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ABSTRACT

Title: ”Against the Murderous, Thieving Hordes of Peasants”

A comparative study between the grievances of the Dacke War, and the German Peasant´s  

War.
The aim of this study is to make a comparative study between the grievances during the Dacke War  

and the German Peasant´s War. These two conflicts may have occurred separately, regarding both 

geographical and chronological distances but also share common issues for this comparative study. 

Less than two decades separates these two conflicts and they were all by their own serious insurrec-

tions during their time. While the German Peasant´s War was the greatest uprising in Europe up to 

the French Revolution, the Dacke War was the biggest Peasant Rebellion in Scandinavian history.

While the German Peasant War has been studied and researched by historians for a relative long 

time, the Dacke War has been neglected in research history. If it were not for the Swedish professor 

Lars-Olof Larsson’s studies during foremost in the 1960s, the Dacke War would have been a histor-

ically uncharted territory of research indeed. This study aims to foremost supplement the unsatisfied 

research on the Dacke War, but also supplement the research of The German Peasant war, with this  

comparative study. Although is exists a somewhat considerable amount of studies and theories re-

garding general peasant uprisings and revolts from this period, researchers are still  debating the 

main causes for these violent conflicts. The combination of different geographical and social differ-

ences and insufficient sources makes studies about theses conflicts both problematic and complex.

The result of this comparative study, show that both uprisings shared both common and different 

kinds of grievances where generally the rebels of the  German Peasant´s War had a larger propotion 

of demands than the rebels of the Dacke War. In Sweden the grievances was largely made up by 

complaints. While the German Peasant´s War was generally more radical and religious motivated 

than the Dacke War, it shared many similarities to each other, especially when it came to economic 

and economical complaints. While the German Peasants (although not all rebel-groups) made rad-

ical demands, such as the abolishment of serfdom, the rebels during the Dacke War were more in-

tent on restoring their former rights and customs. Therefore the Swedish peasantry motivated their  

complaints by claiming they had juridical rights and legal claims to motivate rebellion. The German 

peasants on the other hand, although also sharing the same motives but in somewhat lesser degree, 

had less legal rights and therefore motivated their demands in religious terms. The reason why the 

grievances during the Dacke War mostly can be categorized as complaints instead of demands, may 

be explained how influential and political equal the Swedish peasants were as a social group and es-

tate in Swedish society compared to the many peasants living in serfdom in the Holy Roman Em-

pire. This is also why German rebels more often legitimized their demands with religious motive, 

because they lacked the political power as social group and estate.
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Förord
Uppsatsens  ursprungliga syfte  och mål  var  till  en början en helt  annan än den nuvarande.  Det 

ursprungliga syftet var nämligen att undersöka varför periodens adelsmän inte deltog tillsammans 

med upprorsbönderna under Dackeupproret, trots att detta faktiskt hörde till vanligheten i tidigare 

liknande uppror. Frågan är måhända inte ny och många historiker bekräftar detta påstående men 

ingen tycks konkret ha besvarat frågan om hur eller varför detta historiska undantag uppstod under 

Dackeupproret.

Även om uppsatsens  syfte  ändrades  till  att  istället  jämföra  upprorsmännens klagomål och krav 

under de två upprorskonflikterna är det min förhoppning att  uppsatsens studie ska bidra till  ett  

förbättrat forskningsläge kring uppror i större allmänhet. Men främst inrikta ett större fokus på, 

enligt  min  åsikt,  förbisedda  och  försummade  historiska  upprorshändelse  under  åren  1542-43, 

nämligen Dackeupproret.

Tack till

Min handledare Hans Hägerdal.

Mina föräldrar.

Alexander Steinvall

Virserum, maj 2013
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– DEN FÖRSTA DELEN -  

Inledning
Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna, löd titeln på Martin Luthers skrift från år 1525.1 Ett 

provocerande verk som komponerades under det blodiga Tyska bondekriget2 (år  1524-1525) då 

uppskattningsvis  100 000  människor  fick  sätta  livet  till.  Men  innan  Luthers  kontroversiella 

fördömande hade skrivits ned, hade bönderna i detta bondekrig förkastat katolicismen och stött sig 

på Luthers tidigare tankegångar på reform. Föga överraskande blev bönderna därför djupt besvikna 

när Luther vände dem ryggen och försvarade det gamla överhetens hierarki och ståndsamhälle.3 

Luther ville hellre ifrågasätta synen på den kristna tron än att försvara eller hävda böndernas frihet 

och rättigheter.

Medan de  tyska bönderna,  förgäves,  hade  valt  att  stödja sin  kamp på Luthers  tankegångar  om 

reformationen,  är  det  intressant  att  se  hur  upprorsmännen bakom Nordens största  bondeuppror, 

istället  valde  att  kämpa  mot  den  lutherska  reformationen  och  istället  försvara  sin  tro  på 

katolicismen. Denna sistnämnda upprorskamp för det som var ”gammalt och fornt”4 skulle komma 

att bli känt som Dackefejden år 1542-1543.

Upprorsmännen  under  båda  konflikterna  uppvisade  förvisso  sitt  missnöje  genom protester  och 

blodsutgjutelser men man deklarerade även sitt missnöje i form av olika krav och klagomål. En 

intressant aspekt gäller hur upprorsmännen lämnade sina krav som ett uttryck för förändring eller 

som klagomål i avsikt att åstadkomma en rättelse i ett orättvist missförhållande.

   Vid första anblick kanske man inte uppfattar dessa två senmedeltida/tidigmoderna konflikter som 

särskilt unika i sig. I flera århundraden hade medeltidens europeiska länder skakats, från och till, av 

olika uppror och revolter. Men ut av alla medeltida uppror var det storskaliga Tyska bondeupproret 

det mest blodiga i form av antalet döda.  Dackefejden, som inte var fullt så blodig, var dock unik 

även i sig. Det var nämligen ett uppror (till skillnad från Tyska bondeupproret) där endast bönder 

revolterade – det första verkliga bondeupproret i svensk historia och det största bondeupproret i 

Norden.5

1 Svensson, 2003; 3.
2 Även kallat Bondeuppror, även om detta är felaktigt. Se Terminologi. I denna uppsats kommer konflikten dock 

hädan efter att gå under namnet Tyska bondeupproret.
3 Synen på Luthers ställningstagande gentemot böndernas sympatier varierar mellan olika historiker men de flesta 

verkar eniga om att stödet var minst sagt svalt.
4 Grimberg, 1959; 133. Tegel, 1622; 158-160.
5 Reinholdsson, 1998; 259.
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Bakgrund
Den 31 oktober år 1517 lät prästen Martin Luther spika upp sina teser på en kyrkoport i Wittenberg, 

Tyskland. Förmodligen hade han ingen aning om att detta skulle resultera i ”den mest omtumlade 

händelsen i den kristna kyrkans historia – reformationen.”6 Martin Luther, som var den initierade 

kraften  till  den  protestantiska  reformationen,  får  ofta  symbolisera  den utlösande faktorn  till  de 

religiösa  oroligheter  som skulle  följa  i  hans  fotspår,  alltifrån  det  Tyska  bondeupproret  till  det 

Trettioåriga  kriget  (år  1618-1648).  (Bonde-)  uppror  och  andra  oroligheter  av  olika  slag  under 

medeltiden hörde dock inte till ovanligheterna och hade förekommit i flera århundraden; Flandern 

år 1321, Rumänien (Transsylvanien) år 1347-48, Frankrike år 1358, England år 1381, Böhmen år 

1419-37, Danmark (Skåne och Blekinge) år 1525, England år 1549, Estland år 1560, Finland år 

1596-97.7 Även i Sverige förekom det en rad oroligheter åren 1434, 1436-38 och särskilt åren 1542-

43.8

Under perioden 1500-1525 ägde det rum i snitt 18 revolter per generation (25år) inom de tyska 

områdena.9 Den  tyska  historikern  Winfried  Schulze  menar  att  revolterna  var  så  vanligt 

återkommande att  man istället  borde  koncentrera  historieforskningen mer  på  de  få  perioder  då 

fredstid rådde än när upproren faktiskt ägde rum.10

Luthers senmedeltida reformationsvingslag ekade i flera delar av Europa där Dackefejden 

och Det Tyska bondeupproret tog sig olika uttryck. Trots att dessa två konflikter ursprungligen är 

stöpta i  samma reformationskittel  som skakade senmedeltidens  europa,  är  det  förvånansvärt  att 

ingen  omfattande  jämförande  studie  har  gjort  mellan  dessa  två  händelser.  Såväl  nationell  som 

internationell forskning existerar visserligen om tidens uppror, (sen-)medeltidens sociala och agrara 

kris  och  reformationsförändringarnas  påverkan  på  samhället  och  dess  befolkningsgrupper.  Men 

forskningsläget angående bondeupproren beskrivs ofta i generella övergripande drag och mer sällan 

i komparativa studier. Historiker inser att enskilda medeltida uppror hade sina ibland mer unika 

orsaker och skiljande aktörer men just specifika jämförande studier om varför de existerade mellan 

olika uppror, är desto mindre vanligt.

Vid första anblick är det lätt att få en kraftigt förenklad bild över dessa bondeuppror. Orsakerna 

tycks  bero  på  en socialpolitisk  och ekonomisk  ombildning,  aktörerna  tycks  bestå  av förtryckta 

bakåtsträvande bönder mot en maktgirig adel och kungamakt som antagonistiska översittare. Detta 

synsätt är dock en grovt förenklad bild av ett komplicerat orsakssammanhang där egentligen stora 

6 Hellström, 1999; 23.
7 Järv, 1998; 107
8 Övriga oroligheter och ”uppror” som till exempel Västgötaherrarnas uppror och Klockupproret ägde även rum. 

Problemet med att kategorisera en konflikt från ett uppror, beror på att dessa händelser klassas olika från fall till fall. 
Mer om detta i denna uppsats under Terminologi.

9 Ylikangas, 1991; 89.
10 Ylikangas, 1991; 90. Österberg anger 130 bonderevolter i Tyskland under perioden mellan 1300-1800. Österberg, 

1996; 100.
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skillnader  existerade  mellan  enskilda  senmedeltida  uppror.  Även  om  likheter  kan  förekomma 

mellan olika uppror är det värt att återigen poängtera att skillnader faktiskt existerade. Det mest 

intressanta är kanske inte just vad dessa skillnader och likheter var, utan mer intressant; just varför 

olika bondeuppror tog sig så olika uttryck.

Syfte
Som uppsatstitelns underrubrik lyder, kommer en komparativ studie göras mellan upprorsmännens 

klagomål och krav under Dackefejden och det Tyska bondeupproret. En central faktor inom denna 

komparativa studie gäller skillnaden mellan det som klassas som klagomål respektive krav. Till en 

början  kan  dessa  två  termer  anses  vara  närmast  synonymer  men  det  är  värt  att  poängtera  att 

termerna har varierande definitioner. Ett klagomål relaterar till en upplevd rådande situation, medan 

krav är ett uttryck för förändring. Självklart kan klagomål leda till att krav ställs på förändring och 

vice versa att krav läggs fram efter att klagomål har förekommit. Men generellt bygger klagomål på 

ett missnöje över en rådande situation eller utveckling där man vill åstadkomma eller begära en 

rättelse  där  man  anser  sig  ha  blivit  orättvist  behandlad  eller  på  annat  sätt  kränkt.  Med  viss 

reservation kan man säga att klagomål är ett sätt att markera sin strävan att återgå till ett tidigare 

rådande förhållande medan krav är en mer begäran på att överge ett tidigare rådande förhållande 

eller uppge en förändring av ett rådande förhållande. Efter att denna komparativa studie har gjorts, 

med  hänvisning  till  uppsatsens  frågeställning,  kommer  uppsatsen  undersöka   varför de  båda 

upprorens  klagomål  och  krav  innehöll  eventuella  likheter  eller  skillnader.  Men  eftersom  det 

förekommer en stor variationsrikedom bland upprorsmännens krav och klagomål, kommer enbart 

signifikanta skillnader och likheter att behandlas i uppsatsens analys.

Då  forskningsläget  kring  senmedeltida  (bonde-)uppror  ofta  utgår  från  en  mer  överblickande 

generell syn på historiska uppror i större allmänhet, kommer denna uppsatsstudie att genomgå en 

komparativ studie mellan två specifika och signifikanta senmedeltida/tidigmoderna uppror. Överlag 

är forskarna idag relativt oense om vad som var de i huvudsak utlösande orsakerna till upproren 

under  denna  period.  Högt  skattetryck,  religiös  omdaning  och  en  allmän  konservatism  bland 

upprorsmännen brukar oftast användas som förklaring, främst gäller detta äldre historieforskning. 

På senare tid har dock dessa teorier kritiserats och nyanserats där historikerna påvisar andra faktorer 

bakom  upproren  som  till  exempel  juridiska  och  politiska  med  mera.  Detta  gäller  även 

forskningsläget kring det Tyska bondeupproret och Dackeupproret. Även om det senare upproret 

inte har studerats i lika hög grad som det större Tyska bondeupproret. Eftersom relativt få historiska 

studier har gjorts angående Dackefejden kommer detta bondeuppror  att få större fokus i denna 

uppsatsstudie än det Tyska bondeupproret.
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Frågeställning

• Till vem eller vilka riktades kraven och klagomålen?

• Vilka  signifikanta  likheter  existerade  mellan  upprorsmännens  missnöje   under 

Dackeupproret och det Tyska bondeupproret?

• Vilka  signifikanta  skillnader  existerade  mellan  upprorsmännens  missnöje  under 

Dackeupproret och det Tyska bondeupproret?

• Vilka signifikanta skillnader och likheter existerade i upprorsmännens motiv utifrån trossyn 

och maktposition?

Avgränsning
Konsekvenser och efterföljder

Konsekvenserna och efterföljderna av vardera upprorskonflikt som studeras i uppsatsen kommer 

inte  att  behandlas.  Även  om  en  sådan  studie  skulle  kunna  vara  givande  för  den  jämförande 

analysen, lämnas den åt sidan på grund av utrymmesskäl.

Martin Luther

Anledningen till  att Martin Luther inte får ett större utrymme i denna uppsatsstudie, (vilket kan 

tyckas  märkligt  med  en  sådan  centralroll  han  spelade  i  reformationen)  beror  på  att  det  redan 

existerar  ett  stort  antal  tillräckliga  studier  om honom.  Samt  att  uppsatsen  saknar  utrymme  för 

inkorporera en alltför stor del tillägnad Luther och hans tankegångar till uppror. Luther får därför en 

mer  sekundär  roll  i  denna  uppsats  som  dock  inte ska  misstolkas  som  att  han  spelade  en 

obetydelsefull roll. Luthers reformationstankegångar kommer dock, om än i mindre grad, behandlas 

i uppsatsen.

Källmaterialet

Det stora källmaterialet som existerar från perioden gör det omöjligt att gå igenom allt i denna 

uppsats. Särskilt källmaterialet kopplat till det Tyska bondeupproret är synnerligen stort till skillnad 

mot  Dackeupproret  där  det  finns  klart  mindre  källmaterial  att  tillgå.  Klagomålen  och  kraven 
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(artiklarna)  från  Tyska  bondeupproret  har  valts  ut  så  att  de  representerar  rurala  geografiska 

områden. Städernas klagomål och krav har lämnats åt sidan för att bättre anpassa den komparativa 

studien till  Dackeupproret.  Detta eftersom Dackeupproret nästan uteslutande utspelade sig  i  ett 

geografiskt  område  som  saknade  egentlig  stadsbebyggelse.  Klagomål  och  krav  från  de  tyska 

upprorsdelarna  kommer  att  geografiskt  begränsas  till  områdena  i  sydöstra  Tyskland  med  viss 

omnejd.11 Detta  eftersom de sydvästra  delarna hade större  likhet  med de svenska (småländska) 

böndernas  förhållanden  till  skillnad  mot  övriga  dåtida  tyska  områden  inom  det  starkt 

decentraliserade Tyskromerska riket. Denna begränsning görs eftersom det inte kan uteslutas att 

böndernas situation skilde sig från område till område.

Personliga klagomål och krav som till exempel sägs ha kommit från självaste Nils Dacke och verkar 

endast ha  rört hans påstådda skuld eller personliga natur kommer inte att tas upp. Detta eftersom 

det svårt att särskilja dessa klagomål och krav från de upprorsgrupper som lades fram vid större 

möten eller ting.

Gustav Vasas riksregistratur

Av  tidens  brevkorrespondens  utgör  Gustav  Vasas  och  svenska  rikskansliets  så  kallade 

Riksregistratur (GVR) ett viktigt källmaterial och inblick från tiden. Dock kommer dessvärre inte 

GVR att kunna studeras till fullo i denna studie av två anledningar. Den första anledningen är att  

riksregistraturen är alldeles för massiv och omfångsrik för uppsatsstudien. Den andra anledningen 

är att man från ett källkritiskt perspektiv kan anse att riksregistraturen är ett problematiskt område 

då den behandlar kungens fiender. Krönikorna som används i denna uppsatsstudie författades efter 

Gustav  Vasas  död  och  även  om dessa  källor  är  senare  än  riksregistraturen,  kunde  krönikorna 

författas utan att utsättas för möjlig eller hypotetisk kunglig censur.

För att spara tid och begränsa uppsatsens material och omfång kommer upprorsmännens krav och 

klagomål i GVR att sammanfattas genom historeprofessor Lars Olof Larssons referens, om vad han 

anser  vara  en  sammanfattaning  för  Dackeupprorets  krav  och  klagomål.  Denna sammanfattning 

bygger på de besvärsskrivelser som Gustav Vasa behandlade under hösten och vintern år 1542. Det 

bör dock iaktagas att ytterligare krav och klagomål, av både stor och liten karaktär, kan förekomma 

i de resterande delarna av GVR, men att dessa återigen inte kommer behandlas i denna uppsats. 

Även om Lars Olof Larsson anses vara den främste ”Dacke-historikern” bör man se denna referens 

som en viss reservation i sammanhanget.

Kronologisk begränsning

I varje historisk konflikt är det en ständig debatt kring hur långt bak i tiden man kan spåra orsakerna 

11 Scott & Scribner, 1991; 65.
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till konflikten eller vilka föregående händelser som verkade för att eskalera till konfliktens egentliga 

utbrott. Denna studie motstrider inte tanken om att det Tyska bondeupproret och Dackeupproret kan 

spåras till tidigare år och händelser innan de eskalerade till uppror och blodsutgjutelser. Men för att 

avgränsa omfattningen av studien kommer endast följande tidsspann att  studeras. För det Tyska 

bondeupproret, åren 1524-1525. För Dackeupproret kommer enbart åren 1540-1545 att studeras. 

Anledningen till att den kronologiska avgränsningen börjar ca två år innan (1540) Dackeupproret 

bröt ut, är kanske inte lika svårt att förstå som att avgränsningen fortsätter till och med år 1545, ca 

två år efter det att upproret hade slagits ner.

Anledningen till att uppsatsens kronologiska avgränsning sträcker sig ytterligare två år (1544-1545), 

även  efter  att  upproret  tog  slut  år  1543,  beror  på  att  försöka  hitta  klagomål  och  krav  som 

uppdagades  först  efter  upproret  hade slagits  ner.  För  denna period och del  av Sverige  är  detta 

nämligen inte  så konstigt.  Ofta uppdagades händelser inte  samtidigt  som de faktiskt ägde rum. 

Utöver den enkla förklaringen att detta berodde på dåtidens begränsade kommunikationsmedel som 

brevkorrespondens etc,  var det nämligen så att  till  exempel händelser som ledde till  böter,  inte 

utkrävdes förrän året därpå; "för folkets fattigdoms skull".12 Ibland kunde det dröja längre än så. Så 

sent som år 1552 finns det exempel på gärningsmän som dömdes till böter för  "röveri i Dackens  

tid."13 Tingsprotokoll  och räkenskaper  från denna tid  behöver  inte  alltid  vara  fullständiga  eller 

aktuella, då fogdarna ibland sysslade med hemlig förlikning. Ganska många mål "försonades utan  

dom och rättegång" vid tinget och ibland vet vi att ting hölls men inte dokumenterades, eftersom 

folk  efteråt  dömdes  till  böter  för  "oljud  på  tinget"14 Detta  kanske  framförallt  gäller 

rättegångsförhandlingar  men  det  kan  inte  uteslutas  att  krönikorna  bearbetades  efter  liknande 

metoder.

Disposition
Uppsatsen är indelad i fyra delar. I den FÖRSTA DELEN presenteras de inledande formerna och 

beskrivningarna  av  studiens  syfte  och  material  etc.  DEN  ANDRA  DELEN presenterar 

forskningsläget  om bondeuppror  i  större  allmänhet  och  vilka  perspektiv  historiker  har  valt  att 

studera upproren utifrån.  Här  redovisas  också  forskningsläget  för  Dackeupproret  och det  Tyska 

bondeupproret. Efter forskningsläget följer en kort överblick över tidsperioden och konflikternas 

aktörer och deras situation och position i dåtidens samhälle. 

I  DEN  TREDJE  DELEN  presenteras  upprorsmännens  klagomål  och  krav  från  vardera 
12 Berg, 1893; 56 och 67.
13 Berg, 1893; 70. Ett senare fall finns från år 1560 i Kinnevalls härad, där brottet rubriceras som "dackeri." Men det 

kan inte sägas om detta var för ett brott kopplat till dacketiden eller om det gällde liknande brott rubricerat som 
dackeri. Berg, 1893; 69.

14 Berg, 1893; 56 och 67.
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upprorskonflikt och studiens resultat. Efter detta följer den komparativa analysen i DEN FJÄRDE 

DELEN.

Bilagor med kartor kan ses innan källförteckningen tar vid.

Problematik
Ingen klar gräns mellan dåtidens politik, ekonomi och religion

Enligt  den marxistiske filosofiedoktor  Peter  Reinholdsson,  existerade det  under medeltiden inte 

någon  tydlig  markerad  gräns  mellan  det  som  vi  idag  kategoriserar  som politik,  ekonomi  och 

religion.15 Dessa tre kategorier var under medeltiden mer sammanvävda än idag. Det berodde på att 

man  såg  allt  i  ett  slags  kollektivistiskt  tänkande  där  alla  människor  hade  ett  gemensamt  öde. 

Troligen kan man se detta synsätt  som en koppling till  det religiösa, den avgörande gudomliga 

domen som väntade alla människor i livet efter detta. För de ”levande” innebar detta troligen att  

man skulle ta vara på tiden och leva i frid. Medeltidens politik kan på så sätt sägas ha varit de medel 

som främst  kyrkan  utövade  för  att  maximera  människors  frälsning.  Efter  reformationen  skulle 

medeltidens politiska medel mer utgöras och formas av kungamakten,  på bekostnad av kyrkans 

maktinflytande.

Men utgjorde då inte medeltidens våldsamma konflikter en politisk handling? Enligt Reinholdsson 

är svaret mer komplext. Vi antar ofta att till exempel bönders protester, på grund av skatteförtryck 

med mera. alltid riktades mot överheten, men så var inte alltid fallet. Bönders politiska handlingar 

och  agerande  var  inte  alltid  riktade  mot  överheten.16 De  var  troligen  mer  ett  allmänt 

tillvägagångssätt för att värna och upprätthålla böndernas rättigheter och rättsfriden i det medeltida 

samhället.  Handlingen var troligen mer tänkt att påvisa eller demonstrera böndernas åsikter och 

legitima plats i samhället. Handlingens syfte var  inte alltid att skapa oordning eller omkullkasta 

maktordningen, som man först kan tro. Bönderna ville försvara sitt traditionella lokala inflytande 

och för en mindre maktinflytelserik befolkning, som till stor del varken kunde läsa eller skriva, var 

aktiva protester, (det vill säga inte nödvändigtvis aktiva uppror) ett praktiskt forum för att visa upp 

sitt missnöje mot olika politiska samhällsfrågor.

Medeltidens skattesystem
Medeltidens skattesystem är varken lätt att överblicka eller särskilt lättförståeliga. Skatterna skiljde 

sig från varandra från olika delar av landet och komplicerat nog kunde samma skatt ha olika sorters 

benämningar i riket. Lokala överenskommelser kunde göra att skatten såg annorlunda ut mellan 

olika områden vilket gör det svårt att dra paralleller. Skatterna kunde som sagt variera från område 

15  Reinholdsson, 1998; 86.
16  Reinholdsson, 1998; 86.
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till område. Detta eftersom lokala läntagare, herremän och skattefogdar hade lokalt självstyre att 

fritt  sänka  eller  höja  skatten  för  sina  underlydande,  så  länge  man  betalade  den  summa  som 

kungamakten krävde rent ekonomiskt. Om läget dock var gynnsamt, till exempel att kungamakten 

inte utkrävde alltför höga skatter, kunde skatten sänkas, såvida inte skattefogden ville ha extra hög 

skatt för att täcka sitt egna ”underhåll.”17 Skatten behövde inte heller utkrävas i penningmedel utan 

kunde i vissa fall betalas med till exempel korn.

Under  medeltiden  tycks  det  ha  funnits  två  typer  av  skatter;  stående  skatter  och  extraskatter.18 

Stående skatt  krävdes in  efter  hur mycket  jord man ägde medan man också krävde in  en årlig 

klumpsumma från ett geografiskt område, till exempel härad. Detta betydde att om befolkningen 

ökade i ett  härad,  minskade denna skatt  för varje enskild individ. Det motsatta gällde även om 

befolkningen minskade, i så fall ökade den individuella skatten för alla. Detta oavsett om ett område 

hade utsatts för till  exempel krig, svält eller pest. I särskilt otursutsatta områden med liten eller 

minskande befolkning kan man därför tänka sig att det existerade ett naturligt missnöje mot ökande 

skatteförtryck, framförallt bland de lägre stånden, då frälsemän var skattebefriade. Därtill kom även 

den så kallade extraskatten. Extraskatt var sådant som krävdes in för att betala av större kostsamma 

projekt  som till  exempel  krig  eller  byggnationer.  Dessa  skatter  krävdes  in  från  alla  människor 

oavsett grupptillhörighet, såväl bönder som frälsemän var tvungna att betala denna extraskatt. Allt 

eftersom tiden gick, blev dessa extraskatter dock mer eller mindre permanenta eftersom de började 

krävas in årligen.

Var då skatterna under Gustav Vasas styre alldeles för höga för dåtidens skattebetalare? Frågan är 

inte helt lätt att svara på men det är känt att skattetrycket, framförallt extraskatten, och framförallt 

ihop med den vanliga stående skatten, periodvis kunde vara ansträngande för folket.19

Terminologi
Dackefejden -ett riktigt bondeuppror?
”Det är historiens ironi att man idag ibland refererar till upproret under Nils Dackes ledning  

som ”Dackefejden”.”20

Den allvarliga konflikt som ägde rum mellan bönder och kung Gustav Vasa, åren 1542-1543, kan i 

uppsatsen betecknas i  olika termer,  men de avser alla  den mer vedertagna termen  Dackefejden 

(alternativt den mer moderna termen Dackeupproret). Anledningen till detta kan diskuteras men det 

grundar sig på att konflikten som ordterm behöver nyanseras. Ordet  fejd  kopplar man idag till en 

17 Reinholdsson, 1998; 204-205.
18 Hansson, 2011;124-125.
19 Se även Forskningsläge.
20  Reinholdsson, 1998; 95.
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mindre strid (till exempel grannfejd) medan fejd under medeltiden istället var ett starkare ord för en 

allvarligare  konflikt.  Dessutom  anspelar  fejd  ibland  på  bönders  och  frälsemäns  gemensamma 

deltagande i en större konflikt, något som inte stämmer då det gäller Dackeupproret. Oavsett, var 

Dackeupproret en långt mer storskalig konflikt än vad dagens fejd någonsin kan göra rättvisa.21 Den 

till synes enda som har gjort ett försökt att försvara termen fejd i sammanhanget är professor Alf 

Åberg som menar att Dackeupproret hade en viss prägel av släktfejd.22 På senare tid har man även 

börjat definiera Dackefejden som ett inbördeskrig men denna definition fanns även under 1800-

talet.23

Reinholdsson menar att termen (bonde-) uppror har använts på ett både överflödigt och felaktigt sätt 

av många historiker genom tiderna.24  En konflikt där frälse och bönder kämpar gemensamt för att 

till exempel vinna ett gemensamt mål, bör per definition inte klassas som bondeuppror, utan istället 

för till  exempel resningar.25  Reinholdsson menar att en konflikt  endast kan kallas bondeuppror 

såvida de revolterande upprorsmännen endast utgörs av bönder.26 Trots att det var vanligt under 

senmedeltida  konflikter,  att  frälset  och  bönder  kämpade  tillsammans,  väljer  moderna  historiker 

fortfarande att definiera dessa konflikter som just bondeuppror – trots att dessa  de facto inte kan 

klassas som (bonde-) uppror.27

Martin Berntson, docent i religionsvetenskap, använder sig istället av benämningen alliansuppror 

för att förklara de senmedeltida allianser som i regel slöts mellan bönder, borgare, adelsmän och 

kyrkans  män.28 Termen  är  bättre  i  sammanhanget  men  för  enkelhetens  skull  kommer  den  inte 

användas i uppsatsen.

