Märta 
                                                 
57 Viksten (1934) s. 25. 
58 Viksten (1934) s. 97. 
59 Viksten (1934) s. 75. 
60 Viksten (1934) s. 8. 
61 Viksten (1934) s. 79. 
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flyttat hem igen för att gifta sig har hon kvar något av stadsmanér när 
hon glatt pratar med gästerna vid sitt bröllop. Peter Dufva, en torpare 
som gärna försöker använda fina ord men som ofta misslyckas med 
försöken, gästar Märtas bröllop och säger ”…förstås, hon är som den 
värsta biografdivan, dom säjer, å hon konserverar som den värsta 
stockholmsfröken.”62 Att tala, och konversera, hörde inte till bilden av 
hur kvinnor skulle föra sig på landsbygden, utan det hörde till staden 
och kanske även till en annan klass enligt de äldre kvarvarande män-
nen. Hos Dufva finns dock en viss entusiasm när han iakttar Märtas 
förmåga att oförskräckt konversera vid sitt eget bröllop, istället för att 
låta den nyblivne maken föra samtalen. 

I Saljes roman finns inga liknande funderingar hos romanfi-
gurerna över kvinnor eller döttrar som försvinner till staden. Det är 
snarare de kvarvarande kvinnornas situation som behandlas, även här 
utifrån männens utkikspunkt. Salje låter till exempel Kjell reflektera 
över Tarps Elin, hon som har barn med tre olika män och är en visa 
på byn. Men hon försörjer både sig själv, barnen och den försupne 
fadern. Hon frågar även efter arbete, och arbetar med Kjell och And-
reasson i skogen: ”Elin arbetar som en hel karl, och hon håller ut. 
Dag efter dag är hon med.”63 Elin i Saljes roman visar det könsöver-
skridande arbete som var både möjligt och nödvändigt på grund av 
bristen på arbetsföra söner eller lantarbetare. Kvinnornas arbets-
kapacitet uppskattas också av de två romankaraktärerna – Kjell och 
Andreasson – som försöker få byn på fötter. 

Browallius ger de kvinnliga karaktärerna större utrymme. 
Kvinnornas flykt från landsbygden innebar att de kvinnor som trots 
allt stannade, i de närmaste samhällena men även i bygden, kunde ta 
sig större friheter och hade ett betydligt större handlingsutrymme. 
Med möjligheter till utbildning och egen försörjning berodde inte 
kvinnors framtidsutsikter längre på om de gifte sig med bondsönerna 
eller inte. Browallius låter de yngre kvinnornas förändrade villkor sy-
nas från deras eget perspektiv genom bland andra romanfigurerna 
Viran, Elma och Edit. Viran, som haft ”jobb i stan i flera år”, kom 
tillbaka till Löve och skulle hjälpa till hos småbrukaren Karl-Agust 
                                                 
62 Viksten (1934) s. 352. Märta hade länge gått arbetslös i staden men fick till sist 
plats i familj där paret lever i ett konvenansäktenskap. Där slutade hon sedan man-
nen efter sin skilsmässa föreslog att hon skulle göra det och får slutligen ett förslag 
att bli hålldam åt mannen i den familj där hon slutligen fick anställning som hushål-
lerska 
63 Sven Edvin Salje, På dessa skuldror (Stockholm 1978/1942) s. 129. 
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och hans söner.64 Hon hade blivit lovad att slippa tungt arbete, vilket 
sönerna suckade över: ”När de för en gångs skull fick fruntimmer i 
stugan, så skulle de ändå vara tvungna att skura och tvätta och göra 
kvinnfolksgöra. Vad skulle de då ha en piga till?”65 Man kan ana hur 
en bild av framtiden skymtar för sönerna, där varken någon piga eller 
fru fanns som kunde ta hand om de reproduktiva uppgifterna i hem-
met; framöver skulle de själva få städa, tvätta och laga mat. 

Småbrukardottern Elma som senare tar tjänst hos Karl-
Agust och hans söner lyckades också hon förhandla till sig bättre vill-
kor, i hennes fall handlade det om lön. Men även Elma (som i hem-
lighet drömt om att gifta sig med en av sönerna i hushållet) tröttnade 
till slut, och fick arbete på häftstiftsfabriken i Persbo. Hon ”klippte 
håret, permanentade sej och köpte sej nya vårkläder och åkte varje 
morgon med landsvägsbussen till Persbo och kom hem på kvällen.”66 
När modern dog fick Elma härda ut ensam i höstmörkret i stugan. 
Men hon blev mer och mer mörkrädd och när verkmästaren på fabri-
ken undrade om det inte skulle vara bättre med en bostad i Persbo 
förändrades allting. Hon gjorde en nöjesresa med en arbetskamrat och 
bommade därefter igen Pålsmon.67 

Hos Browallius finns även kvinnor som stannade utan att ha 
varit utanför byn Löve. Romanfiguren Edit levde tillsammans med 
Joel (en av romanens huvudpersoner) och stannade med honom på 
landsbygden. De hade ett mellanstort jordbruk som de skötte en-
samma, och Edit arbetade både utomhus och inomhus. I Browallius’ 
roman hann inte Edit gå till hårfrisörskan utan ”gick alltid klädd i 
långbyxor, och om det var kallt och hon skulle ut på gärdena och sitta 
på traktorn, drog hon någon gammal tröja Joels [sic] utanpå blusen.”68 
Arbetet var hårt för att behålla gården, men i romanen är det tydligt 
att Edit älskade att bruka jorden, och särskilt att köra traktorn och att 
plöja på kvällstid: ”Mörkret, tystnaden, strålkastarnas sken över mar-
ken, skymningen över himlen. Hon kände sig fri och obunden. Ibland 
steg månen över skogsranden.”69 På traktorn fick Edit paradoxalt nog 
en möjlighet att komma undan det hårda arbetet med att både sköta 
barn, hushåll och delta i jordbruksarbetet. 
                                                 
64 Browallius (1963) s. 10. 
65 Browallius (1963) s. 10. 
66 Browallius (1963) s. 357. 
67 Browallius (1963) s. 418-21. 
68 Browallius (1963) s. 317. 
69 Browallius (1963) s. 324. 
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Hur de manliga romanfigurerna i Vikstens och Saljes roma-
ner funderar över landsbygdens kvinnor kan ge oss en föreställning 
om hur konsekvenserna av strukturella förändringarna upplevdes av 
individerna. En traditionell patriarkal samhällsordning hotades. Hotet 
behövde hanteras – av både män och kvinnor – och andra former för 
den dagliga samvaron hittas. Vikstens porträtt av den åldrande Ersson 
ger en inblick i hur den inre kampen för att hantera en nödvändig 
förändring kunde se ut. I Browallius’ roman visas hur samhällsföränd-
ringen kunde upplevas av kvinnor på gårdarna runt samhället Löve i 
1950- och 60-talens Mellansverige. Romanen belyser komplexiteten i 
förändringen av kvinnors villkor på arbetsmarknaden. Romanfigurer-
na Viran och Edit illustrerar det som vi oftast förknippar med föränd-
ringen: å ena sidan kvinnors inträde i lönearbete i städerna och å 
andra sidanden könsöverskridande arbetsdelningen inom jordbruket. 
Elmas karaktär låter oss ana att denna förändring inte var helt kon-
fliktfri ens för dem som ville ha förändring. Elma ville ha en föränd-
ring, men Browallius låter oss se att förändringen i hennes fall hade 
kunnat ta sig olika uttryck: att gifta sig och bli kvar på landsbygden 
eller att flytta till staden och bli självförsörjande. Hon kanske hade 
blivit lika nöjd oavsett vilken omställning som skett. Det som ofta 
beskrivs som en tämligen konfliktfri emancipatorisk förändring och 
förbättring för landsbygdens kvinnor var på individnivå mer kom-
plext. 
 
 
Den hotfulla och lockande staden 
 
I de tre romanernas sidoberättelser återfinns även romanfigurernas 
föreställningar om förhållandet mellan stad och land. Av betydelse är 
hur romanfigurerna ser på inkomstskillnader, framförallt uppfattning-
arna om hur löntagare i industrin har betydligt mer ekonomiskt ut-
rymme än vad de som blir kvar på landsbygden har. I funderingarna 
hos romanfigurerna kopplas de flesta olycksbådande situationer till 
staden, och till stadsbor som har pengar och som på flera plan utma-
nar landsbygdens invanda liv. Det som framkommer om romanerna 
samläses är också en förändring över tid i de föreställningar som ro-
manfigurerna utrustats med. Olika generationers landsbygdsbor ut-
trycker olika uppfattningar om staden, men enskilda romanfigurer 
uttrustas även med en viss ambivalens inför industrin, staden och det 
moderna. Under mellankrigstidens krisår då Vikstens roman utspelar 
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sig är det ett industrisamhälle som hotar, industrier som finns i större 
samhällen och städer. Industrin har ännu inte överflyglat jordbruket 
när det gäller sysselsättning. Industrin är därtill i kris och styrkeförhål-
landet mellan dessa båda näringar står och väger. Det ligger nära till 
hands att anta att sådana perioder både föder förhoppningar och – 
kanske framför allt – oro. Kommer eventuella framtida glädjeämnen 
att uppväga smärtan av förluster av det som varit? Den här typen av 
osäkerhet kommer till uttryck i romanfigurernas ambivalens. Per Ers-
sons betraktelser kan ge oss en inblick i den äldre generationens skep-
sis angående det moderna: ”Hans misstänksamhet mot staden har 
skärpts allteftersom jordbrukets svårigheter växt och den med krisen 
tilltagande arbetslösheten har ständigt ökat hans misstro mot indu-
strin.”70 Viksten har inte utrustat Ersson med någon särskild erfaren-
het av staden och hans föreställningar om hur världen hänger ihop 
formades sannolikt under tidigt 1900-tal. Erssons föreställningar om 
industrin kopplas ihop med staden och det moderna, och präglas av 
fördomar. Särskilt gäller det framtiden för den egna familjen, där både 
sonen och dottern vill till staden: ”Staden den ska alltid ha det bästa”, 
säger han, och syftar på sonen.71 Men moderniteten stjäl inte bara från 
Ersson. Han har också utrustats med en förmåga att se fördelarna 
med teknik som underlättade arbetet i jordbruket, och känner till och 
med en viss samhörighet med industrin – den delen av moderniteten 
tillför landsbygden något. 

Inte heller föreställningarna om staden hos den yngre gene-
rationen baseras på någon egentlig kunskap. Även här finns en ambi-
valent syn på staden, men den yngre generationen ser framförallt för-
delarna för individen, inte för jordbruket, som Ersson satte i centrum. 
Romanfiguren David längtar till stadens bländverk, den lyx och det 
överdåd som han tror man kan få tillgång till utan större besvär. Da-
vid bekymrar sig inte för att spela falskt; det gäller bara att lyckas. Gör 
man det, kan man ”köpa sig hus och ordning och aktning och sam-
hällsställning, få feta dödsrunor och praktfulla gravstenar”.72 David 
vill både bort från gården och inte ”gå hemma och påta med dynga 
och vedsågning”, och till något som inte kräver så mycket ansträng-
ning, en plats där man lätt kan lyckas.73 Staden som hägrade under 

                                                 
70 Viksten (1934) s. 83. 
71 Viksten (1934) s. 20, 49.  
72 Viksten (1934) s. 371-374. 
73 Viksten (1934) s. 21. 
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mellankrigstiden var Stockholm. Davids ytliga kunskap yttrar sig i 
okunnighet om den arbetslöshet som rådde, både lokalt och i Stock-
holm. Arbetslösheten drabbade dock inte David som var en ”fixare”, 
utan hans syster Märta som följde med honom till staden.74 Davids 
ambivalens rör dock staden och honom själv, inte så mycket vad 
landsbygden kan förlora på förändringarna. Han konstaterar att ”sta-
den är sjuk på något sätt”, trots att det är just denna ”sjuka” som gör 
att han kan sko sig i staden, bland annat genom att lura kvinnor i kon-
taktannonser.75 

Mot slutet av 1930- och början av 1940-talet har industri-
samhället blivit en mer påtaglig realitet i Saljes Motorpa. De unga har 
insett att arbeten inte finns på landsbygden utan att de måste flytta för 
att försörja sig. Flykten från landsbygden har inletts på allvar. Det är 
emellertid inte dessa romanfigurer som Salje i första hand låter reflek-
tera över staden, utan de som stannat kvar i Motorpa, eller som åter-
vänt. Kjell kämpar för landsbygdens överlevnad bland äldre bönder 
som mer eller mindre resignerat. Hos Kjell finns också en sorts ambi-
valens, som delvis kan sägas återspegla den hos Ersson – staden är 
bra om den tillför landsbygden något, men staden tar även från 
samma bygd. Kjell har dock av Salje utrustats med kunskap om och 
erfarenhet av både stad, industri och ekonomiska skeenden. Den tek-
niska och organistoriska kunskap som frodas i och kring städer och 
industrier kan exempelvis göra nytta på landsbygden, enligt hans sätt 
att se. Stadens och industrins negativa inverkan visas kanske tydligast 
genom Kjells föreställningar om sina båda bröder. De ”vill inte vid 
jorden” och efter att en kortare tid ha cyklat fram och tillbaka till tät-
orten och arbetet har de flyttat dit.76 Hos Kjell, som varit frånvarande 
en period men återvänt med idéer om förnyelse och förnyat släktgår-
den (hans frånvaro handlade även om en schism med fadern), finns 
en bitterhet parat med ett slags förakt för dem som lättvindigt lämnar 
landsbygden för vad han ser som egen vinning. Han skulle ju ha kun-
nat göra som alla andra ”som stannar borta; skicka hem några vackra 
ord då och då och ett och annat paket vid jul och födelsedagar”.77 
Kjell ser emellertid det större värdet med gården, den som gått i släk-
ten i generationer. 