Absolutism

När termen absolutism används i denna uppsats syftar det på den framväxande suveräna stats- eller 

kungamakten (centralmakt) under senmedeltida och tidigmoderna tiden. Under tidigmoderna tiden 

karakteriserades staten av ett avgränsande territoriellt styre som var mer eller mindre integrerat med 

(ett)  maktcentrum. Utöver  centralmaktens  territoriella  styre utövade staten även kontroll  genom 

monopol på legitimt rätt att utöva våld och kräva skatteuppbörd.29

21  Ordet fejd verkar ha haft en allvarligare betydelse under medeltiden. Reinholdsson, 1998; 142; ”En ordvändning 
som också indikerar att ett fejdeförhållande rådigt, är den som i olika varianter talar om att någon ”mördat, skinnat,  
rövat och bränt”.”
22 Åberg, 1960; 88. Åberg menar att det faktum att Dackes släktingar blev hövitsmän under fejden samt verkar ha haft 
en inre maktschism med Hane-släkten, kan användas som förklaring till fejden. Man kan också tänka sitt att man 
föreställde sig en fejd eller maktkamp mellan Dackes släkt och Vasa-ätten.
23 Se till exempel Berg, 1893; 245.
24 Västagötaherrarnas uppror år 1529 bör istället mer korrekt klassas som en resning. Reinholdsson, 1998; 259. Se även 
Ylikangas, 1991; 94. Ylikangas är av samma åsikt.
25 Se även Berntson, 2010; 29, för ytterliggare diskussion om denna upprors-terminologi.
26  Reinholdsson, 1998; 83.
27 Se även Berntson, 2010; 29.
28 Berntson, 2010; 42.
29 Österberg, 1992; 82. Definitionen kan variera något mellan olika historiker medger Österberg.
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Definition av aktörer
Nationalitet
För enkelhetens skull beskrivs aktörerna under de båda konflikterna, efter deras nutida nationalitet. 

Detta kan tänkas felaktigt i historisk synpunkt men används här för att förenkla, samt att det verkar 

mer eller mindre vedertaget i övrig litteratur.30 Upprorsmännen under det Tyska bondeupproret kan 

till exempel ibland definieras som tyskar trots att samtidens aktörer troligen hade protesterat mot 

detta.  Scott & Scribner menar också att termen det  tyska bondeupproret är, särskilt i ett historiskt 

perspektiv, väldigt missledande.31

Bönderna
Termen bönder används flitigt i litteratur som rör medeltiden och tidigmoderna perioden i största 

allmänhet. Man bör dock tänka på att termen i sig i våra dagar inte har samma egentliga betydelse 

som den hade förr. Idag förknippas bönder med en yrkesgenre och arbetsform och inte, som under  

medeltiden,  med en  social  grupp eller  klass.  Under  medeltiden  var  en  stor  majoritet  av  folket 

bönder, det vill säga, arbetade och försörjde sig på någon form av jordbruk. Märkligt nog bör också 

poängteras  hur  historiker  som  studerar  det  Tyska  bondeupproret,  använder  sig  av  ordvalet 

bönder/peasants/bauer  när de beskriver en stadsbefolkning som revolterar. Anledningen till detta 

beror på att termen bönder under medeltiden innefattade en bondebefolkning som hade relativt stora 

varierande ekonomiska förutsättningar.32 Det tyskromerksa rikets bönder (”bauer”) innefattade ett 

stort varierande spektrum inom denna grupp, alltifrån fria rika jordägande bönder till fattiga bönder 

samt  även  livegna  bönder  utan  egendom.33 Svenska  skattebönder var  självägande  bönder  som 

utgjorde mer än hälften av bondebefolkningen. I Sverige betalade dessa en årlig ränta, avgift eller 

skatt. Den resterande bondebefolkningen var en slags arrendatorer och betalade arrendeavgift, avrad 

eller  landgille,  istället  för  ränta.  Kronobönder arrenderade  kronans  mark, frälsebönder adelns, 

medan kyrkobönder arrenderade  kyrkans  mark.  Arrendeavgiften  kunde  även  betalas  genom 

gårdsarbete (gårdsstädslar) hos arrendatorn men det hände att även arrendatorer fick betala skatt till 

kronan. Det bör tilläggas att svenska bönder hade större frihet än sina bröder och systrar i övriga 

Europa. Även i grannlandet Danmark var böndernas tillstånd livegenskap.34

De högre och rikare sociala grupperna som; kungen/riksföreståndaren, adel och höga prästämbeten, 

utgjorde  i  jämförelse  en  mycket  liten  del  av  dåtidens  befolkning.  Urbaniseringen  var  det  helt 

30 Militärhistoriker Thomas Roth gör till exempel samma förenkling när han beskriver den ”svenska hären” trots att 
mindre än 20% av denna här kan klassas som svenskar. Durschmied, 2002; 256-257.

31 Scott  & Scribner, 1991; 3. Det upprorsmännen hade mest gemensamt var att majoriteten av dem var tysktalande, 
menar Scott & Scribner.

32 Bondebefolkningen innefattade drygt 90% av  Sveriges befolkning under 1500-talet. Larsson, 1991; 43.
33 Baylor, 2012; 20.
34 Roberts, 1970; 44.
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omvända från idag, under medeltiden var de flesta människorna bofasta på landet och städerna var 

betydligt mindre än idag. På grund av dessa nämnda anledningar,  skulle man  med mer modern 

tappning istället kunna använda sig av termen folket istället för bönder.35 Att den senare termen inte 

är  helt  oproblematisk  i  frågan,  stämmer  förvisso.  Folket  som  term  är  alldeles  för  bred  i 

sammanhanget med tydliga undantag tillhörande denna grupp. Men på samma sätt utgjorde dåtidens 

bönder en terminologi som även den hade en bred tolkning.

Frälset
Definitionen och skillnaden mellan frälset/frälsemän, respektive adelsmän, kan variera i uppsatsen. 

Flera  författare  använder  olika  benämningar  på  dessa  högre  sociala  grupper.  Kronologiskt  sett 

verkar termen frälse användas främst  innan Gustav Vasas tid för att  senare mer definieras som 

adel.36 I sammanhanget ska det sägas att frälsemännen/frälset utgjorde grunden för det som senare 

skulle komma att utgöra det mer elitiska adelsståndet.  Ordet frälse är från början en nordisk term 

som sakta men säkert började förknippas med det tyska låneordet; adel. Då det gäller det Tyska 

bondeupproret  används  adel nästan  helt  uteslutande.  Lords  används  också  frekvent  inom  den 

engelska litteraturen och titeln kunde ha en varierande betydelse bland adelsmän med både stort och 

litet (lokalt) inflytande. På grund av detta kommer uppsatsen att istället använda sig av ordvalet  

herreman/herremän när lords används.

Tidsbegrepp
Medeltiden och den tidigmoderna perioden

Medeltiden är en term som har varit etablerad inom historieskrivningen sedan 1600-talet.37 Termen 

användes  för  att  beskriva  den  tidsperiod  som  placerar  sig  mellan  antiken  och  renässansen. 

Medeltidens början och slutpunkt varierade mellan olika regioner (och i viss mån bland historikers 

synpunkter) men traditionellt placerar man medeltiden mellan ca 500-1500 e Kr. I Sverige brukar 

man säga att tidsgränsen mellan (sen-)medeltiden och den tidigmoderna perioden sattes på 1520-

talet.38 Tidpunkten  för  denna  gräns  varierar  dock,  till  exempel  väljer  Reinholdsson  i  sin 

doktorsavhandling att avsluta senmedeltiden ca år 1530.39

Termen tidigmoderna tiden/perioden blev först vanlig i svensk historieskrivning omkring 1990 och 

oftast placeras startpunkten vid Gustav Vasas maktövertagande medan slutpunkten för tidsperioden 

35 Larsson föreslår allmoge som alternativ term till bönder, även om denna term i sig inte är särskilt vanlig i modernt 
språkbruk. Larsson, 1991; 43.

36 Från och med 1510-1520-talet började man använda ordet adel för att definiera de särskilt priviligerade. 
Reinholdsson, 1998; 261.

37 Lindkvist & Sjöberg, 2003; 11.
38 Lindkvist & Sjöberg, 2003; 11.
39 Reinholdsson, 1998; 66-67.
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varierar från till exempel år; 1789, 1809, 1815 eller till och med så sent som 1866.40 Termerna 

medeltid och tidigmodern tid är epoktermer som tydligt hänvisar till modernitet och postmodernitet 

utan att periodernas särdrag och egna villkor framhävs.

Att  klassa  år  1544  som  slutgräns  för  svensk  (sen-)medeltid  och  början  på  den  tidigmoderna 

tiden/Nya tiden, kan uppfattas som lite väl sent i historieperspektiv, särskilt i europeisk kontext, 

men årtalet markerar ändå ett avgörande slut på den äldre (medeltida) samhällsstrukturen och dess 

samhällsbild.  Detta  år  utspelade  sig  nämligen  efter  det  att  Dackeupproret  hade  slagits  ner  och 

samma år  kom en stor  förändring  för  det  ”senmedeltida”  Sverige.  Västerås  Riksdag  beslutade 

nämligen det året, år 1544, att Sverige inte längre skulle vara ett valrike (där kungen valdes) utan att 

Sverige nu skulle  vara ett  arvrike (arvsförening)  till  Gustav Vasas arvingar.   Sverige utropades 

också samma år, officiellt till ett protestantiskt evangeliskt rike.

I sammanhanget kanske man skulle kunna tänka sig perioden mellan år 1523 (då Gustav Vasa blev 

kung) och år 1544 som en slags övergångsperiod mellan (svensk) medeltid och den tidigmoderna 

tiden/Nya tiden.  På så sätt  innefattar  man två väsentliga händelser till  årtal  som markerar både 

början och slutet på en tid av stora historiska förändringar.

Metod
Varför jämföra Tyska bondeupproret med Dackeupproret?
Vid  första  anblick  kan  det  kännas  vilseledande  att  jämföra  Dackeupproret  med  det  Tyska 

bondeupproret,  men faktum är att dessa uppror visar likheter som man ofta förbiser.  Det Tyska 

bondeupproret  var  troligen  den  största  europeiska  revolten  ända  fram till  franska  revolutionen 

medan Dackeupproret, om än mer blygsamt, var Nordens största bondeuppror. Gemensamt utgör 

dessa två uppror de största inom ett stort geografiskt och kronologiskt perspektiv.

Dackeupproret kan med rätta klassas som ett regelrätt, och därför unikt slag av bondeuppror. Men 

trots att tyska adelsmän deltog på de tyska upprorsmännens sida, innebär det inte att detta var en 

särskilt stark åtskillnad aspekt mellan de olika upproren. Faktum är att det Tyska bondeupproret i 

social komposition var en av de i särklass mest socialt polariserade upproren i tidigmodern tid.41 

Det tyska upproret var i hög grad en populistisk rörelse bestående av såväl livegna undersåtar som 

gemene man (tyska: der gemeine Mann). Upproret saknade ett större stöd från samhällets adelsklass 

och styrande elit. De få adelsmän som faktiskt deltog på upprorsmännens sida gjorde detta troligen 

mer av exempelvis nödvändigt tvång, än av fri vilja.42 Historieprofessor Michael G Baylor menar 

40 Lindkvist & Sjöberg, 2003; 12.
41  Baylor, 2012; 19.
42  Detta område behandlas mer i uppsatsens forskningsläge.
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att adelns deltagande var så minimal att denna aspekt helt kan ignoreras.43 På grund av denna aspekt 

kan det Tyska bondeupproret sägas vara nära besläktat med Dackeupproret. Upprorskonflikterna 

ligger även förhållandevis nära varandra rent kronologiskt och kulturgeografiskt.  Båda upproren 

ägde rum vid övergångsperioden, det vill  säga skiljelinjen mellan medeltiden och tidigmoderna 

perioden.  Båda  upproren  kan  också  sägas  balansera  mellan  medeltida  och  moderna 

upprorsförlopp.44

Båda  upproren  var  även,  om  än  i  varierande  grad,  sammankopplade  med  den  evangeliska 

reformationsrörelsen som spred sina idéer och influerade såväl människor som dåtidens samhälle.

Därför är en studie mellan dessa två uppror intressanta i komparativt syfte, särskilt med tanke på att  

liknande komparativa studier verkar saknas i sammanhanget.

Skillnaden mellan klagomål och krav
När det kommer till den jämförande analysen mellan Dackeupproret och det Tyska bondeupproret 

är det av betydelse att särskilja klagomål från krav, vilket också kommer att ske i uppsatsen.45 Rent 

generellt kan man säga att medan ett klagomål relaterar till en upplevd rådande situation, är krav ett 

uttryck för förändring. Med viss reservation kan man säga att klagomål är ett sätt att markera sin  

strävan att återgå till ett tidigare rådande förhållande medan krav är en mer begäran på överge ett 

tidigare rådande förhållande eller uppge en förändring av ett rådande förhållande

Det ska dock poängteras att historieforskningen inte brukar särskilja på vad man kan kategorisera 

som upprorsmännens  krav respektive  klagomål,  utan istället  klassar dessa termer som mer eller 

mindre likgiltiga till varandra. Alternativt benämner man enbart detta under termen missnöje eller 

besvärsskrifter.46 För  att  uppehålla  sig  till  det  allmänna  kölvattnet  till  övrig  historieforskning 

kommer därför det signifikanta missnöjet från båda upproren att analyseras som en frågeställning, 

utan att särskilja från krav och klagomål. Men hur man väljer att kategorisera krav och klagomål  i 

samband med upprorsmännens missnöje, uppmärksammades och ventilerades under ett seminarium 

där denna uppsatsstudie diskuterades. Under seminariet uppmuntrades det att försöka särskilja dessa 

termer från varandra, vilket också har gjorts i denna uppsatsstudie. Men eftersom denna särskiljning 

mellan krav och klagomål är så pass obevandrad mark inom historieforskningen bör läsaren vara 

medveten om  denna metods fördelar och nackdelar. Fördelarna innebär förhoppningsvis en djupare 

inblick i hur upprorsmännen uppfattade sin samtid, både hur man argumenterade men också om vad 

man ville åstadkomma med upproret. Nackdelen eller snarare svårigheten med denna kategorisering 

mellan  krav  och klagomål  är  de  tolkningsproblem som kan  uppstå  under  studiens  gång.  Vissa 

43  Baylor, 2012; 19.
44  Scott & Scribner, 1991; 1, ”...at the crossroads between medieval and modern pattern of rebellion.”
45 Att definiera upprorsmännens missnöje som krav eller klagomål, samt använda detta som forskningsmetod, är inte 

särskilt vanligt förekommande i historieforskningen kring uppror.
46 Se till exempel Larsson, 1964; 338.
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missnöjes-yttringar  är  svåra  att  helt  definiera  som antingen  krav  eller  klagomål.  Beroende  på 

uppdelning och tolkningssvårigheter måste viss reservation lämnas för hur uppsatsen har indelat 

kraven och klagomålen  i respektive kategori. Ibland utgör vissa citat från upprorsmännens missnöje 

mer eller mindre gråzoner som gör det svårt att skilja eller kategoisera krav från klagomål eller vice 

versa. Det är därför nödvändigt att läsaren tar med sig denna aspekt i denna uppsats. 

För  att  ytterligare  poängtera  termernas  olika  betydelser  som  använts  och  undersöks  i  denna 

komparativa studie, följer här nedan Svenska akademins ordboks betydelse för respektive term.47

Klagomål

framställning av missnöje över ngn l. ngt, särsk. i avsikt att åstadkomma ändring l. rättelse, klagan, 

anmärkning, klander, besvär; särsk. om hänvändelse (under vederbörliga former) till mendighet, 

domstol o. d. med framhållande av ett (värkligt l. förment) missförhållande o. begäran om rättelse l. 

ändring; förr äv.: anklagelse. glagomål över l. på (ngn l. ngt) l. mot (ngn), förr äv. till (ngn). Anföra,  

anmäla; framställa, förr äv. hava, an- giva, föra klagomål (mot ngn).

Krav

handling(en) att kräva l. fordra ngt av ngn; äv. konkretare med tanke på innehållet i det som kräves 

l.  fordras:  fordran,  anspråk;  äv.  i  fråga  om  ngt  sakligt  (särsk.  tillstånd  l.  föreliggande 

omständigheter, tidsläge o. d.) som (mer l. mindre pockande) kräver ett handlande l. avgörande; ngn 

gg närmande sig bet.: behov, tarv; ofta med prep.  på o. sbst. som anger dels den av vilken man 

fordrar l. har rätt att fordra ngt, dels (förr äv. med prep. av) det som kräves av ngn; ofta i uttr. ställa 

(äv. fromställa) krav på (ngn, äv. ngt), resa krav på (ngt). 

Induktiv metod
Induktion = observationer/resultat → teori (begrepp/kategorier)

Uppsatsen kommer att använda sig av en induktiv arbetsmetod. Kraven och klagomålen, med viss 

begränsning, från vardera konflikt kommer att tas upp och jämföras med varandra.  Det är idag inte 

helt lätt att separera de varierande upprorsorsakerna från varandra, eftersom många klagomål och 

krav inte utgjorde någon klar gräns mellan exempelvis ekonomi och politik. Ett exempel som kan 

ges gäller  avskaffandet  av livegenskap. Livegna bönder utgjorde en  ekonomisk fördel för adeln 

samtidigt som det var ett politiskt sätt att reglera auktoritär politiskt styre. Om ett sådant klagomål 

eller  krav dyker  upp i  studien kommer den specificeras som både ett  ekonomiskt  och politiskt 

klagomål eller krav. Kraven och klagomålen är i viss mån förkortade i denna uppsatsstudie.
47 http://g3.spraakdata.gu.se/saob  . Viss förkortning av termerna har gjorts i denna uppsats.
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När studien undersöker vilka motiv som upprorsmännens bedöms ha haft till att revoltera menas 

mer ordagrannt vilken motivering de ansågs ha använt för att föra fram sina krav och klagomål.

Specifikation och kategorisering av krav och klagomål
De kategorier som vartdera krav eller klagomål kan komma att  klassas som i denna uppsats är 

följande:

•Juridiska krav och klagomål (J)

Exempelvis krav eller klagomål gällande orättvisa lagar, lagförbud, rättsskipning eller andra 

rättsliga förseelser eller lagbrott.

•Ekonomiska krav och klagomål (E)

Exempelvis  krav  eller  klagomål  gällande  skatter,  hyror,  böter  (sakören),  handel  och  

tingshästar etc.

•Religiösa krav och klagomål (R)

Exempelvis  klagomål  gällande  religiösa  ideal  eller  trossyn.  Detta  kan vara  sådant  som  

upprorsmännen ansåg stred mot Guds ord eller den kristna läran. Men även kyrkfrågor,  

präster och religiösa traditioner som giftermål och tiondet etc.48

•Politiska krav och klagomål (P)

Exempelvis krav eller klagomål gällande otillräckligt inflytande på det politiska planet eller 

till  exempel avskaffandet av livegenskap. Även större politiska frågor som går över det  

juridiska  planet  som till  exempel  sed/sedvänjor  och  gästning  kommer  att  klassas  som  

politiska klagomål.49 Notera att vissa klagomål eller krav gällande präster, exempelvis val av 

dessa, kommer  att  räknas  som även  ett  politiskt  klagomål.  Detta  eftersom prästerna  i  

Tyskland ofta var en del av den så kallade prästadeln, medan prästerna i Sverige, åtminstone 

under senare tid, valdes eller godkändes av kung Gustav Vasa.

Notera  att  detta  experimentella  system som här  informellt  får  kallas  ”JERP-systemet”  inte  har 

använts tidigare inom historieforskningen. JERP-systemet har vissa begränsningar och ska ses som 

en mer förenklad vägledning eller som en mer lättöverskådlig överblick vad klagomålen och kraven 
48 Giftermålet sågs som en helig kristen ceremoni men även tiondet hade en religiös betydelse utöver att vara en enbart 

ekonomisk avgift. Enligt Berg fick de som inte betalade tiondet, inte begå nattvarden, bannlystes och fängslades i 
häkte utan apell. Berg, 1893; 170.

49 Sedvänja, klassas här som ett sätt i vilket något normalt utförs utan bestämda skrivna regler. Notera att sedvänja är 
en svår term att tolka. Se även Berntson, 2010;276-277.
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bestod av, snarare än som en definitiv klassificering eller specificering. Vissa artiklars klagomål och 

krav  kan  vara  svåra  att  definiera  och  därför  också  svåra  att  separera  från  andra  kategorier  av 

klagomål och krav.  I  sådana fall  har  ibland dubbla eller  flera kategorier  av klagomål och krav 

angetts. Även antalet artiklar och hur de är uppdelade eller hopskrivna gör att antalet klagomål och 

krav inom en kategori kan variera starkt från lista till lista.

Särskilt för de tyska områdena kan det vara svårt  att särskilja politiska klagomål och krav mot 

religiösa sådana,  på grund av den så kallade prästadeln.  När upprorsgrupperna klagade på sina 

”herremän” kan det inte uteslutas att dessa även var religiöst inflytelserika individer. Därför kan 

religiösa klagomål och krav ”gömma sig” under politiska klagomål och krav. Detta eftersom vi inte 

vet om herremännen i specifika fall utgjorde antingen adel eller präster, eller till  och med båda 

delarna.

Eftersom  JERP-systemet  innehåller  så  mycket  felmarginaler  kommer  den  inte  att  behandlas  i 

uppsatsens analys.

Exempel ur de Tolv artiklarna, Artikel 1, det Tyska bondeupproret;

Varje församling ska ha rätt att utse och avsätta sin egen präst. Prästen ska också förkunna den  

sanna kristna tron.50

Detta krav klassas som både politiskt (P) och religiöst (R). Politiskt eftersom församlingen vill fatta 

eget beslut om att utse och även avsätta en högre socialreligiös post. Religiöst eftersom prästen ska 

förkunna den sanna kristna tron.

Metodens baksida
Enligt  historieprofessor  Eva  Österberg,  erkänd  inom  forskningen  om  sociala,  kulturella  och 

politiska förhållanden under tidigmodern tid51, finns det i princip fyra metod-möjligheter att göra 

folkliga föreställningar synliga. Problemet är dock att ingen av dessa metoder är helt problemfria:52

1. Att tolka böndernas mentalitet via deras egna uttalanden, analys ”inifrån”.

2. Att  analysera  material som  härstammar  ”uppifrån”,  det  vill  säga  försöka  rekonstruera 

folkets röst via deras överordnade rapporter.

3. Att använda de ögon som dåtidens resenärer hade, besökare som stod på gränsen mellan sin 

egen kultur och en främmande kultur.

4. Att  försöka  tolka  handlingar, till  exempel  kriminella  handlingar,  som  uttryck  för 

underliggande värderingar och synsätt.

50 Baylor, 2012; 19. Scott & Scribner, 1991; 78. Förkortad artikel.
51 Harnesk, 2002; 1.
52 Österberg, 1992; 86.
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Metoderna har förstås varierande fördelar och nackdelar. Den metod som mest lämpar sig för denna 

uppsats borde ganska självklart vara den första metoden. Men i denna uppsats kommer metod två 

istället  att användas. Anledningen är det otillräckliga källmaterialet  från perioden. Då det gäller 

Sverige under den tidigmoderna tiden finns helt  enkelt  för lite källmaterial  som nedtecknats av 

bönderna själva. Böndernas klagopunkter från Dackeupproret måste helt enkelt rekonstrueras via 

kungens svar på protesterna eller andra samtida historieskrivares (kungakrönikörers) uppgifter.53 

Upprorsmännens klagomål och krav nedtecknades inte av bönderna själva (troligen på grund av att 

läs-  och skrivkunnigheten var så pass låg) utan skrevs av präster eller  andra förtroendemän till 

bönderna. Risken med dessa skrifter är att klagomålen och kraven kan vara utformade för att få 

desto större framgång på politisk nivå. Upprorsmännens klagomål och krav kan ha förenklats, blivit  

generaliserade eller omformats av dessa skribenter och man måste därför vara medveten om att 

dessa klagomål eller krav, kanske inte alltid ger en korrekt bild eller otvivelaktigen representerade 

upprorsmännens huvudsakliga missnöje.54 Klagomålen som finns bevarade, presenteras ofta i både 

direkta och indirekta kungavänliga källor, där Gustav Vasas egen riskregistratur bör vara ett desto 

mer källkritiskt problem.

Ändå är materialet i sig väsentligt för att analysera folkets villkor och mentalitet.55 Svårigheten med 

detta är  ytterligare att  analysen av detta ”uppifrån”-material  lätt  binder historieforskaren vid ett 

”uppifrånperspektiv”, även om detta inte var målet för analysen. Det kan få det att se ut som om att  

historien skapades uppifrån, det vill säga, man tror felaktigt att de normer som övermakten försökte 

inprägla, också utgjorde de protesterande människornas normer.

Till vem eller vilka riktade upprorsmännen sitt missnöje?

Ibland  är  det  svårt  att  exakt  fastställa  vem  eller  vilka  upprorsmännen  riktade  sina  krav  och 

klagomåls-manifest  mot.  Detta  eftersom  det  ibland  helt  enkelt  inte  framgår  vem  eller  vilka 

upprorsmännen ville förmedla sitt missnöje mot, i hopp om att uppnå rättvisa och/eller förändring.56 

Troligen riktade man sitt misnöje mot de som upprorsmännen ansåg hade begått orättvisorna men 

även de som hade störst chans att lyssna och få igenom upprorsmännens krav och klagomål. Rent  

allmänt  bör  upprorsmännen  ha  hoppats  att  deras  krav  och  klagomål  skulle  hörsammas  och 

behandlas så långt upp i samhällshierarkin som möjligt för att potentiellt ha så goda möjligheter 

som möjligt att få igenom en reform eller förändring.

Medan det är intressant att  förstå vem eller  vilka upprorsmännen faktiskt riktade sina krav och 
53 Österberg, 1992; 86.
54 Blickle, mfl, 1997; 130. Detta gäller båda upprorskonflikterna.
55 Österberg, 1992; 86.
56 Scott & Scribner och Baylor är nämligen sparsamma kring dessa detaljer då man verkar ha koncentrerat sig mer på 

själva krav och klagomålen i sig, än vart de riktades. Det kan inte heller uteslutas att detaljerna kring detta inte är 
särskilt kända eller utredda för historieforskningen.
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klagomål till, bör läsaren ha förståelse för svårigheten och komplexiteten att ibland exakt identifiera 

slutmålet för uppprorsmännen missnöje. För de tyska områdena beskrivs det nästan uteslutande hur 

man klagade inför sina lords (herremän) eller council (råd) från ett område eller stad etc. På grund 

av det starkt decentraliserade Tyskromerska riket med stora lokala administrativa skillnader, är det 

därför svårt att säga hur  högt man riktade sina krav och klagomål. En djupare studie kring detta 

skulle kunna göras men detta skulle medföra en alltför belastande arbete för denna uppsats. Trots 

detta kommer frågan att tas upp men behandlas i korthet där uppsatsen lämnar viss reservation för 

förenkling i sammanhanget.

Källmaterialets termer och språkval
Då tyska  ord  från  det  Tyska  bondeupproret  saknar  en  språklig  motsvarighet  inom det  svenska 

språket har  jag försökt följa samma exempel som historieprofessorerna Scott  och Scribner.  När 

tyska ord inte har kunnats översättas har ursprungsordet infogats med en kortare förklaring. För de 

tyska artiklarna valde jag att översätta dessa till svenska från engelska med ambitionen att hålla dem 

så lika originalet som möjligt. Detta gjordes för att skapa en språklig kontinuitet med de svenska 

kraven och klagomålen samt för att hålla uppsatsens huvudsakliga språkuppsättning på svenska.

När det kommer till  det svenska källmaterialet  har jag valt  att presentera originaltexten så nära 

originalet som det går. Anledningen till detta är att visa svårigheten med att ibland tolka den äldre 

svenskan och för att läsaren ska få en både unik inblick och sammanfattning av vad Dackeupprorets 

upprorsmän klagade på, ord för ord. Oberservera dock att enda undantaget till detta gäller Gustav 

Vasas riksregistratur (GVR) där istället referenser kommer användas, se uppsatsens Avgränsning.

Material
Källmaterialet från det Tyska bondeupproret är rikt och därför kommer en avgränsning att göras 

kring de artiklar och dokument som kommer användas i uppsatsens studie.  Samtidigt är det värt att  

poängtera att även om källmaterialet beskrivs som stort är det desto svårare att få tillgång på detta 

material, särskilt på något annat språk än tyska.57

Källmaterialet rörande upprorsmännens klagomål kommer först och främst koncentreras till de som 

rörde den tyska landsbygden på bekostnad av klagomål från upprorsmän i större tyska städer. Denna 

avgränsning  görs  för  att  mer  kunna  jämställas  med  de  svenska  upprorsmännen  under 

Dackeupproret.  I  de  områden  där  Dackeupproret  ägde  rum  saknades  nämligen  städer  och 

urbanisering i större skala.58 Och även om det tycks som om att  tyska städer var först  med att 

57 Historiker beskriver även svårigheten med att översätta dåtidens tyska till modern tyska.
58 Faktum är att det mot dåtida tyska sammanhang är svårt att klassa någon dåvarande störrre svensk stad som just 
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initiera reformationsvågen var det mer rurala områden som kom att driva det som skulle mynna ut i  

det Tyska bondeupproret.

Vinnarens historia

Som många andra historiska källor  bör man ha i  åtanke vilka som faktiskt  skrev historien och 

bondeupproren är här förstås heller inget undantag. Upprorsmännens klagomål och krav på vartdera 

uppror finns  nedskrivna av samtida källor  men det  kan inte  uteslutas att  detta  material  kan ha 

påverkats eller förvanskats. Från det Tyska bondeupproret finns så kallade artiklar, en serie listor 

med krav och klagomål (artiklar) som upprorsmännen hoppades få igenom eller ville förändra. Men 

dessa artiklar skrevs troligen inte ner av bönderna själva, utan mer troligen av kyrkans män eller  

andra skriftlärda. Filosofidoktor Scott Dixon menar att det är särskilt svårt att mer detaljerat studera 

vad de lantliga församlingarna i Tyskland ibland tyckte om den evangeliska rörelsen. Detta på grund 

av att man saknar källmaterial från dessa. Istället är det oftast de större (självständiga) städernas 

klagomål  och  åsikter  som  ligger  närmast  till  hands  som  representation  för  den  lantliga 

befolkningen.59 Med detta  sagt  poängteras det  också att  klagomål  från den rurala  befolkningen 

också existerar, men i mindre grad.

Detta faktum blir dock än mer problematiskt om vi jämför med Dackeupproret. Dackeupprorets 

upprorsmän har nämligen inte lämnat ifrån sig något (skriftligt)  källmaterial från  sin egen sida. 

Böndernas krav porträtteras istället hos motståndarsidan, i kungavänliga krönikor och kungens egen 

brevkorrespondens. Detta är för historiker djupt problematiskt, inte nog med att historien kan ha 

färgats eller påverkats i en annan riktning, vi har dessutom svårt att verifiera sanningshalten från 

detta begränsande källmaterial. Men detta är dock i princip det enda vi har att gå utefter när det 

kommer till Dackeupprorets källmaterial.

stad. Stockholm är det självklara undantaget men även den staden var relativt liten i jämförelse med tyska städer.
59 Dixon, 2002; 16.
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Dackeupprorets källmaterial
När det kommer till källmaterialet som rör Dackeupproret kan vi med säkert konstatera att denna 

historiska period i synnerhet är skriven efter det klassiska mottot; vinnarens historia.

År 1557 lät Gustav Vasa, Västerås biskop Peder Svart, att skildra kungens liv och historia efter hans 

egna berättelser och riktlinjer i en krönika som titulerades Gustav Vasas krönika.60 Svarts krönika 

framställer därför kungen i fördelaktig drag och kännetecknas också av sina starkt danskfientliga 

tendenser. Krönikan författades troligen senast år 156161 och skulle senare få sällskap av tre andra 

liknande ”Vasa”-krönikor.62 Peder Svarts krönika slutar även flera år innan Dackeupproret bryter ut 

och därför  har  följande tre  historiska krönikor  (i  kronologisk  ordning)  utgjort  grunden för  den 

historiska (främst tidigare) forskningen kring Dackeupproret:

• Rasmus Ludvigssons (stora och lilla)  krönika,  troligen författad efter  1570.63 Rasmus 

Ludvigsson (ca 1520-1594),  kom från en mer  blygsam borgarfamilj.  Ludvigsson var  en 

svensk krönikör, genealog och skrivare på Gustav Vasas kansli.

• Per Brahes krönika,  troligen författad på 1580-talet.64 Per Brahe den äldre (1520-1590), 

tillhörde en svensk adlig släkt. Brahe deltog bland annat som diplomat och militär under 

Dackeupproret.

• Erik Jöransson Tegels krönika,  troligen författad år 1622.65 Erik Jöransson Tegel (1563-

1636) var en svensk ämbetsman och historiker av adligt påbrå.

Dessa  kungavänliga  källor  uppvisar  dock  svagheter  då  de  visar  starkt  beroendeförhållande  till 

varandra och ofta lämnar okritiska uppgifter. Brahe beskriver i regel mer militära uppgifter än de 

andra  krönikörerna  men  dessa  bör  tas  med  försiktighet  eftersom det  inte  kan uteslutas  att  till 

exempel riksrådet Per Brahe (morbror till Gustav Vasa) medvetet kan ha försökt stärka sin egen 

insats i konflikten. Sådana orsakssammanhang har självklart en problematisk baksida. Den krönika 

som förmodligen sticker ut mest från de övriga ovan, med hänsyn till ålder och allmän karaktär, när  

det  kommer  till  Dackeupproret  är  troligen  Rasmus  Ludvigssons  krönika.66 De  bevarade 
60 Johannesson, 1991; 211.
61 Berntson, 2010; 36.
62 Larsson, 1964; 290. Se även Steinvall, 2004; D 481. Berntson, 2010; 37, anser att Peder Svarts krönika är den med 

mest källkritiska problem.  Då Peder Svarts krönika avslutas när Gustav Vasas son Erik föds, den 13 december år 
1533 behandlar den inte Dackeupproret. Ahnfelt, 1897; IV (förord).

63 Berntson, 2010; 36.
64 Berntson, 2010; 37.
65 Berntson, 2010; 36.
66  Larsson, 1964; 192. Se även Berntson, 2010; 37, “den mest vederhäftiga av krönikorna om Gustav Vasa”. 

Angående Ahnfelts studie rörande Rasmus Ludvigssons krönika, se även Historiska handlingar 20 (år 1905), förord 
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originalmanuskripten  till  Rasmus  Ludvigssons  krönikematerial,  tillsammans  med  de  övriga 

krönikornas  komplicerade  ursprung,  verkar  åtminstone  för  de  första  åren  (från  och med  1534) 

förekomma i två olika redaktioner; D 36 och D 37.67 Båda dessa handskrifter innehåller lösa lappar, 

lite varstans instuckna, flera blad är oskrivna och den kronologiska ordningen oaktad.68 Rasmus 

Ludvigssons lilla krönika för åren 1542-43, har enligt Larsson felaktigt framställts som författad av 

Peder Svart.69 Anledningen till varför Rasmus Ludvigsson skulle ha författat två krönikor (stora och 

lilla krönika) är svår att förklara. De båda krönikorna täcker båda samma tidsperiod med samma 

dilemma att år 1541 tyvärr saknas.70 Den lilla krönikan är så kortfattad i sitt innehåll att den ibland 

sammanfattar en sida som motsvarar fem sidor i den stora krönikan. Även om Ludvigssons lilla och 

stora  krönika  bär  likheter  med  varandra  kommer  de  ändå  att  studeras  i  denna  uppsats  som 

komplimenterande material.

Även om Tegels krönika är den yngste av krönikorna anses den vara mer trovärdig än den äldsta 

krönikan av Peder Svart. Detta på grund av författarens närhet till viktiga källor som senare har 

förlorats.71 Tegels krönika skrevs på uppdrag av Karl IX, som svar på en danske historiken Arild 

Huitfeldts (1546-1609) krönika om dansk historia, där Gustav Vasa omnämndes.

Krönikematerial används i regel mycket sällan, när till exempel historiker analyserar perioden av 

uppror,  under  åren  1525-1531.  Orsaken  till  att  krönikorna  istället  används  mer  till  studiet  av 

Dackeupproret (1542-1543) beror på att man saknar källor härrörande från upprorsmännen själva. 

Faktum är att Dackeupproret i denna aspekt sticker ut från andra tidigare uppror. Som Berntson 

skriver angående källorna från upprorsmännens egna led ”i princip lyser med sin frånvaro under  

Dackeupproret.”72

Förutom krönikorna finns även brevkorrespondens, saköreslängder och ting- och domstolsprotokoll 

från tiden. Av tidens brevkorrespondens utgör Gustav Vasas och svenska rikskansliets så kallade 

Riksregistratur (GVR) ett viktigt källmaterial och inblick från tiden. Dock kommer inte GVR att  

användas  i  sin  helhet  i  denna  studie,  se  uppsatsens  avgränsning.  Ytterligare en  källa  kommer 

användas i studien, en källa som verkar förbisedd i historieforskningen kring Dackeupproret. Källan 

går under namnet; Berättelse om oroligheterna i södra Swerige, til följe af Nils Dackes upror, med  

flera  märkeliga  händelser,  som sig  under  k.  Gustaf  d.  I:s  regering  tildragit.  Utgifwen  efter  et  

av Almqvist; x.
67 Historiska Handlingar 20 (1905). Förord; IX, av Almqvist. Likaså verkar Per Brahes krönika bestå av två versioner; 

A och B.
68 Historiska Handlingar 20 (1905). Förord; IX-X, av Almqvist. Kronologin i till exempel Per Brahes krönika, verkar 

inte heller alltid stämma.
69 Larsson, 1992; 285. K-E Wikholm i sin; Källkritiska studier i Gustav Vasatidens historia (1942) benämner felaktigt 

att Peder Svart är författaren när det egentligen är Rasmus Ludvigsson. Se även Svalenius i uppsatsens 
källföretckning.

70 Almqvist, 1905; 59-60.
71 Berntson, 2010; 36-37.
72 Berntson, 2010; 37.

27



gammalt manuscript. Stockholm, tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, : 1781.73 Ursprunget till denna 

källa och förhållandet till de övriga Gustav Vasa-krönikorna, verkar inte ha behandlats tidigare inom 

historieforskningen.  En snabbgranskning visar  dock att  denna källa  i  viss  mån beskriver  annat 

innehåll eller på ett skiftande sätt än hos de övriga krönikorna och kan med viss försiktighet och 

reservation kanske ses som en fristående, tidigare ”okänd” Vasa-krönika. Denna källa behandlar 

åren 1538-1560, dock saknas år 1540.

Det Tyska bondeupprorets källmaterial
Det Tyska bondeupproret, i förhållande till Dackeupproret, har lämnat efter sig ett ganska stort antal 

historiska dokument och redogörelser. Detta är kanske inte så förvånande med tanke på konfliktens 

storlek och utbredning samt forskningslägets större omfattning gentemot Dackeupproret. Trots detta 

är  det  relativt  svårt  att  få  fatt  på  material  som upprorsmännens  krav  och klagomål  från  Tyska 

bondeupproret,  särskilt  på  annat  språk  än  tyska.  Detta  gäller  dock  även  på  engelska  och  av 

förståeligare skäl desto mer på svenska.

I denna uppsats kommer källmaterialet hämtas från historieforskares verk som har samlat en mängd 

dokument från perioden. I dessa dokument finns bevarade krav och klagomålslistor uppställda var 

för sig i så kallade artiklar. Dessa artiklar finns presenterade i följande litteratur:

Scott, T & Scribner, R; The German peasants´s war. A History in Documents. Humanity Books. 

USA. 1991.

Baylor, M; The German reformation and the peasants´ war. A brief History of Documents.  

Bedford / St. Martin´s. USA. 2012.

Det ska poängteras att detta val av källmaterial från det Tyska bondeupproret som används i denna 

uppsats  (se  litteratur  ovan)  är  noggrannt  utvalda för  uppsatsens  ändamål.  Författarna till  denna 

litteratur som innehåller källorna är författade av den ledande historieprofessor Robert W (Bob) 

Scribner,  en  internationellt  erkänd  reformationshistoriker,  vid  Harvard  Universitetet,74 

historieprofessor Tom Scott vid St Andrews Universitetet och historieprofessor Michael G Baylor 

vid Lehigh Universitetet.75 Utöver detta har deras material även bearbetats och granskats av andra 

akademiker vid olika högskolor och universitet.76

Som  tidigare  togs  upp  i  uppsatsens  Avgränsning,  kommer  klagomålen  begränsas  efter  det 

73 Se även Källförteckning. I uppsatsen kommer denna källa att refereras som  Holmbergs manuskript.
74 Harvard University. http://www.news.harvard.edu/gazette/1996/10.17/HistorianRobert.html
75 Lehigh University. http://history.cas2.lehigh.edu/content/michael-g-baylor. 
76 Se till exempel Baylor, 2012; xi (förord) och Scott & Scribner; xv (förord).
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geografiskt område som upproret utspelade sig.77 De artiklar från det Tyska bondeupproret som 

väljs ut i denna studie, har avgränsats genom att utgå från Scott och Scribners selektion. Detta urval 

eller selektion utgår från vad de definierar som ”Orsaks-artiklar” eller liknande artiklar (krav och 

klagomål) som historieforskarna anser utgör en passande bild och inblick över upprorsmännens 

missnöje under det Tyska bondeupproret.78

På grund av den geografiska avgränsningen kommer artiklar som representerar andra territorium 

eller  områden utanför  sydvästra  Tyskland,  inte  att  behandlas  i  uppsatsen.  Detta  eftersom dessa 

områden  ligger  lite  väl  långt  ifrån  den  geografiska  avgränsningen  som  studien  utgår  från. 

Huvudskälet till detta är att det inte kan uteslutas att stora regionala skillnader existerade inom det  

dåtida Tyskland eller i grannlandet Schweiz.

77 Se till exempel Almqvist, 1905; 103-104. Här presenteras klagomål från Ångermanland, Medelpad och Norrbotten 
med mera i samband med Dackeupproret eller närliggande tidsperiod.

78 Scott & Scribner, 1991; 65. Baylor utgår istället efter en mer kronologiskt förhållningssätt i dennes urval av artiklar.
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- DEN ANDRA DELEN -

Forskningsläge
Generellt europeiskt forskningsläge om bondeupproren
Det  är  inte  lätt  att  kortfattat  beskriva  det  övergripande  forskningsläget  kring  uppror.  Eftersom 

perioden innebar en övergångsperiod mellan medeltiden och tidigmoderna perioden, tillsammans 

med  den  religiösa  reformationens  inslag  är  forskningsläget,  kopplat  till  periodens  uppror  och 

revolter, verkligen massivt och mångfacetterat. Olika politiska teorier blandas med en stor mängd 

av  infallsvinklar  att  studera.  Troligen  är  detta  även  kopplat  till  det  komplicerade  (ibland 

otillräckliga)  källäget  som ger  upphov till  denna mängd av varierande teorier  och förklaringar. 

Generella inslag, ibland mer eller mindre motsägelsefulla sådana, kopplat till historieforskningens 

nationella  inslag  och  brist  på  större  internationell  forskning  gör  inte  heller  saken  lättare  att 

överblicka.

Det finns även ett så kallat ”indirekt” forskningsläge, andra studier kopplat till framväxande av den 

tidigmoderna staten och reformationen, där man ofta flyktigt tar upp aspekten kring upproren. Vissa 

forskare  lägger  extra  tyngd  på  att  koppla  till  exempel  reformationen  med  böndernas  missnöje 

medan andra helt bortser från detta.

På  grund  av  den  stora  spännvidden  av  upprorsforskningens  forskningsläge  presenteras  här 

forskningsläget som först och främst visar olika infallsvinklar som kan kopplas till generella och 

övergripande  studier  som gjorts  kring  upproren.  Efter  denna  generella  överblick  följer  en  mer 

specifik djupstudie i Dackeupprorets och det Tyska bondeupprorets forskningsläge.

Teorier om orsakerna kring upproren varför revolterade man?

En av de mest oklara och mest debatterade frågorna kring historieforskningen om bondeupproren 

gäller dess orsaker. Enligt historieprofessor Börje Harnesk har tyska historiker haft svårt att hitta ett 

”allmängiltigt mönster för vilka betingelser som orsakat revolterna.”79 Historieforskningen är långt 

ifrån enig om själva orsakssambandet till  tidens uppror och framförallt de egentliga målen med 

upproren är lika svåra att besvara.80 Professor Heikki Ylikangas, i sammanhanget mest känd för sin 

studie  om  finska  Klubbekriget  (år  1595-1597),  har  infört  vägledande  insikt  i  studien  om 

bondeuppror  under  senmedeltid  och  tidigmodern  tid.81 Han  menar  att  forskarnas  svar  lämnar 

mycket kvar att ifrågasätta,  men enligt Ylikangas brukar de traditionella orsakerna till  upproren 
79 Harnesk, 2001; 83.
80 Ylikangas, 1991; 92.
81 Ylikangas, 1991; 85 Ylikangas menar att det finska Klubbekriget (år 1595-1597) är den mest utforskade händelsen 

inom finsk historieforskning. Någon liknande nationell insats inom historieforskningen verkar inte existera i andra 
länder.
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bero på; skatteökning, betungande tvångsarbete, militär börda eller utfodring och ökande matpriser. 

Sådana klagomål rättfärdigade sedan upprorsmännen med att hänvisa till gammal lag och rätt samt 

genom  religiösa  motiv  som  till  exempel  gudomlig  rättvisa.82 Även  om  Ylikangas  verkar 

sammanfatta orsakerna på ett kortfattat sätt bör vi göra en djupdykning i forskningsläget eftersom 

teorierna är lika talrika som de är komplexa.

Innan 1970-talet verkar det ha funnits en generell bild av att det Tyska bondeupproret 1525 var en 

relativt enskild och unik händelse, och att när väl upproret hade slagits ner, ansåg historiker att de 

tyska bönderna förblev fredliga och fogliga. Denna syn har dock ändrats efter inflytelserika studier 

av  bland  annat  historikerna  Peter  Blickle  och  Winfried  Schulze.83 Man  menar  istället  att  det 

förekom ett stort antal uppror och revolter i området (inklusive Österrike och Schweiz) ända fram 

till slutet på 1700-talet.84 Det generella forskningsläget har även ansett att de nordiska områdena var 

långt mer fredliga än de nere på kontinenten. Det kan dock inte uteslutas att liknande utveckling 

inom forskningsläget som gjorts inom tyska upprorsforskningen, kommer ske även på de nordiska 

breddgraderna.  Det  förmodligen största  problemet  i  denna fråga  är  att  historiker  inte  använder 

samma definitioner när de väljer att klassa en händelse som uppror.

Ylikangas  menar  att  jämförande  studier  mellan  olika  ”nationella”  bondeuppror  var  få  eller 

otillräckliga  fram  till  ungefär  under  1980-talet  då  situationen  började  förbättras  något.85 De 

jämförande studierna mellan olika uppror  verkar  dock sen dess inte  gett  mycket  resultat  enligt 

Ylikangas. Man känner till att nationella skillnader existerade mellan enskilda uppror men själva 

orsakerna  till  varför dessa  existerade,  är  både  oklara  och  förvirrande.  En  generell  ton  i 

forskarvärlden har gjort gällande att mer avlägsna områden med viss självbestämmande och med 

mer välbärgad befolkning var desto mer villig att revoltera än andra mindre autonoma områden med 

fattigare befolkning. På samma sätt, om än lite motsägelsefullt, menar man att en fattig befolkning 

kunde hållas i  schack av militär  närvaro och att  regioner med utvecklad legalt  domstolsväsen i 

mindre skala revolterade än outvecklade sådana. Problemet är dock, menar Ylikangas, att  dessa 

påståenden inte stämmer i alla avseenden. Regioner som tidigare hade varit revoltfria kunde helt 

plötsligt bli minst lika revoltbenägna som andra regioner. Detta visar på att historieforskningen har 

mycket kvar att utforska.86

82 Ylikangas, 1991; 92.
83 Harnesk, 2001; 81.
84 Harnesk, 2001; 81.
85 Ylikangas, 1991; 86.
86 Ylikangas, 1991; 92.
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Marxistisk teori
Många händelser i historien har fungerat som utgångspunkter för att beskriva de drivkrafter och 

omständigheter som formade eftervärlden, i ett försök att förklara händelsens orsaker och resultat. 

Bland upprorshändelser under medeltiden är det förmodligen främst det Tyska bondeupproret som 

mest har legat till grund för mycket diskussioner kring dess natur och orsaker. Detta gäller främst 

inom de marxistiska och socialpolitiska perspektivet och dess klasskamper.  Uppfattning om att en 

klasskamp ägde rum mellan de lägre bondeklasserna och de högre adelsklasserna, fick Friedrich 

Engels  att  år  1850,  skriva  Der  deutsche  Bauernkrieg.87 En  bok  som  anses vara den  första 

historieboken som övervägde andra förklaringar till upproret än enbart religiösa. Det är från denna 

ideologiska grund som Engels, tillsammans med Karl Marx, senare skulle forma den marxistiska 

ideologin.  Engels  kopplade  ihop  ett  samband  mellan  hans  samtida  händelser,  de  så  kallade 

Revolutionerna 1848-1849, till det Tyska bondeupproret. Bönderna var den stora massbärande och 

utnyttjade klassen som tvingades bära bördan från alla andra högre klasser, samtidigt som bönderna 

saknade både rättigheter och privilegier mot adeln. Böndernas enda sätt att bryta detta mönster var 

genom  revolutionär  aktivism.  Anledningen  till  att  upproret  misslyckades  vid  båda  tillfällena, 

menade Engels, berodde på att borgerligheten på kort tid och med kraftiga medel kunde sluta upp 

mot sitt  gemensamma hot  från proletärerna.  Medan bönderna (proletärerna) stod ensamma som 

grupp under Tyska bondeupproret samlade sig medelklassen och adeln tillsammans med Marthin 

Luther. Medan Luther övergav böndernas kamp fortsatte bönderna som en nu övergiven separat 

luthersk-revolutionärgrupp som var  dömd att  misslyckas.  Den grupp som förespråkade Thomas 

Müntzer och hans tankegångar var kortlivad, eftersom denna var mest radikal och illegitim under 

denna period,  en  idé  som behövde mer  tid  att  mogna.  1500-talets  Tyskland var  för  lokalt,  för 

decentraliserat,  för splittrat,  för att  bönderna där skulle lyckas i sin kamp. Alla som stod under 

borgarnas  sociala  klass;  de  arbetande  proletärerna  och  de  arbetande  bönderna,  skulle  därför 

gemensamt alliera sig mot alla de högre klasserna, samla sig i alla länder för att ha en chans att 

lyckas, menade Engels. Bönderna hade gjort fel i att samla sig under Luther och hans tankegångar, 

eftersom Luther själv övergav dem och att hans tankegångar användes för att samla ett borgerligt 

motstånd  med  adeln  och  förgöra  böndernas  klasskamp.  De  religiösa  orsakerna  i  Tyska 

bondeupproret var därför inte lika viktiga som klasskampen, menade Engels.

Marxistiskt  inriktade  forskare  menar  att  det  feodala  samhället  skapade  ett  ostabilt  och  ojämnt 

förhållande, där en icke-producerande överklass tillägnade sig överskottet från den producerande 

underklassen.88 Ett tydligt fenomen är att välbärgade stadsbor (köpmän) hellre anslöt sig till adeln 

medan de andra mindre välbärgade stadsborna hellre anslöt sig till bönderna.89

87 http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/
88 Reinholdsson, 1998; 68.
89 Ylikangas, 1991; 96 och 91.
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Forskningslägets påverkan av marxismen på detta historiska område går inte att förneka men de 

teoretiska  gränsdragningarna  mellan  marxistiska  och  icke-marxistiska  teorier  utgör  ingen  klar 

gränsdragning.  Dessa  två  teoretiska  gränsdragningar  har  ofta  tagit  varierande  riktningar  och 

teoribildningar som saknar något klart mönster.90

James  C  Scott,91 professor  i  statsvetenskap  och  antropologi,  känd  för  en  studie  om  modern 

klasskamp,  menar  att  man bör vara skeptisk till  idén om en ideologisk hegemoni mellan olika 

klasser.92 Modern forskning har enligt honom lagt för stor vikt på de storskaliga bonderevolterna 

vilket har resulterat  i en  ”ensidig bild av böndernas förhållande till  staten och de markägande  

klasserna.”93 Till  skillnad  från  andra  forskare  anses  bonderevolter  vara  sällsynta  i  historien 

eftersom de omständigheter som leder till revolter är sällsynta. Perioderna mellan bonderevolterna 

har skapat en bild av fogliga och passiva bönder, vilket säger ingenting om vilka värderingar och 

eller ideologier som låg bakom. Tvärtom, menar Scott;

”när  de  gäller  beteendet,  handlandet,  är  dessa  samhällsgrupper  mest  begränsade och  

kontrollerade,  och  på ideologins  område  minst  begränsade:  så  kunde  till  exempel  den  

dominerande ideologin i feodalsamhällena inte förhindra bönderna att föreställa sig en  

ordning som var den rakt motsatta, en ordning utan överhet och sociala skillnader, och som 

bland annat kom till ytan i den berömda versen ”När Adam grävde och Eva spann, vem var 

då en adelsman?””94

Scotts historiematerialistiska teori får stöd av Harnesk men denne menar också att teorin har en stor 

svaghet. Scott ger många exempel på hur dominerande samhällsgrupper helt plötsligt har vänt sig 

emot den officiella ideologin som förespråkats av den härskande eliten. Men teorin förklarar inte 

varför det förmodligen också fanns människor i de lägre klasserna som både accepterade och ansåg 

det rättvist med social orättvisa.95 Frågan är även om, eller åtminstone till vilken omfattning som 

modern antropologisk  forskning  om  modern  klasskamp  och  ideologi,  kan  användas  som 

förklaringsmodell på senmedeltidens och tidigmoderna periodens bondeuppror.

Kritik av marxistisk teori
Den som förmodligen har rört om mest i grytan när det kommer till forskningsläget om upproren, 

borde vara Robert H. Lutz. Han menar att upproren inte berodde på försämring eller fattigdom utan 

90 Ylikangas, 1991; 97. ”Nor is there a common Marxist view.”
91 http://politicalscience.yale.edu/james-scott   (2012-12-12) Lätt att förväxla med filosofidoktor Scott Dixon.
92 Harnesk, 2001; 85-86.
93 Harnesk, 2001; 86.
94 Harnesk, 2001; 86.
95 Harnesk, 2001; 87.
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uppstod på grund av ökat välstånd.96 Enligt hans studier brukar uppror och revolutioner inte bryta ut 

om befolkningen är tillräckligt fattig och under hårt förtryck. Det var istället när de fattiga blev 

rikare och började få mer inflytande som de hotade den tidigare ordningen till de högre klasserna,  

varvid uppror stod för dörren. Lutz må vara kontroversiell men är långt ifrån ensam i sin teori och 

Ylikangas medger att växande fattigdom inte enbart kan ses som förklaring till upproren.