                                                 
74 Viksten (1934) s. 23. 
75 Viksten (1934) s. 291. 
76 Salje (1978/1942) s. 8.  
77 Salje (1978/1942) s. 22 (citat) s. 46, 48 
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Bröderna framställs genom Kjells funderingar som föränd-
rade jämfört med hur de varit tidigare och jämfört med landsbygdens 
traditionella värderingar, de har tagit över vad som i Saljes roman ses 
som stadens kalkylerande sida. Denna gör sig senare gällande när ar-
vet ska fördelas efter deras far.78 Under bouppteckningen anmärker 
bröderna på summorna, och vill inte riktigt erkänna de fordringar 
Kjell har på dödsboet. Istället kommer kritik om att gården borde ha 
mindre skulder, med tanke på att den odlade arealen utökats. Även 
Kjell kritiseras för att han arbetat på smågårdarna, och inte ägnat sig 
åt den egna gården. Bröderna hävdar att Kjell måste lägga ett bud på 
gården, att de inte ska gå efter taxeringsvärdet. ”Du glömmer att det 
är krisår nu, det är bra bondetider.”79 Bröderna vill sälja gården till 
marknadsvärdet, inte till taxeringsvärdet. Brödernas sätt att se på går-
den undergräver landsbygdens fortlevnad, och förknippas med staden 
och marknadskonsumtion. Köparen är fadern till en av brödernas 
vänner, doktor Osbor, som köper gården från dödsboet för att ha 
som sommarboende. Även om Osbor tycker om landsbygden – det 
”skulle vara en härlig plats att komma tillbaka till under sommaren” – 
så blir effekten av hans större ekonomiska handlingsutrymme ödes-
digra för landsbygdens invånare, i det här fallet Kjell, som vill arbeta 
vidare och bruka jorden för kommande generationer.80 

Under 1950-talet i Browallius’ roman är industrisamhället 
etablerat, styrkeförhållandena mellan industri och jordbruk är föränd-
rade och jordbruket har inte alls samma roll i samhällsekonomin. Sta-
den och industrisamhället framstår inte som något hotfullt som hos 
Viksten och Salje utan snarare som en realitet som romanfigurerna 
lärt sig leva med. Snarare är det staten som klivit in som ett nytt hot 
att förhålla sig till, statens strukturrationaliseringar av jordbruket efter 
1947 ses med bitterhet genom småbrukaren Ernfrids ögon. Det var 
tomt hos grannarna, och det är statens fel: ”Dä är inte för folk te bo i 
skogen, nu ska staten sätta skog på hela skiten där oppe hos oss.”81 
Vad staten vill vet romanfigurerna, det hörs på radion och läses i tid-
ningarna, även banvaktaren Bergling vet ju ”vad di bestämt i regering-
en”.82 Tidigare generationers odlarmöda var inte längre något värd, 
och på gård efter gård planteras gamla åkrar och ängar med gran. Det 
                                                 
78 Den fjärde brodern, Simon som hade problem med hjärtat, hade redan avlidit. 
79 Salje (1978/1942) s. 276 
80 Salje (1978/1942) s. 274-80, citat s. 86. 
81 Browallius (1963) s. 54. 
82 Browallius (1963) s. 120. 
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är ett bokstavligen oundvikligt öde, eftersom småbrukarna är arrenda-
torer under bruket. Stora jordbruk och maskiner är tidens melodi.83 
Långängsbonden beskriver politiken: 
 

”Dä var många ställen här förut”, sa han. ”Men jag hörde ju i 
radion. Flera di tusen skogsjordbruk ska hän varje år. Di går 
hårt fram. Dä är hårda bud för somlia. Di vill ha stora jord-
bruk nu och mätien blir dä fäll bara en gård i Löve och en i 
Vad. Här är dä ju två. Än.84 

 
De äldre Löveborna vet att detta är bestämt uppifrån och är överty-
gade om att det kommer att gå baklänges med landsbygden. Det föds 
dessutom för få barn på landsbygden, och ”di” bråkar med lärarinnan 
om att det är för få barn i skolan.85 Efter att det talats om det i tio år 
så drar staten in byskolan, och lärarinnan får flytta.86 

De få kvarvarande unga dras dock till den närmaste tätorten 
Persbo. Karl-Agusts son Evert längtar bort. Det finns inget som lock-
ar i hemmiljön och ingen framtid: ”Allt går tebaka.”87 Till skillnad från 
David, i Vikstens roman, hittar Evert ett arbete på annons, och åker 
inte på vinst och förlust. Men fadern Karl-Agust ser inte på flytten 
med blida ögon, han hade ju hört om ”[a]ll ungdom, som tog till stä-
derna och fick slita ont. Det hade han ju läst om i tidningen om inte 
annat”.88 Men när bygdens ungdomar kommer tillbaka från staden 
och visar upp sig så frestas snarast de som stannat att flytta. Viran, 
som tidigare arbetat hos Karl-Agust men som nu gift med världens 
hyggligaste, körde till exempel själv tillbaka till barndomshemmet i ett 
grönt och gult ”vrålåk”, klädd i röda skor och en ”fluffig” klänning 
och därtill i sällskap av två storstadshundar (pekingeser).89 Även Evert 
kunde efter att ha fått ett bra arbete komma hem och visa upp sig 
med sin splitter nya bil; tala om sina semesterresor och sina bekväm-
ligheter.90 Till skillnad från David hade Evert – som gått ”på kurser” 
och arbetat ”hårt med att förkovra sig” och dessutom skaffat bank-

                                                 
83 Browallius (1963) s. 177, 183, 236, 244-249, 262-263, 427-433 (när bruket tar 
arrendet från Paul). 
84 Browallius (1963) s. 279. 
85 Browallius (1963) s. 122. 
86 Browallius (1963) s. 129. 
87 Browallius (1963) s. 64. 
88 Browallius (1963) s. 73, citat s. 74. 
89 Browallius (1963) s. 304-306. 
90 Browallius (1963) s. 6, 59, 63-65, 69-70, 73-75, 173, 228-232, 423-424. 
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bok – en mycket mer realistisk bild av vad som krävdes för att lyckas i 
staden.91 

Den yngre generationen som flyttat i Browallius’ roman, för-
söker inte som i Saljes roman, utnyttja sitt övertag, trots att de gärna 
visar upp sig med fina bilar. Snarare betraktas deras framgångar som 
resultatet av möjligheter som fanns för landsbygdens alla ungdomar – 
att fara till tätorten och skaffa arbete. Utbytet mellan land och stad 
uppfattades inte som lika ojämlikt som det som kommer till uttryck i 
Vikstens och Saljes romaner.  

Romanerna ger en ingång till de föreställningar om förhål-
landet mellan stad och land som kunde finnas under de decennier 
som de skrevs. Hos Vikstens romanfigurer finns en ambivalens som 
man kan tänka sig kommer från den depression som både industri 
och landsbygd fått känna på. I de äldre romanfigurernas föreställ-
ningsvärld handlar det om ett utbyte mellan stad och land, som kom-
mer jordbruket till godo i form av teknisk förnyelse men utarmar 
landsbygden på dess ungdom. Det är ingen av romanfigurerna som 
har någon direkt erfarenhet av staden, och skillnaderna mellan den 
äldre och yngre generationens uppfattningar blir tydliga. Ingen i den 
äldre generationen flyttar till staden, men de yngre vill dit. Det nega-
tiva med staden och industrisamhället är mer eller mindre förhärs-
kande – även om de yngre har en förskönad bild av staden och dess 
möjligheter, kommer den på skam, och den diffusa staden vinner på 
utbytet genom att ”ta ungdomen”. Fördelarna med utbytet för lands-
bygden stannar på teknikens plan. 

I Saljes Motorpa under tidigt 1940-tal är utbytet mellan 
landsbygd och industrisamhälle jämnare men resultatet av kontakter 
med staden sett genom romanfiguren Kjells ögon är fortfarande inte 
helt utan motsättningar. Fortfarande ”tar” staden ungdomen, och i 
Kjells ögon förvandlas även de individer som inte ”vill vid jorden”: 
den negativa inställning som de redan hade haft till jordbruket tycktes 
förstärkas av erfarenheterna av stadslivet. Staden förknippas också 
med det ekonomiska övertag som lönearbetare fick i förhållande till 
landsbygdens folk. Kjell hade till exempel inte tillräckligt med likvida 
medel för att kunna köpa familjegården till marknadsvärde och driva 
den vidare. Men det fanns också fördelar med staden. Kjell var ett 
levande bevis för att den utbildning och erfarenhet som kunde vinnas 
i staden också kunde komma landsbygden till del. 

                                                 
91 Browallius (1963) s. 230. 
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I föreställningsvärlden hos Browallius’ romanfigurer är am-
bivalensen i förhållande till staden mer eller mindre frånvarande hos 
enskilda karaktärer. Skillnaderna i uppfattningar är mycket tydligare 
formerade än till exempel hos Viksten och tydligt knutna till generat-
ion. Landsbygden har redan ”förlorat” och är till stor del avfolkad. I 
funderingarna hos de yngre som fortfarande inte flyttat framställs 
möjligheten att flytta till arbete och moderna förhållanden som en 
utväg. För den äldre generationen däremot, som levt hela sitt liv på 
landsbygden och av vad jorden gett, blir flytten till samhället en på-
tvingad omställning i slutet av livet. Samspelet mellan stad och land 
tecknas emellertid som mera smidig, och synen på dem som flyttat ut 
och sedan kommer på besök tecknas inte med samma bitterhet som 
hos romanfigurerna i Saljes roman, även om de satte griller i huvudet 
på dem som var kvar. 
 
 
Romanläsning med individen i centrum 
 
Att läsa skönlitteratur kan berika ekonomisk-historisk forskning på 
flera sätt. Läsningen kan ge uppslag till nya frågeställningar, fördjupa 
förståelsen av hur individer försöker bringa reda i tillvaron och även 
påminna om vikten av att försöka studera ’historien medan den sker’. 
Forskaren vet hur historien ’slutade’, och att kräva att historikern helt 
skulle frigöra sig från sin egen samtida kontext är naturligtvis omöj-
ligt. Här kan skönlitteraturen vara behjälplig. Som Johan Söderberg 
påpekar är författare goda iakttagare av sin samtid utan att alltid ha 
för avsikt att berätta en sann historia om sin egen tid. I det vi kallat 
sidoberättelser kan man däremot, menar vi, ofta skymta underlig-
gande föreställningar om tiden. Även andra saker kan utvinnas genom 
att samläsa tre romaner med likartade teman men skrivna vid olika 
tidpunkter. Samläsningen ger inte bara en inblick i hur människor 
som levde i en föränderlig tid anpassade sina förhållningssätt, den 
resulterar också i kunskap och uppslag om i vilken omfattning an-
passningarna förändrades. 

Ett exempel ger de tre romanernas skildringar av svängning-
en från individuella förhållningssätt till samverkan och därefter i mot-
satt riktning, svängningar som i romanerna knyts till den skildrade 
tidens förväntningar om landsbygdens framtid. Den historiska forsk-
ningen har uppmärksammat svängningarna mellan individualistiska 
förhållningssätt och olika former av samverkan under 1900-talet. 
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Iréne A. Flygare och Maths Isacson framhäver utvidgningen av sam-
verkan under 1930-talet och menar att moderna former av samverkan 
då utvecklades på grundval av en äldre mer informell samverkan, och 
att föreningslivet blomstrade upp parat med en stark grannsamverkan 
i vardagen. Efter mitten av 1950-talet kom sedan ett mer individualist-
iskt förhållningssätt att råda fram till mitten av 1980-talet. Grannsam-
verkan i form av lokalt arbets- och tjänsteutbyte tunnades ut i den takt 
som småbruken lades ned och de återstående större familjejordbruken 
mekaniserades.92 

Sammantagna återger de tre romanerna ett par svängningar 
mellan individualism och samverkan under en trettioårsperiod. När 
handlingen börjar i Vikstens och Saljes romaner är en individualistisk 
inställning förhärskande. Viksten lyfter fram självmedvetna bönder 
som är starkt benägna att lita till egna krafter och mycket tveksamma 
till allt tal om samverkan. Den individualism som Saljes bönder upp-
visar är mer defensiv och förstärks av deras uppgivenhet; i en tämli-
gen hopplös situation är det säkraste att på egen hand försöka klara 
sig så gott det går. Båda författarna anger en djup kris som bakgrund 
till att samverkan växer fram. I det ena fallet rör det sig om den all-
männa ekonomiska krisen i början av 1930-talet och i det andra om 
en lokal kris, som yttrar sig i att ungdomen lämnar byn. Krisen visade 
påtagligt för bönderna att det inte gick att klara sig på egen hand. 
Tack vare de organisatoriska förnyarnas insatser kunde sedan indivi-
dualistiska bönder förvandlas till utpräglade föreningsmän. 

När 1950-talet inträder har betingelserna för lokal samverkan 
ändrats. Alla som flyttar från landsbygden kan i Browallius’ skildring 
utan större problem få sysselsättning i tätorternas industrier och er-
bjuds långt bättre villkor än vad småbruken kunnat ge dem. Dessa 
vidgade valmöjligheter framstår som ett skäl till att ingen är beredd att 
kämpa för att bygdens jordbruk skall överleva; de som är kvar är ar-
rendatorer på de största gårdarna och deras solidaritet riktas mot yr-
kesbröder utanför byn. Det är inte längre som i Saljes Motorpa en 
gemensam angelägenhet att gårdarna lever kvar och jorden brukas. 

Romanernas beskrivning av skiftande förutsättningar för 
samverkan känns igen från ekonomisk-historisk forskning, men lästa 
tillsammans tillför de ett framlängesperspektiv på svängningarna mel-
lan individuella och kollektiva förhållningssätt till landsbygdens om-

                                                 
92 Irène A. Flygare och Maths Isacson, Jordbruket i välfärdssamhället 1945–2000 
(Stockholm 2003) s. 276-297. 
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vandling. Författarna har fångat personers förväntningar på framti-
den, när den fortfarande var oskriven. Den samtidskänslan har tradi-
tionella ekonomisk-historiska studier svårt att komma åt. 

I fortsättningen påvisar vi mer i detalj vad vi menar att läs-
ningen av skönlitteratur kan tillföra. Dessa exempel handlar om hur 
romanpersonerna tänker och agerar inför teknisk och organisatorisk 
förnyelse, deras syn på förändring av könsarbetsdelning i spåren av 
flykten från landsbygden, deras syn på förhållandet mellan landsbygd 
och stad samt förlorarnas syn på förändring. Genom detta kommer 
annorlunda sammanhang och mer komplicerade förhållanden att av-
täckas. 
 
 
Reaktioner på teknisk och organisatorisk förnyelse 
 
Romanerna skildrar personers inställning till och reaktioner på ny 
teknik. Författarna knyter dessa ting till personernas föreställnings-
världar och sätter därigenom fingret på samband som lätt glöms bort. 
Viksten gör Per Ersson till bondeindividualist av den gamla sorten, 
som förenar beredvillighet att anamma ny jordbruksteknik med stark 
konservatism i sociala frågor. Per Ersson utrustas med en föreställ-
ning om arbetet i industrin och städerna som åtskilligt lättare än i 
jordbruket. Orsaken till den skillnaden är maskinerna. När en del av 
det som underlättar arbetet kommer landsbygden till del i form av 
elkraften kan Per Ersson rent av känna samhörighet med industrin 
och städerna. Elkraften befriar jordbrukaren från mycket tungt slit 
och bidrar därför till att utjämna skillnaderna mellan landsbygd och 
stad eller mellan jordbruk och industri. 