Österberg menar dock att en historiematerialistisk förklaringsmodell inte kan anses giltig, om man 

ser till  de nordiska förhållandena. Enligt Österberg utbröt de flesta bondeuppror i områden som 

innehade  en  blandad  ägarstruktur.  Några  större  ägarstrukturförändringar  har  inte  heller  kunnat 

påvisas av forskningen.97 Reinholdsson menar att bondeupproren (med få undantag) överhuvudtaget 

inte kan klassas som en klasskamp mellan de lägre och högre stånden.98 Detta eftersom frälset så 

ofta valde att kämpa tillsammans med bönderna. Personer ur familjerna Oxenstierna, Vasa, Bondar 

och Tottar, är exempel på frälsemän som vid olika tillfällen har gått i spetsen för resningar mot en 

unionskung, inhemsk kung eller riksföreståndare.99 Även de mer kontinentala bondeupproren leddes 

ofta av en adelsman.100 Enligt Ylikangas är det smått märkligt att adelsmän nästan uteslutande ledde 

upproren. Skälen till deltagandet brukade, då som idag, förklaras med att adelsmännen tvingades 

eller  helt  enkelt  inte  hade  något  annat  val  än  att  delta.  Sådana  förklaringar  användes  ofta  av 

upprorsmotståndare för att skapa en syndabock (eller rädda sig eget skinn) eller dölja de egentliga 

orättvisorna bland bönderna. Även om det inte kan uteslutas att tvång ägde rum i vissa fall bör 

deltagandet ha varit av mer frivillig karaktär, där adelsmannen drevs av ambitionen att skaffa sig 

bättre välstånd och rykte. I regel kan man säga, att  desto större uppror, desto mer social status 

innebar  det  att  tillhöra  det  militära  ledarskapet.101 Upprorsmännen  själva  bör  också  ha  haft 

anledningar  till  att  få  med  sig  adelsmän  till  sin  sak.  Utöver  att  adelsmännen  var  läs  –  och 

skrivkunniga hade de i regel ett större kontaktnät med pengamedel, kanske även militärutbildning, 

som borde ha varit i stort behov för ”bondeupprorets” framgång. Det ska dock poängteras att även 

om enstaka eller flera adelsmän deltog på böndernas sida gällde detta inte adelsklassen som helhet. 

Även om det finns exempel på att adelsklassen i vissa uppror egentligen stödde upprorsmännens 

revolt mot staten eller kungen, agerade de aldrig som klass tillsammans med bönderna.102 Kanske 

för att de potentiella riskerna inte uppvägde upprorens eventuella mål bland adeln.

96 Ylikangas, 1991; 95.
97 Reinholdsson, 1998; 68-69.
98 Se även Terminologi.
99 Reinholdsson, 1998; 143.
100 Ylikangas, 1991; 94.
101 Ylikangas, 1991; 94.
102 Ylikangas, 1991; 95. Ylikangas anger endast ”Frankrike” som ett sådant exempel. Inga öviga detaljer ges om något 
specifikt uppror eller region.
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Den mer vedertagna teorin om upprorens orsak
Den förmodligen mest  accepterade förklaringen till  varför bönderna gjorde uppror under  denna 

historiska period gör gällande att bönderna kämpade mot den framväxande absolutismen, det vill 

säga den centrala (kunga-) makten med allt vad det innebar. Oftast utgjorde dessa förändringar ökad 

kontroll och tillsyn över folket på främst rättsliga och ekonomiska förhållanden. Ibland verkar även 

religiösa  motiv  och  förändringar  ha  varit  en  del  av  böndernas  protester.  Orsakerna  bakom 

bondeupproren varierar mellan forskare och beroende på vilken tid och region upproret ägde rum.

Denna  framväxande  absolutistiska  centrala  (kunga-)  makt  införde  med  tiden  allt  mer  juridiska 

maktinstrument, vilket gjorde att den tidigmoderna staten, alltmer lyckades förhindra bondeuppror. 

Mot tidigare situation, kunde nu bönderna på legalt sett, klaga och lämna synpunkter till samhällets 

styrande element. Detta nya alternativ gjorde att revolternas tendens minskade i skala. Det var helt 

enkelt lättare och mindre riskabelt att på detta nya forum kommunicera med makten än att, som 

tidigare, revoltera mot den.103 Det verkar på så sätt i minst lika hög grad ha varit den nya absoluta 

statens radikala och progressiva moderniseringsmetoder som låg bakom upproren än en utbredd 

konservatism bland bönderna.104 Även om denna teori är ganska vanligt vedertagen har den inte 

accepterats av alla forskare.

Absolutism och bondeuppror, vad kom först?

Den ryska akademikern B. F. Porsnev (som följer en mer marxistisk inriktning) är förmodligen en 

av de senaste som har fått debatten och forskningsläget att ändra riktning.105 Enligt Porsnev var 

upproren  inte en  konsekvens  från  upprorsmännens  sida  att  försöka  förhindra  en  utvecklande 

absolutism.  Istället  var  det  på  grund av alla  bondeuppror  som absolutismen  utvecklades.  Den 

feodala  staten  centraliserade  sitt  styre  mot  monarkisk  absolutism för  att  bättre  skydda  sig  och 

bemöta hotet från uppblossande revolter och uppror. Först stärkte adeln sitt grepp om bönderna som 

därför revolterade och för att adeln sedan skulle kunna hantera kriserna skapades organisations – 

och styrelseformer  som är  karaktäristiska  för  den  moderna  staten.106 Enligt  Porsnev var  därför 

bonderevolterna  en  mycket  nödvändig  förutsättning  för  skapandet  av  en  centraliserad  nationell 

monarki. Porsnevs teori har bland annat mött motstånd från den marxistiska historieprofessor Eric J 

Hobsbawm,  som istället  menar  att  bönderna  faktiskt  försenade  övergången  från  feodalism till 

kapitalism.107

Porsnevs teori får visst stöd av Ylikangas som medger att revolterna ägde rum under en period där 

103 Ylikangas, 1991, 98. Winfried Schulze menar att denna nya alternativmetod hade framgångar. Områden med utbyggt 
legalt juridiskt system hade också mindre tendens till uppror.
104 Ylikangas, 1991; 92-93. Se även Reinholdsson, 1998; 71.
105 Ylikangas, 1991; 97.
106 Ylikangas, 1991; 97.
107 Ylikangas, 1991; 98.

35



absolutismen  aktualiserades  och  utvecklades.  I  områden  med  mer  utvecklad  absolutism,  med 

juridiska legala system och förfaranden var upproren mindre vanliga. Upproren kan också kopplas i 

samband  med  att  statssystemet  införde  en  mer  laglig  ”polisiär  kontroll”  i  området.  När  väl 

absolutismens kontroll och juridiska system hade utvecklats, minskade upprorstendensen, om dock i 

varierande grad i olika områden. Även framväxandet av en ny statligt organiserad armé kan kopplas 

till denna period, då sådana arméer måste ha varit effektivare (i mobilisering och organisation) att 

sätta emot upproren än en legosoldatsarmé.108 Porsnev menar att bönderna inte alls protesterade mot 

den absoluta statens framväxt utan mot adeln och dess förtryck.

Ylikangas menar att bönderna under Klubbekriget undvek att attackera kronans ägor utan istället 

gav  sig  på  adelns  ägor,  en  tendens  man  nästan  alltid  ser  i  andra  uppror.109 Även  i  brev  från 

Klubbekriget framgår det att böndernas ilska inte riktas mot kungen utan mot adeln.110 Vad som mer 

talar för detta är att det var med hjälp av adeln, antingen direkt eller indirekt, som bondeupproren 

krossades. Särskilt under Dackeupproret och Klubbekriget var adelns stöd till kronan absolut.

Trots  allt  detta  menar  Ylikangas  att  Porsnevs  teori  misslyckas  med  en  huvudsaklig  aspekt.111 

Porsnevs teori förklarar inte den grundläggande frågan om varför adeln fick ta emot den största, om 

inte all kritik112, och i så fall varför adeln i första taget generellt stärkte sitt grepp om bönderna. Det 

förklarar inte heller varför detta stärkande grepp från adelns sida fick bönderna att starta våldsamma 

uppror i sådan stor skala. Sen frågar sig Ylikangas, om man i praktiken kan avskilja kungamakten 

mot adeln, då deras intressen verkar onekligen ha varit densamma, såvida inte statens intressen var 

mer likvärdig med bönderna än adeln.113 Dessutom utvecklades absolutismen även i områden där 

uppror var mindre vanliga (England) och i områden där upproren var talrikare, som i Centraleuropa, 

utvecklades absolutismen långt senare. Enligt Porsnevs teori skulle i så fall Centraleuropa ha infört 

absolutismen snabbare än i ”upprorsfattiga” England.

Teorin kritiseras ytterligare då Ylikangas menar att i fallen England och Dackeupproret (troligen 

också Klubbekriget) hade den absoluta centraliserade staten redan skapats och att upproren kom 

först i efterhand och inte under själva framväxande fasen av den absoluta staten.114 Ylikangas menar 
108 Legosoldaters lojalitet låg framförallt i vem som betalade mest och det fanns alltid en risk att legosoldaterna kunde 
byta sida eller upplösas helt plötsligt vid störra anbud.
109 Ylikangas, 1991; 99.
110 Under Dackeupproret verkar dock böndernas kritik ha riktats i minst lika hög grad mot kung Gustav Vasa.
111 Ylikangas, 1991;99,
112 På ett sätt kan man kanske förstå varför böndernas kritik riktades främst eller helt mot adeln framför kungen. Utan  
adelns samlade stöd skulle det vara svårt, om inte omöjligt, för en kung att inneha den absoluta makten. Det var även 
troligen adeln som hade accepterat den nya absoluta (kunga-)makten, inte bönderna och därför ansågs mer naturligt att 
rikta missnöjet mot adeln. Bönderna bör också ha haft en närmare relation till frälset och adeln än mot kungen. Lokala  
adelsmännen var,  mot  kungen flertaliga,  geografiskt  mer  utspridda  och  arrenderande till  exempel  ut  land  till  icke 
livegna  bönder.  Främst  i  Sverige  var  relationen  mellan  frälset  och  bönderna  långt  ifrån  så  segregerat  som  på 
kontinenten.   Men  varför  bönderna  då  helt  undvek  att  angripa  kungens  ägor  under  Klubbekriget,  som Ylikangas 
beskriver, känns dock också märkligt i sammanhanget.
113 Ylikangas, 1991; 99.
114 Ylikangas, 1991; 99-100. Ylikngas menar också att revolterna som ägde rum tidigare i Sverige under 
Kalmarunionen, också inträffade först efter att en stark kungamakt hade börjat påverka regionen.
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att den framväxande absolutismen redan hade påbörjats vid tiden för Europas upprorsperiod och att 

detta utgör den förklaring till varför uppror blossade upp i stora delar av Europa under perioden 

mellan senmedeltiden och den tidigmoderna tiden. Dock måste det ha funnits en större anledning 

till ett sådant stort missnöje utbröt och också spred sig över så stora områden. Anledningen var att  

den absoluta makten,  över ett  större område,  började kontrollera  beskattning,  militär  börda och 

kontroll,  ökad tillsyn  och ingrepp på  folkets  hushållsekonomi.  När  väl  den  absoluta  staten  var 

etablerad och de tidigare bondeprotesterna effektivt hade slagits ner, minskade upprorstrenden.115 

Det bästa exemplet på denna teori är England, enligt Ylikangas. Eftersom England var det land som 

var först med att introducera absolutismen, var det också det första landet att genomgå tidsperiodens 

första bondeuppror.116

ESF-projektet

En stor projektstudie kopplat till  forskningslägets tema publicerades 1997 och som förtjänar att 

nämnas lite närmare.  Projektet  sponsrades av European Science Foundation (ESF) och kom att 

kallas;  The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries117 Under detta fyraårs-

program samlades forskare för att gemensamt ta fram en ny vision för hur man skulle studera de 

grundläggande principer som låg bakom den europeiska statsbildningen under övergångsperioden 

mellan medeltiden och den tidigmoderna perioden. Projektet var ambitiöst och gör en internationell 

djupdykning under  den övergångsfas  som banade vägen för  den  tidigmoderna  staten  i  Europa. 

Tidsperioden  för  studien  är  väl  tilltagen  och  generellt  övergripande  och  sammanfattande. 

Förmodligen  är  det  därför  som studien  inte  är  särskilt  detaljerad  alla  gånger  och att  man  ofta 

begränsar sig olika i form av geografiska områden eller tidsperioder.

Till stor del täcker uppsatsens forskningsläge upp de tolkningar och idéer som nämns i boken, i alla 

fall när det kommer till uppsatsens berörda geografiska studieområden.118 ESF-studien är annars 

väldigt blygsam med studier kopplade till Dackeupproret. När det till exempel kommer till nordiska 

uppror i kapitlet Forms and character of peasant resistance, låter man huvudfokus ligga på Norge 

som geografisk begränsning. Motivet till detta försvaras med att man generellt anser att nordiska 

uppror har många likheter till varandra. Det må kanske vara så men med tanke på Dackeupprorets 

unikhet i denna skara, får en sådan analys mindre användningsområde till uppsatsens studier kring 

Dackeupproret. Dock påpekas det att det i norden existerade regionala skillnader där framförallt 

Danmark skiljde sig ganska mycket från Sverige. Men även stora lokala skillnader var vanliga även 

inom samma land.119 Nämnvärt i sammanhanget är att Nordens största bondeuppror, Dackeupproret, 
115 Se även Harnesk, 2001;88.
116 Ylikangas, 1991; 100.
117 Projektet finns tryckt i bokform; Blickle, mfl; Resistance, Representation, and Community. ESF. Clarendon Press. 

1997.
118 ESF-projektet  täcker även en lång rad andra europeiska länder än denna uppsatsstudie.
119 Blickle mfl, 1997; 38 och 41.
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enbart  nämns vid  två tillfällen i  detta  ESF-projekt.120 Även om Dackeupproret  tas  upp i  andra 

avseenden som till exempel, upproren under 1500-talet, är det en fingervisning på Dackeupprorets 

blygsamma roll inom projektet och även den övriga historieforskningens forskningsläge.

En mer utförlig komparativ studie mellan olika uppror varit desto mer intressant och önskvärd i 

ESF-projektet överlag. Studien besvarar dock sitt syfte men är till synes för övergripande för en mer 

utvecklad detaljerad studie i enskilda uppror.

Legalism
Under  medeltiden  verkar  det  ha  existerat  ett  slags  icke  nedskriven  ”politisk  kultur”  med olika 

tjänster och privilegier för samhällets alla aktörer.121 Mellan frälsemän och bönder verkar det ha 

existerat inbördes rättigheter och skyldigheter som liknade ett slags tjänsteideal. Alla slags bönder 

verkar ha känt av ett ömsesidigt band till kung och andra styrande. Eder utväxlades mellan kungen 

och bönderna  om beskydd och lydnad.  Bönderna  skulle  betala  skatt  och stödja  kungen medan 

kungen skulle skydda och värna böndernas rättigheter.122 På så sätt gällde denna ömsesidiga pakt 

inte enbart ekonomiska frågor utan även politiska. Från 1500-talet finns det exempel på bönder som 

frivilligt valde att hjälpa frälsemän från fientliga danska trupper. Samtidigt finns det exempel som 

visar att  bönder,  liksom frälsemän, kunde få  ersättning för egendomar som skadats av fientliga 

trupper.123

Flera  nordiska  forskare  har  betonat  lagens  betydelse  i  det  medeltida  och  tidigmoderna 

Skandinavien. Historiker Janken Myrdal menar till exempel att anledningen till att upproren ofta 

utgjorde en sådan organisatorisk aspekt berodde på en folklig legalism som var djupt inpräglat i det 

svenska bondesamhällets organisering.124 Även om lagens betydelse må ha varit annorlunda mot 

den kontinentala, var den kontinentala medeltida legalismen också betydelsefull för medeltidens 

människor.125 Det  är  främst  därför  som upprorsmännen  under  Dackeupproret  som skäl  för  att 

revoltera,  angav  att  de  ville  ha  tillbaka  gammal  sed  som  gällde  gudstjänst  och  ekonomiska 

pålagor.126

Per-Johan Ödman beskriver relationen mellan överheten och folket som en auktoritativ pedagogisk 

process vilket hade som mål att bryta ner den medeltida mentaliteten och ersätta den med den nya 

(tidigmoderna periodens) maktstat. I den medeltida mentaliteten var det andliga och det världsliga 

nära sammanvävt, liksom ekonomin kopplades ihop med de sociala relationerna. Något som Ödman 
120 Enligt index endast en gång men Dacke Rebellion nämns även ytterliggare en gång på sidan 129. Blickle, mfl, 1997; 

18-19.
121 Detta förhållande kallas ibland för legalism, men ska inte blandas ihop med österländsk (kinesisk filosofi) legalism.
122 Reinholdsson, 1998; 197.
123 Reinholdsson, 1998; 205.
124 Berntson, 2010; 45.
125 Österberg, 1992; 90. Den ryske historikern Aron Gurevich har lyft fram lagen som en central kategori i medeltidens 

föreställningsvärld
126 Österberg, 1992; 92.
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beskriver som en ”holistisk, symbiotisk mentalitet”127 Men vid den tidigmoderna perioden började 

dessa förhållanden att ändras. En dualismens ideologi uppstod som stärkte statens makt men som 

samtidigt separerade privat från offentligt,  regering från kyrkan, ett stånd från ett annat. De tre  

stånden blev en aggressiv ideologi i statens och kyrkans tjänst.

Enligt  Österberg  fungerade  häradsting  och  sockenstämmor  som  lokala  socialpolitiska 

arenor.128 På  dessa  arenor  hade  bönderna  till  stor  del  en  egen  röst  där  man försökte  enas  om 

lösningar på sina egna problem. Den tyske historikern Peter Blickle menar att kommunalismen129 

var en samhällelig princip. En princip som under medeltiden och tidigmoderna perioden kämpade 

mot feodalismen och dess hierarkiska idé. De lägre stånden ska då ha skapat en hushållsekonomi 

som prioriterade frihet och egendom som helst sköttes inom sin egen krets. Blickle beskriver hur 

aristokratin målades ut som kommunalismens fiende från medeltiden men detta gäller i högre grad i 

Tyskland  än  i  Sverige.  I  Sverige,  menar  Österberg  var  kommunalismen  snarare  en  medeltida 

tradition  som  var  institutionaliserad  på  ting  och  sockenstämmor.130 Men  även  denna  tradition 

hotades med den växande absoluta statens framväxt. De svenska bönderna skulle dock, i alla fall till 

varierande grad, fortsätta att sköta sina egna arenor även om staten ville det motsatta. Bönderna 

strävade efter att fortsätta lösa sina egna problem i förhandling, konsensus och det allmänna goda. 

De försvarade sin frihet och egendom mot både kungligt och adligt inflytande samtidigt som de 

hänvisade till  vad som var (deras) lag och rätt.  Enligt Österberg speglas Sveriges tidigmoderna 

period av en spänning mellan två principer. Främst statsmaktens och adelns hierarkiska princip mot 

den andra principen om förhandling,  legalism, ömsesidighet  och dialog.131 Enligt  Österberg bör 

huvudmotsättningen  i  det  svenska  samhället  av  strukturella  skäl132 ha  gått  mellan  bönder  och 

statsmakt, inte mellan bönder och adel (och borgare).133

Medan bland  annat  Österberg  och  Reinholdsson  menar  att  de  svenska  böndernas  situation  var 

nästintill unik mot till exempel bönder nere på kontinenten, menar andra forskare att detta påstående 

riskeras  att  generaliseras  och  överdrivas. Historieprofessor  Börje  Harnesk  kritiserar  försiktigt 

Österbergs synpunkter134 och menar att man inte alls lika säkert kan hitta stora skillnader mellan 

dåtidens svenska och tyska bönder. Harnesk menar förvisso att Österbergs teori är attraktiv av flera 

skäl. Mycket pekar på att de svenska böndernas närmast unika situation mot många andra länder. I 
127 Österberg, 1992; 94.
128 Österberg, 1992; 96-98.
129 Decentraliserat organisatoriskt system, ofta använda inom till exempel direktdemokratiskt styrda kommuner.
130 Österberg, 1992; 96-97.
131 Österberg, 1992; 98.
132 Med strukturella skäl menar Österberg det unika förhållande som svenska friägande bönder hade till skillnad mot 

bönderna nere på kontinenten. Bönderna nere på kontinenten levde i många fall i livegenskap samt hade större och 
mer krävande avgiftskrav till adeln än vad de svenska bönderna.

133 Österberg, 1996; 100-101.
134 Harnesk skriver själv; ”Jag [Harnesk] vill inte hävda att Österberg har fel, därtill är mina kunskaper otillräckliga.  

Däremot anser jag att [Österbergs] tolkningen inte har utsatts för någon egentlig prövning, varken empirisk eller  
teoretisk.” Harnesk, 2011; 80.
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Sverige ägde en stor del av bönderna sin jord och de hade riksdagsrepresentation och hade på så sätt 

ett större och mer inflytelserik politiskt kultur.135 Detta skulle i så fall besvara frågan om varför 

bondeupproren var färre till antalet (och oftast mindre våldsamma) i norden än mot övriga Europa. 

Men denna idé om att de friare svenska bönderna skulle ha haft större möjligheter att föra fram 

viktiga frågor via legala kanaler, än bönder i andra länder, kan också ifrågasättas menar Harnesk. 

Det är svårt, ”om inte omöjligt” att granska och mäta framgångsförmågan på sådana frågor.136

Harnesk menar att vissa områden i Tyskland (om än inte lika utbredd som i Sverige) under denna tid 

faktiskt  hade  bonderepresentation  i  ständerförsamlingar.  Även  om  ständerförsamlingarnas 

representation inte var allmän så fanns det också legala protest- och kommunikationskanaler för de 

tyska bönderna.137 Främst efter det Tyska bondeupproret år 1525 utvecklades rättsliga processer i 

form av domstolar som ofta faktiskt tog parti för böndernas sida. Enligt en studie från slutet av 

1500-talet (under en åttaårsperiod i ett litet tyskt furstendöme) beviljades en skattereduktion i över 

70  %  av  de  143st  petitionsfallen.138 Även  om  denna  händelse  utspelade  sig  efter  det  Tyska 

bondeupproret 1525 är det en intressant studie. Enligt Harnesk är detta kanske en antydan på att de 

svenska böndernas situation fundamentalt inte skiljde sig så mycket från bönderna på andra platser. 

Mer jämförande forskningsstudier behövs för att bättre kunna svara på denna fråga, menar han.

Förmodligen det mest problematiska för hypotesen om;

ett negativt samband mellan parlamentsrepresentation och bonderevolter är emellertid att  

bönderna i många av de områden där de saknade representation [norra Tyskland t.ex.] inte 

verkar  ha  kompenserat  detta  med  utomparlamentariska  aktioner.  Å  andra  sidan  var  

Österrike (Oberösterreich) konfliktintensivt och där vill det synas som om medinflytandet  

också var svagt utvecklat.”139

Harnesk  menar  att  ett  stort  problem  är  att  historiker  (troligen  i  samband  med  otillräckligt 

källmaterial) använder olika tolkningar för vad man väljer att definiera som uppror. Harnesk menar 

att vissa händelser felaktigt har klassats som uppror nere på kontinenten och att de egentligen borde 

ses som ”oroligheter”. Det motsatta problemet gäller dock för Norden, oroligheterna under 1570-

talet skulle likaväl, enligt kontinentala definitioner också klassas som uppror, menar Harnesk.140 

Även om Österberg erkänner att det förekom oroligheter efter Dackeupproret har dessa avvisats 

som  uppror  på  grund  av  sin  regionala  karaktär.  Harnesk  menar  att  denna  åsikt  är  något 

135  Harnesk, 2002; 78-79.
136 Harnesk, 2001; 84. En jämförande studie i detta skulle därför uppskattas, menar Harnesk, och kanske kasta nytt ljus 

över hur pass framgångsrika bönderna var med sina klagomål.
137 Harnesk, 2001; 84-85.
138 Harnesk, 2001; 85.
139 Harnesk, 2001; 84.
140 Harnesk, 2001; 82. Se även Terminologi.
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motsägelsefullt eftersom nästan alla bonderevolter var just regionala.141 Harnesk menar också att 

det är svårt att jämföra en statsbildning med en liten befolkning (Sverige, år 1600 ca 1,2 miljoner 

invånare) mot ett område med många statsbildningar och stor befolkning (Tyskland, år 1600 ca 16 

miljoner).142 Sannolikheten för bonderevolter bör således ha varit större i de tyska områdena än de 

svenska. Harnesk menar även att om man tittar närmare på bondeoroligheternas spridning blir det 

tydligt  att  ”vissa  av  de  tyska  staterna  var  nästan  lika  mycket  –  kanske  mer  – förskonade från 

oroligheter som Sverige.”143

Winfried Schulze menar  att  revoltbenägenheterna verkar  ha varit  störst  i  de  mycket  små tyska 

furstendömena som låg efter i  processen att  utveckla en tidigmodern stat.144 Men detta mönster 

stämmer inte heller överens med alla revolter, till exempel de österrikiska bonderevolterna. I de fall 

där  konflikterna  under  1500-  och  1600-talet  tog  sig  våldsamma  uttryck,  istället  för  långvariga 

processer och klagomål,  berodde det i regel på speciella förhållanden som motreformation eller 

ockupation av främmande trupper.

Stad och landsbygd
Även om tyska städer samarbetade med de tyska upprorsmännen på landsbygden, varierade ofta 

klagomålen och kraven mellan städer och landsbygd. Städerna hade helt andra problem och krav än 

landsbygdens, vilket gav upphov till egna distinkta uppsättningar av krav och klagomål. Med tanke 

på de enskilda städernas, från stad till stad, olika agendor och krav i upproret kan man konstatera att 

städerna inte utgjorde en stabil allianspartner till upprorsmännen på landsbygden. Snarare var denna 

allianspakt skör, ofta kortvarig och av en mer temporär nödvändig natur, och gav upprorsmännen på 

landet ingen större fördel.145 Även om patriciska och rika stadsbor ofta stod på samma sida som 

adeln  under  upproren  verkar  centraleuropeiska  städer  generellt  ha  visat  mer  stöd  för 

upprorsmännens  sida.  De  flesta  borgare,  i  främst  småstäder  i  Centraleuropa  och  Finland 

(förmodligen också Sverige), verkar ha tagit ståndpunkt för böndernas sida.146 Även om nordiska 

städer ofta stödde upprorsmännen fick detta ringa betydelse då städerna i till exempel Finland och 

Sverige var få och små till antal. Harnesk menar dock tvärtom; medan de svenska bönderna saknade 

stöd från starka städer var det istället de starka städernas stöd som gjorde upproren i Centraleuropa 

så pass starka.147

141 Harnesk, 2001; 82.
142 Harnesk, 2001; 83.
143 Harnesk, 2001;83.
144 Harnesk, 2001; 83. Schulze använder istället för tidigmodern stat; ”Militär-, Wirtschafts-und Verwaltungsstaat.”
145 Scott & Scribner, 1991; 13.
146 Ylikangas, 1991; 104. Förmodar att Ylikangas även inbegriper Sverige i denna ståndpunkt då Finland under denna 

period tillhörde Sverige.
147 Harnesk, 2002;88.
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Forskningsläge kring Dackeupproret
Forskningsläget kring Dackeupproret och dess orsaker har under lång stirrat sig blint på Vasatidens 

okritiska  krönikor-källor.148 Intresset  för  att  okritiskt  granska  böndernas  uppror  under 

Dackeupproret var under lång tid svalt. Visserligen nämndes Dackeupproret i historieböckerna men 

skildringar var som sagt starkt påverkade av Vasa-krönikornas skildringar. Inte minst i historikern 

Gustaf  Grimbergs  Svenska  folkets  underbara  öden  (år  1913-24),  uppfattar  man  dessa 

”kungavänliga” influenser.

Den främsta förändringen inom Dackeupprorets historieforskning skedde förmodligen då professor 

Lars-Olof  Larsson  gav  ut  Det  medeltida  Värend år  1964  som  senare  resulterade  i  den  mer 

populärhistoriska Dackeland år 1992. Visserligen fanns det annan litteratur om bondeupproret och 

dess ledare Nils Dacke sen tidigare, men dessa var i regel inte lika omfattande och analyserande 

som hos Larsson. Larsson hävdade också att Dackeupproret förtjänade större plats i främst svensk 

historieforskning.149 Utöver Larsson kan nämnas andra historieförfattare som professor Alf Åberg 

och professor Gottfried Carlsson. Carlsson är förmodligen den som mest har studerat Nils Dackes 

påstådda  kontakter  med  utländska  aktörer.  Lars  Linge,  som  disputerade  med  sin  avhandling 

Gränshandeln i  svensk politik  under äldre Vasatid,  är förmodligen den som mest ingående har 

studerat  de  ekonomiska  förhållandena  (främst  handelsfrågor)  som  rör  perioden  kring 

Dackeupproret. Även om Vasatiden har varit fokus för många historiker genom tiderna menar vissa 

ändå att relativt få studier har gjorts kring lokalförvaltningen under Vasatid.150 I sammanhanget kan 

dock  nämnas  filosofie  licentiat  Gustav  Bergs  avhandling  från  1893  om  Gustav  Vasas  (inre) 

statsförvaltning som ger en ganska anmärkningsvärd sammanfattning av diverse räkenskaper från 

perioden.

Dackeupprorets orsaker
Orsakerna  till  Dackeupproret  byggde  länge  på  de  teorier  som togs  upp  i  de  så  kallade  Vasa-

krönikorna,  samt  det  som  förmedlats  i  Gustav  Vasas  brevkorrespondens.151 Dessa  krönikor 

formades  förmodligen  mer  eller  mindre  nästan  helt  uteslutande  på  grundval  av  Vasas  egen 

propagandapolitik.   Tyvärr  är  det  denna  bild  av  vinnarnas  historia  som  utgör  basen  för  vårt 

källmaterial om Dackeupproret. Att bönderna troligen själva inte kunde läsa eller skriva har inte 

heller gjort saken bättre för historieskildringen. Länge lät historiker utgå från dessa krönikor och 

kungsbrev utan större  granskning eller  källkritik.  Detta  förhållningssätt  har  dock förändrats  allt 
148 Det bör dock poängteras att detta enbart beror på en otillräckligt källmaterial. En bra , om än kort, sammanfattning 

över Dackeupprorets käll- och forskningsläge kan hittas i Larsson, 1992; 285-286.
149 Larsson, 2002; 268.
150 Hallenberg, 2001; 19.
151 Mer känd som Riksregistraturen.

42



eftersom, särskilt på senare år.

Den mest populära och förmodligen äldsta uppfattningen till  böndernas uppror, brukar förklaras 

med förbudet mot gränshandeln med oxar. Under lång tid har denna orsak ansetts som huvudorsak 

till  upproret.152 Enligt  Larsson är  denna uppfattning om böndernas  gränshandel  ganska orimlig; 

”Allt  detta  förklarar  varför  de  upproriska  bönderna  inte  vid  något  tillfälle  klagade  över  

gränshandelsförbuden!”153 Larsson menar att denna felaktiga orsakspunkt grundar sig på Gustav 

Vasas propaganda. Gustav Vasas propaganda gick ut på att bland annat medvetet trycka på denna 

felaktiga förklaring ville Gustav Vasa undvika att dåtidens bönder i andra delar av landet skulle falla 

för liknande sympatier. Dalkarlarna, fruktade Gustav Vasa, riskerade i så fall att känna sympati med 

smålänningarna om de visste om till exempel kyrkplundringen. Dalkarlarna hade nämligen tidigare 

protesterat högljutt mot samma åtgärd under det så kallad Klockupproret. Lars Linge skriver själv; 

”I själva verket hade inget öppet förbud mot gränshandeln utfärdats under dessa år [runt år 1540].  

Det finns inte heller några säkra belägg för att exportförbuden upprätthållits med någon större  

kraft. Det nya i gränshandelspolitiken får istället hänföras till det principiella planet”154 Även Berg 

tonar ner förbudet mot oxhandeln som en viktig orsak.155 Larsson menar istället att det mer troligen 

var det allt mer ökande och mer kontrollerade skattetrycket som låg bakom Dackeupproret.156

Reformation och kyrkopolitik
Under  Dackeupproret,  menar  Gustafsson,  ”har  missnöjet  med  den  religiösa  nyordningen  varit  

centralt.”157 Detta radikala motstånd att lutheraniseras har omöjliggjort en lika radikal reformpolitik 

som skedde i Danmark-Norge. Det är därför som Sverige fortfarande idag (jämfört med Danmark-

Norge)  har  kvar  mer  av  sina  katolska  seder  samt  att  svenska  kyrkor  är  rikare  på  medeltida 

inventarier än danska kyrkor.158 Alf Åberg menar att kyrkopolitiken kan ses som en viktig orsak till 

Dackeupproret. Åberg menar att Gustav Vasas kyrkopolitik samt kyrkoplundringen till stor del fick 

de småländska bönderna att revoltera. Magnus Nyman, professor i idé- och lärdomshistoria, menar 

även  han  att  Dackeupprorets  utlösande  faktor  troligen  berodde  på  intendent  Georg  Normans 

”kyrkoplundrings-  och  prästutrensningsresa”  i  Östergötland,  Västergötland  och  Småland  1540-

1541.159 Detta synsätt har dock kritiserats av Larsson och även av Källström som i sin avhandling 

om  kyrkokonfiskationerna  menar  att  konfiskationerna  var  av  mindre  betydelse  för  dåtiden.160 
152 Åberg nämner till exempel också förbudet mot oxhandeln som en orsak till upproret.
Åberg, 1960; 89.
153 Larsson, 1992; 80. Se även Berg, 1893; 147.
154 Linge, 1969; 81.
155 Berg, 1893; 147.
156 Larsson, 1964; 340.
157 Gustafsson, 1997; 85.
158 Gustafsson, 1997; 85.
159 Nyman hävdar att ca 90% av kyrksilvret beslagtogs. Nyman, 2002; 86.
160 Källström, 1939; 13. ”Med min [Källströms] uppfattning, att kyrksilverkonfiskationerna blevo av ringa betydelse i
tiden själv.” Det kan dock tilläggas att Bergs studier kring konfiskationerna, vid en snabb granskning, verkar mer 
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Larsson utesluter dock inte att kyrkopolitiken var en orsaksfaktor men att Åberg har en ”överdriven 

bild av omfattningen.”161 Larsson medger att enskilda präster troligen spelade en viktig roll för 

upprorsmännen som Dackes rådgivare och propagandamakare.162 Men Larsson menar samtidigt att 

det  är  en  betydande  överdrift  att  klassa  prästerskapet  som  aktiva  motståndsmän  och  Dacke-

sympatisörer.  Katolicismen  var  heller  inte  en  avgörande  faktor  för  Dackeupprorets  utbrott. 

Upprorsmännens stöd från katolska präster var förvisso både självklar och nödvändig för att ta vara 

på  missnöjesyttringar  bland  allmogen.  Men  räknar  man  antalet  aktiva  dacketrogna  präster  blir 

antalet enbart någonstans mellan 15-20st vilket inte är mycket med tanken på de 150 pastorat och 

300 socknar  som fanns enbart  i  Småland.163 En trolig  förklaring  till  detta  låga antal  bland det 

småländska prästerskapet anser Nyman bero på att flertalet katolska präster troligen fick sitta kvar i  

sina sockenkyrkor trots Vasas förändrande kyrkopolitik. Delvis beroende på att kyrkoinkvisitationen 

inte hade hunnit ersätta samtliga präster164 samt att Gustav Vasa godkände katolska präster så länge 

de inte ifrågasatte den kungliga kyrkopolitiska agendan eller uppmanade till uppror.165 Det verkar 

dock inte orimligt heller, menar Nyman, att antalet passiva prästerliga sympatisörer var betydligt 

större.166

Kortfattat forskningsläge kring den svenska reformationen
På grund av uppsatsens ämne och natur måste vi också försöka sammanfatta forskningsläget även 

kring reformationen. När man studerar det Tyska bondeupproret och Dackeupproret kommer man 

ofta in på reformationen. Detta är i sig inte så konstigt med tanke på att reformationen i sig var  

aktuell under dessa händelser. Men även om reformationen, med allt vad det innebar, influerade 

eller  påverkade  upproren  är  det  markant  hur  ofta  historiker  väljer  att  särskilja 

reformationsproblematiken från upprorsproblematiken. Ofta beblandar man inte dessa två i större 

sammanhang i teoretisk mening. Paralleller och förklaringar görs förvisso till reformationen men 

oftast är dessa inte lika ingående som man kanske först förväntar sig. Forskningslägets förankring 

mellan  reformationen  och  det  Tyska  bondeupprorsproblematiken  är  dock  mer  utpräglad  bland 

historikerna medan Dackeupprorets samband med den svenska reformationen tenderar att vara mer 

frånvarande. Den mest troliga förklaringen till detta beror nog på att man i svensk historieforskning 

på senare tid har hållit sig desto mer distanserad från religiösa och kyrkopolitiska frågor kopplat 

mellan  reformation  och  Dackeupproret.  Allmänt  framstår  det  en  bild  av  att  upprorsmännen  i 

långtgående och radikala än Källströms studier. Berg, 1893; 238.
161 Larsson, 2002; 376. Larsson, 1992; 79.
162 Larsson, 1964; 344.
163  Larsson, 1964; 341. Larsson, 1992; 79. Larsson; 1964, 345;”Källäget är sådant att det finns anledning att räkna  

med att materialet verkligen ger utslag för huvuddelen av de präster som ansågs ha gått Dackes ärenden.”
164  Nyman, 2002; 88
165  Nyman, 2002; 69
166  Nyman, 2002; 310.
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Tyskland var mer kyrkopolitiskt motiverade till  uppror än upprorsmännen under Dackeupproret. 

Lite cyniskt framstår en bild där tyskarna mer beskrivs som hängivna kristna fundamentalisttroende 

fångade  i  en  religiös  trossplittring  mellan  katolicism  och  lutherdom,  medan  de  småländska 

böndernas upprorsanda desto mer förankras med politiska och ekonomiska förklaringsmodeller.

Martin Berntson, docent i religionsvetenskap, menar att samtidens svenska krönikor upp till 1800-

talets  och  historieforskningen på 1930-talet  beskrev den reformatoriska omvälvningen som den 

främsta orsaken till  upproren under  Gustav Vasas styre.167 Denna syn verkar ha ändrats  mellan 

1930-talet och 1980-talet då dessa uppror alltmer analyserades på grundval av agrar-ekonomiska 

och  demografiska  förklaringsmodeller,  på  bekostnad  av  tidigare  kyrkopolitiska  aspekter  som 

tonades  ned.  Berntson  gissar  på  att  detta  kan  ses  som en  reaktion  mot  tidigare  kyrkopolitisk 

koncentration av historieskrivningen.168 Trots att historieskrivningen i längre tid har koncentrerat 

sig på kyrkopolitiska frågor  har man inte  gjort  någon bredare analys  av bönders och det  lägre 

prästerskapets agerande. När detta väl har gjorts har man dock varit alldeles för intresserad av de 

socioekonomiska  aspekterna  på  bekostnad  av  vad  upprorsmännen  faktiskt  reagerade  på  i  de 

reformatoriska förändringarna.169

Anledningen till att upproren under Gustav Vasas regim tidigare inte har studerats som uttryck för 

ett  motstånd mot reformationen, beror troligen dels på att  det inom äldre reformationsforskning 

saknades större intresse av ”förlorarnas historia, det vill säga - för Sveriges del - icke evangelisk-

lutherska gruppers situation.”170

Universitetslektor  Harald  Gustafsson  anser  att  sociala  och  politiska  orsaksförklaringar  till 

reformationsteorin  i  Sverige  har  varit  de  mest  rådande,  samtidigt  som  han  menar  att 

forskningsproblematiken är otillräcklig;

”Händelseförloppen  har  i  de  olika  [nordiska] ländernas  historieskrivning  givits  en  

övervägande politisk tolkning. Historikerna har betonat kungamaktens vilja att ta kontroll 

över kyrkan, adelns vilja att stävja kyrkans godssamling, och nationella spänningar. Särskilt  

i Danmark har man också lagt vikt vid de sociala spänningarna. Däremot har historikerna 

mindre uppehållit sig vid den religiösa sidan, även om ett större intresse för den har börjat 

skönjas under senare år. I svensk forskning är intresset för reformationsproblematiken över 

huvud taget mycket lågt.”171

Enligt Berntson kan man ifrågasätta om den evangeliska teologin verkligen återspeglade ett folkligt 

167 Berntson, 2010; 14-15.
168 Berntson, 2010; 15.
169 Berntson, 2010; 16.
170 Berntson, 2010; 16.
171 Gustafsson, 1997; 83.
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stöd för dess idéer. Upproret innehöll också, menar Berntson, flera inslag som grep tillbaka på äldre 

sedvänjor grundade i folklig tradition.172 Enligt Berntson kan källorna från det Tyska bondeupproret 

inte heller betraktas som uttryck för ett reformationsmotstånd.173 Peter Blickle menar istället att det 

fanns ett stort stöd för en luthersk reform bland det tyska folket och att det troligen var därför som 

resningen blev så stor.174 Att Sveriges befolkning i allmänhet var mer skeptisk till den evangeliska 

rörelsen (mot till exempel Danmark) berodde, enligt Berntson, på att Danmark var mer urbaniserat 

och  (därför)  hade  mer  direkta  kontakter  med  de  urbana  evangeliska  lärosätena  i  Tyskland.175 

Reformationen  skapade  en  samlande  kraft  hos  de  tyska  bönderna  där  de  kunde  uttrycka  sitt 

missnöje med diverse missförhållanden i samhället och rättfärdiga detta med Guds lag och rättvisa. 

Främst äldre historieforskning menar att den lutherska reformationen var väl förankrad bland folket. 

Scribner och Dixon menar att det saknas tillräckliga studier för att bevisa eller motbevisa denna 

teori,  då  man  främst  inte  vet  hur  stort  stöd  dessa  reformationsidéer  togs  emot  på  den  tyska 

landsbygden.176 Den radikala bibliska och reformatoriska tonen i böndernas protester och manifest 

kan också ha förstärkts och lagts till av den urbana eliten.177

Enligt  Berntson  har  de  svenska  upproren  mot  reformationen,  mest  likheter  med  de  engelska 

upproren; Pilgrimage of Grace, år 1536 och Prayerbook Rebellion, år 1549.178 Även orsakerna till 

dessa  uppror  är  debatterade.  Oavsett  vad  man  anser  vara  orsaken  till  upproren  under 

reformationstiden kan man inte bortse från att den kyrkopolitiska utvecklingen, i varierande grad, 

har spelat roll under samtliga uppror.179

Forskningsläget kring reformationen (och kanske gäller detta även forskningsläget kring periodens 

uppror) präglas av en dominans av det engelska språket. Detta är självklart på gott och ont men 

Dixon  menar  att  det  finns  en  begränsad  dialog  kring  ämnets  internationella  komplexitet  och 

internationella  samband.  Även  om  det  visserligen  finns  böcker  som man  kan  konstatera  som 

internationella standardverk till  forskarämnet, förekommer det i de flesta fall att varje land eller 

forskargrupper  har  sina  egna  standardverk  med  egna  forskarämnen  och  discipliner.180 Detta  är 

givetvis problematiskt i sammanhanget och kanske skymtar detta fram något i ESF-projektet The 

Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries.

Enligt  Berntson  fanns  det  inom  reformationsforskningen  före  1960-talet  en  mer  eller  mindre 

implicit antagande att folket som helhet i dåtida Europa efterfrågade en reformation på grund av 

172 Berntson, 2010; 22.
173 Berntson, 2010; 23.
174 Scribner & Dixon, 2003; 31.
175 Berntson, 2010; 24.
176 Scribner & Dixon, 2003; 31.
177 Scribner & Dixon, 2003; 31. Särskilt de präster som deltog i agitationen kan ha bidragit till detta; Nyman, 2010; 22.
178 Berntson, 2010; 24.
179 Berntson, 2010; 28.
180 Dixon, 2012; 5.
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folkets missförhållanden som ansågs prägla fromhetslivet och kyrkostrukturen.181 I slutet på 1960-

talet  började reformationsforskningen uppmärksamma det  senmedeltida fromhetslivet livaktighet 

och  ökande  intensitet  innan  reformationen.182 Detta  skulle  senare  resultera  i  att 

reformationsforskningen fick sin antites under 1970-talet då forskningen istället uppmärksammade 

de tröga strukturerna inom reformationsprocessen och det faktiska folkliga motståndet till förändrad 

trossyn och traditioner av seder och bruk.183 På grund av detta har bland annat historikern Gerard 

Strauss  menat  att  reformationen  i  Tyskland  på  ett  plan  var  ett  misslyckande;  ”reformatorerna 

visserligen lyckades att rationalisera kyrkans organisation och att koordinera sina syften med den  

tidigmoderna  statens,  men  de  misslyckades  helt  med  att  genomföra  en  omdaning  av  

trosuppfattningen på folklig nivå.”184

Under 1990-talets Sverige uppmärksammade även svenska historiker samma teoribildning och kom 

fram till samma slutsats som sina kollegor; folkligt motstånd mot reformationen var mer regel än 

undantag.185 Under 1900-talet och framöver har forskningen koncentrerat sig på hur reformationen 

togs  emot  eller  förkastades  på  sockennivå  vilket  har  byggt  upp  en  bild  av  att  reformationen 

”genomdrevs genom förhandlingar och kompromisser mellan å ena sidan en samverkande kyrklig  

elit och furstemakt och å andra sidan lokala maktinstanser och sockenprästerskap.”186

Kyrkohistorikern Hilding Pleijel har tillfört  ”mycket inflytelserika idéer”187 om allmogens 

mentala bild under denna tid. Enligt Pleijel dominerades dåtidens människor av en religiöst grundad 

ideologi  om de  tre  stånden;  ecclesia,  politia  och  familia.  Pleijel  argumenterar  indirekt  för  att 

ideologin som prästerna förkunnade också blev allmänt accepterad av vanligt folk. Pleijel menar att 

det existerade en kollektiv fromhet bland bönderna där byn fungerade som den slutgiltiga delen av 

ett mikrokosmos. Den minsta delen var bondens hushåll, nästa steg utgjordes av byn och den sista 

sociala enheten av relevans för bönderna var socknen. Utanför socknen fanns förstås en värld men 

som praktiskt sett  inte existerade bland bönderna.  Modern forskning har dock kritiserat  Pleijels 

idéer på flera sätt. Dåtidens glesbygder med ensamgårdar innebar att byn inte alltid existerade på 

alla  håll  och  det  vore  då  opraktiskt  för  allmogen  att  ha  levt  som  Pleijel  beskriver.  Flera 

grundläggande kollektiva angelägenheter sköttes dessutom varken på by- eller sockennivå, utan på 

häradstinget.188 Pleijels synsätt bygger också för mycket på ”uppifrån-material”, menar bland annat 

Österberg. Det gör att Pleijel tar för givet att det kyrkliga undervisningsprogrammet också utgjorde 
181 Berntson, 2010; 16. Berntson ifragsätter starkt detta tidigare forskningsläge. Om folket nu ville genomföra en 

reformation, varför eskalerade då protesterna till uppror där man offrade sitt eget liv? Begntsson, 2010; 18.
182 Under denna tid ökade helgonkulturer, ökade donationerna och antalet processioner, pilgrimsfärder och 

kyrkobyggen.
183 Berntson, 2010; 17.
184 Berntson, 2010; 17. Dixon menar även han att folkets trosuppfattning och livsstil inte förändrades nämnvärt, trots 

reformationen.
185 Berntson, 2010; 19.
186 Berntson, 2010; 20.
187 Österberg, 1992; 90.
188 Österberg, 1992; 91.
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en genuin folklig  kultur.   Historikerna Peter  Aronsson och Bengt  Sandin är  dock skeptiska till 

Pleijels idéer.189

Svensk bondementalitet
Reinholdsson  menar  att  dagens  forskningsläge  kring  äldre  tiders  samhällskonflikter,  utgår  för 

mycket  från  ett  (ensidigt)  ekonomiskt  perspektiv.  Bönderna  stred  ofta  mot  en  eller  flera 

privilegierade  klasser  eller  till  och  med  var  allierade  med  desamma,  och  därför  bör  politiska 

historieperspektiv också tas i beaktning. Om man ska studera bondeuppror, enligt Reinholdsson, bör 

man ha som strävan;  ”att förstå bönders handlande, i kamp för sina rättigheter och sin tillvaro;  

rättigheter som inte bara kan ses ur en ekonomisk synvinkel, och en tillvaro vars gränser endast i  

begränsad mening kan mätas  med dagens måttstockar.” 190 Att  ekonomiska orsaker  låg bakom 

senmedeltidens uppror, snarare än politiska eller ideologiska, är inte unikt för svensk forskning. En 

liknande tendens har existerat inom den internationella forskningen, menar Reinholdsson.191

Bönders  individuella  och  kollektiva  handlande  i  äldre  svenska  historia  är  mycket  svåra  att 

analysera. Det beror på att det är först under 1600-talet som vårt källmaterial ökar till den gräns där 

historiker mer säkert kan få en bättre detaljerad bild över bönderna som grupp och individer. Man 

kan tro att detta beror på att bönderna med tiden själva fick mer inflytande och att deras behov av 

redogörelse därför ökade – men så är inte fallet. Det var istället framväxandet av stormakten som 

gjorde att staten krävde större kontroll och registrering för sitt underlag att kunna rekrytera soldater 

ur bondebefolkningen.

Reinholdsson menar som sagt att dagens forskning (delvis på grund av begränsat källmaterial) har 

utgått för mycket från att 1500-talets bönder handlade efter ekonomiska och politiska ideal som vi 

idag starkt värdesätter.192 Dagens historiker känner sig besvärade att erkänna att vi saknar inblick i 

hur senmedeltidens bönders tankevärd såg ut och varför man frivilligt just valde att revoltera;

”Det enda dagens svenska historiker har att  förankra sin förståelse av perioden vid är,  

något  tillspetsat,  en  till  synes  obönhörlig  process  ledande  till  de  så  kallade  

nationalstaternas framväxt, vari trosförändringen i och med reformationen i kombination  

med ytterst kraftfull och färgstark furste synes passa in som hand i handske.”193

Att  dra  en  sådan  stereotypiskt  jämförande  förklaringsparallell  till  alla  bondeuppror,  riskerar 

självklart att vara en ineffektiv metod. Även om många bondeuppror i sig hade likheter kan enskilda 

189 Österberg, 1992; 91.
190 Reinholdsson, 1998; 9.
191 Reinholdsson, 1998; 68. Se även Reinholdsson, 1998; 268.
192 Reinholdsson, 1998; 11.
193 Reinholdsson, 1998; 11.
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bondeuppror  också  sticka  ut  från  mängden,  på  grund  av  till  exempel  lokala  behov  och 

förutsättningar. Det är i böndernas egna föreställningar och åsikter om sina relationer till överheten 

och det eventuella förtryck de ansåg sig leva under, som historieforskare bör använda som metod 

för  att  försöka  förklara  orsakerna  till  upproren.194 Detta  är  som sagt  inte  lätt  på  grund av  det 

otillräckliga  källmaterialet  samt  att  det  är  mycket  svårt  att  sätta  sig  in  i  hur  människornas 

begreppsvärld såg ut under medeltiden. Särskilt böndernas överväganden och tankar kring fejder 

och uppror är något som dagens historiker har svårt att förklara. De få källor vi har idag bygger på 

den vinnande sidans källor. När väl historiska redogörelser dyker upp om bönderna, är dessa ofta 

korta  och  förbigående  i  sin  karaktär.  Reinholdsson,  som har  undersökt  hur  svenska  medeltida 

konflikter gestaltade sig i dokument kopplade till diverse konflikter som vapenvilor, fejder, uppror 

med  mera,  hävdar  att  dåtidens  skribenter  var  mer  intresserade  att  poängtera  att  ett 

konfliktförhållande uppstått mellan två aktörer. Men just  varför konflikten uppstod och vad som 

faktiskt låg bakom konflikten ödslade man vanligen inte mycket tid på att förklara.195

Intressant är också att notera det språk som utmärkte den politiska dialogen mellan kronan 

och folket. Enligt Österberg använder sig Gustav Vasa sig av ett personligt språk med lite formalia 

då han korresponderar med bönderna under 1500-talet; ””Gustav Vasa skäller, lirkar, argumenterar  

och vädjar – allt efter situationens behov.” Bönderna vände sig å andra sidan i början av 1500-

talet  lätt  familjärt  till  sin  ”allerkäraste  kung.”” 196 Senare och mer märkbart  under  1600-talet, 

ritualiseras allmogens möten med kronan där bönderna titulerar sig själva som; Underdånige och 

ödmjuke undersåtar, ödmjuke och trogna skattedragare, undersåtar och skattskyldige bönder etc. 

Kungaregenten tituleras nu stormäktigaste och allenarådande kung, stormäktiga högborna Fröken 

allernådigaste drottning, etc. Enligt Österberg visar detta språkbruk på att allmogen erkänner sin 

lydnad som skatteskyldiga undersåtar till monarkin. Ett nytt hierarkiskt mönster verkar ha upprättats 

med tiden men också en ömsesidighet där folket förutsätter  att  monarkens makt och goda vilja 

också ska värna och skydda skattebetalarna från nöd och problem. Regentens roll är nu att visa 

barmhärtighet och nåd mot sitt folk.

   Eva  Österberg  har  också  aktualiserat  svårigheterna  och behovet  med  att  försöka  förstå  hur 

böndernas världsbild såg ut och vilka (signifikanta) skillnader och likheter som fanns gentemot 

adeln och prästerna. Men, konstaterar Österberg, frågan är sannerligen inte lätt att besvara.197 Hon 

ser dock att följande uppfattningar bland bönderna vore av intresse av att försöka rekonstruera:198

Etik - Vad såg bönderna som rätt och fel och vilka begrepp om rättvisa hade man?

194 Reinholdsson, 1998; 69.
195 Reinholdsson, 1998; 141-142.
196 Österberg, 1992; 94-95. Se även Blickle, mfl, 1997; 131. Om detta stämmer specifikt med Dackeupproret sägs inte.
197 Österberg, 1992; 85-86.
198 Österberg, 1992; 85. Punkterna har kortats ner något av uppsatsförfattaren.
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Religion och tro – Vad trodde man på och vad innebar denna tro i levnadssätt?

Sociala relationer och samhällsorganisation – Uppfattade bönderna samhället som horisontellt 

eller vertikalt organiserat? Hur såg man på hierarkiska principer eller på tanken om jämlikhet och 

det gemensamma goda?

Vulkanmodellen

Samtidigt som historiker bör försöka sätta sig in i hur och varför medeltida bönderna tänkte och 

handlade som de gjorde, är det viktigt att inte glömma bort att denna vinkel också ska passa in med 

samtidens  perspektivform.  Forskaren  Roderick  Aya  ställer  sig  skeptisk  till  den  så  kallade 

”Vulkanmodellen”; där bönderna blir till en separat egenkoncentrerad anonym massa.199 Aya lägger 

fram tre  skäl  till  varför  historiker  bör  vara  försiktiga  att  koncentrera  sig  för  mycket  på  själva 

upprorsgruppen i sig:

• Specifika [enskilda] besvär och klagomål riskerar att klassas som ett allmänt missnöje som 

motiv till uppror.

• Enskilt agerande sociala grupper riskerar klassas som en enhetlig handlande anonym massa. 

Man vet  till  exempel  inte  om det  var  samma personer  som klagade,  också var  de som 

faktiskt revolterade.

• De sociala förhållandena tar för givet att det existerar ett förutsatt missnöje, ett missnöje 

som sedan skapar slutsatser för upprorets orsaker.