Reaktionerna på ny teknik knyter Viksten i Erssons gestalt 
samman med centrala värden i landsbygdskulturen, dess betoning av 
det praktiska och nyttiga. Ny teknik som gör det nödvändiga arbetet 
lättare anammas beredvilligt. Så är fallet med elmotorn i tröskning och 
vedkapning samt med utombordsmotorn. Ekonom-historiker pekar 
givetvis på samma sakförhållande, att teknik som gjorde slitet mindre 
eller kapade besvärliga arbetstoppar anammades förhållandevis lätt. 
Men oftast undersöks då ny teknik just på jordbruksområdet och an-



Ronny Pettersson och Yvonne Svanström 
 

312 
 

ammandet reduceras lätt till en fråga om enbart ekonomiska förhål-
landen.93 

Viksten ställer Per Erssons positiva syn på elmotorn och ut-
ombordsmotorn mot hans närmast hatiska inställning till personbilen. 
För honom och andra äldre bönder i byn står personbilen för raka 
motsatsen till det praktiska och nyttiga; den förknippas med onödig 
bekvämlighet och lyx. I deras ögon använder ungdomar bilen närmast 
för att fly från arbetet. Personbilen betraktas också som en dyr leksak. 
Pengarna kunde användas bättre, för att investera i gården och trygga 
familjens framtida försörjning. En rimlig tolkning av Vikstens skild-
ring är att personbilen för de äldre symboliserar det moderna livets 
hotande avigsidor. Den står för hög rörlighet och ett snabbt tempo. 
Individerna blir också mindre beroende av sin närmaste sociala om-
givning och tillägnar sig ett statustänkande som inte är grundat på 
landsbygdens värdeskala. Personbilen för in handlingssätt som var 
oförenliga med de äldres föreställningar om hur en bonde skulle vara 
och handla.94 

Tack vare att romanen anlägger ett individperspektiv och in-
tresserar sig för den subjektiva sidan av teknisk förändring blir dess 
skildring känsligare för samband mellan centrala värderingar och tek-
nik än vad ekonomisk-historiska analyser vanligtvis är. Romanens 
individperspektiv gör det naturligt att koppla samman reaktioner på 
rätt olika nymodigheter på teknikens område. Ekonomisk-historiska 
analyser ser inte lika självklart dessa kopplingar eftersom de oftast 
arbetar med avgränsade överindividuella processer, som jordbrukets 
mekanisering. Därmed är givetvis inte frågan om dessa samband av-
gjord utan bidraget består i att fästa vår uppmärksamhet på en sida av 
förnyelsen som lätt försummas. 

Saljesoch i viss mån också Vikstens beskrivning av hur upp-
givenhetens logik övervinns tack vare insatser av några organisato-
riska entreprenörer ger ytterligare exempel på att skönlitterära fram-
ställningar kan uppmärksamma sammanhang som är värda att fånga 
upp i historisk forskning. Av intresse är både de egenskaper som 
dessa personer förses med och hur de anges gå till väga för att samla 
byarnas bönder bakom gemensamma insatser. 

                                                 
93 Morell (2001) s. 295-301. Angående landsbygdskulturens betoning av det prak-
tiska och nyttiga, se Carlberg (1949) s. 111-112. 
94 Angående synen på personbilen på landsbygden, se Heurgren (1997) s. 65-69. 
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Salje gör Kjell och Andreasson villiga att lägga ner många 
arbetstimmar på att sätta i stånd den förfallna kvarnen. De andra 
bönderna måste övertygas om att kvarnen i framtiden skall bli till ge-
mensam nytta och trovärdigheten i den utfästelsen ökar genom att 
Kjell och Andreasson arbetar gratis och inte visar något intresse för 
att själva driva kvarnen och tjäna pengar på den.95 Saljes beskrivning 
av hur de motsträviga i vägfrågan ger med sig fångar högst tänkbara 
och tänkvärda sätt att vända en opinion. Det som fäller avgörandet i 
skildringen är att byns äldste bonde ställer upp med både mark och 
häst och att en jordlös arbetare säger sig gärna bidra med arbete en 
hel månad bara byn får en ordentlig väg. Byns äldste bonde åtnjöt stor 
respekt i byn och att han ställde upp, trots att han inte skulle få stor 
nytta av vägen, fick motståndarna att framstå i ofördelaktig dager. Om 
en jordlös arbetare dessutom var villig att satsa en betydande arbetsin-
sats, blev det än skamligare för dem som ägde jord och var bönder att 
vägra att bidra. 

Författarna utrustar sina organisatoriska förnyare med egen-
skaper som gör dem trovärdiga i andras ögon. De är dugliga bönder 
med fast förankring i sina byar. Till deras trovärdighet bidrar också 
deras erfarenheter av världen utanför byarna och deras kännedom om 
hur det moderna samhället fungerar. Kombinationen av duglighet på 
flera områden gör att andra litar på dem som samordnare av allas in-
satser för att framskapa gemensamma nyttigheter. 

Salje låter också Kjell och Andreasson gå till väga på ett sätt 
som stärker chanserna att nå framgång med gemensamma satsningar. 
De börjar med satsningar som kan ge avkastning tämligen omedel-
bart. I Motorpa gäller försöken att samla bönder och bybor konkreta 
lokala angelägenheter såsom den förfallna kvarnen, den dåliga vägen 
till kyrkbyn och den nedlagda skolan. Det rör sig om väl avgränsade 
satsningar som visserligen inte är okontroversiella men kring vilka 
konflikterna kan tänkas bli begränsade eller förhållandevis lätta att 
lösa. Det finns i dessa fall ett uppenbart gemensamt intresse av för-
ändring och det förnyarna försöker åstadkomma hotar inte andras 
ställning. Först sedan dessa steg har tagits börjar Kjell och Andreas-
son tänka på att byns bönder skall organiseras i större skala, genom 
att ansluta sig till ekonomiska föreningar. De propagerar inte direkt 
för anslutning utan nöjer sig med att verka genom exemplets makt. 

                                                 
95 Angående detta slags politiska entreprenörskap, se Norman Frolich och Joe A. 
Oppenheimer, Modern Political Economy (Englewood Cliffs, NJ 1978) s. 66-89. 
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Detta steg tas emellertid i ett skede då de båda nått en erkänd ställning 
som förnyare. Byns nedgång har då vänts tack vare deras envetna 
arbete och i kraft av detta går anslutningen till redan existerande före-
ningar tämligen lätt. 

Romanernas skildringar av lokala organisatoriska förnyare 
har ett värde genom att de lyfter fram aktörer som sällan eller aldrig 
förekommer i historikers framställningar. Framväxten av föreningsvä-
sendet på landsbygden tenderar i den historiska litteraturen att analys-
eras antingen som en process utan individuella aktörer eller som resul-
tatet av idéspridning genom enskilda personer på nationell eller reg-
ional nivå.96 Det mer jordnära organisationsarbetet och de lokala aktö-
rerna saknas nästan alltid, eftersom källmaterialet på den nivån är tunt 
eller saknas helt. Även romanernas skildringar av de svårigheter som 
mötte samverkan i liten skala och hur dessa kunde övervinnas är 
värda att ta fasta på. Det kan röra sig om hur motsträviga personer 
förmås att ge upp sitt motstånd eller hur tillit stegvis byggs upp av de 
organisatoriska förnyarna. Även i detta fall gäller givetvis att bidraget 
främst ligger i att historikerna blir medveten om mekanismer som 
ligger utanför det gängse fältet. 
 
 
Kvinnors och mäns upplevelser av förändrade villkor 
 
I romanerna av Albert Viksten och Sven-Edvin Salje reflekterar man-
liga karaktärer över landsbygdskvinnornas liv och arbete. Kjell och 
Andreasson menar exempelvis i Saljes skildring av Motorpa by att 
Elin arbetar ”som en hel karl”. Ekonomisk-historisk forskning har 
varit inne på landsbygdsmännens syn på kvinnor, särskilt när studier-
na använt folkminnesmaterial.97 Till skillnad från Viksten och Salje 
beskriver Irja Browallius också landsbygdskvinnornas egna upplevel-
ser av sina förändrade villkor. Den delvis emancipatoriska sidan av 
kvinnors deltagande i jordbruksarbetet har i viss mån belysts i histo-

                                                 
96 Se t. ex. Reine Rydén, ”Att åka snålskjuts är icke hederligt”: De svenska jordbrukarnas 
organisationsprocess 1880–1947 (Göteborg 1998) och Olof Brandesten, Lantbrukarnas 
organisationer: Agrart och kooperativt 1830–1930 (Stockholm 2005). 
97 Iréne Flygare, Generation och kontinuitet: Familjejordbruket i två svenska slättbygder under 
1900-talet (Uppsala 1999) s. 221. Se äv. Lena Sommestad, Från mejerska till mejerist: 
En studie av mejeriyrkets maskuliniseringsprocess (Lund 1992) om hur införandet av tek-
nik på ett kvinnligt yrkesområde förändrade arbetets innehåll och även vem som 
ansågs mest lämpad att utföra det. 
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risk forskning, men i Browallius’ gestaltning av Edit framträder tydli-
gare arbetets betydelse för enskilda kvinnor liksom hur komplexiteten 
i förändringarna kom till uttryck och upplevdes. Edits arbete innebar 
en könsöverskridande arbetsdelning men också ett dubbelarbete, ef-
tersom de reproduktiva sysslorna fortfarande vilade på henne. Genom 
Edit visar Browallius på frihetskänslan, som kunde finnas hos kvinnor 
som fick nya möjligheter genom större förändringar, och på hur ett 
strukturellt tvång även kunde innebära individuell frihet, i ensamhet i 
månljuset på traktorn. Browallius’ berättelser om kvinnoliv ger en 
möjlighet att se hur samma yttre förändringar, i form av landsbygdens 
avfolkning, ledde till olika individuella beslut och hur dessa kunde 
upplevas. Det som i ett ekonomisk-historiskt fågelperspektiv skulle 
beskrivas som dubbelarbete skulle också kunna upplevas som person-
lig frihet och lycka, ögonblick som inte lätt kan fångas, men som vi får 
en aning om via skönlitteraturens sidospår. 
 
 
Staden sedd från landsbygden vid olika tidpunkter 
 
I de tre romanerna spelar föreställningar om förhållandet mellan land 
och stad en viktig roll, framför allt hur landsbygdsborna ser på balan-
sen eller obalansen i förhållandet. Eftersom romanerna skildrar lands-
bygdsmiljöer vid skilda tidpunkter kan man utifrån dem också formu-
lera idéer om vilka förhållanden som påverkat föreställningarna. 

I Vikstens skildring ser den äldre generationen landsbygden 
som utnyttjad av staden och industrin; landsbygden framstår i deras 
ögon som det försummade. De stadsmässiga influenserna låter Vik-
sten framträda i en individualisering som undergräver bondehemmets 
stränga disciplin och patriarkala mönster. Märta och David är inte 
längre villiga att självklart underordna sina individuella behov familje-
gruppens gamla samverkan för gemensamma mål. Men Viksten ger 
Ersson en ambivalent inställning till influenser från staden och indu-
strin. Han känner samhörighet med de större sammanhangen som 
dessa representerar när det gäller ny teknik som elkraften. Men ambi-
valensen sträcker sig längre än så. Ersson börjar tänka att det kanske 
är dags att acceptera en uppmjukning av disciplinen och husbonde-
väldet. En än större beredvillighet att tänka i nya banor om förhållan-
det mellan land och stad tillskrivs Per Jonsa, den person som organi-
serar socknens bönder. Jonsa skildras som en modern förenings-
bonde, som fullt ut har anammat tanken att bönder och arbetare har 
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gemensamma intressen. Den yngre generationens dragning till staden 
beskrivs däremot närmast som byggd på vanföreställningar, främst 
hos David som förväxlar stadsliv med kravet att arbeta så litet som 
möjligt för så stor inkomst som möjligt.98 

De stadsmässiga influenserna verkar också i Saljes Motorpa. 
Ungdomarna lämnar i stora skaror byn och gör det därför att livet är 
lättare i staden eller tätorten. Den synen på stadslivet ser Salje som 
fullt realistisk. Men livet i staden påverkar ungdomen på ett sätt som 
ytterligare försvagar landsbygden. Ungdomar som vant sig vid stadsli-
vet utrustas med ökade konsumtionskrav och är inte längre beredda 
att sätta familjens och släktens intresse främst. När arvet efter Arvid 
Loväng skall skiftas vill de båda utflyttade bröderna ”ha sitt”, vilket 
innebär att gården säljs till högstbjudande och går ur släktens händer. 
Lovängs gård köps av en stadsbo som har råd att betala mycket för 
nöjet att bo på landet. Föreställningarna om staden och de stadsmäss-
iga influenserna är i Saljes berättelse knutna till personer som valt att 
stanna på landsbygden och arbeta för hejda nedläggningen av gårdar 
och flykten från landsbygden. I deras ögon framstår ungdomarnas 
flykt som ett svek och ett svaghetstecken. De som flyttar har inte den 
kraft och den vilja som krävs för att vända en döende bys öde. Men 
liksom i Vikstens skildring finns också en positiv sida av de stads-
mässiga influenserna. Båda förnyarna i Motorpa har fått sina vyer 
vidgade genom att vistas utanför byns tämligen trånga värld. Deras 
erfarenheter av stadsliv fångar en föreställning om staden som möj-
lighet och utveckling. 

I Browallius’ by är avfolkningen ett faktum och även fortfa-
rande aktiva småbrukare måste lämna sina gårdar och flytta från 
landsbygden. De stadsmässiga influenserna har slagit igenom med full 
kraft och livet på landsbygden kan inte längre erbjuda vad ungdomar-
na kräver, att livet skall vara omväxlande och utvecklande eller roligt 
och trevligt. Den äldre generationens föreställningar är tillbakablick-
ande; den ser med vemod tillbaka på en förlorad värld. I den före-
ställningsvärld som Browallius skildrar finns inget kvar av den för-
hoppning om en avvägning mellan det landsbygdsmässiga och det 
stadsmässiga, som framträder hos Saljes förnyare. Grundvärdena i 
landsbygdskulturen – arbete, familj, jord och trygghet – spelar bara en 
marginell roll för romanens yngre personer. 