199 Reinholdsson, 1998; 69-70.
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Forskningsläge kring det Tyska bondeupproret
Liksom alla revolutionära rörelser har det Tyska bondeupproret alltid haft olika historikers fokus på 

kontroverser med teorier och opinioner som har kretsat kring radikala, socialistiska eller marxistiska 

böjelser  tillsammans  med  konservativa  inslag.  Sen  år  1975  har  dessa  tolkningar  fått  ett  nytt 

perspektiv inom modern socialhistoria, där den tidigare historiesynen har medlats eller mildrats med 

den moderna synen på uppror.200

Historikerna  Scott  & Scribner menar  att  studier  om framförallt  det  Tyska bondeupproret  är  ett 

komplext område för historiker.  Källmaterialet  från denna händelse är både rikt  och vidsträckt, 

faktiskt rikare än från andra större händelser i historien.201 Det Tyska bondeupproret, som dåtiden 

egentligen  namngav  händelsen,  genererade  talrika  narrativa  berättelser  i  krönikor  och  andra 

historiska  material.  Mycket  av  detta  är  från  samtiden  och  utgör  både  indirekta  och  direkta 

ögonvittnesskildringar  av  tidens  händelser.202 Föga  överraskande  kommer  det  mesta  av  detta 

källmaterial från källor som var antingen fientliga eller osympatiska till upprorsmännen och deras 

sak. Det material som anses härstamma från upprorssidan utgör heller inte en representativ bild av 

upprorsmännens direkta åsikter.  Artiklarna och de manifest som representerade upprorsmännens 

sak,  var  ofta  komponerade  av  lokala  kyrkomän  som  fungerade  som  skriftlärda  sekreterare  åt 

upprorsmännen.203 Dessa sekreterare kan i sin tur ha omformulerat innehållet för att lättare få till 

förhandling med motparten.  Det  kan inte  heller  uteslutas  att  vissa detaljer  eller  liknande aldrig 

skrevs  ned  eftersom  man  uppfattade  detta  som  en  självklarhet  i  sammanhanget.  Även  dåtida 

förhörshandlingar är intressanta för historikern men vissa förhör utfördes under timslång tortyr, och 

bör studeras med försiktighet.

Gemensamt för både det Tyska bondeupproret och Dackeupproret verkar ha varit att böndernas mål 

med upproren, i alla fall vid i ett första skede, aldrig var att störta den befintliga maktstrukturen. 

Istället ville man framhäva sin (enligt vissa historiker lagliga) rätt att protestera mot försämrande 

villkor och orättvisor.204

Orsakerna  till  det  Tyska  bondeupproret  har  som  alla  andra  uppror  varit  hett  debatterat. 

Upprorsmännen klagade högljutt  över  att  överdrivna bördor  hotade deras  levebröd och tillvaro. 

Utöver  detta  klagade de  även på aspekter  och orättvisor  som rörde det  politiska,  juridiska och 

kollektiva  tillvaron.  Klagomålen  gällde  först  och  främst  höga  avgifter,  hyror  och  skatter  men 

historikerna har länge lutat åt att enbart ekonomiska orättvisor inte bör ha spelat en avgörande roll  

för revolt.  Detta eftersom perioden upplevde en ekonomisk tillväxt.205 Därför pekar det på att den 
200 Scott & Scribner, 1991; 1.
201 Scott & Scribner, 1991; 5.
202 Scott & Scribner, 1991; 4.
203 Scott & Scribner, 1991; 5.
204 Scott & Scribner, 1991; 9.
205 Scott & Scribner, 1991; 6.
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huvudsakliga upprorsorsaken troligen var mer av politisk natur snarare än ekonomisk. Men det kan 

inte heller uteslutas att den ekonomiska tillväxten var mindre gynnsam för vissa samhällsgrupper. 

Tvärtom finns det antydningar om att klyftorna ökade mellan till exempel jordägande bönder och 

icke jordägande bönder. Bönder i livegenskap, som stod för de mest vanliga klagomålen från folket 

under det Tyska bondeupproret, hade säkert inte lika gynnsam ekonomisk tillväxt som adeln.

Orsakssammanhanget  under  Tyska  bondeupproret  var  inte  enhetligt  över  alla  områden  utan 

varierade från region till  region. Övre Schwaben led av överbefolkning medan Alsace visade få 

tecken på detsamma. Thüringen och Franken var mestadels fritt från livegenskap. Alla områden 

hade olika system för hur mark ägdes och hyrdes ut och adelsherren hade även olika krav och 

förutsättningar för vad som kunde krävas av sina undersåtar.206 Dessa lokala skillnader visar hur 

pass  decentraliserat  de  tyska  områdena  var.  Dock  existerade  troligen  variationer  och  lokala 

överenskommelser även i de svenska områdena.207

En avgörande politisk orsak till det Tyska bondeupproret har kopplats ihop med framväxandet av 

den  tidigmoderna  territoriella  staten.  Flertalet  regioner  styrdes  av  maktambitiösa  adelsmän  och 

prästfolk, vars konkurrens bidrog till att byråkratin, både av ekonomisk och politisk kontroll ökade 

till böndernas nackdel. Tidigare autonoma regioner med lokalstyre blev alltmer överkontrollerade 

och taxerade av högre tjänstemän och fogdar.208 Den tyska historikern Heide Wunder, som forskat 

om det Tyska bondeupproret, menar dock att det är fel att kategorisera bönderna som konservativa 

bakåtsträvare. Enligt Wunder var det inte bara bönder som hänvisade till äldre rättvisa lagar, utan 

det gjorde även frälset, jordägarna.209

Försäljning av boskap

I flertalet av nyckelområdena (övre Rhen, Schwaben och Franken) under det Tyska bondeupproret 

förekom en kommersialiserad boskapsuppfödning, vinodling och bruk av grödor.  Liksom under 

Dackeupproret  förekom det  klagomål angående till  exempel försäljning av boskap.210 Bönderna 

klagade  över  att  de  inte  fick  sälja  boskapen  till  vem  de  ville  och  att  priserna  på  de  tillåtna 

marknaderna  var  för  dåliga.211 Det  verkar  inte  finnas  någon  komparativ  jämförelse  mellan 

boskapshandeln i Tyskland och Sverige.

Förlorade skördar och matbrist

Enligt en samtida källa från Hegau, juli år 1524, kopplades upproret ihop med en stor hagelstorm 

som förstörde skörden det året. På grund av detta har teorier lagts fram att böndernas missmod kom 
206 Scott & Scribner, 1991; 13.
207 Se uppsatsens Problematik.
208 Scott & Scribner, 1991; 10-11.
209 Reinholdsson, 1998; 71.
210 Detta debatteras i Dackeupprorets forskningsläge.
211 Scott & Scribner, 1991; 9.
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från en lång rad av missgynnande skördar. Under de två sista generationerna före bondeupproret 

förekom  det  flera  år  av  förlorade  skördar  på  grund  av  väderförhållanden  som  hagel  och 

översvämningar. I Alsace slog skördarna fel under femton år, nio i Franken och vid tio tillfällen i 

övre Rhen.212 Om liknande väderförhållanden med förlorade skördar förekom även i Sverige innan 

Dackeupprorets ägde rum, verkar inte ha studerats bland historiker.

En  ökande  befolkningsmängd  med  överbefolkning  på  landsbygden,  i  kombination  med  hård 

konkurrens om otillräckliga (skördar) och obalanserade samhällsresurser där städerna var fortsatt 

underbefolkade (i sviterna av pesten/digerdöden) har också lagts fram som möjliga förklaringar.213

Reformationens inslag under det Tyska bondeupproret

Sambandet och relationen mellan reformationen och det Tyska bondeupproret har alltid varit ämne 

för stor debatt.  Redan under samtiden beskyllde framförallt Luthers katolska opponenter, att det 

tyska upproret var en direkt orsak av Luthers reformation. Motståndarna menade att Luthers kritik 

mot religiös auktoritet låg till grund för oroligheterna. Oavsett vilken ställning man tar i denna fråga 

så är det ganska lätt att förstå kritiken mot Luther och hur dessa reformationsmotståndare tänkte. 

Luthers kätterska förkastande av religiösa auktoriteter drabbade bland annat ärkebiskopar, biskopar, 

abbotar  med  mera.  Utöver  det  hotade  reformationstankarna  den  etablerade  hierarkin  och 

samhällsordningen. Till skillnad från i Sverige fanns det inom det Tyskromerska riket så kallade 

furstebiskopar (”bishoprics”).214 Dessa kyrkans män, alltifrån ärkebiskopar, biskopar och abbotar, 

fungerade även som sekulära, världsliga makthavare. Dessa kyrkliga maktutövare innehade stora 

maktarealer  och  fungerade  som furstliga  makthavare  över  sin  region.  Deras  makt  kunde  vara 

likvärdig  med  till  exempel  andra  adelsmän,  prinsar  eller  herremän.  Detta  i  kombination  med 

världslig och andlig makt gjorde denna prästadliga grupp starkt inflytelserik och därför extra utsatt 

bland otillfredsställda bönder och andra reformvänliga.

Luther å andra sidan menade att upproret inte hade något att göra med hans religiösa reform eller 

motiv.  Han  hävdade  starkt  att  de  som förespråkade  våldsam revolt  och  handlingar  istället  var 

djävulens  kumpaner.215 Reformen skulle  istället  hellre  genomföras  med försiktighet  och genom 

dialog än genom blodiga uppror, menade Luther.

Forskningslägets framtid
Uppfattningarna och tolkningarna kring alla möjliga aspekter av det Tyska bondeupproret har aldrig 

varit  lika  mångsidiga  som nu,  menar  Scott  & Scribner.  På  sistone  har  forskare  rivit  upp äldre 

212 Scott & Scribner, 1991; 9.
213 Scott & Scribner, 1991; 7.
214 Baylor, 2012; 3.
215 Baylor, 2012; 3.
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vedertagna företeelser och lagt dem under en helt ny forskarlupp.216 Men mycket finns fortfarande 

kvar  för  historikerna  att  studera  och  nyansera  inom  detta  komplexa  ämne  och  varierande 

källmaterial.  Det  Tyska  bondeupproret,  liksom  alla  andra  uppror,  har  så  pass  många  olika 

angreppssätt att studeras utifrån; alltifrån revolutionsperspektiv, bondepolitik, komparativa studier, 

religiösa motiv och kopplingar till reformationen och mycket mera.

Det  verkar  dock  som  om  historieforskningen  kring  det  Tyska  bondeupproret  och  i  viss  mån 

reformationen förlorade momentum när den ledande historieprofessor Robert W (Bob) Scribner, en 

internationellt erkänd reformationshistoriker, vid Harvard Universitet, gick hädan år 1998.217

Uppsatsens bidrag till forskningsläget
Denna  uppsatsstudie  är  tänkt  att  vara  ett  bidragande  inslag  i  forskningsläget  kopplat  till 

upprorsproblematiken  som  helhet  men  främst  för  att  sätta  Dackeupproret  i  större  fokus. 

Dackeupproret har enligt mig och många andra historieforskare åsidosatts inom historieforskningen. 

Med detta  sagt  menas  det  dock inte  att  forskningsläget  kring  övriga  periodens  uppror  är  fullt 

tillfredsställande  eller  särskilt  väl  utrett  -snarare  tvärtom.  Den  internationella  forskningen  har 

fortfarande svårigheter med att förstå varför upprorsmännen, i såväl Sverige som i Centraleuropa, 

faktiskt gjorde uppror och historieforskningens forskningsläge och teorier är därom långt ifrån enig.

Inte heller verkar någon historiker ha lagt fram en teori om varför ingen adelsman ställde upp på 

upprorsmännens sida under Dackeupproret. Att Dackeupproret skilde sig från mängden av andra 

bondeuppror  har  senare  historieforskning  visserligen  tagit  vara  på.  Men det  saknas  en  konkret 

förklaring eller teori om varför det var på det sättet.

Tyvärr verkar det fortfarande existera vissa oklarheter kring Dackeupproret som envist klänger sig 

fast  i  historieskrivningen.  Två exempel  kan ges på några missvisande faktauppgifter  som fanns 

nedskrivna i  en del av min studentlitteratur.  Nämligen att  småländska prästerskapet villigt  hade 

slutit upp på Nils Dackes sida218 och att Dackes framgång delvis berodde på stödet från utländska 

trupper.219 Detta trots att den främste Dacke-forskaren, professor Lars-Olof Larsson redan 1964, och 

återigen 1992, hävdade motsatsen.

Vi vet inte heller med säkerhet var det avgörande slaget stod under Dackeupproret även om en 

uppsats från år 2008 verkar kasta nytt ljus över detta.220

Som motivation till mitt val av uppsatsens komparativa studie, med syfte att öka vår förståelse för 

upprorsmännens klagomål och upproren i allmänhet, väljer jag att ta upp följande citat:
216 Scott & Scribner, 1991; 64.
217 Scribner & Dixon, 20003; xi. Scott & Scribner,1991; omslag, Robert tillskrivs ibland som Bob av någon anledning. 

Se även The Independent, 17/2 1998 (http://www.independent.co.uk/news/obituaries/obituary-bob-scribner-
1145324.html).

218 Lindkvist & Sjöberg , 2003; 247.
219 Lindkvist & Sjöberg , 2003; 248.
220 Steinvall: 2008.
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”Jag hoppas – liksom Österberg – att någon eller några tar sig an uppgiften att studera det  

tidigmoderna Sveriges politiska kultur i ett internationellt, jämförande perspektiv.”221

”Insatt  i  denna vidare  europeiska kontext  är  det  minst  sagt  förunderligt  att  detta  stora  

svenska  bondeuppror  [Dackeupproret] har  fått  en  helt  missvisande  plats  i  ett  stort  och  

tämligen nytt internationellt arbete om folkliga uppror i 1500-talets Europa. I kapitlet som  

presenterar bonderesningarna i de nordiska rikena uppges dessa ha varit föga omfattande  

och våldsamma, där parterna vägletts av en önskan att nå snabba uppgörelser. Omdömet  

får sägas vittna om en viss underskattning av det dramatiska och blodiga skeendet i Sverige  

1542-1543, då stora bondemassor knöt sina händer om det som ”gammalt och fornt hade  

varit” i en våldsam protest mot den svällande furstemakten. Varken kung Gustav eller Nils  

Dacke skulle ha varit benägna att instämma!”222

221 Harnesk, 2001; 90.
222 Larsson, 2002; 268.
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Senmedeltiden och början på den tidigmoderna perioden
Maktrelationen mellan bönder och adel nere på kontinenten
England, Tyskland och Sverige hade under 1500 och 1600-talet  stora skillnader mot varandra i 

politisk-rättsliga  strukturer.223 Medan  England  och  Sverige  var  mer  vana  vid  lagstiftning  och 

beslutsfattande  på  nationell  nivå,  var  Tyskland  politiskt  starkt  decentraliserat.  I  England  och 

Tyskland sköttes kontakten mellan folk och monark ofta via de regionala eliterna och halvautonoma 

städer medan bondebefolkningen i Sverige hade direkt representation i ståndsriksdagen.

Adeln var överallt i Europa en numerärt liten del av folket. I Frankrike utgjorde adeln ca 1-2% av 

befolkningen medan den i Sverige-Finland (ca år 1700) utgjorde endast 0,5 % (ca 2500st vuxna 

frälsemän).224 Bönderna i Sverige-Finland under den tidigmoderna perioden ägde normalt sett en 

större del av jorden än i andra länder. Under 1500-talet utgjorde böndernas självägande andel av 

jorden till ca 60 %.225 I Danmark, England och Frankrike disponerades en betydande del av jorden 

och dess inkomster av godsägare. Adelns gårdsinnehav runt 1500 beräknas ha varit runt 15-20% i 

Sverige,  i  Norge  13  % Danmark  40  % och  Finland  maximalt  5  %.226Frankrikes  bönder  ägde 

troligtvis inte mer än en tredjedel av jorden. Men även här fortsätter skillnaderna, för de franska 

bönderna, tillsammans med andra bönder på kontinenten hade betydligt mer skyldigheter till sina 

godsägare än vad de svenska bönderna hade. De franska livegna böndernas situation kan beskrivas 

som fångenskap med en komplex avgiftsstruktur och undersåts-ideal till godsägare och adel. De 

svenska bönderna däremot hade betydligt större frihet och betalade i regel enbart avrad/arrendeskatt 

till kronan. Om de var självägande bönder behövdes inga avgifter alls betalas till någon adelsman.

Böndernas frihet verkar ha varit större på kontinentens västra sida än i öst. Bönder i västra Tyskland 

utgjorde mer torpare och landbor (Grundherrschaft), som arrenderade marken av en lokal adelsman. 

I öst däremot var böndernas situation livegenskap under adliga storgods (Gutscherrschaft). Medan 

det i till exempel Sverige-Finland var Gutscherrschaft föga utvecklat även under 1600-talet.227 Även 

om bönder som arrenderade mark av adelsmän hade en mindre benägenhet att starta uppror än mot 

bönder i livegenskap, är det värt att poängtera att detta inte var en avgörande faktor för revolt. I  

upproren medverkade nämligen även fria och livegna bönder.228 I upprorsleden hittade man även 

arbetare och fattiga stadsbor samtidigt som upproren, både i Skandinavien och nere på kontinenten, 

nästan uteslutande leddes av adelsmän.

Enligt Ylikangas skiljde sig kontinentens västliga uppror med de i  öst  på några punkter.  I  väst 

verkar  städerna  ha  varit  mer  delaktiga  i  upproren  än  i  öst  där  upproren  istället  ägde  rum på 
223 Österberg, 1996; 101.
224 Österberg, 1992; 83.
225 Österberg, 1992; 83.
226 Österberg, 1991; 159-160.
227 Österberg, 1992; 84.
228 Ylikangas, 1991; 93-94.
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landsbygden.

Även  om man  uppfattar  bönderna  som upprorsmän  och  som i  sin  tur  revolterar  mot  rådande 

samhällsordning, är det utmärkande hur de, på hela kontinenten, gör allt för att undvika eventuell 

blodspillan. Motviljan till blodsutgjutelse kan tyda på att böndernas reaktion, först och främst, var 

mer protest än militär handling, där man hoppades på en fredlig lösning. Det motsatta kan dock 

sägas  om motståndarna  bland  adeln  och  kungamakten  som inte  tvekade  att  ta  till  våldsamma 

hämningsaktioner, ofta i form av massakrer. Särskilt i öst var hämningsaktionerna desto blodigare,  

troligen på grund av böndernas mer livegna ställning, samt att man saknade legala sätt att hävda sin 

rätt som i väst.229

Svensk adel och frälsemän

Frälset brukar förknippas med en och samma enhetliga grupp av människor men det förekom stora 

skillnader inom denna grupp. Å ena sidan kunde en del vara mycket rika och äga hundratals gårdar  

medan en annan del av frälsemännen inte var rikare än välmående bönder. Det är denna mindre rika  

grupp som man ofta kallar lågfrälset.230 Lågfrälset var talrikt förekommande i Småland.231 Faktum 

är att Småland var ett av landets mest frälserika landskap och majoriteten av de frälsemän som 

bodde  där  tillhörde  lågfrälset.232 Det  ska  dock  konstateras  att  statistik  och  beräkningar  över 

frälsemännens antal och dess jordinnehav från medeltiden, bör tas med en nypa salt. Även om det är 

svårt att uppskatta antalet frälsemän i Småland, bör det poängteras att det faktiskt verkar ha funnits  

fler frälsemän och frälsegårdar i dessa trakter än man generellt kan tro. Uppskattningarna brukar 

variera  men under  det  medeltida  Sverige  fanns det  uppskattningsvis  1000-1500 sätesgårdar  för 

frälsemän.233  Även antalet borgar kan vara intressant i sammanhanget. Antalet medeltida borgar 

uppskattas  ha  varit  ca  400-600  stycken  under  dåtidens  Sverige.234 Enbart  i  Tiohärads  lagsaga 

(dagens Kronobergs län med delar av Jönköpings län) fanns det ett sextiotal borgar. Antalet borgar 

och  närheten  till  dessa  visar  att  adeln  förmodligen  hade  en  markerande  representation  och 

inflytande i dessa områden.

Svenska bönder och dess befolkning

Bönderna i Sverige hade en mycket friare ställning och inflytande än sina medmänniskor nere på 

kontinenten.235 Den svenska aristokratin verkar även ha haft större svårigheter att få igenom beslut 

och  regulationer,  i  alla  fall  i  praxis.  Det  medeltida  Sveriges  topografi  med  stora  skogar  med 
229 Ylikangas, 1991; 96.
230 Hansson, 2011; 64.
231 Hansson, 2011; 43. Inget närmare exakt årtal nämns dock i sammanhanget.
232 Hansson, 2011; 64.
233 Hansson, 2011; 44.
234 Om man räknar med borgarna som fanns i de danska Skånelandskapen blir siffran ca 600-800 st.  Dock är det svårt 

att veta vilka och hur många av dessa borgar som var aktiva samtidigt. Hansson, 2011; 44.
235 Hansson, 2011; 185.
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glesbygder och få städer kan ha bidragit till att det lokala självstyret bevarades i större utsträckning 

än i andra delar av Europa.

De svenska bönderna hade en unik rätt i Sverige som inte fanns i Tyskland, nämligen den så kallade 

allemansrätten. Den gav bönderna rätt till en viss nyttjanderätt av skog och mark men under 

medeltiden fanns även så kallade Allmänningar. Allmänningar hade ingen ägare och var den mark 

som användes kollektivt av bönderna i en by, socken, ett härad eller ett landskap. Kungamakten 

hävdade dock alltmer anspråk på dessa Allmänningar men senare under medeltiden vekar detta 

inflytande dock ha backat något till andra nyttjande- och ägandestrukturer.236 I åtminstone vissa 

tyska områdena verkar dock en begränsad form av nyttjanderätt av exempelvis skog ha förekommit, 

men denna nyttjanderätt verkar ha varit mer skärpt och krävde ofta ett godkännande från den lokala 

adelsmannen i området.

Till skillnad från Europa var Sveriges befolkning mer odelat rural än i flera andra europeiska 

länder, som till exempel England och Frankrike. Enligt Österberg bestod den agrara bosättningen 

(år  1570)  av  småbyar  (3-6  gårdar)  eller  ofta  med  avskilda  ensamgårdar.  Sveriges  största  stad, 

Stockholm, hade vid 1500-talets slut bara ca 10 000 invånare.237 Hur befolkningsmängden såg ut 

under perioden för Dackeupproret är svårt att säkert säga. Alla sådana uppskattningar ska tas med 

en nypa salt. I takt med att vi söker befolkningsmängden för desto äldre tider, desto mer ökar också 

felmarginalen på grund av bristen på källmaterial.

Inom nuvarande Sveriges gränser kan befolkningen ca år 1571 beräknas till ca 639 000 individer, 
238 med 5,39 personer totalt per hushåll.239 Lägg dock märke till att Sveriges gränsdragningar förstås 

inte var desamma som idag. Om man räknar bort de områden som då var danskt territorium under 

tiden hamnar vi på lite drygt 400 000 individer. Befolkningen i Småland, Öland och Östergötland 

hamnar någonstans runt 120 000 individer. Larsson menar att Småland under början av 1540-talet 

hade ca 12 000 gårdar, vilket placerar siffran för Smålands befolkning någonstans mellan 65 000- 

100 000.240 I  Östergötland  fanns  det  ca  6500  gårdar  och  på  Öland  ca  1300  gårdar.  Dessa 

sammanlagda antal gårdar (nära 20 000) motsvarade nära en tredjedel av det egentliga Sveriges 

gårdstal.241 En annan upplysning av Larsson menar att de tre Dacke-landskapen utgjorde 100 000 

människor,  vilket  motsvarade  ungefär  en  fjärdedel  av Sveriges  dåvarande befolkning.  Av dessa 

beräkningar  kunde  troligen  upprorsbönderna  ställa  upp  med  en  minst  20 000  man  stark 

bondearmé.242 Om man sen räknar med de passiva parterna, det vill säga de som stödde upproret 
236 Lindkvist & Sjöberg, 2003; 117-118.
237 Österberg, 1992; 83.
238 Andersson Palm, 2000; 38. Österberg placerar siffran till ca 850 000 personer men räknar då med Sverige-Finland. 

Österberg, 1992; 83.
239 Andersson Palm, 2000; 32.
240 Larsson, 1992; 47.
241 Larsson, 1992; 47.
242 Larsson, 2002; 268. Larsson tillägger att det aldrig var aktuellt att uppbåda alla 20 000 samtidigt men att det visar 

vilken mänsklig potential som fanns att tillgå.
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men på grund av olika anledningar inte kunde lämna hemmet och jordbruket eller aktivt delta i 

stridsaktioner, blir siffran markant högre.

I  Småland  var  ca  en  tredjedel  av  bönderna  självägande,  vilket  var  avsevärt  mindre  än 

riksgenomsnittet  men  ändå  dubbelt  så  högt  som  i  Östergötland.  Frälsets  bönder  var  talrika  i 

Småland (32 %) och Östergötland (25 %) medan kyrkobönderna stod för 25 % i Småland och 40 % 

i Östergötland.243

Svenska maktrelationer mellan frälset och bönderna
Idag vet man en hel del om senmedeltidens frälse (i alla fall om de mest namnkunniga) när det till  

exempel kommer till  deras släkter,  godsinnehav och olika politiska ställningstaganden. Men det 

som man å andra sidan inte känner till lika väl är hur frälset mer omedelbara och direkta handlade 

såg ut i samband med senmedeltida konflikter.244 I frälsets föreställningsvärld var  ära en mycket 

viktig detalj som skulle vidmakthållas och eftersträvas. Frälsets människor, såväl man som kvinna, 

ansåg  att  man  tillhörde  en  speciell  och  särskild  del  av  samhället.  Troligen  var  dock  denna 

föreställning inte lika elitiskt och privilegierad som det exklusiva adliga samhällsstånd som frälset 

senare skulle växa fram ur. Frälsets ära byggde på deras sociala gruppidentitet att alltid sträva efter  

alltmer  politisk  makt  och  inflytande.  Detta  betydde  dock  inte  att  frälset  var  en  självständigt 

agerande socialgrupp, tvärtom verkar deras relation till bönderna har varit närmare än man först kan 

ana.  Innan den kungliga statsmakten hade blivit  legitim,  stadsfästs  och på allvar etablerats,  var 

frälsets maktutövning troligen mer beroende av böndernas kooperation;  ”I en tid då statsmakten  

ännu inte hade monopol på våld, auktoritet och legitimt handlande i bred bemärkelse, var frälset  

handlande ännu till stor del självständigt i förhållande till denna [statsmakt/kung].”245  Faktum är 

att under lång tid i Europa kunde lokala och regionala makthavare bland frälset, mobilisera större 

truppstyrkor än kungligheterna själva.246 En sådan mobiliseringsförmåga krävde att man hade någon 

form av maktrelation och samarbetsform till bondebefolkningen.

Då dagens historiker har vissa svårigheter att överblicka frälsemännens inbördes relationer, gäller 

detta  i  ännu  högre  grad  relationen  mellan  frälsemän  och  bönder.247 Reinholdsson  menar  att 

gränserna mellan dåtidens senmedeltida sociala skikt inte var stor som man kan tro; ”Dessa sociala  

skikt kan under denna tid inte sägas ha varit isolerande och självständigt agerande entiteter.”248 

Bönder och frälsemän stod varandra nära och deras sociala organisering var direkt sammanflätade. 