                                                 
98 Se Carlgren (1949) s. 120-125, 189-193 om den ambivalenta inställningen mellan 
landsbygdsbor och stadsbor samt stadsmässiga inflytelser på landsbygden.  
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Romanerna fångar skiftande föreställningar hos landsbygds-
borna om förhållandet mellan land och stad, det sammansatta i före-
ställningsvärlden och den ambivalenta inställningen till stadslivet och 
stadsborna. Även om detta inte i sig är någon ny kunskap kan en läs-
ning ge idéer om innehållet i den föreställningsvärld som bör ha haft 
avgörande betydelse för en av 1900-talets stora omdaningar av lands-
bygden, dess avfolkning. 
 
 
En inblick i uppgivenhetens logik 
 
Alla tre romanerna beskriver livsöden där personer förlorat något 
väsentligt eller riskerar att göra det, sitt invanda sätt att leva. Kontinui-
teten i deras liv är bruten eller riskerar att brytas. Författarna beskriver 
hur personer tänker och reagerar i sådana situationer. Särskilt Salje 
fäster stor vikt vid något man skulle kunna kalla uppgivenhetens eller 
resignationens logik och hur personerna söker skapa mening i denna 
uppgivenhet. 

Salje skildrar en döende by där var och en på egen hand för-
söker klara sig så gott det går. Förlorarna utrustar Salje med en före-
ställning om att byns öde är oundvikligt. Den påminner om en inställ-
ning som i äldre agrarhistorisk och agrarsociologisk litteratur ansetts 
känneteckna bönder ända fram till mellankrigstiden och ibland kallats 
fatalistisk konservatism. Utmärkande för den konservatismen är att 
det som händer betraktas som närmast oundvikligt därför att männi-
skans natur eller tingens ordning är sådan; de berörda har inget val. 
Hållningen knyts ofta till böndernas beroende av naturkrafter, som 
bestämmer det kommande årets skörd och bondens inkomst. Mot 
fatalistisk konservatism ställs modernitet, som betyder att man tar 
kontroll över sin värld och sig själv; det som tidigare uppfattats som 
något oundvikligt blir en fråga om aktiva val från individernas sida.99 

Ett exempel på detta sätt att tänka ger Browallius. Joels mor, 
Helga, skräms av Joels och Edits arbetstakt. Helga föredrar den lite 
tröga stillsamhet, som hon mindes från sin ungdom. Hon medger att 
Joel säkert kommer att tjäna bra med pengar, men tänker också: ”Men 
                                                 
99 Om modernisering som förkastande av fatalism och synen på det som händer och 
sker som uttryck för en serie medvetna val, se Marc A. Olshan, ”Modernity, the folk 
society, and the old order Amish” i Donald B. Kraybill och Marc A. Olshan (red.), 
The Amish Struggle with Modernity (Hanover och London 1994) s. 187-188. Begreppet 
fatalistisk konservatism diskuteras i Carlgren (1949) s. 107-109, 121. 
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om di kan tjäna bra, så kan di förlora mycket också. Dä beror allt på. 
Vädret, dä moderniserar inte opp sej, dä. Sol och regn gör som dä 
vill.”100 

Salje beskriver Motorpas bönder som fångade i sin förlorar-
roll och som uppgivna inför sitt öde. Den hållningen föder skepsis 
mot allt nytt. Det tryggaste för dessa personer är att hålla sig till det 
gamla och invanda. Den inställningen gör det svårt för dem att inse 
att deras livsbetingelser kan förändras genom gemensamma åtgärder. 
När framtiden är dyster är det säkrast att reda sig själv och hålla fast 
vid det invanda. Att gå samman med andra skapar bara ytterligare 
risker och kan äventyra de egna möjligheterna att reda sig i en redan 
synnerligen besvärlig situation. Salje skildrar hur en förlamande indi-
vidualism har brett ut sig under byns tillbakagång. Ställda inför krav 
på gemensamma ansträngningar väljer också en del bönder i romanen 
att hålla på sitt, på sin mark, sina hästar och sin arbetskraft. Arbets-
kraft och dragdjur skall användas på den egna gården, inte för att 
bygga en gemensam väg. Inte heller vill de satsa en slant på att rusta 
upp kvarnen, därför att de tror att andra kommer att tjäna pengar på 
den. Ringa tilltro till möjligheterna att göra något åt ett till synes 
oundvikligt öde skapar lätt misstro mot dem som kommer med för-
slag att gemensamt försöka förbättra situationen för alla. Den nästan 
givna reaktionen är att dessa personer bara är ute efter att få det bättre 
för egen del.101 

När Kjell och Andreasson provkör den upprustade kvarnen 
kommer den förlamande individualismen, som spritt sig under byns 
tillbakagång, till uttryck. För dem som resignerat inför det oundvikliga 
blir Kjells och Andreassons initiativ något av en anklagelse mot deras 
egen passivitet. Då blir det inte så konstigt att en del fäller nedsät-
tande kommenterar när kvarnen skall provköras. De resignerade på-
minns om att det kunde ha varit annorlunda, om de själva i tid försökt 
göra något åt tillbakagången. 

Skönlitteraturens bidrag ligger främst i att den ger betydande 
utrymme åt förlorarnas syn på saken och försöker förstå hur de tän-
ker och reagerar inför hotet att kontinuiteten i deras liv kommer att 
brytas eller har brutits. Skönlitteraturen lyfter fram fatalistisk konserv-
atism som ett sätt att härda ut, något som gör den egna situationen 
lättare att leva med. Äldre agrarhistorisk och agrarsociologisk litteratur 

                                                 
100 Browallius (1963) s. 326. 
101 Salje (1953/1942) s. 282, 318, 437. 
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gjorde på sin tid ett nummer av detta sätt att se på tillvaron hos bön-
der, men tenderade att göra den till ett generellt drag i bönders in-
ställning under förmodern tid. Skildringarna av byar på väg att dö 
under mellankrigstiden och den tidiga efterkrigstiden reser frågan om 
inte detta förhållningssätt kan vara knutet till förlorarrollen och ut-
satta situationer, just som ett sätt leva med den rollen. 

Också i romanernas gestaltning av unga kvinnors flykt från 
landsbygden återfinner vi förlorares synsätt. Viksten problematiserar 
inte i någon högre utsträckning att många kvinnor börjat lämna 
landsbygden, utan hans blick fokuserar i högre utsträckning på de 
män som fanns kvar. Genom hans karaktärer visas de generations-
konflikter som fanns och särskilt de äldre männens perspektiv. Det 
patriarkala drag som delvis fanns kvar på landsbygden (Malmvattnet) 
på 1920- och 1930-talen ses här delvis som en anledning till att kvin-
norna försvinner. Märta, som tillsammans med brodern flyttade till 
Stockholm, gjorde det delvis för att faderns konservativa sätt att styra 
familjen fick henne att ge sig iväg. Att patriarkala mönster levde kvar 
länge på landsbygden vet vi redan, men de skönlitterära skildringarna 
visar på komplexiteten i vad som sker när gamla mönster upprätthålls 
i tider av förändring – något vi kan gissa oss till men likväl inte får 
fram genom sedvanligt ekonomisk-historiskt material. Kvinnorna ses 
genom de äldre männens ögon och dessa utrustas med en konservativ 
syn på kvinnor. Viksten lyfter också fram tidstypiskadrag i fädernas 
syn på döttrar och deras frigörelse, både från fäderna men även från 
landsbygdens utstakade liv åt dem. Genom Erssons funderingar kan 
vi få fatt på att vad som skulle kunna ses som ett enkelt konservativt 
perspektiv på tillvaron är en komplex hållning, där de yttre krafterna 
får den enskilda romanfiguren att vackla i en hållning som varit hans i 
flera decennier. 

Browallius låter oss se hur de kvarvarande männen, förlorar-
na, reflekterar över frånvaron av kvinnor på ett sätt som inte görs i 
Vikstens och Saljes romaner. Genom karaktärerna Paul och Evert, 
Karl-Agusts söner, visar Browallius känslorna hos de män som blev 
kvar, och hur deras reproduktiva vardagsliv förändrades. Detta har 
ekonom-historiker inte ägnat någon större uppmärksamhet, utan fo-
kus har snarare varit på könsöverskridande arbetsuppgifter i själva 
jordbruksarbetet.102 Att kvinnorna lämnat landsbygden innebar att 

                                                 
102 Se dock diskussion i Flygare (1999) s. 216-225, där användning av frågelistor från 
tidigt 1900-tal visar att män tyckte det var förnedrande att genomföra reproduktiva 
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könsarbetsdelningen inte bara förändrade kvinnors möjligheter, utan 
även mäns ansvarsområden behövde vidgas till att omfatta reproduk-
tiva sysslor. Kvinnors flykt från landsbygden är inte särskilt tydlig i 
Saljes och Vikstens romaner men är högst påtaglig i 1950-talets Löve. 
Där tidigare generationers män sannolikt kunnat undvika de repro-
duktiva sysslorna, blev det under 1950-talet allt svårare – för de ogifta 
männen. Browallius ger oss en inblick i hur romanfigurerna försökte 
hantera ett skifte i hur landsbygden skulle komma att vara samman-
satt, en inblick som kan ge upphov till nya frågeställningar om till 
exempel arbetsdelningens utseende. 
 
 
Romanläsning med samhällen i fokus 
 
Vi har visat hur skönlitteraturen förmår öppna historikers ögon för 
nya eller mer komplicerade sammanhang samt för försök att skapa 
mening i en förlorarroll. Det har i lägre eller högre grad handlat om 
hur individer tolkar sin situation och försöker göra den begriplig på 
avgränsade områden av personernas liv. Men i romanerna finns även 
mer abstrakt tänkande om större ekonomiska och sociala samman-
hang. Dessa vardagliga föreställningar om större sammanhang kan 
man tro delades av många i författarens samtid och är av det skälet 
värda att uppmärksamma i en avslutande diskussion. 

Salje återger hur två av romanfigurerna tänker om de större 
sammanhang som småbyarna ingår i och som tvingar folket i dessa att 
ändra sitt invanda sätt att leva. Kjells och Andreassons uppfattning 
formas i opposition mot den föreställning om småbyarnas dystra 
framtid som finns i samhället i stort.103 Salje låter Andreasson ha lyss-
nat på ett föredrag om jordbrukets framtid i kyrkbyn och ger detta ett 
innehåll som avspeglar en på sin tid rätt vanlig uppfattning bland 
bonderörelsens företrädare om hur många nationalekonomer och 
andra såg på saken. Andreasson gör denna uppfattning mindre märk-
värdig genom att konstatera att folket i Motorpa utan att känna till 
siffrorna hade räknat ut detta. De hade upptäckt att det var lättare att 

                                                                                                              
sysslor som förknippades med hushållsarbete. Se äv. Lissa Nordin, Man ska ju vara 
två: Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd (Stockholm, 2007) för en samtida 
undersökning om ensamstående mäns villkor. 
103 Salje (1953/1942) s. 18-19, 108-109. 
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leva i ett modernt samhälle. Därför hade bruket tagit all ungdom och 
alla ville fram till kyrkbyn.104 

Men Salje låter Andreasson och Kjell se också något annat, 
något som sår tvivel på den nationalekonomiska tolkningen av de 
större sammanhangen. Första steget är en slags förminskning av 
sammanhangen till de lokala förhållandena. Det förminskade sam-
manhanget handlar om att det gick att försörja sig som bonde i byn, 
bara man fick den hjälp som folket i städerna redan hade fått. De 
hade vägar och elektricitet och skolor. Till det lilla som behövdes för 
att få sin utkomst i Motorpa hörde också att skolan öppnades. En 
skola var nämligen det som gjorde att folket i byn kunde hänga med i 
sin tid och följa vad som hände ute i världen. Ingen ville slå sig ner i 
en by och skaffa barn till världen, om byn saknade skola.105 Ett alter-
nativt större sammanhang förs in i Kjells och Andreassons tankar, ett 
sammanhang som handlar om rättvisa mellan folket i städerna och 
folket på landsbygden. Dessutom sätts småbyarna in i ytterligare ett 
större sammanhang, det befolkningsmässiga. Salje griper tillbaka på 
föreställningar som hade sina rötter längre bak i tiden och haft en 
stark ställning fram till första världskriget i den allmänna diskussionen 
om samhällsutvecklingen i ett framväxande industrisamhälle. Enligt 
den utgjorde bondeklassen folkets fysiska reserv. Den föreställningen 
gav jordbruket och landsbygden en väsentlig eller rent av avgörande 
roll för samhället i stort.106 

Vi möter här ett sätt att tänka som torde vara vanligt hos 
personer eller grupper som utsätts för starkt förändringstryck i en 

                                                 
104 En av de ekonomer som bonderörelsens företrädare menade stod för en upp-
fattning av det slag Salje beskriver var Eli Heckscher. Se Åke Gullander, ”Lands-
bygdens romantik”, i Christian Barthel och Hugo Osvald (red.), Den svenska jorden. 
Radioföredrag 1945–1946 (Stockholm 1946) s. 211. 
105 Salje (1953/1942) s. 244-245, 303-304. 
106 Idéerna om bondeklassens företräden kom till uttryck i många sammanhang åren 
omkring sekelskiftet 1900. I Norrlandskommitténs betänkande 1904 sågs bonde-
ståndet som folkets fysiska reserv: ”Bondeståndet lever i ett slags organiskt sam-
band med naturen, som håller dess blod friskt. … ett land utan bönder, ett land som 
till väsentligaste del levat upp sitt folkkapital, är ett land utan framtid.” Enligt detta 
synsätt var bondens arbete och levnadssätt hälsosammare än industriarbetarens. 
Bondens oberoende ställning utvecklade hos honom en självständighet, ett tempe-
rament av seg uthållighet och motståndskraft. Stads- och industribefolkningen 
drabbades däremot av en fortgående fysisk och andlig degenerering, som krävde att 
friskt blod tillfördes från landsbygdens befolkningsöverskott. Citatet återfinns i 
Morell (2001) s. 28-29. 
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pågående samhällsomvandling. Förändringskrafterna förminskas ge-
nom att påstå att det bara behövs små insatser för att motverka deras 
negativa konsekvenser i det egna fallet. Och därtill insatser som skap-
ar rättvisa förutsättningar jämfört med andra grupper. I Saljes roman 
ses jordbruket som i grunden lönsamt, därför att man kunde försörja 
sig på det. Samtidigt förstoras småbyarnas betydelse genom föreställ-
ningen att den egna näringen eller gruppen fortfarande spelade en 
avgörande roll för samhället i stort. Vardagligt tänkande av det slag 
som Saljes romanfigurer ger exempel på, när de funderar över vad 
som behövs för att blåsa liv i byn, präglar förmodligen i långt högre 
grad än mer sofistikerade, vetenskapliga föreställningar folks sätt att 
uppfatta sin verklighet. Det rör sig om försök att skapa mening åt 
större sammanhang och förändringskrafter på ett sätt som lämnar 
utrymme för att göra något åt den utsatta situationen. Så låter Salje 
också Kjells och Andreassons funderingar om föredraget omedelbart 
leda över i ett resonemang om hur de kan få igång den nedlagda kvar-
nen. 

Den ekonomisk-historiska konsten att läsa skönlitteratur har 
potential att generera mer komplexa bilder av socio-ekonomiska 
sammanhang än vad tolkningen av gängse källmaterial kan. Läsningen 
kan därtill ge idéer om andra sammanhang att undersöka än vad som 
är brukligt. Romanernas perspektiv gör också att förbisedda förhål-
landen kan uppmärksammas. Spaningen efter vardagliga föreställning-
ar om ekonomiska och sociala sammanhang underlättas slutligen 
också av skönlitterär läsning. 
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Summary in English: 
 
On the economic historical art of reading fictional literature 
 
The economic-historic art of reading novels has the potential to gen-
erate more complex images of social and economic contexts than 
what the analysis of more traditional source material sometimes can. 
Studying novels can also give ideas of researching other circumstances 
than are perhaps common within economic history. The novel’s per-
spective makes it possible to observe overlooked circumstances. Fi-
nally, the reading of novels can make a search for the everyday per-
ceptions of economic and social circumstances easier. This is how the 
reading of novels can contribute to economic historic research. 

At the heart of our reading are the economic and social pro-
cesses and contexts against which the main plot is usually told. Three 
novels from the first half of the twentieth century have been used. 
They all depict life in the countryside and by using these we try to 
uncover ideas about reactions to the technical and organizational de-
velopment in farming, the migration from the countryside, especially 
by young women, and the economic inequalities between the urban 
life and the countryside. 
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Globalisering och inkomstskillnader: 

Ett minerat forskningsfält 

 
Lars Magnusson 

 
 
 
I den pågående samhällsdebatten finns det olika, ofta kraftfullt formu-
lerade, uppfattningar om förhållandet mellan ekonomisk globalisering 
och inkomstspridning. Inte sällan språkar man då om olika saker. En 
del talar om att globala inkomstskillnader minskar eller ökar mellan 
länder och regioner. Andra poängterar skillnader inom länder. Detta är 
olika saker och slutsatserna kan därför bli olika beroende på vilka 
skillnader som fokuseras. Syftet här är att diskutera båda dessa 
aspekter av ökade eller minskade inkomstskillnader och frågan om 
kopplingen till ekonomisk globalisering under de senaste årtiondena. 
Vilka synpunkter och teorier har framlagts om detta? Kan man gene-
ralisera när det gäller det empiriska läget i forskningen? Och till sist: 
kan historien lära oss någonting om kopplingen mellan inkomst-
olikheter och ekonomisk globalisering? 
 
 
Den globala ojämlikheten 
 
När det gäller den globala ojämlikheten kan man kanske tala om två 
starkt polariserade skolor, här benämnda den ’pessimistiska’ och den 
’optimistiska’ skolan. När det gäller optimisterna använder sig forskare 
som Richard Barro, Xavier Sala-i-Martin, Angus Maddison, Surjit S. 
Bhalla och Glenn Firebough av BNP per land som vägs i förhållande 
till landets relativa folkmängd.1 Med hjälp av ett sådant mått kan de 
visa hur ojämlikheten i världen har tenderat att minska sedan 1970-

                                                 
1 Se bl. a. Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective (Development 
Centre Studies, OECD 2001), Surjit S. Bhalla, Imagine there is no Country: Poverty, 
Inequality, and Growth in the Era of Globalization (Washington, DC 2002); Glen Fire-
baugh och Brian Goesling, ”Accounting for the recent decline in global income 
inequality”, American Journal of Sociology 110:2 (2004). 
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talet. Med andra ord har den våg av globalisering som kännetecknar 
de tre senaste decennierna lett till minskade istället för ökade klyftor i 
världen. De framhåller alltså den så kallade konvergenstesen. Över tid 
finns det enligt detta synsätt en tendens mot att inkomster konverge-
rar. Vi blir alltmer lika varandra världen över mätt i inkomster. Ob-
servera dock att de utgår från inkomsten per individ oavsett landstill-
hörighet (se vidare diskussionen om olika mått nedan). Det betyder 
att mellan länder kan fortfarande skillnaderna öka medan skillnaderna 
minskar mellan individer. Tar man till exempel de fattigaste länderna i 
Afrika och jämför med de rikaste i Väst har skillnaderna (alltså mellan 
länder) snarast ökat över tiden.2  

Forskare som Sala-i-Martin tar även fram antalet relativt och 
antalet absolut fattiga i världen som argument för att framvisa denna i 
grunden ljusa bild. Världsbanken använder sig av måttet 1,25 dollar 
per dag och person i inkomst som gräns för ’extrem’ fattigdom (the 
poverty line). Visserligen finns här betydande metodologiska problem 
särskilt när man skall definiera inkomst i form av så kallade PP-dollars 
(power purchasing dollars) så att de betyder samma sak i USA som i Mali. 
Även valet av basår påverkar resultatet ganska avsevärt. Men som 
Sala-i-Martin har påpekat så blir resultatet entydigt oavsett om man 
tar hänsyn till de (åtta) vanligaste måtten att mäta inkomstutveckling-
en: fattigdomen särskilt i relativa termer har minskat kraftigt under de 
senaste trettio åren. I sin senaste Global Monitoring Report (2013) visar 
Världsbanken att andelen extremt fattiga som lever på mindre en 1,25 
dollar om dagen har gått ned från 43,1 procent till 20,6 procent mel-
lan åren 1990 och 2010. Samtidigt har antalet fattiga enligt denna de-
finition minskat i absoluta tal från cirka 1,9 till 1,2 miljarder. Banken 
räknar med en fortsatt reducering fram till 2015 då andelen skulle 
utgöra 15,5 procent och antalet 970 miljoner.3 Även om detta är posi-
tivt kan man notera att Världsbanken sedan 2007 års rapport tonat 
ned snabbheten i fattigdomsreduktionen. Då beräknade man att ande-
len fattiga år 2015 skulle ha minskat till cirka 12 procent och antalet 
fattiga till 721 miljoner människor. Men den finansiella och ekono-
miska kris som inträffade 2008 har uppenbarligen tonat ned förvänt-
ningarna.4 Andelen och antalet fattiga fortsätter också att vara alarme-
rande särskilt i Afrika söder om Sahara där i stort sett häften av be-

                                                 
2 Maddison (2001). 
3 World Bank, Global Monitoring Report (Washington, DC 2013) s. 5 
4 World Bank, Global Monitoring Report (Washington, DC 2007). 
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folkningen lever med en inkomst under 1,25 dollar-strecket (2010), 
det vill säga 414 miljoner människor. Räknat på annat sätt innebär det 
att drygt en tredjedel av världens allra fattigaste återfinns i Afrika sö-
der om Sahara. Mätt i absoluta tal har fattigdomen där även ökat kraf-
tigt sedan 1990, från 289 till alltså 414 medan andelen sjunkit något, 
från 56,5 till 42,3 procent. 

Med undantag för Afrika söder om Sahara har både andelen 
och antalet fattiga minskat sedan 1990. Men minskningen är ojämnt 
fördelad. Det är framförallt den dramatiska förbättringen i Östasien 
som har lett till den snabba reduceringen av fattigdom totalt sett. År 
1990 fanns det 924 miljoner fattiga i Östasien och andelen var lika 
hög som i Afrika, nämligen 56 procent. Till år 2010 hade andelen 
sjunkit till 12,5 procent och antalet till 114 miljoner. I Sydasien har 
utvecklingen också varit imponerande men inte lika omfattande, från 
en andel på 54 procent 1990 till 23 procent trettio år senare. Under 
samma tid minskade antalet fattiga i denna region från 617 till 507 
miljoner.5 Det är alltså Kina och Ostasien som står för huvuddelen av 
den positiva bilden. En liknande uppryckning under så kort tid som 
den i Kina kan knappast beläggas tidigare i den ekonomiska historiens 
annaler. 

Det är förstås den ojämna utvecklingen som främst åberopas 
av dem vi kan kalla pessimisterna. Asiens nästan en miljard människor 
som alltså tagit klivet över fattigdomsstrecket förklarar det mesta av 
den påvisade minskningen av inkomstklyftorna i världen. Men resulta-
tet ser inte lika ljust ut överallt, i synnerhet inte i Afrika söder om 
Sahara. Till det skall fogas utvecklingen när det gäller de allra mest 
fattiga, de som inte på långa vägar når upp till 1,25 dollar per dag och 
som ständigt hotas av hunger och undernäring. Hur stor del av den 
miljard som FN kallar ”fattiga” som kan räknas till denna grupp vet vi 
inte exakt och det är svårt att veta om gruppen ökar eller minskar. 
Världsbanken har antagit att andelen ökat som en effekt av finanskri-
sen 2008. Men enligt det Global Hunger Index som framställs av IFPRI 
(International Food Policy Research Institute) kanske det finns anledning till 
lite optimism om man ser till utvecklingen från 1990 till 2010. Om 
man bara ser till Afrika söder om Sahara där huvuddelen av världens 
allra fattigaste återfinns så har andelen sjunkit i sammanlagt arton 

                                                 
5 World Bank (2013), s. 5 Se bl. a. Xavier Sala-i-Martin, “The world distribution of 
income: Falling poverty and convergence period”, Draft Paper, Columbia Universi-
ty October 9 (2005).  
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länder (till exempel Kamerun, Tchad, Ghana, Namibia och Nigeria) 
medan den ökat i tio länder (däribland Burundi, Tanzania och 
Uganda). Till detta kommer elva länder där det mesta står och stam-
par.6 På det hela taget tycks detta gälla generellt när Världsbanken 
summerar dem som ’vunnit’ och ’förlorat’ i inkomst under senare år. 
De stora vinnarna är på detta sätt den medelklass som håller på att 
växa fram i Asien men även i Latinamerika, medan de stora förlorarna 
är de fem procent av världens befolkning som har det sämst ställt och 
som inte alls fått se några förstärkningar i inkomst under de senaste 
decennierna. Inte heller tycks västvärldens låg- och medelklass tillhöra 
vinnarna.7 

Men även andra problem med ’optimisternas’ syn brukar 
framhållas. Det gäller i synnerhet deras sätt att multiplicera ett ge-
nomsnittligt BNP per land med antalet invånare för att få fram sin 
gynnsamma bild. Denne ’genomsnittlige’ kines, indier eller för den 
delen europé finns inte i verkligheten eftersom inkomstskillnaderna är 
så omfattande. Bättre då, menar man, att använda individens eller 
hushållets faktiska relativa inkomst som utgångspunkt. Envist har 
Världsbankens forskare under ledning av Branko Milanovic fortsatt 
att utveckla sin metod att använda hushållsundersökningar för att 
bedöma inkomstutvecklingen över tid i ett stort antal länder. Detta 
ger med all sannolikhet en bättre förståelse av fenomenet än Gini-
koefficienter och BNP-mått. Problemet var tidigare att hushållsunder-
sökningarna inte var heltäckande utan saknades för en lång rad länder, 
och inte heller var helt tillförlitliga överallt.8 Men detta gäller inte i så 
stor utsträckning i de allra senaste undersökningarna. Problemet med 
att de inte kan användas för att göra jämförelser längre tillbaka i tiden 
än mitten av 1980-talet kvarstår, men vad Milanovic – men inte Xa-
vier-i-Martin – ändå fångar är utvecklingen av inkomstskillnader un-
der den senaste 30-årsperioden mellan individer/hushåll inom samma 
land. I likhet med Xavier-i-Martin visar Milanovic att det är relativt 
färre idag än tidigare som är mycket fattiga. Men en absolut fattigdom 
har, tyckts det enligt Milanovics data, ersatts av allt större inkomst-
klyftor. Med tanke på att människor av allt att döma värderar sin rela-
                                                 
6 IFPRI: Global Hunger Index (2013), http://www.ifpri.org/publication/2013-
global-hunger-index-0 . 
7 Branko Milanovic, “True world income distribution, 1988 and 1993: First calcula-
tion based on household surveys alone”, World Bank, World Bank Report (Washing-
ton, DC 1999) s.12. 
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tiva position (givet en viss basnivå) högre än sin absoluta, är detta en 
tydlig smolk i den glädjebägare som optimisterna serverar oss. Även 
en vägd BNP per capita kan vara missvisande om det finns mycket 
stora skillnader i inkomst och konsumtion inom länder. De höga siff-
rorna för till exempel Kina är ju ett genomsnitt som multipliceras med 
dess stora befolkning. Men om städernas medel- och överklass har en 
konsumtionsnivå som snarast påminner om västerlandets, medan 
hundratals miljoner på landet lever strax över FN:s fattigdomsstreck, 
kan sådana siffror lätt bli missvisande. 

Det senaste bidraget till diskussionen är den franske ekono-
mens Thomas Pikettys kontroversiella verk, Le Capital au XXI siècle 
(2014). Hos honom handlar det dock mera om en påstådd ökad klyfta 
när det gäller inkomsterna mellan produktionsfaktorerna arbete och 
kapital. Hans slutsatser är omstridda men stämmer de i någon grad 
har en sådan förskjutning mellan arbets- och kapitalinkomster förstås 
vida implikationer. Det gäller både på mikro- och makroplanet: för-
ändringar i spar- och investeringsbeteenden liksom när det gäller kon-
sumtion och tillväxt i stort.9 
 
 

Inkomstskillnader inom länder 
 
När det gäller hur inkomstskillnader utvecklats långsiktigt inom länder 
finns sedan lång tid tillbaka två olika etablerade synsätt. Det gäller för 
det första den så kallade Kuznets-kurvan och för det andra tesen om 
”den stora U-vändningen”. Redan på 1950-talet framförde den be-
römde ekonomen och statistikern Simon Kuznets att det fanns ett 
tydligt empiriskt mönster när det gäller inkomstfördelningen i de län-
der som redan från och med 1800-talet genomgick transitionen från 
jordbruk till industri.10 I början av denna process – den industriella 
revolutionen – tenderade inkomsterna att divergera kraftigt. Men från 
och med en bit på 1900-talet gick utvecklingen i den motsatta rikt-
ningen. Med hjälp av historisk statistik kunde Kuznets mycket riktigt 
visa hur inkomsterna tenderade att utjämnas särskilt under ’kapital-
ismens gyllene epok’ efter Andra världskriget. En sådan slutsats var 
också rimlig utifrån gängse nationalekonomisk teori. Inte minst det så 

                                                 
9 Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge 2014) s.164ff, 430ff. 
10 Simon Kuznets , “Economic growth and income inequality”, The American Eco-
nomic Review 45 (1955). 
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kallade Heckscher-Ohlinteoremet pekade på det sannolika i en utjäm-
ning av produktionsfaktorernas (arbete och kapital) avkastning på 
lång sikt givet någorlunda öppna ekonomier och en fri utrikeshandel. 
Den ortodoxa synen i detta sammanhang kom att stadfästas av Paul 
A. Samuelsson och Wolfgang Stolper på 1940-talet.11 De menade 
dock samtidigt att det fanns starka inhemska krafter i form av organi-
serade intressen som gärna sökte motverka en sådan utveckling om 
den gick stick i stäv med deras (sär)intressen. 