Istället för ett centraliserat regionstyre utgjorde ofta relationerna mellan bonde och frälseman, ett 

243 Larsson, 1991; 44.
244 Reinholdsson, 1998; 96.
245 Reinholdsson,1998; 97.
246 Reinholdsson, 1998; 128.
247 Reinholdsson, 1998; 196-197.
248 Reinholdsson, 1998; 23.
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mer decentraliserat lokalstyre där gemensamma skyldigheter och rättigheter var förankrade. Faktum 

är att det är svårt att se någon form av klasskamp mellan frälse -och- bondestånden.249 Ofta hade 

frälset  och bönderna gemensamma intressen av att  samarbeta sinsemellan,  både vardagligt men 

också i kristider; ”Ett gemensamt agerande från bönders och frälsemäns sida har varit det vanliga,  

åtminstone  i  samband  med  de  stora,  väpnade  konflikter  som  satt  spår  i  krönikor  och  andra  

dokument.”250 Att bönder och frälsemän valde att samarbeta i väpnade konflikter är ett bevis på att 

man måste  ha  sett  fördelar  med att  revoltera  tillsammans.  Även  om man inte  kan  utesluta  att  

bönderna, i viss mån, genom tvång tvingades ställa upp på frälsets sida, verkar det sannolikt att  

detta inte alltid var fallet. Frälsets makt byggde på att man kunde mönstra en stor väpnad styrka och 

saknades stöd bland folket kunde de istället resa sig mot samma makthavare.251

Ett  annat  exempel  på  svenska  bönders  inflytande  gällde  utnämningen  av  en  ny 

häradshövding. Även om det är svårt att avgöra hur pass mycket bönderna kunde avgöra i denna 

fråga, var det viktigt för både bönder och häradshövdingen att ha ömsesidigt stöd i frågan. En lokal 

”häradshövdingskandidat” hade större chans att inneha förtroende och lokal kunskap om folkets 

intresse,  ekonomi och organisation  etc.  Deras  maktorganisation var  på  så  sätt  sammanflätad.252 

Dock skulle denna relation och inflytande med tiden förändras. Under senmedeltiden blev det allt 

vanligare att riksföreståndaren eller kungen valde att tilldela häradshövdingens post som belöning 

till  lojala  fogdar  och  tjänstemän.  Detta  verkar  ha  skett  på  bekostnad  av  böndernas  minskande 

inflytande och av källmaterialet  kan man se att  klagomålen från bönderna ökade alltmer under 

senmedeltiden.253

Kyrkan under medeltiden
I våra dagars mer sekulariserade samhälle är det ibland svårt att förstå sig på både världsbilden och 

trossynen under medeltiden. Religionen utgjorde en väsentlig del av det medeltida samhället och 

dess  människor.  Kristendomens  ideologi  var  en  del  av  människors  vardag  och  tankesätt.  Alla 

samhällsklasser utförde handlingar (ceremonier, ritualer etc.) genom hela sitt liv i rädsla för den 

yttersta domen. Det var denna fruktan eller vördnadsfulla respekt för kyrkan och tron som gjorde att  

människor valde att skänka rikedomar till kyrkan. Man hoppades på så sätt få förlåtelse för sina 

synder och öka sina chanser att slippa en evighet i skärselden. Ofta förknippas dessa kyrkogåvor 

och kyrkobyggnationer med kungar, adelsmän eller andra inflytelserika människor under tiden men 

även vanligt folk gav gåvor och allmosor till kyrkan.
249 Reinholdsson, 1998; 69.
250 Reinholdsson, 1998; 23. Se även  Reinholdsson, 1998; 219.
251 Reinholdsson, 1998; 192.
252 Reinholdsson, 1998; 180-181.
253 Reinholdsson, 1998; 196.
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Förutom kyrkans ekonomiska och världsliga makt hade kyrkan enorm makt över folks religiösa och 

spirituella tro och världsbild. I princip alla människor, såväl fattiga som rika, var tvungna att hålla  

sig väl med kyrkan för att kunna frälsas till himmelriket. Det var kyrkan som tolkade Guds lagar  

och inpräntade detta till de sociala levnadsvillkoren för medeltidens människor. Kyrkorna var själva 

navet  för  en enorm kommunikationsapparat  där  prästerna lokalt  kommunicerade med folket  på 

landsbygden medan biskoparna, både nationellt och internationellt, kommunicerade med kollegorna 

och  påvedömet.  Den  svenska  medeltidskyrkan  var  efter  europeiska  mått  i  regel  mer  enkelt 

konstruerad och styrdes efter särskilda regler som var ovanliga i Västeuropa.254 Trots detta verkar 

kyrkan ha haft goda kontakter med påven i Rom.

Sockenpräster kunde vid senmedeltiden och senare tid, vara till nytta för regeringsmakten på grund 

av deras närhet till sockensamhället. Men deras åsikter var inte alltid lätt att förutspå.

Vid  sidan  av  biskopars  kyrkliga  verksamheter  hade  de  även  politiska  förpliktelser  och  främst 

ärkebiskopen ansågs under senmedeltiden vara den främste medlemmen i  rikets råd.255 Kyrkans 

män  var  faktiskt  involverade  i  dåtidens  politiska  kultur  i  dess  helhet.256 Svenska  kyrkans 

representanter medverkade vid ständermöten, rådsmöten, ting, marknader och även i uppror.

Den svenska kyrkans maktrelation

Kyrkans  maktrelation  gentemot  andra  samhällsgrupper  som kungen,  frälset  och  bönderna,  var 

speciell  då  den  verkar  ha  varit  mer  självständig  i  sin  karaktär  och  inte  lika  beroende  av  en 

gemensam reell maktfördelning. Kyrkan var Guds röst och innehade på så vis en beständig legitim 

och  unik  bestämmanderätt  och  maktinflytande  i  det  medeltida  samhället.  Enligt  Johanneson 

förfogade  biskoparna  över  en  för  dåtiden  oöverträffad  spirituell  och  auktoritärt  inflytande  på 

Sveriges medeltida samhälle.257 Visserligen fanns det spänningar och konflikter inom olika kyrkliga 

grupper och institutioner men trots  detta fanns ett  betydande politiskt  inflytande,  som låg strax 

under, men ibland även över kungens inflytande. Denna maktens hierarki var dock alltid ifrågasatt 

under medeltidens Sverige. Under 1400-talet  och det tidiga 1500-talet var det inget ovanligt att 

representanter  för  den  svenska  kyrkoprovinsen  deltog  i  väpnade  uppror.258 Både  biskopar  och 

präster deltog vid sidan av bönder och världsligt frälse, ibland som understödjare men också ibland 

som ledare för olika uppror.259 Kungen och kyrkans biskopar kämpade ofta om att få med sig adeln 

på sin sida för att stärka sitt eget inflytande. Fram till Gustav Vasas tid verkar denna maktkamp ha 

eskalerat.260

254 Åberg, 1978; 157.
255 Berntson, 2010; 42.
256 Berntson, 2010; 42.
257 Johannesson, 1991; 3.
258 Berntson, 2010; 41.
259 Berntson, 2010; 41.
260 Johanneson, 1991; 3-4.
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Det är svårt att säga om adelsmännen och prästerna som deltog i upproren hade samma anledning 

som bönderna att delta i upproret men de kan åtminstone ha haft samma målsättning.261 Man kan 

tänka sig att dessa oheliga allianser ofta hade en mer opportunistisk prägel. Olika samhällsgrupper 

kunde helt enkelt haka på ett uppror som ett sätt att försöka utöva påtryckningar vars mål kanske 

inte delades av de andra agitatorerna bland upprorsmännen. Berntson menar att efter 1520-talet blev 

bönderna alltmer isolerade som grupp i upproren då deras forna alliansbröder, prästerna och adeln, 

alltmer vände dem ryggen.

Den svenska medeltidskyrkan innan reformationen
Församlingsborna i Sverige, tillhörande de enkla sockenkyrkorna, stod själva för byggandet och 

dess underhåll och därför sågs kyrkan som församlingsbornas egendom. Det var församlingsborna 

själva  som ofta  utsedde prästerna genom egna val.  Prästen och särskilda kyrkvärdar  ansvarade 

tillsammans för kyrkans ekonomi. En folkvald sockennämnd, de så kallad sexmännen, tog hand om 

socknens angelägenheter. Sockenprästen, som var celibat, tillhörde bondesamhället men var också 

den främste i socknen genom sina kunskaper, förtroende och ämbete. De lokala prästerna var så 

kallade arbetarpräster  som liksom de andra församlingsborna försörjde sig på sitt  jordbruk och 

mottog tiondet från dem vid till exempel barndop, bröllop och begravning. Fram till reformationen 

hade folkets kontroll över sockenkyrkorna ökat alltmer på bekostnad av adeln. Även om adeln hade 

fortsatt inflytande, i form av till exempel patronatsrätt i församlingen, låg den reella makten över 

kyrkan hos sockenstämman.262

Kyrkans rikedomar

Innan reformationen genomfördes var svenska kyrkan rik på egendomar och mark. Kyrkans alla 

tillgångar var skattefria och utanför statens bestämmanderätt. Var femte gård i Sverige ägdes av 

kyrkan, ett jordinnehav som var lika stort som adelns. I jämförelse ägde kungen själv endast ca bara 

en tjugondedel (5 %) av motsvarande siffra.263 Kyrkans biskopar hade egna län med fasta slott och 

väpnade soldater och innehade på så sätt både andligt och verkligt maktinflytande. I Sverige fanns 

det innan reformationen 40 kloster i riket, varav 5 låg i Småland men inga på Öland. Förutom att  

klostren var ett religiöst säte, bedrev man här också enkel undervisning och vård åt fattiga.

261 Berntson, 2010; 43. Här är historikerna oense. Se Forskningsläge.
262 Hansson, 2011; 168.
263 Åberg, 1978; 159.
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Den svenska medeltidskyrkan efter reformationen
I Danmark infördes den lutherska reformationen snabbt under 1520-talet men i en mer radikalare 

form än i  Sverige.  Efter  Kristian III  seger  i  grevefejden genomfördes  reformationen genom en 

kyrkoordinantia (kyrkoordning) 1537. Trots att reformationen förändrade kyrkolivet i Sverige under 

mindre  strid  än  i  något  annat  land,  betyder  det  inte  att  den  togs  emot  med  öppna  armar. 

Motsättningarna  mellan  kung  Gustav  Vasa  och  kyrkan  ökade  allt  eftersom.  Kungen  ansåg  att 

kyrkans inflytande var alldeles för stort, samt att den rika kyrkan borde hjälpa kungastaten att bland 

annat betala kungens skuld till Lübeck. En viss biskop Brask ska ha börjat mobilisera sympatisörer 

mot  denna kyrkliga  reform men Gustav  Vasa  lyckades  utmanövrera  Brask  som tvingades  gå  i 

landsflykt.

Det var inte bara den katolska trosläran som ändrades, utan också de många och gamla katolska 

sederna tillhörande mässan, boten, fasteregler, klockringning, pilgrimsresor, klosterlivet med mera, 

ändrades.264 Hur pass stora sedförändringar det var i praktiken som ändrades, är svårt att avgöra. De 

mindre förändringarna innebar att gudstjänstens latinska språk ersattes med svenska och att varje 

predikning skulle vara ca en timme. Åberg menar att även om Gustav Vasa författade en ny mässa 

”som stred  mot  gammal  tradition”  var  ändringarna  medvetet  inte  alltför  radikala;  kungen  var 

tvärtom mycket försiktig när det gällde att ändra läran och kulturen för att inte framkalla alltför stor 

kritik.265 Dock kan man tänka sig att  folket  i  den reformerande kyrkan inte  bara saknade sina 

traditioner men även det kyrksilver som tidigare användes i kyrkan, men som nu var konfiskerat av 

Gustav Vasa.

Kyrkokonfiskationerna

Mängden  silver  som  konfiskerades  varierade  mellan  olika  områden  men  vanligen  fick 

sockenkyrkorna endast behålla en nattvardskalk med paten. I Skara stift konfiskerades minst 1 ton 

silver och i Östergötland över ett halvt ton. I Småland konfiskerades 370 kg silver, vilket kanske 

inte uppfattas som mycket men som i alla fall utgjorde ca 85 % av kyrksilvret.266

Det  var  inte  bara  silvret  som  konfiskerades  utan  även  andra  saker  av  församlingskyrkornas 

egendom;  helgonbilder,  reliker,  kyrkklockor,  krucifix,  kalkar,  monstranser  och  även  prästens 

mässhakar.  När kungen beslutade att  den största kyrkklockan i varje kyrka skulle beslagtas och 

smältas  ner,  började  dock  folket  protestera.  I  Dalarna  uppblossade  år  1531  det  så  kallade 

klockupproret, men var troligen, trots sitt namn, mer lik en kort generalstrejk. Gustav Vasa lyckades 

lugna folket med lovande ord och protesten ebbade ut fort när ledarna avrättades.

264 Åberg, 1978; 161.
265 Åberg, 1978; 162.
266 Larsson, 2002; 226-227. Larsson menar att tidigare forskning som förespråkar 3700kg är felaktigt, se Larsson, 1992; 
78.
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Alla  svenska  kloster  utom  Vadstena  tvingades  avveckla  sin  verksamhet.  Trots  protester  från 

självaste Martin Luther, lät kungen även stänga Sveriges enda universitet i Uppsala. Munkarna och 

nunnorna drevs bort från klostren. Klosterväsendets utbildning, sjukvård och fattigvård försvann i 

samma veva. Biskopar och andra av kyrkans män och kvinnor förlorade en väsentlig del av sin 

tidigare världsliga makt. Kyrkan förlorade också sin rätt att vara medlemmar i det kungliga rådet i 

Sverige.267

Genom Västerås riksdag fick Gustav Vasa full kontroll över kyrkan och alla dess tillgångar. Alla 

gårdar tillhörande kyrkan och klostren konfiskerades till kungen som i sin tur blev mycket rik på 

köpet.  Byggstenen  till  de  nyligen  nedlagda  klostren  användes  sedan  till  bland  annat  statliga 

slottsbyggen.268  Kungens  procentuella  gårdsinnehav  ökade  från  5  %  till  28  %  av  det  totala 

gårdsantalet i riket. Vid reformationen lät Gustav Vasa dela ut gårdar och konfiskerade kyrkogods 

till adeln för att på så sätt ytterligare stärka sitt kungliga inflytande med denna grupp. Flera av de 

stora adelsätterna; Brahe, Leijonhufvud, Stenbock och Bielke förstärkte, i sin tur, sina band med 

kungahuset genom giftermål.

En ny statlig centraliserad förvaltning skapades där Sverige delades in i geografiska fögderier. Varje 

fögderi styrdes av en fogde som drog in skatter till kungen. Oärliga fogdar som inte höll kungens 

mått sägs ha straffats hårt.

Renässansen, som var den period som ersatte medeltiden,  brukar ibland betonas som en 

period där man frigjorde sig från kyrkans sociala och kulturella inflytande, ett första steg mot en 

mer modern sekulariserad värld.  Denna uppfattning stämmer på så sätt  att  den egna individens 

moraliserande  tankebild  fick  mer  utrymme.  Men  den  tankebilden  var  fortfarande  kopplad  till 

religiösa  banor  som  fortfarande  hade  en  centralplats  i  konst,  litteratur  och  samhället  under 

perioden.269 Förenklat  kan  man  säga  att  man  inte  ersatte  ett  tankesätt,  utan  istället  utvecklade 

tankesättet i nya riktningar.

Böndernas organisation i de båda upprorskonflikterna
Böndernas lokala organisation i både Tyskland och Sverige verkar ha haft förvånansvärt liknande 

system och  tillvägagångssätt.  Böndernas  institutioner  och  organisation  i  Sverige  och  inom det 

Tyskromerska riket (troligen mer de sydvästra regionerna) var mycket lika varandra.270 Bönderna i 

Sverige  och  södra  Tyskland  var  mer  vana  vid  ett  större  lokalt  självstyre,  provinsialism  och 

kommunalism till skillnad från många andra områden, även om de svenska bönderna hade störst  

267 Hansson, 2011; 157.
268 Hansson, 2011; 157.
269 Johannesson, 1991; 36.
270 Blickle mfl, 1997; 41.
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frihet av de två.271 I norden och då framförallt i Sverige hade de svenska bönderna en lång tradition 

av en utvecklad integration med adeln och kungamakten, till skillnad från det Tyskromerska riket.272

Byalaget var ett råd eller arbetsorganisation för bönderna i byn.  I Tyskland kan byalaget 

liknas vid Gemeinde eller Versammlung och verkar ha haft en liknande funktion som den svenska 

motsvarigheten.273 Socknen ((tyska:  Kirchengemeinde))  var  en  gemenskap  av  omkringliggande 

gårdar och byar kring ett område eller bygdens kyrka. Häradet utgjorde ett större bygdelag för en 

grupp av socknar.  Häradstinget (tyska: Rüggericht) var i sin tur den sammankomst av bönder där 

man  gjorde  upp i  juridiska  och politiska  frågor  samt  organisationen  av  lokalförsvaret.274 Över 

Häradstinget  stod  Lagsagans ting  eller landstinget  som det  också kallades.275 Den dåtida tyska 

motsvarigheten kan liknas vid Zusammenlaufen, även om denna form verkar ha varit mer informell 

och spontan sammanslutning av bönder  från olika områden.276 Det  ska dock poängteras att  till 

exempel  ting eller  landsting i  Sverige  förekom i  olika  meningar,  sammanhang med varierande 

innebörd.277

Vid större kriser kunde organisationen dock variera och förändras efter ett mer pragmatiskt mönster. 

I  Tyskland  anammade  man  till  exempel  element  från  det  militära  Landsknekt-systemet.278 

Organisationen av lokalförsvaret och erfarenheten av att ha tjänstgjort som en Landsknecht (det var 

inte ovanligt att tyska bönder tidigare hade ett förflutet som Landsknecht (legosoldat)) gjorde att det 

Tyska bondeupproret använde sig av ett  militärt  rotationssystem. Orsaken var att  bönderna inte 

skulle vara ifrån sitt jordbruk och sin familj  alltför länge. Problemet blev dock att rangordning, 

kompetens och erfarenhet varierade i kvalité från olika rotationsperioder. Detta gjorde dock att vissa 

områden införde en permanent stående bondearmé vilket förvandlade revolterande bondegrupper att 

istället likna en disciplinerad reguljär armé.279

En annan form av samling eller ting i Tyskland gick under namnet Landschaft (landskap).280 Denna 

term är dock ganska oklar för historiker men kan liknas vid en lokal territoriell ståndsriksdag där 

alla samhällets stånd fanns representerade. Det var en mötesplats där man kunde klaga och utföra 

påtryckningar  på  maktledare.  Böndernas  roll  var  dock ofta  begränsad  i  Landschaft  men  under 

bondeupproret kom detta faktum att  ändras.  I vissa Landschaft (Württemberg, Baden, Salzburg, 

Tyrolen) ökade böndernas inflytande medan andra Landschaft (Övre Schwaben, Franken, Alsace) 

kom enbart att bestå av bondegrupper, då de ansåg att ytterligare klassers deltagande var onödig. 

271 Blickle mfl, 1997; 151.
272 Blickle mfl, 1997; 42. Se även Blickle mfl, 1997; 8-9.
273 Scott & Scribner, 1991; 14-15.
274 Österberg, 1991; 181. Även kallat Hundred court.
275 Larsson, 1992; 43.
276 Scott & Scribner, 1991; 15.
277 Berg, 1893; 39.
278 Scott & Scribner, 1991; 15.
279 Scott & Scribner, 1991; 16.
280 Baylor, 2012; 25. Scott & Scribner, 1991; 17.
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Uppbyggnaden och organisationen av Landschaft  varierade därför  som sagt  från territorium till 

territorium.

Det högre styret inom det decentraliserade Tyskromerska riket cirkulerade kring en lokal 

(präst-)prins eller  annan adelselektor kopplad till  områdets ständer.  Det ska dock poängteras att 

territoriernas självbestämmande rätt och autonomitet gick relativt långt och Tyskromerska riket var 

till  skillnad  mot  Sverige,  en  mer  decentraliserad  stat.  Över  dessa  lokala  maktmän  fanns  den 

Tyskromerska  kejsaren,  som  tillsammans  med  dessa  prinsar,  beslutade  över  större  lag-  eller 

politiska beslut.281 Det fanns även riksråd (imperial court diets) men dessas makt varierade men 

verkar ha haft mindre inflytande i sammanhanget.

Bundschuh – böndernas militära organisation

Bundschuh  var  ett  gammalt  sätt  (med  anor  från  1400-talet)  att  markera  sin  ställning  och  sitt 

åsiktstagande bland de tyska bönderna. Ordet Bundschuh anspelar på bondens knutna skor, som 

också  blev  en  symbol  (banérflagga)  för  böndernas  upprorsmotstånd.  Bund var  då  pakten  eller 

alliansgruppen som innefattade bönderna som socialgrupp i samhället. Pakten hade även en religiös 

dimension  då  det  representerade  förbundet  mellan  Gud  och  hans  trosföljare.  Det  edsvurna 

Bundschuh hos bönderna sågs dock inte med blida ögon hos adeln. Adeln menade att denna pakt 

istället  representerade  förräderi  mot  den  rådande  aristokratin  och  samhällsordningen.282 Hur 

Dackeupprorets militära organisation såg ut är desto svårare att besvara men det kan inte uteslutas 

att det fanns likheter till det Tyska bondeupproret. Någon liknande svensk Bundschuh organisation 

verkar inte ha existerat under Dackeupproret men Rasmus Ludvigsson beskriver kortfattat om de 

svenska böndernas ”mobilisering” och organisation. I flera härader lät Nils Dacke utse fyra man283 i 

varje  socken  som  skulle  kontrollera  och  meddela  om  kungens  krigsfolk  närmade  sig.  Dessa 

individer, ihop med fjärdingsmän284 skulle i så fall även samla folket till kamp; ”reese man aff huse  

och skynde sig till Dacken genom natt och dag”285

281 Blickle mfl, 1997; 116-117.
282 Baylor, 2012; 24.
283 Noterbart är att dessa benämns som ”uppskrivna namn” då man kan anta att läs-och skrivkunskaperna bland 

bönderna var begränsad.
284 Varje härad var delat i fyra fjärdingar där varje del hade sin utsedda fjärdingsman/fjärsman.
285 Almqvist, 1905; 70.
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Dackeupproret -ett historiskt undantag
Att  många  av  senmedeltidens  revolter  historiskt  sett  har  klassats  som  bondeuppror  är  enligt 

Reinholdsson  en  felaktig  slutsats.  Detta  eftersom  adeln  var  med  och  stred  tillsammans  med 

bönderna, med gemensamma mål, under dessa konflikter. Något tal om något definitionsmässigt 

bondeuppror, med enbart deltagande bönder på ena sidan, var det aldrig tal om.  Det som var det 

kännetecknande  draget  i  de  större  svenska  senmedeltida  konflikterna,  var  det  gemensamma 

uppträdandet av både frälsemän och bönder. Professor Larsson konstaterar till exempel själv då han 

refererar till Engelbrektupproret; ”Det är frapperande att bönderna inte vid något tillfälle reser sig  

anförda  av  bondeledare.”286 Även  historikern  Dick  Harrison  menar  att  det  inte  hörde  till 

vanligheten att härar under svensk medeltid, endast bestod av krigförande bönder.287 Det finns dock 

en  konflikt  som  är  ett  starkt  undantag  till  denna  regel,  ett  uppror  som  också  var  det  största  

bondeupproret i nordeuropeisk historia, nämligen Dackeupproret. Dackeupproret var nämligen, per 

definition, ett verkligt bondeuppror där  inga frälsemän deltog tillsammans med bönderna.288 Eller 

som  Larsson  skriver;  ”Det  finns  inte  några  inslag  av  adelsmän  i  upprorsleden,  allt  tal  om  

motsatsen är rena fantasier.”289

Dackefejden,  eller  Dackeupproret  som borde  vara  den mer  korrekta  benämningen är  därför  ett 

direkt undantag till de andra i mängden av större senmedeltida konflikter. Men skiftande åsikter 

verkar existera bland historikerna. Åberg menar att ”flera adelsmän anslöt sig på ett tidigt stadium  

till de upproriska, bland dem Tord Riddare, som blev en av Dackes främsta medhjälpare.”290 Detta 

påstående som avviker från det rådande forskningsläget har bestridits av främst Larsson. På grund 

av att Larsson anses vara den främsta historikern angående Dackeupproret och att hans studier är 

både större och senare än Åberg, har uppsatsen valt att gå efter hans linje. Larssons åsikt i frågan 

har  även  fått  gehör  från  andra  historiker.291 Det  kanske  också  ska  nämnas  att  i  princip  alla 

sätesgårdar i ”Dackeland” skövlades eller brändes ner och att flera av de ca 50 frälsemännen som 

var bosatta på sätesgårdar i området, fick sätta livet till.292

Eftersom  Dackeupproret  utgjorde  ett  undantag  till  andra  större  senmedeltida/tidigmoderna 

konflikter, där frälset inte stred tillsammans med bönderna, finns det en given fråga att ställa; Varför 

stred inte några frälsemän på böndernas sida under Dackeupproret? Denna fråga verkar, ganska 

förvånande,  ha  undgått  att  undersökas  av  historikerna.  Fenomenet  är  förvisso  känt  men  inga 
286 Reinholdsson, 1998; 83. (Larsson, 1997; 235)
287 Reinholdsson, 1998; 83.
288 Reinholdsson,1998; 66-67. Se även Lindkvist & Sjöberg; 247.
289  Larsson, 1992; 76. Se även Reinholdsson,1998; 66-67. Se även Lindkvist & Sjöberg; 247. Enligt Larsson var Tord 

Riddare förvisso en av upprorets ledare, men bortsett från tillnamnet finns det inte något som antyder att Tord var 
frälseman. Larsson, 1964; 309. Det bör dock klarläggas att frälsebönder deltog i upproret på Dackes sida men att 
dessa alltså inte var frälsemän.

290 Åberg, 1960; 91.
291 Lindkvist & Sjöberg , 2003; 247.
292 Larsson, 1992; 76.
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konkreta  svar  verkar  finnas.  Frågan har  egentligen inte  heller  ställts  i  någon direkt  jämförande 

studie till  andra uppror,  enbart  att  skillnaden existerade men inte  varför.  Följande övergripande 

förklaring har dock framförts.

Under  1430-talet  drabbades  frälset  av  en  usurpation  av  makten  som  skapade  nya 

legitimeringsgrunder för samhällets ordning.293 Detta medförde också en förändrande politisk kultur 

där  frälset  utvecklades  till  det  som skulle  utgöra  adeln  och  sitt  stånd.  I  och  med  att  makten 

förflyttades  till  en  centraliserad  institution  där  kungen ensam var  herre  ändrades  också  frälsets 

situation och behov. Vid 1530-talet var situationen och behoven för frälset helt annorlunda mot förr. 

När större konflikter därför ägde rum slöt adeln upp bakom kungens politik och agerande. Detta 

resulterade dock i att kyrkans världsliga maktinflytande underminerades. Vissa har menat att tiden 

efter Dackeupproret var präglat av större förståelse då man helst ville undvika större och blodiga 

konflikter  genom att  hellre  föra  dialog  och,  för  statsmaktens  del,  inte  gå  så  hårt  fram för  att  

provocera.294 Detta påstående brukar förklaras för att förstå varför  större konflikter förekom i så 

begränsad omfattning under följande tid och under stormaktstiden. Det är dock värt att poängtera att 

Reinholdsson inte verkar instämma helt i detta.295 Enligt Reinholdsson, ”valde” svenska bönder inte 

att förhandla med kungamakten istället för att kriga mot densamma. Framväxandet av den absoluta 

staten och dess reformation hade istället urholkat böndernas relation till frälset. Vid en eventuell 

konflikt stod bönderna helt enkelt ensamma, utan sin forna frälse-allierade och med mindre chanser 

att uppnå önskat resultat.296 Den gamla medeltidskyrkan var heller inget alternativ för bönderna då 

kyrkan var både utblottad och även den nu under kungens kontroll.

Gustav Vasa hade med andra ord framgångsrikt gått långt i sin centraliseringsprocess av rikets makt 

och  förvaltningsfunktioner.297 I  och  med  att  Gustav  Vasa  allt  eftersom  stärkte  sin  makt  som 

kungaregent förändrades också legitimitetsprinciperna för frälsets politiska makt. Under 1530-talet 

var detta en klar kontrast mot tidigare perioder. Frälset började nu utvecklas mer åt ett privilegierat  

adligt stånd.298 Det ömsesidiga band som bönderna tidigare haft med frälset försvagades alltmer och 

frälset  ärogemenskap  blev  desto  mer  territorialiserat.  När  konfliktsituationer  då  dök  upp valde 

frälset, istället för som tidigare, att alltmer stödja kungamakten. Genom att stödja och lojalt hålla sig 

väl  med den nya starkare kungamakten,  hoppades frälset  få mer rikedom, makt  och ära.299 Ett 

ömsesidigt  lojalitetsband  med  gemensamma intressen  började  då  växa  fram mellan  frälset  och 

kungen, samtidigt som den ömsesidiga maktrelationen mellan bönder och frälse försvagades för att 

senare  på  så  sätt  oskadliggöras.  Under  senare  delen  av  Gustav  Vasas  regering  agerade  därför 
293 Reinholdsson,1998; 67.
294 Se Forskningsläge , Ylikangas, ovan.
295 Reinholdsson, 1998; 262.
296 Lindkvist & Sjöberg; 247.
297 Reinholdsson, 1998; 67.
298 Från och med 1510-1520-talet började man använda ordet adel för att definiera de särskilt priviligerade. 
Reinholdsson, 1998; 261.
299 Reinholdsson, 1998; 145-146.