Men denna optimistiska syn på konvergens och minskade 
skillnader kom på 1980-talet att kritiseras hårt. Istället lanserades teo-
rin om ”the Great U-turn”, det vill säga att inkomsterna historiskt först 
kom att utjämnas för att sedan divergera igen.12 För att styrka detta 
synsätt gick det att peka på hur inkomsterna både mellan länder och 
regioner och inom länder konvergerade under ’kapitalismens gyllene 
period’ under 1950- och 1960-talen. Det exempel som ofta nämns i 
sammanhanget är USA som upplevde minskade inkomstskillnader 
under åren av Great society under Lyndon Johnson och Richard Nixon. 
Från och med början av 1980-talet kom de dock, som vi sett, att öka 
raskt igen. I enlighet med detta synsätt fanns det anledning att anta att 
fenomenet även gällde andra länder i den industrialiserade världen. 
Mer exakt vad detta berodde på har diskuterats i förvånansvärt liten 
utsträckning av ’U-kurvans’ anhängare. I allmänhet har det räckt med 
att hänvisa till den holländske ekonomen Jan Tinbergens – mer om 
honom nedan – och andras resonemang om den tekniska utveckling-
en samt den ökade efterfrågan relativt sett på mera utbildad arbets-
kraft. 

De flesta forskare idag delar nog uppfattningen att tesen om 
ett slags U-kurva tycks stämma bra för stora delar av världen: in-
komstskillnaderna har tenderat att öka igen sedan 1980-talet efter att 
tidigare ha minskat. Men skillnaden mellan olika länder är påfallande 
och det är svårt att dra riktigt entydiga slutsatser. Den kanske mest 
genomgripande undersökningen av inkomstskillnadernas utveckling 
på nationell nivå har utförts inom ramen för LIS–projektet (Luxem-
burg Income Study) som är ett samarbete sedan 1983 mellan över trettio 

                                                 
11 För detta, se bl. a. Lars Magnusson, Teorier om imperialism och globalisering (Stock-
holm 2002). 
12 Bennett Harrison och Barry Bluestone, The Great U-turn: Corporate Restructuring and 
the Polarizing of America (New York 1988). 
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nationella statistiska myndigheter i världen.13 För att analysera in-
komstskillnader över tid från slutet av 1960-talet har man bland annat 
använt sig av data för sammanlagt sexton länder. Man använder sig av 
olika typer av data utöver Giniindex, men med syfte att göra dem 
jämförbara mellan länder. På basis av LIS har forskare kunnat visa på 
en signifikant stegring sedan 1960-talet av inkomstskillnaderna i två av 
OECD-länderna, nämligen USA och Storbritannien.14 Särskilt ök-
ningen av Gini-koefficienten var synnerligen kraftig i Storbritannien 
mellan 1969 och 1999. Också andra länder upplevde ökade inkomst-
skillnader från 1960-talet och fram till millenieskiftet, men inte lika 
dramatiska. Det gäller Österrike, Finland, Italien, Australien och Lux-
emburg. I andra länder kan man spåra en liten ökning av inkomst-
skillnaderna. Det gäller till exempel Norge, Belgien och Danmark. I 
några andra länder hade ’jämlikheten’ snarast ökat: i Tyskland, Frank-
rike, Nederländerna, Kanada och Sverige. Detta gäller alltså under i 
grova tal trettioårsperioden fram till omkring år 2000. Av allt att döma 
tycks utvecklingen ha gått i en annan riktning sedan dess i de flesta av 
de nyss nämnda länderna, särskilt Tyskland och Sverige.15 Överhu-
vudtaget är periodiseringar oerhört viktiga för det resultat vi erhåller. 
Med en alternativ beräkning av data utifrån LIS kommer Timothy 
Smeeding därför fram till något annorlunda slutsatser.16 Enligt honom 
är trenden mot ökade inkomstskillnader inom Europa mera tydlig, 
särskilt under 1980-talet. Men i vissa länder händer inte så mycket, 
och det gäller särskilt Danmark och Slovenien (alltså fram till början 
av 2000-talet). På det hela taget har forskare som använt LIS varit 
försiktiga när det gäller att dra entydiga slutsatser och visar fram en 
ganska splittrad bild  

Till sist kan dock konstateras att de flesta delar uppfattning-
en att skillnaderna inkomst mellan länder och regioner, mätt i Gini 
enligt konventionell metod, visserligen kanske minskar men att de 
fortsätter att vara stora och i hög grad stabila över tid. Fortfarande 
kännetecknas Afrika och Latinamerika av mycket höga Gini-tal me-

                                                 
13 Anthony B. Atkinson, “The Luxembourg Income Study (LIS); Past, present and 
future”, Socio-Economic Review 2 (2004) 
14 François Nielsen, ”Exactly how has income inequality changed? Patterns of dis-
tributional change in core societies”, Luxembourg Income Study Working Papers no 422 
(2005). 
15 Nielsen (2005). 
16 Timothy Smeeding, ”Globalization, inequality and the rich countries of the G-20: 
Evidence from LIS”, Luxembourg Income Study Working Papers no 320 (2002). 
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dan Västeuropa fortfar att vara en särskilt jämlik region när det gäller 
inkomster. I det forna Östblocket har inkomstskillnaderna tydligt 
stigit sedan murens fall. Detsamma gäller Asien. Som bland andra 
François Bourguignon starkt framhävt är det frapperande hur in-
komsterna tycks divergera alltmer inom länder och att det inte minst 
tycks gälla the emerging countries särskilt i Asien, medan den snabba 
industrialiseringen i till exempel Brasilien inte tycks ta död på den 
historiskt sett mycket stora inkomstojämlikheten.17 Den stora frågan 
är då förstås varför vi inte här kan spåra den Kuznets-kurva som tyck-
tes gälla när Väst en gång industrialiserades. Vilka krafter är det som 
motverkar detta och som snarare tycks öka inkomstskillnaderna? Och 
detta till trots att det i länder som Kina och Indien håller på att växa 
fram en omfattande medelklass på omkring en halv miljard människor 
vardera? 
 
 

Kopplingen till globaliseringen 
 
Under de senaste decennierna har tesen drivits att det i synnerhet är 
den ekonomiska globaliseringen som driver fram de nya mönster av 
inkomstskillnader som vi tycker oss kunna skönja, det vill säga i grova 
drag en minskad skillnad mellan länder (om vi accepterar ’optimister-
nas’ sätt att räkna) samtidigt som skillnaderna ökar inom länder. USA:s 
förre arbetsmarknadsminister Robert Reich var tidigt ute i sin inflytel-
serika The Work of Nations från 1992 där han menade att den ’nya eko-
nomin’ (kommer någon ihåg den?) som byggde på tjänster och ett 
utökat kunskapsinnehåll, framdriven av teknisk utveckling men även 
ökad globalisering, mer eller mindre förutsatte ökade löneskillnader, 
särskilt mellan utbildad och lågt utbildad arbetskraft.18 Den ovan 
nämnde Jan Tinbergen var redan tjugo år före detta inne på samma 
spår när han talade om kapplöpningen mellan teknologins nyvinning-
ar och utbildningssektorns utbyggnad. Medan teknisk utveckling pre-
mierade de utbildade arbetarna, såg utbyggnaden av utbildningssyste-
met till att löneanspråken hölls nere. Utvecklingen gick dock otvety-
digt mot ett ökat kunskapsinnehåll i produktionen när de gällde de 
’gamla’ industriländerna.19 

                                                 
17 François Bourguignon, La Mondialisation de l´inégalité (Paris 2012). 
18 Robert Reich, The Work of Nations: Capitalism in the 21st century (New York 1991). 
19 Jan Tinbergen, Income Distribution; Analysis and Policies (Amsterdam 1975). 
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Mot denna bakgrund växte det från slutet av 1990-talet fram 
ett synsätt bland forskare och debattörer som har kommit att kallas the 
Atlantic consensus.20 Huvudbudskapet var att globaliseringen pressar 
ned lönerna för den outbildade arbetskraften, medan personer med 
unika kunskaper och kompetenser drar ifrån inkomstmässigt. Men 
detta gäller bara i länder som är relativt öppna och där inte olika typer 
av regleringar på arbetsmarknaden i praktiken hindrar lönerna från att 
falla. I länder där sådana regleringar finns blir resultatet istället att 
arbetslösheten ökar. I slutet av 1990-talet tycktes detta scenario passa 
särskilt bra in på skillnaderna mellan USA och Västeuropa när det 
gäller arbetsmarknadens utveckling. För USA:s del tycktes empiriska 
undersökningar bekräfta att löneskillnaderna ökade. Orsaken måste 
vara konkurrensen från låglöneländernas arbetskraft – antog man. På 
samma sätt var arbetslösheten relativt större i Västeuropa. I Västeu-
ropa förutsattes man därför köpa en högre så kallad ”reservationslön” 
– den lägsta lön som accepteras av löntagare för att låta sig anställas – 
med en högre arbetslöshet. 

Men frågan är: finns det belägg för att globaliseringen pres-
sar ned lönerna särskilt för lågutbildad arbetskraft samtidigt som den 
höjer lönerna inom mer kunskapsintensiva branscher? Att svara enty-
digt på denna fråga är inte alls enkelt. Bara att utröna hur löner rör sig 
över tid kräver ett omfattande metodologiskt arbete och god empiri. 
Till att börja med krävs jämförbara, heltäckande och någorlunda pålit-
liga undersökningar som helst även tar hänsyn till mer än enbart löne-
inkomster, det vill säga innefattar sådant som transfereringar, skatter, 
sociala förmåner osv. En kanske mer relevant utgångspunkt är i så fall 
hushållets gemensamma och totala inkomster, men då måste man ta 
hänsyn till att inkomsterna starkt påverkas av olika medlemmars för-
värvsfrekvens. Mot denna bakgrund kan man inte automatiskt för-
vänta sig att löner och inkomster rör sig på ett liknande sätt över tid. 
Att dessutom jämföra mellan länder är mycket komplicerat. I ännu 
högre grad är det svårt att kunna förklara vad sådana rörelser i relativa 
löner beror på. Vid sidan av ökad global handel mellan länder kan 
man naturligtvis även tänka sig att olika typer av regleringar inom 
olika länder spelar stor roll. 

Kanske är det så att ökade inkomstskillnader – och än mer 
löneskillnaderna – beror på att de lågutbildade arbetarna tappar mark 

                                                 
20 Se t. ex. Anthony B. Atkinson, Is Rising Income Inequality Inevitable? A Critique of the 
Transatlantic Consensus (Helsinki 1999). 
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relativt sett.21 Men det är inte alls givet. Många menar istället att det är 
de övre skikten som drar ifrån. Detta är även ett av de bärande ele-
menten i Pickettys ovan nämnda kontroversielle bidrag till diskuss-
ionen.22 Framförallt gäller det dem dem med inkomster i den allra 
högsta percentilen. Här återfinns ’de superrika’ vars inkomster ökar 
snabbast av alla. Denna iakttagelse passar väl in på den superstar theory 
som lanserades redan för mer än tjugo år sedan.23 För att till en början 
förklara de exceptionella inkomster som hade börjat tillfalla popstjär-
nor och fotbollspelare kom den att utvecklas till att även gälla före-
tagsledare, innovatörer och liknande. Enligt sådana teorier bidrar 
övergången till en mer kunskapsbaserad tjänsteekonomi, liksom allt-
mer globaliserade marknader, till framväxten av en liten grupp super-
rika som drar ifrån resten mätt i inkomster. Det går att åberopa en hel 
del empiri för att stödja en sådan tes. Man kan till exempel peka på 
inkomstskillnaderna mellan ledande företagsledare och ’vanliga’ arbe-
tare i USA som ökar allt snabbare, ett fenomen som också gäller för 
de flesta andra länder. En stor del av de ökade inkomstskillnaderna 
under 1980- och 1990-talen i USA och kanske också andra Västländer 
beror alltså snarare på att de rika blivit ännu rikare än att inkomsterna 
längst ned i hierarkin minskat särskilt mycket relativt sett (som en 
effekt av låglönekonkurrensen i en allt mera globaliserad värld). Frå-
gan är då förstås om globaliseringen kan förklara förekomsten av de 
superrika och deras förbättrade position under de senaste årtiondena. 
Ett sådant samband kan föreligga men helt säker kan man inte vara. 

En del vill gå så långt som att underkänna de faktorer som 
ofta utnämns som orsaker till ökade inkomstklyftor, åtminstone i 
USA, nämligen utrikeshandeln, finanskapitalets globalisering och IT. 
Till exempel hävdar flera forskare att det istället handlar om politik.24 
Den amerikanska politiken har systematiskt sedan 1970-talet särskilt 
gynnat de rika, i synnerhet de superrika, på medelklassens bekostnad. 
Detta har inte minst skett genom successiva nedskrivningar av skatter 
och en dramatiskt minskad progressivitet i skatteskalorna. Denna 
utveckling har pågått under både Ronald Reagans, George Bushs, Bill 
Clintons och George W Bushs presidentskap och Barack Obama har i 
                                                 
21 Milhanovic (2013). 
22 Piketty (2014) s. 432ff. 
23 Sherwin Rosen, ”The economics of superstars”, American Economic Review 71:5 
(1981). 
24 Jacob S. Hacker och Paul Pierson, Winner-Take-All Politics: How Washington Made 
the Rich Richer – and Turned Its Back on the Middle Class (New York 2010). 
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detta avseende inte betytt någon förändring. De rika har blivit allt 
rikare och drar ifrån inkomstmässigt i allt snabbare takt.25 

Skulle Atlantic consensus gälla borde man också förvänta sig ett 
positivt samband mellan öppenhet (för global handel med varor, kapi-
tal och arbete) och stigande inkomstskillnader inom ett land. En av de 
få som försökt mäta ett sådant eventuellt samband är ekonomen Vin-
cent Mahler. Han finner ett visst samband mellan ett lands öppenhet 
när det gäller internationella finanser och inkomstskillnader (mätt i 
Gini-koefficienter). Men på det hela taget finner han inget direkt posi-
tivt samband om man använder sig av en mera komplex – och för-
modligen mera realistisk – definition av globaliseringsgrad där till ex-
empel den andel av BNP som utgörs av ett lands utrikeshandel in-
går.26 

Även när det gäller frågan om en eventuell koppling mellan 
ekonomisk globalisering och observerade förskjutningar mellan och 
inom länder finns olika synsätt inom forskningen. Det finns åt-
minstone två olika positioner att redovisa när det gäller det aktuella 
forskningsläget. För det första har vi att göra med anhängare av den 
Atlantic consensus-tes som redan beskrivits och som starkt betonar att 
en förändrad arbetsfördelning globalt sett och en ökad lönekonkur-
rens framförallt för outbildad arbetskraft drivs fram av en ökad inter-
nationalisering av ekonomierna. På senare tid har den till exempel 
framförts starkt av fransmannen François Bourguignon som menar 
att teknisk utveckling av arbetskraftsbesparande natur tillsammans 
med en mer global handel skapat förutsättningar för relativt sett sjun-
kande inkomster för lågutbildad arbetskraft.27 Samtidigt har ökade 
economies of scale lett till en förskjutning i inkomster mellan arbete och 
kapital vilket skapat ’superinkomster’ för vissa skikt. Detta skulle i sin 
tur förklara den ökade förekomsten av superrika vilket spär på in-
komstskillnaderna. Enligt Bourguignon gäller detta scenario inte bara 
de gamla industriländerna utan även emerging economies, i synnerhet 
Kina. 

För det andra finner vi forskare som är mera skeptisk till 
globaliseringens allomfattande effekter. Genom att studera Gini-
koefficienters utveckling över tid menar den engelske ekonomen 
                                                 
25 Hacker och Pierson (2010). 
26 Vincent Mahler, “Economic globalization, domestic politics, and income inequali-
ty in the developed countries: A cross-national study”, Comparative Political Studies 37 
(2004). 
27 Bourguignon (2012). 
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Anthony Atkinson att det för de flesta industriländer gällde att Gini 
minskade från 1930-talet fram till 1950-talet. Utvecklingen därefter 
har varit splittrad, men att läget var relativt sett stabilt under 1950-
talet och fram till 1970-talet. För det flesta rika länder ökade Giniin-
dex kraftigt igen under 1980-talet. Utvecklingen sedan 1990-talet har 
varit ännu mera splittrad. I USA och Storbritannien (efter en mycket 
kraftig uppgång under 1980-talet) har den varit ganska stabil medan 
Giniindex ökat i till exempel Tyskland och Sverige. För många länder 
gäller till och med att Giniindex sjunkit något under de allra senaste 
åren. Överhuvudtaget menar Atkinson att beläggen för att just globa-
liseringen skulle kunna förklara ökade inkomstskillnader i dessa typer 
av länder är ganska svaga. På det hela taget inleds nämligen utveck-
lingen mot ökade inkomstskillnader redan på 1960-talet. Dessutom är 
det snarast de ökade inkomsterna för den högsta percentilen som är 
viktigast när det gäller att förklara ökade inkomstskillnader sedan 
1990-talet, inte att de lågutbildades inkomster har pressats ned.28 
 
 
Kan historien hjälpa oss? 
 

Vi har hittills inte kommit så långt när det gäller att förstå det otvivel-
aktigt mycket komplexa sambandet mellan globalisering och inkomst-
klyftor. Vi vet inte med säkerhet om globalisering skapar ett mönster 
som the Atlantic consensus föreslog (i så fall går det mycket sakta). Vi 
tycks kunna fastslå, för det första, att andelen som faller under FN:s 
absoluta fattigdomsstreck minskar och att de superrikas andel av värl-
dens samlade inkomster tycks ha ökat kraftigt under de senaste de-
cennierna. Men vi vet inte ens om världen går mot ökad konvergens 
eller om det är tvärtom. Världsbanken kunde visserligen nyligen basu-
nera ut att världens samlade Giniindex hade fallit något under de sen-
aste åren, men om detta är en trend som kommer att hålla i sig vet vi 
mycket lite om.29 

För att återvända till frågan om globaliseringens inverkan 
kan vi fråga oss om det hjälper att ta ett längre tidsperspektiv än som 
annars är det vanliga. Vågor av globalisering har tidigare sköljt fram i 
historien. Kan man utifrån detta dra några slutsatser som kan hjälpa 
oss?  

                                                 
28 Atkinson (2004). 
29 Milanovic (2013). 
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Även om globalisering inte är ett okontroversiellt begrepp är 
det svårt att undvara det. Inte minst den supersnabba industrialisering 
som vi sett inträffa i Asien, men även på andra håll, kan knappast 
förstås om vi inte erkänner betydelsen av kraftigt ökade flöden av 
varor, tjänster och kapital under det senaste halvseklet, det vill säga 
ekonomisk globalisering. Det har inte minst lett till en annorlunda 
arbetsfördelning mot tidigare. Det mönster som uppstod redan på 
1700-talet med fattiga länder i söder som levererade råvaror till rikare 
länder i norr ser inte längre ut på samma sätt. Stora företag opererar i 
en mängd olika länder och ingår i komplexa globala värdekedjor. 
Dessutom går det inte att bortse ifrån att globaliseringen lett till en 
stegrad materiell levnadsstandard i en del av världen som för femtio 
år sedan definierades som hopplöst efterbliven och för evigt (?) dömd 
att uthärda hunger och sjukdomar. Här stiger nu inkomsterna på de 
flesta håll och levnadsåldern blir allt högre. 

Samtidigt måste man erkänna att det ligger en del i det andra 
framförda argumentet, nämligen att dagens globalisering inte är 
någonting helt nytt under solen. Istället bör man se dagens ökade 
handel och marknadsutvidgning mot bakgrund av tidigare liknande 
processer. Om vi erkänner att globalisering i ekonomisk mening åt-
minstone delvis kan definieras i termer av en stegrad handel i förhål-
lande till bruttonationalprodukten (BNP), kan vi se att sådana peri-
oder inträffat tidigare i historien. Det är ofta svårt att hitta tillförlitliga 
data för handel och BNP före mitten av 1800-talet. Det som här följer 
skall därför ses som en tentativ skiss och som utgångspunkter för 
fortsatt forskning och diskussion. Mycket av den ekonomiskhistoriska 
forskningen under senare år har gällt att fastställa hur dessa perioder 
skall förstås och periodiseras. 

Ändå kan man kanske våga hävda att vi sedan mitten av 
1700-talet kan observera tre sådana perioder av ’globalisering’. Det 
gäller det sena 1700-talet, perioden efter 1850 samt den nuvarande 
vågen av globalisering som inleddes under 1960-talet. Dessa avance-
mang i internationell aktivitet avbryts av perioder då handel och kapi-
tal flödar i mer begränsad skala. Det gällde första hälften av 1800-talet 
samt årtiondena mellan 1914 och 1960. I båda dessa fall hängde det 
samman med kris- och krigsperioder: i det förra fallet Napoleonkrigen 
och de nationella motsättningar som dessa ledde till, och i det andra 
fallet, effekterna av de båda världskrigen med en mellanliggande pe-
riod av ekonomisk kris. I båda fallen utlöste krig och nationalism pro-
tektionism och ekonomisk kris. 1820- och 1830-talets Europa var 
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åtminstone ekonomiskt lika illa ute som 1930-talets. Årtiondena efter 
Waterloo kännetecknades av finanskriser i de ledande västeuropeiska 
länderna och en mycket hög arbetslöshet i till exempel Storbritannien, 
som ändå var den ledande industrinationen.  

Ser man till uppgångsfaser för globalisering är dessa å andra 
sidan kopplade till de tre industriella revolutioner som vi kan identifi-
era sedan mitten av 1700-talet.30 Den klassiska industriella revolution-
en inleddes med en början i England under 1800-talet men slår ige-
nom i västra Europa efter 1840. Den andra inleddes inte förrän mot 
slutet av 1800-talet och kommer lite senare i fas än den globalisering 
som inleds efter mitten av seklet. Den tredje, till sist, är den vi upple-
ver idag i form av en ökad tjänstefiering och informationsrevolution. 
Det är förstås inte fråga om något enkelt orsakssamband mellan ny 
teknik, marknadsutvidgning och ekonomisk internationalisering. Men 
att det finns ett samband står alldeles klart.  

Att diskutera eventuella lärdomar av tidigare perioder av 
globalisering är så mycket mer aktuellt idag mot bakgrund av att det i 
forskningen under senare år framkommit mycket nya data som gör 
det möjligt att mer bestämt kunna avgöra vad som faktiskt hände och 
vilka slutsatser som kan dras. Jag tänker närmare bestämt på den om-
fattande ekonomisk-historiska forskning som ibland går under nam-
net ’global’ eller ’komparativ’ ekonomisk historia och som innefattar 
både amerikanska och europeiska forskare. Något av en spindel i nä-
tet när det gäller denna forskning har varit Harvardprofessorn Jeffrey 
Williamson, men viktiga bidrag har också kommit från till exempel 
irländaren Kevin O’Rourke, amerikanerna Stanley Engerman, Peter 
Lindert och Robert C Allen samt Luis Bértola från Uruguay.31 Arbetet 
med att få fram bra data och hitta statistiska metoder för att våga göra 
jämförelser mellan länder och över tid har varit komplicerat och tagit 
lång tid i anspråk. Men vi kan nu känna att vi har en hel del på fötter 
när vi uttalar oss om historiska förlopp och likheter med dagens situ-
ation. Självfallet är det inte så att historien upprepar sig på något en-
kelt sätt. Det finns stora skillnader mellan då och nu. Otvivelaktigt är 
dagens globalisering mer omfattande än någonting världen tidigare 

                                                 
30 Lars Magnusson, Den Tredje industriella revolutionen – och den svenska arbetsmarknaden 
(Stockholm 2000). 
31 Det finns inte möjlighet att räkna upp ens de allra viktigaste verken här. Se dock i 
första hand Jeffrey G. Williamson, Globalisation and the Poor Periphery before 1950 
(Cambridge, MA 2006) för bra sammanfattningar av det nuvarande forskningsläget. 
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skådat. Men det hindrar inte att mycket i mönstret känns igen eller att 
vi kan våga göra vissa generaliseringar. 

Vad hände då i samband med den industriella revolution 
som inleddes i Storbritannien vid mitten av 1700-talet? Nya tekniska 
landvinningar åtföljdes av en kraftigt ökad efterfrågan inte minst från 
utlandet. Från mitten av 1700-talet hälft ökade världshandeln mycket 
snabbt och nya världsdelar – Asien och Amerika – öppnades på allvar 
för internationell handel. En ny arbetsfördelning började uppstå mel-
lan olika länder och regioner. Vissa utvecklades till att bli i huvudsak 
råvaruproducenter, medan specialiseringen för andra innebar att de i 
fortsättningen kom att koncentrera sig på att tillverka industriproduk-
ter. Redan från slutet av seklet innebar en mer kostnadsrationell pro-
duktion av tyger, kläder och andra konsumtionsvaror att hantverk och 
manufaktur på andra håll utkonkurrerades. Det klassiska exemplet här 
är Indien, men det gäller också till exempel Egypten. Som motvikt 
ökade istället efterfrågan på bomull och andra råvaror som sedan 
kunde vidareförädlas i England och lite senare även i andra europe-
iska länder. Västvärlden industrialiserades helt enkelt medan andra 
delar av världen avindustrialiserades.32 Att detta fick dramatiska följ-
der som räcker ända in i vår tid behöver knappast påtalas. 

En sådan arbetsfördelning förstärks ytterligare när en andra 
våg av globalisering svepte fram från slutet av 1850-talet. Ökad meka-
nisering och stordrift skapade allt billigare industriprodukter som sål-
des på en internationell marknad. Samtidigt tillkom nya och allt billi-
gare sätt att transportera varor på vatten och järnvägsräls. Följden 
blev vad Jeffrey Williamson och andra har visat vara en dramatisk 
förändring av relativpriserna.33 Det blev allt billigare att transportera 
industrivaror från Väst som redan tillverkades till låga kostnader. 
Samtidigt steg alltså relativpriset på råvaror av olika slag. Även dessa 
blev dramatiskt billigare att transportera. I slutet av 1800-talet för-
stärktes på detta sätt den specialisering som tillkommit redan tidigare. 
Till skillnad från 1900-talet och vår tids globalisering inträffade samti-
digt en omfattande migration av arbetskraft mellan länder. Bäst känd 
för vår del är förstås migrationen till Amerika. Men den motsvarades 
av omfattande folkförflyttningar i Asien och mellan denna kontinent 
och Afrika och Latinamerika. 

                                                 
32 Särskilt kring frågan om Indiens avindustrialisering, se Indrajit Ray, Bengal Indus-
tries and the British Industrial Revolution (1757–1857) (Abingdon 2011). 
33 Williamson (2006). 
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Mot bakgrund av att allt flera länder i väst industrialiserades 
tilltog samtidigt den globala kampen om råvaror och marknader. Sär-
skilt från och med 1870-talet skapades mäktiga kolonialsystem. Asien 
liksom Afrika började styckas upp. Det som inte blev regelrätta kolo-
nier under europeisk flagg uppdelades i intresseområden som man 
fortsatte att tvista om. I Latinamerika, som bestod av suveräna stater, 
tog sig det europeiska inflytandet formen av något som brukar kallas 
’informell’ kolonialism. Bankhusen i Londons City köpte dessa län-
ders statsobligationer som användes till att bygga järnvägar och städer 
och skaffade sig på detta sätt kontroll över deras finanser. Detta bero-
ende blev särskilt tydligt när länder som Argentina, Chile och Vene-
zuela krisade och fick svårt att betala av på lånen. Att den som är satt i 
skuld inte är fri är en sanning som inte alls begränsas till vår egen tid. 

Förmodligen innebar redan de tidiga vågorna av globali-
sering – en kraftigt ökad världshandel – att tillväxten ökade globalt. 
Man kan säga att den kaka som vi delar på blev större. Men det inne-
bar inte att alla blev vinnare. Williamson och de andra forskarna visar 
hur den nya arbetsfördelningen och specialiseringen under 1800-talet 
framkallade omfattande förändringar när det gällde fördelningen av 
inkomster. Relativprisernas förändringar sände chockvågor som på-
verkade inkomster och fördelning nästan överallt. Trots att de råvaru-
producerande länderna kunde se sin tillväxt öka på grund av en sti-
gande efterfrågan, och genom att de fick bättre betalt för de råvaror 
de exporterade, tappade de ändå relativt sett mycket mot industrilän-
derna i väst. Under andra hälften av 1800-talet blev världen alltmer 
ojämlik i termer av inkomster. 

Har nu detta, som handlar om 1800-talet och dessförinnan, 
något att lära oss om vår egen tid? Återigen: det handlar inte om enkla 
upprepningar men vi kan kanske få en viss vägledning. Även idag 
lever vi en värld av dramatiska förskjutningar som bland annat beror 
på globalisering och ökade ekonomiska flöden mellan länder och reg-
ioner. Sedan 1960-talet kan vi återigen beskåda effekterna av drama-
tiska förändringar i relativpriser som en effekt av ny teknologi, men 
också allt öppnare marknader. Den transportrevolution som på 1800-
talet skapade möjligheter till helt andra flöden av varor och tjänster än 
tidigare, motsvaras idag av en IT-revolution som drastiskt förändrar 
kostnader för att producera och transportera, men kanske i ännu 
högre grad för att dela med sig av information. Lägre löner och kost-
nader i den del av världen som tidigare kallades Tredje världen har 
skapat förutsättningar för en ny global arbetsfördelning. 
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Sedan 1970-talet har vi kunnat bevittna en omfattande in-
dustriell revolution i länder som för femtio år sedan främst fungerade 
som producenter av råvaror och födoämnen. Å andra sidan har de 
’gamla’ industriländerna istället nischat in sig på en mer tjänste- och 
kunskapsbaserad produktion som vi blivit alltmer beroende av för att 
kunna upprätthålla våra relativt sett höga löner. Kontinuerligt kan vi 
skönja hur industriprodukter tillverkade i masskala blir allt billigare, 
medan det blir allt dyrare med personliga tjänster och service. Genom 
att ligga på den teknologiska frontlinjen kan man upprätthålla ett rela-
tivt högt pris för sina insatser. Den fråga som många ställer idag är 
hur länge Nordväst kan behålla sitt teknologiska försprång och sina 
anspråk på att ha monopol på ett högt förädlingsvärde i produktion-
en. Ett tag till kanske, men successivt håller vi på att tappa detta för-
språng. Vad detta kommer att innebära vet vi inte idag. Men en följd 
blir alldeles säkert en ny förändring av relativpriser på så sätt att kost-
naderna för arbetskraft i Syd stiger till samma nivåer som i Nord. Vad 
detta i sin tur betyder för oss i Nord kan vi ännu bara ha diffusa upp-
fattningar om. Ytterst handlar det också om hur vi på denna grund 
skall lyckas bygga en global ekonomi som är hållbar när det gäller 
miljö och klimat. Frågorna är många men svaren är svåra att tyda än 
så länge. 

Vissa paralleller kan vi förmodligen dra utifrån vår historiska 
erfarenhet av tidigare perioder av globalisering. Liksom på 1700- och 
1800-talen kan vi våga dra slutsatsen att tillväxten ökar och vår ge-
mensamma kaka blir större. Förmodligen borde effekterna i materiell 
standard bli ännu större nu, eftersom en mängd länder håller på att 
industrialiseras på bred front, med allt vad detta innebär i form av 
inkomster och konsumtion. Men det finns andra sidor av denna pro-
cess som är mer bekymmersamma. Vi har redan nämnt de påfrest-
ningar som en ökad konsumtion och industrialisering kommer att få 
för vår miljö. Till detta kommer även andra effekter där vi på ett di-
rekt sätt kan göra referenser till 1700- och 1800-talens erfarenheter av 
globalisering. 

Fördelningen av inkomster påverkas, som vi redan nämnt. I 
slutet av 1800-talet tycks generellt sett inkomstklyftorna ha ökat. Vi 
kan även nu se sådana tecken, speciellt inom länder. Men mönstren är 
komplexa. Vi får nöja oss med att konstatera att det alltid tycks finnas 
vinnare och förlorare i samband med kraftiga utbudschocker som i 
sin tur leder till förändrade relativpriser. Det är sällan så entydigt att 
hela länder eller regioner befinner sig på den ena eller andra sidan. 
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Istället uppstår komplexa processer som ökar eller minskar inkomst-
skillnader inom länder och regioner. Samtidigt kan utvecklingen vara 
så dramatisk att den får kraftiga sociala och politiska återverkningar. 
 

 
Politisk ekonomi 
 
Kan man alltså lära sig någonting ytterligare, som vi egentligen inte 
talat om tidigare, genom att dra paralleller till 1800-talet? Ja, förmodli-
gen att sådana chocker alltid tycks få politiska följdverkningar. Inom 
länder skapar en förändrad fördelning av inkomster spänningar av 
olika slag mellan individer och grupper. Vissa branscher och näringar 
får det svårt att konkurrera när billiga varor flyter över gränserna. De 
får se sina inkomster minska eller försvinna. Andra gynnas istället av 
en sådan utveckling. De får kapital över till att expandera och utvidga. 
I detta läge går de som tycker sig förfördelade ofta till det politiska 
systemet för att få skydd och stöd. De kräver protektionism och re-
gleringar. Överhuvudtaget tycks det finnas ett mönster i att perioder 
av ohämmad marknadsexpansion följs av perioder med mera statliga 
ingripanden. Redan i slutet av 1700-talet uppstod på många håll i 
Europa en motreaktion mot den brittiska industriella revolutionen 
som tycktes hota den inhemska produktionen. Efter Napoleonkrigen 
gick Västeuropa in i en period av omfattande handelsprotektionism. 
Britterna satte tullarna högt för att skydda sitt jordbruk, medan andra 
länder höjde industritullarna. Överallt försökte Storbritanniens euro-
peiska konkurrenter via statliga insatser få ett eget industriellt genom-
brott till stånd. Man skickade ut industrispioner för att lära och 
härma.34 

Ännu tydligare gällde detta det sena 1800-talet. Som en kon-
sekvens av den snabba globaliseringen återkom nu efter en period av 
relativt fri handel tullar och handelshinder. Men industriell expansion 
och globalisering medförde inte bara spänningar mellan länder. Också 
mellan sociala grupper inom landet uppstod slitningar. Jordbrukare 
ställdes mot industriarbetare, industriarbetare mot industriägare, och 
godsherrar mot ett gemensamt industriintresse. Inte minst ledde detta 
till politisk kamp och mobilisering. Något som brukar kallas den soci-
ala frågan dök upp i länder som Tyskland, Frankrike och Sverige. Det 

                                                 
34 Lars Magnusson, Nation, State and the Industrial Revolution: The Visible Hand (New 
York 2009). 
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var uppenbart att den snabba ekonomiska expansionen skapade vin-
nare liksom sådana som åtminstone relativt sett halkade efter. Var det 
kanske inte rimligt, menade många, att även arbetaren fick en något 
större sked att ösa med? På detta sätt är det omöjligt att inte se de 
sociala förmåner som arbetarklassen inhöstade strax före och efter 
sekelskiftet i många delar av Västeuropa som en effekt av de spän-
ningar som uppstått i kölvattnet av en snabb ekonomisk tillväxt och 
globalisering. 

Utan tvivel hängde också en snabb ekonomisk international-
isering från och med 1860-talet samman med en tydlig övergång från 
informell till formell kolonialism. Där européerna tidigare nöjt sig 
med att dominera ekonomiskt innebar den ökade konkurrensen att 
många försökte inrätta avgränsade protektorat och kolonier. Världen 
utanför Europa styckades med tydliga protektionistiska ambitioner. Vi 
vet att denna utveckling fick en ände med förskräckelse och aktivt 
bidrog till Första världskrigets utbrott och därmed indirekt också till 
Andra världskriget. Försöken att efter Versaillesfreden återgå till 
1800-talets mera öppna system med guldmyntfot, fria kapitalrörelser 
och låga tullar som gällt åtminstone fram till 1880-talet, slutade med 
ett fiasko. På detta sätt präglades hela perioden från 1914 fram till 
efter Andra världskriget av minskad internationell handel och omfat-
tande regleringar. 

Till sist kanske man kan lära sig ytterligare en sak av tidigare 
vågor av globalisering. Även inom geopolitikens ibland något vaga 
och spekulativa domäner finns det anledning att dra sig till minnes 
vad som tidigare skett. Oavsett vilka slutsatser man drar är det ändå 
tydligt att det finns en stor förvirring kring hur de internationella 
maktförhållandena gestaltar sig för närvarande. Det är vanligt att idag 
hävda att USA är en supermakt på nedgång, medan länder som Kina 
och kanske snart även Indien seglar upp som konkurrenter med an-
språk på hegemoni. Den skotske historikern Niall Ferguson påstod 
med stor emfas för några år sedan att någonting han kallade ”Chime-
rica” höll på att ta över världen. Vad han hävdade var att Kina (China) 
och USA (America) hade blivit så djupt inblandade i varandra via det 
kinesiska innehavet av dollar och amerikanska värdepapper, att de 
båda länderna stod i ett närmast symbiotiskt förhållande till varandra. 
Det inbördes beroendet var så starkt att de också skulle bli tvungna 
att agera tillsammans i olika politiska sammanhang. Men Ferguson har 
nu övergett denna ståndpunkt. Nu är det istället den geopolitiska kon-
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flikten mellan Kina och USA som står i förgrunden i hans betraktel-
ser.35 

Om sådant kan man tycka vad man vill. Men onekligen är 
det så att de gångna decenniernas snabba industrialisering i många av 
de länder som traditionellt ansetts tillhöra Tredje världen på många 
sätt håller på att rita om de maktpolitiska kartorna. Ett tecken på detta 
är förstås bildandet av den grupp av tjugo länder (G20) som numera 
träffas regelbundet för att diskutera världsekonomins tillstånd och 
botemedel. För inte så länge sedan räckte det med sju (G7) länder, alla 
från väst utom ett (Japan). 
 
 
Och nu? 
 
Vi har hittills sett att det är svårt att finna starka belägg för den ofta 
framförda tesen att globaliseringen, åtminstone fram till nu, på allvar 
lett till en så stark löne- och inkomstkonkurrens att inkomstskillna-
derna mellan regioner sjunkit medan de stigit inom länder. Något 
sådant hade varit att förvänta om man skall följa tesen om den atlan-
tiska konvergensen. Samtidigt finns det ändå spår som tycks leda åt 
detta håll i det material som presenterats ovan. Men det finns några 
saker som gör att vi måste vara försiktiga med att dra bestämda slut-
satser. För det första är forskningen inte entydig när det gäller trenden 
med avseende på stigande eller sjunkande inkomstskillnader inom 
länder. Detta tycks gälla mer för vissa länder än för andra. Mycket 
beror också på vilken period vi väljer. Inte sällan tycks olikheter i in-
komster accelerera under längre eller kortare perioder för att sedan 
avstanna. För det andra väger (särfallet?) Kina och Ostasien mycket 
tungt när vi hävdar att klyftorna mellan världens länder tenderar att 
minska över tid. Räknar vi bort Kina får vi kanske samma trend, men 
betydligt svagare. För det tredje är det förstås ännu svårare att koppla 
samman inkomstutvecklingens dynamik med globaliseringen som 
fenomen. Det senare är ett vagt begrepp som man kan mena mycket 
med. Inte heller är det enkelt att ge någon entydig periodisering. 
Stämmer dock vår historiska skiss som presenterades i slutet av arti-
keln, kan man dock kanske hitta ett visst tidsmässigt samband mellan 
en ökad ekonomisk internationalisering och nya mönster av inkomst-

                                                 
35 Niall Ferguson och Moritz Schularick, ”The end of Chimerica”, Harvard Business 
School Working Papers 10-037 (2009). 
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skillnader från och med 1970-talet. I så fall kan man, som hävdades 
ovan, faktiskt använda den ekonomiska historien för att bättre förstå 
de processer som vi nu är inblandade i. Resultatet av dessa är som 
nämnts inte entydiga eller enkla att förutspå. 

Vad som kommer att hända framöver kan vi alltså inte veta 
särskilt mycket om. Vi lever i en turbulent tid då vi inte vet om globa-
liseringen kommer att accelerera eller till och med ta ett steg tillbaka. 
Möjligheterna att få världens länder att enas kring tullättnader och 
annat för att öka världshandel har snarast minskat under senare år. 
Motsättningarna kring eventuella klimatavtal har manifesterats både 
på toppmöten i Köpenhamn, Durban och senast Warszawa. En ök-
ning av världshandeln hålls för nuvarande även nere av Europas låga 
tillväxt och bantningar av statsbudgetar, liksom av USA:s stora pro-
blem med sin handelsbalans. Det står alltså och väger. 

Mycket beror även på vad som kommer att hända i Kina. 
Kommer den höga tillväxttakten att kunna upprätthållas? Kommer 
strategin med exportledd tillväxt och att hålla tillbaka den inhemska 
konsumtionen att vidmakthållas? Vad händer om sociala protester 
tvingar upp lönerna i detta land – eller ökar den inhemska konsum-
tionen och tonar ned exporten? Samtidigt handlar det om vad som 
kommer att hända i Afrika. Kommer stagnationen att fortsätta eller 
kommer vi i fortsättningen att se dramatiska förbättringar? Kommer 
Afrika söder om Sahara om något årtionde bli det ’nya’ Kina eller 
Sydostasien, och dyka upp som producenter av billiga och enkla indu-
strivaror? Till sist handlar det också om vår miljö och vårt klimat. Hur 
mycket tillväxt tål egentligen miljön? Här är vi onekligen ute på 
okända vatten. På denna punkt kan kanske inte ens historien hjälpa 
oss att navigera rätt. 
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Summary in English: 
 
Globalization and income inequalities: A risky research field  
 
Discussions run high about the effects of globalization on income 
inequality in the world. There are basically two viewpoints along two 
lines of argumentation: inequality is either on the rise or in decline, 
and changes in equality can be observed within countries or between 
countries. This overview of the current debate and research shows 
that there are no strong evidence to support the so called Atlantic 
convergence thesis, i. e. less inter-regional income disparities and 
more inequality within countries. But there are reasons for caution in 
conclusions, especially due to still lacking research results, but also 
since the extraordinary case of China distorts the picture on a global 
scale. Globalization as a driving force for any type of dynamic change 
is even more difficult to establish. 
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