68



bönderna  som  isolerad  samhällsgrupp  vid  stora  konflikttillfällen.300 Men  även  om  adeln  och 

bönderna som samhällsgrupper med tiden hade kommit ifrån varandra, betyder det inte att denna 

relation helt hade försvunnit.

Upprorsmännen sökte förgäves adligt stöd

Även om upprorsmännen inte fick något adligt  stöd under Dackeupproret,  säger det inte att  de 

faktiskt  försökte ändra den situationen. Den 19 juli  1542 skrev Nils  Dacke ett  brev till  Svante 

(Stensson) Sture, ståthållaren på Stegeborg.301 I brevet erbjöd Dacke honom att bli hövitsman över 

Småland i  ett  första  steg för  att  senare kunna utses  till  ny kung över  Sverige.  Tanken var  väl 

genomtänkt,  Svante  Sture  tillhörde  nämligen den aktade  och folkkära  Sture-ätten,  vars  tidigare 

släktingar hade suttit på Sveriges tron. Gustav Vasa hade även gift sig med hans tidigare trolovade 

Margareta Leijonhufvud. Svante Sture verkar dock inte ha nappat på förslaget och höll sig trogen 

till kungen. Svante var även ingift släkt med Gustav Vasa genom ett giftermål med kungens andra 

hustrus syster, Märta Leijonhufvud.302

Svante Stures hypotetiska samarbetsturer med de upproriska verkar ha aktualiserats på nytt den 15 

februari  år  1543. Det datumet anfölls  Svante Sture vid Stegeborg av de upproriska,  men innan 

kungliga förstärkningar hade anlänt, hade Sture redan ingått en dagtingan till de upproriska. Vad 

man kom överens om är inte känt men upprorsmännen upplöstes och begav sig hem.303 Man kan 

endast spekulera i vad denna uppgörelse innefattade men det visar att viss kontakt verkar ha fortsatt 

existera mellan parterna. Det kan också framföras att Gustav Vasa inte verkar ha känt till denna 

dagtingan förrän först efter att den var avslutad.

Vilka var då upprorsmännen?

Om  man  studerar  de  240st  angivna  personnamnen  rörande  smålänningar  som  aktivt  deltog  i 

Dackeupproret, får vi fram följande konstellation:304

•15st var präster.

•90st tillhörde bondeståndet, varav 20 % (18st) av dessa tillhörde halva skatte- och kyrkobönder, 

sämjekarlar, krono- och frälsetorpare.305

•135st  var  troligen  icke  skattlagda  nybyggare  och häradstorpare;  husmän och hantverkare  eller 

tjänstefolk utan fast anställning. Denna andel tillhör faktiskt inte den egentliga delen av böndernas 
300 Reinholdsson,1998; 261.
301 Denna händelse beskrivs även i krönikorna. Se även Alvemo, 2006; 77. Larsson, 1964; 298. Wikholm, 1942; 122.
302 Alvemo, 2006; 18.
303 Larsson, 1964; 326. Åberg menar att  Svante Sture avvisade böndernas förslag. Åberg, 1960; 92.
304 Larsson, 1964, 341.
305 Enligt Larsson är denna siffra anmärkningsvärt hög; i jordeböckerna vid denna tid utgjorde denna  kategori endast 

en liten del, i Värend 1545 var denna siffra endast 3%. Larsson, 1964, 341-343.
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krets.

De som främst  anslöt  sig till  Dacke verkar  främst  ha varit  av den kategori  av människor som 

tillhörde  nybyggarbefolkningen  i  bondesamhällets  utkanter,  som  socialt  och  lokalt  stod 

gränsskogarnas fredlösa band nära.306 Nils Dacke tillhörde själv denna kategori.307 De som istället 

höll  sig  mer  passiva  under  Dackeupproret  verkar  ha  varit  bönder  i  mer  utpräglade 

jordbruksområden,  som till  exempel  den värendska centralbygden.308 Larsson menar att  det  var 

främst  bland  de  fattiga  bönderna  och  småbrukarna  som  man  fann  det  största  stödet  till 

Dackeupproret.309

Gustav Vasa missgynnade även adeln

Samtidigt  finns  det  en del  aspekter  som bör tala  emot kungens stärkande relation till  adeln på 

bekostnad av böndernas tidigare relation till adeln. Då kronans markarealer ökade betydligt mellan 

år 1540-1600, utgjorde den proportionerligt låga andelen markområden som tillhörde adeln, en stark 

kontrast  till  skillnad mot början av perioden.310 Det vill  säga så minskade adelns sammanlagda 

markarealer  under  Gustav  Vasas  styre.  Även  Gustav  Vasas  indrivning  av  kyrkan  och 

klosterreduktionen bör inte ha uppskattats av adeln, då åtminstone Vadstena kloster emottog stort 

stöd från mäktiga familjer.311 År 1525 fanns ca 50 kloster och konvent i Sverige men det antalet 

hade vid år ca 1545 minskat till ett tiotal och som snart också skulle komma att stängas.312

Med andra ord bör det ha funnits adelsfamiljer som faktiskt förlorade på att ha Gustav Vasa som 

kung. Det är i så fall märkligt att detta troliga missnöje, inte gjorde att åtminstone enstaka adelsmän 

aktivt stödde böndernas kamp under Dackeupproret.

Antiklerikalism
Till  skillnad  från  Dackeupproret  fanns  det  under  det  Tyska  bondeupproret  inslag  av  så  kallad 

antiklerikalism. Antiklerikalism som begrepp kan anta olika former och är knappast enhetlig som 

term  men  spelade  en  stor  roll  under  Tyska  bondeupproret.313 Antiklerikalism  anspelar  på  ett 

missnöje mot klerker, det vill säga kyrkans män. Att liknande våldsam tendens till antiklerikalism 

saknades  under  Dackeupproret  berodde troligen  på  att  tyska  klerker  ofta  utgjorde  en  så kallad 

prästadel. Även om svenska präster hade inflytande och ägde stora markarealer hade de inte riktigt 
306 Larsson, 1992; 89. Larsson, 1964; 340-341.
307 Larsson, 1964; 340-341; Tidigare forskning har enligt Larsson felaktigt hävdat att Nils Dacke tillhörde en mäktig 

storbondesläkt. Se även Larsson, 1992; 89.
308 Larsson, 1964; 342-343.
309 Österberg, 1991; 153.
310 Österberg, 1991; 158.
311 Nyman, 2010; 113.
312 Nyman, 2010; 113.
313 Scott & Scribner, 1991; 11.
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den världsliga makt  som den svenska adeln (åtminstone efter  Västerås  riksdag)  eller  den tyska 

prästadeln. Man kan lätt anta att svenska präster mer helhjärtat stödde upprorsmännens kamp under 

Dackeupproret, och att det är en anledning till avsaknaden av antiklerikalism i Sverige. Men den 

teorin faller då historiker anser sig veta om präster som deltog på båda sidor av Dackeupproret.314

Den tyska  reformrörelsen  och  den  evangeliska  rörelsen  samt  dess  kritik  mot  sittande  katolska 

präster  gjorde  att  antiklerikalismen  mynnade  ut  i  plundring,  ikonoklasm315 och  vandalism  av 

kyrkans egendomar, kloster och kyrkor.316 Antiklerikalismen var lika vanlig i såväl städer som på 

landsbygden. En annan anledning till att upprorsmän gav sig på kyrkans byggnader berodde på att  

man ville förstöra de dokument som innefattade böndernas tidigare förpliktelser,  åtaganden och 

skulder  till  exempel  sina  adelsmän.317 Utöver  religiös  övertygelse  och  social  orättvisa  från 

prästadeln användes antiklerikalismen också som ett sätt att komma över kyrklig egendom, främst i 

urbana områden. I vissa urbana områden sporrade till och med stadsråd till attacker mot klerker och 

prästadel i en avledningsmanöver för att dels rädda sitt eget skinn samt komma över sina adliga 

konkurrenters välstånd och rikedom.318

Trots förekomsten av antiklerikalism inom det Tyska bondeupproret är det intressant att konstatera 

att  det  trots  detta,  var  fler  av  kyrkans  folk  som  deltog  på  upprorsmännens  sida  än  det  var 

adelsmän.319

314 Berntson, 2010; 194. Larsson, 1964; 345.
315 Ikonoklasm,  bildstorm, innebär att uppsåtligen förstöra religiösa ikoner samt andra symboler eller monument, oftast 

av religiösa eller politiska motiv. Handlingen är inget ovanlig moment under större politiska eller religiösa 
förändringar.

316 Scott & Scribner, 1991; 11.
317 Baylor, 2012; 24.
318 Scott & Scribner, 1991; 12.
319 Baylor, 2012; 19.
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– DEN TREDJE DELEN -  

Resultat

Dackeupprorets krav och klagomål
Som tidigare  har  nämnts  i  denna uppsats  finns  det  inget  känt  originalmanuskript  bevarad  med 

upprorsmännens klagomålsskrift. Detta trots att det verkar som om upprorsmännen överlämnade 

åtminstone en klagomålslista till kungen, till exempel i samband med förhandlingarna i Slätbacka, 

november  år  1542.  Därför  redovisas  kraven  och  klagomålen  nedan,  som utdrag  ur  GVR och 

krönikorna.

Gustav Vasas riksregistratur (GVR)
Historieprofessor  Larsson hänvisar  till  GVR 1542;  273 och 279,  samt GVR 1543;  45,  som en 

lämplig sammanfattning av upprorsmännens klagomål från mötet i Slätbacka, november år 1542. 

Observera att dessa punkter är en sammanfattning från Larssons sida och att det därför inte finns en 

anledning  att  återigen  citera  klagomålen  direkt  ur  GVR.  Men  då  motiven  saknas  i  Larssons 

sammanfattning,  kommer  dessa  i  kortfattad  form  att  citeras  ur  de  berörda  brev  som  Larsson 

refererar  till.320 Notera  att  vissa  krav  och  klagomål  saknar  information  om något  som kan  ha 

fungerat som motiv från upprorsmännens sida. Larssons numrering av besvärspunkterna verkar inte 

heller ha en kronologisk förankring i hur de framställs i de utvalda breven, vilket gör uppgiften 

desto svårare. Hur upprorsmännen motiverade sina krav och klagomål är svårt att säga utifrån dessa 

specifika Gustav Vasa brev till  upprorsmännen. Breven riktades  till upprorsmännen från Gustav 

Vasa (och hans kansli) och för uppsatsens studie hade det varit desto mer intressant att läsa brevet  

som istället  kom  från upprorsmännen.  Hur  upprorsmännen motiverade  sina  krav  och klagomål 

måste därför byggas upp utifrån Gustav Vasas svarsbrev, ett slags bakåtvänt perspektiv för att få 

fram upprorsmännens möjliga motiv.321

Inledningsvis  bör  det  poängteras  hur  Gustav  Vasa  återkommande  upprepar  sin  oskuld  till 

upprorsmännens trångmål. Kungen har enligt egen utsago varit helt omedveten om alltifrån fogdars 

maktmissbruk till olagliga skattebördor etc.

320 Larsson, 1964; 338. Observera att dessa punkter är en sammanfattning från Larssons sida (för att summera 
Dackeupprorets huvudsakliga besvärspunkter). Det ska påpekas att det existerar flera krav och klagomål i GVR men 
som Larsson som sagt hävdar inte tillhör de huvudsakliga sådana. Se även uppsatsens Avgränsning.

321 Det kan inte uteslutas att upprorsmännens motiv faktiskt nämns i andra delar av den volymrika GVR.
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Samtliga besvär och missnöje från upprorsmännens sida verkar vara riktat till kungen själv men 

sköts genom kungliga sändebud och liknande. I enstaka fall benämns det dock till exempel att en 

häradshövding  eller  kyrkoherre,  hade  eller  skulle  kontaktas  angående  eventuella  klagomål  från 

folkets sida. Men Gustav Vasa anser även att i sådana fall där missnöje och besvär inte åtgärdats  

eller kungen felaktigt inte underättas om detta från häradshövdingens sida, så ombads folket att 

istället vända sig till kungen själv för hjälp.322

Nedan följer de besvärspunkter som Larsson anses kunna sammanfatta upprorsmännens klagomål 

från förhandlingarna i Slätbacka, november 1542;

• Skärpt och olaglig beskattning. (E) och (J).

• Höjd fodringsavlösning och olaglig fodring323 från såväl kronans som frälsets sida. (E), (J) 

och (P).

• Höjda  gårdsstädjor324 och  oskäliga  krav  på  landbönderna  genom  husesyner  och  dylikt; 

Städjotiden respekterades inte av godsägare och fogdar. (J) och (P).

• Ökad häradshövdinge- och lagmansgästning.325 (P).

• Alltför stora sakören326 utkrävdes. (E).

• Klagomål mot pålagd ollonsvinskatt.327 (E).

• Alltför betungande skjutsfärder. (P).

• Klagomål mot fogdarna (fodemissbruk).328 (P).

• Landbon hade ålagts att hålla ett fodernöt årligen åt sin husbonde, vilket tidigare inte varit 

sed. (J) och (P).

• Klagomål över skattläggning av skvaltkvarnar.329 (E).

• Nybyggen hade upptagits för nära de gamla byarna. (J).

322 GVR 1543; 47.
323 Fodringen, var en stående skatt som teoretiskt motiverades med plikten att utfodra kronans hästar, men som 

utbetalades med pengar efter antalet utfodringsskyldiga hästar. I Dackebygd, 2004; 17 (not 3).
324 Städsla eller städja innebar att anställa elller tillfälligt anlita någon eller ta in någon i sin tjänst. Städjan var en 

bekräftelse på att en brukare (exempelvis en bonde) hade ingått ett avtal med landherren. Se även gårdsstädjor. 
Troligtvis syftar detta på det arbete som en adelsman kunde kräva av en arrenderande bonde.

325 Gästning innebar att en resande kunde (ursprungligen utan ersättning) kunde taga in hos en i trakten boende person 
och av honom erhålla husrum och förtäring med mera. Ofta var denna resande en kunglig ämbetsman eller någon 
annan av kungens män.

326 Annat ord för böter eller straffavgift.
327 Larsson verkar ha sammanfogat detta med förbudet att ha svin i ek/ollonskog. Alternativt skulle man kunna ha låtit 

detta klagomål stå som en enskild klagomålspunkt. GVR 1542; 281. Larsson, 1964; 281. 
328 GVR, 1542; 275.
329 GVR 1542; 281.”becke quarner/odelquarner.” 
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• Alltför skärpt förbud mot landsköp.330 (J).

Motiven som anges i dessa brev

GVR 1542; 273ff (Stegeborg, 4 oktober år 1542)

”wij aldrig nogen tijd haffue befaled anthen en eller annen, att handle medt eder anners än som  

Swerigis Lag vtuiser och jnneholler”

”hwad som helst vtan lag, Dom eller rett företagit är”

”Lag och rett”

”Swerigis lag plichtige äre”

”hålle eder widh Lagh, Dom och rätt, som han för Gudh och oss aswara will... wåre Fougter och  

Embetzmän, skole late eder niute och blifwe widh the vtlager och rättigheter som befinnes kunne,  

att i oss Swerigis Crone och Ridderskap med rätte skyllige och plichtige ähre.”

”näst [med] Gudz hielp”

GVR 1542; 279ff (Stegeborg, 6 oktober år 1542)

”som icke hafwer warit sedh”

”som Swerigis Lag innehålle och vttwijse.”

”någott  oskäl  eller  vtöfwer  lagh och rätt  wederfaritt,  då  kenne Gudh,  thett  ähr  oss  högeligen  

emott.”

hwad som helst vtan lagh rätt heller skäl företagitt... då skal ther rådes gode böter vppå, Så at hwar  

och en skal wederfares lagh och rätt... Swerigis lagh.”

”Swerigis Lagh plichtige och skyllige äre”

”thett och så gamul sedhwane warit hafwer, och Swerigis Lagh medh gifwe”

GVR 1543; 45ff (Örebro, 24 januari år 1543)

”Att  hwar fattig man må och skall niute och sittie sin rette och fulle täckt, effter Swerigis lag. Szå  

och när bonden affdöör att hustrun icke skall affdriffwin bliffwe, som och wäll skee pläger, vtan  

330 Landsköp, avser yrkesmässig handel på landsbygden. I GVR 1543; 47, verkar landsköp dock även gälla för städer; 
”...må sälie här jnrikis i köpstäderne...”
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doch lickewäll niute sin fulle tächt.”331

”Att almogen effter thenne dag skole niute samme gästningar, effter som gamelt och foort waridt  

haffwer... för sig gamel plegsed [plägsed332] waridt haffwer.”

”att begäre någet högre vtt, än som j fortiden skedde”

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Gustav Vasas riksregistratur (GVR) blir JERP:  6 (J), 6 (P) och 5 (E).

Missnöjet  som  beskrivs  här  i  GVR  tenderar  att  ha  karaktären  mer  av  klagomål  än  av  krav. 

Kategorierna  är  ungefär  lika  många  bland  de  juridiska,  politiska  och  ekonomiska  klagomålen 

medan religiösa klagomål helt saknas.

Upprorsmännen är minst sagt upprörda över felaktig och orättvis behandling men trots detta verkar 

de inte ha som mål eller krav att radikalt förändra eller bortslopa något utan missnöjet tycks bygga 

på handlingar som upprorsmännen anser har gått överstyr eller hanterats på orättvisa metoder. Det 

är egentligen inga direkta åtgärder som lyfts fram utan ett riktat missnöje mot något som har skett. 

Man får lite bilden av att upprorsmännen känner sig förbigångna, det vill säga att de är eventuellt  

villiga att fortsatt lyda kungen men det ska ske genom en ömsesidig dialog där felen ska rättas till 

istället för att samhället i grunden ska ändras eller att kungen ska avsättas. Viss försiktig måste dock 

råda när man studerar dessa resultat då de trots allt utgör källor från kungen själv och att vissa 

kritiska element och ordval hypotetiskt kan ha ändrats eller till och med strukits.

Det är till exempel något anmärkningsvärt hur krav och klagomål angående kyrkokonfiskationerna 

och andra religiösa krav och klagomål saknas i GVR. Samt hur eventuell kritik riktad mot självaste 

kung Gustav Vasa (av förståeliga skäl) inte är särskilt framträdande. Gustav Vasa förtydligar i dessa 

brev att han inte kan anses vara skyldig för upprorsmännens missnöje.

Man kan anta att kraven samt motiven från upprorsmännen bör ha handlat om lagen och 

rättvisan (Sveriges- Lagh, Dom och rätt). I alla fall är det så som Gustav Vasa antyder sig ha velat 

handla efter och eventuella fel som har begåtts beskrivs som mer eller mindre lagbrott. Lagbrott 

eller  åtgärder som har beordrats av andra inom kungens statsapparat,  något i stil  med ett  slags 

juridiskt; trolöshet mot huvudman. Kungen önskar också att allt ska rätta till sig med hjälp av Guds 

hjälp men det är  svårt  att  bedöma detta citat  som ett  motiv eller  som ett  generellt  talesätt  från  

tidsperioden.

Även motiv kopplat till sed/er och sedvana, det vill säga att tillvägagångssättet mot tidigare (”som 

gammalt och fornt var”) handlingar och sätt hade rubbats eller förändrats till det sämre. Missnöjet 

331 Vad detta klagomål anspelar på i mer detalj än fattigdom, är svårt att avläsa.
332 Traditionell sed och sedvänja/skick och bruk.
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verkar antyda att orättvisorna grundade sig i att den tidigare lagliga rätten med pliktigheter och 

rättigheter verkar ha blivit eftersatt. I alla fall är det så som Gustav Vasa målar upp upprorsmännens 

klagomål  där  kungen  anser  sig  ha  förståelse  för  att  orättvisor  har  förekommit  eftersom dessa 

olyckliga  handlingar  anses  ha  gått  stick  i  stäv  med  tidigare  seder,  lagar  och  bestämmelser. 

Upprorsmännens krav var därför att man skulle återgå till de traditioner, seder och lagar som var 

etablerade   och  accepterade  sen  tidigare.  Upprorsmännen  uppvisar  på  så  sett  inte  något 

samhällsradikalt eller omdanande utan mer att man ska återgå till tidigare status quo.

Avslutningsvis kan man konstatera att klagomål rörande kyrkan saknas i dessa brev och även de 

religiösa motiven är ytterst få till antal. Möjligtvis har detta varit en alltför öm punkt att behandla i 

breven  men  oavsett  skälen,  är  det  förvånande  att  dessa  klagomål  inte  behandlas  i  större 

utsträckning. En enkel anledning till detta skulle kunna vara att denna fråga behandlas i andra brev i 

den volymrika GVR men som inte har studerats i denna uppsatsstudie.

Per Brahes krönika
I  Per  Brahes  krönika333 nämns  ”upproriska”  bönder  innan  år  1540  men  dessa  verkar  ha  varit 

isolerade händelser. Till exempel år 1539 berättas det hur två fogdar slogs ihjäl av bönder.334 År 

1540 beskrivs hur en bonde vid namn Lasse Jönsson i Östergötland, försökte starta ett uppror mot 

Gustav Vasa. Det enda motivet som anges till detta är motsättningen till den lutherska läran:

...”thil vpproor emott konung Giöstaff... och slå ihiäl alt riddarskapitt och adell och alle them som  

hålla sig thill thenn lutherska läron.”335

Det indirekta klagomålet riktas här mot de som följer den nya lutherska läran. Här är det religiösa 

motivet närvarande. (R).

År 1541336 skriver Per Brahe att oroligheter började synas i  Småland och Östergötland men att 

makten var oförberedd på dess följder. Inget direkt motiv ges till oroligheterna men indirekt kan 

man ana en viss antydan till otillräcklighet hos exempelvis fogdarna;

”Samme hösten begyntes och gåå ett ömmel iblandh almogen i Östergöthland och Smålandh, ther  

utaf man kunde förnimma, att the hade intet gått i sinnet, men ther blef ingen achtning gifwen vppå  

saken lijkwäll, som tillförende berördt är war konungen sin egen propheet, ther medh att han war  

offta illa till fridz, hwilket mäst lände in till cammar saker, fogdar och theras räkenskap, kunde  

333 Notera att (Ahnfelt; 1897) hänvusar till en version A och B av krönikormaterialet. Se Ahnfelts notförteckning för att 
påvisa skillnaderna i dessa A och B skrifter.

334 Ahnfelt, 1897; 22. Årtalet faller även utanför uppsatsens kronologiska avgränsning.
335 Ahnfelt, 1897; 23.
336 Per Brahe anger dock år 1540, se not 72, sidan 31 (Version B). Notera att årtalen som anges i krönikan inte alltid 

stämmer. Se till exempel not 1 sidan 69.
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brista; men ingen hade hade förmodat någon olycka skulle kunna komma vppå thet sättet, såsom  

thet skedde åhret ther näst effter.”337

Vid pingsttiden år 1541 (Brahe anger år 1542338) nämns hur Nils Dacke och hans ”tjuvahop” skapar 

oroligheter  och  slår  ihjäl  adel  och  fogdar.  Upprorsmännens  antal  är  så  pass  större  än  kungens 

styrkor,  menar  Brahe,  att  detta  resulterar  i  ett  dagting och stillestånd eftersom bönderna/folket; 

”...allmogen wille  helst  gärna wara hema och bärha höö och korn i  huss.”339 Inga ytterligare 

detaljer ges om detta stillestånd.

År  1542 beskriver  Per  Brahe  en  förhandling  (Linköping,  8  november340)  med Nils  Dacke  och 

upprorsmännen.

”...at konungen skulle försäckra allmogin med stadig konungzlig gunst och wenskaph, så at aldrig  

schulle wräckias någet till onda. Sade han [Nils Dacke] och han wille aldrig råda konungen thill,  

at han skulle tillstädia sina fogtar at thaga någon sacköra [böter] wu på then yttersta penningen...”

”...den yttersta fatigdom hade man wtaff den menige man inted bättre thil at wentha.341

Av detta framgår det att upprorsmännen klagade på höga avgifter/böter och att det främsta motivet 

till missnöjet berodde på att detta drabbade en fattig befolkning.

(E).

Man klagade över gifta prästers girighet och att många präster342 ansågs olärda;  ”många prester  

wore icke bätter lärde, ähn att the kunde stå wid hn dyngewagn och huisla en messa fram.”343

(R)  och (P);  Prästerna utsågs eller var indirekt tvungna att godkännas av Gustav Vasa. Motivet 

verkar vara att nya präster inte innehade lika stor kompetens som tidigare präster. Upprorsmännen 

ogillade troligen också att prästerna hade börjat tala svenska istället för latin vid kyrkans mässor.

”fodringen så högtt  wpstiden, at  ther the icke thilförende hade mera wtgiffuit för hesten ähn 2  

örtuger, ther måtte the nu giffua 2 öra, med annat mera tåperij.”344

Fodringen hade ökat väsentligt för hästar.

(E)

”Män then rätta hufudorsacken, thädan wpporett hade sin begynnelse, war denna, att the långe  
337 Ahnfelt, 1897; 31.
338 Ahnfelt, 1897; 33.
339 Ahnfelt, 1897; 35.
340 Datumet har debatterats. Larsson, 1964; 311 ff. Se även Dackeupprorets förlopp, ovan.
341 Ahnfelt, 1897; 44.
342 Troligen gällde detta nyutsedda lutherska präster.
343 Ahnfelt, 1897; 44.
344 Ahnfelt, 1897; 44. 8 öre = 24 örtugar .
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hade hafft god fred och såttho wthj rolighett, så att the hade förgätted och glömpt bort all then fara,  

omack och oroo, som krig och örlig hade med sig...”345

Per Brahe beskriver någon degenerering av folkets moral som anledning till upproret. Detta verkar 

mer ha varit  Brahes syn än upprorsmännens. Det är  svårt  att  klassa detta som något krav eller 

klagomål från böndernas sida.

”förrädelige prester... the predickade och inted gått in i almogin, men the finge och der fulla lön  

före inan thes lecken lychtades...Then andra orsacken war thenna, att the  [prästerna?] hade giort  

några wpproor... slagit några fougtar ihiäll och burridt thereas huffuud kring om landet... the finge  

aldrig inted fulkomeligit straff therföre... wtan thett moste en brista wtt med deras onska, så att de  

kunde få straff som kunde suida någott efter och minas...”346

Det var dessa förrrädiska präster som hade uppmuntrat oroligheter bland folket och mördat och 

irriterat  kronans  ämbetsmän.  Trots  detta  hade  de  inte  fått  det  straff  de  förtjänade.  Även  detta 

klagomål känns inte som ett klagomål från upprorsmännen, utan mer som kunglig propaganda. Men 

det kan inte uteslutas att bönderna ansåg att det fanns präster som förtjänade högre straff för sina 

handlingar.  Alternativt  kan  man tänka sig  att  bönderna  inte  var  nöjda  med kungens  nya  valda 

präster, se ovan.

(R), (J) och (P).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Per Brahes krönika blir JERP; 3 (R), 2 (P), 2 (E) och 1 (J).

I Per Brahes krönika är klagomålen mer representerade än dess krav. Det enda egentliga kravet som 

framgår här gäller att fogdarna inte ska vara lika hårda med att kräva pengar av folket, även om 

detta krav görs  med viss försiktighet ; ”han [Nils Dacke] wille aldrig råda konungen thill, at han  

skulle tillstädia sina fogtar at thaga någon sacköra  [böter] wu på then yttersta penningen...”347 

Notera att  upprorsmännen inte verkar ha haft  som krav att  avskaffa fodringen eller  att  Sverige 

skulle förbli katolsk, men att man istället verkar uppvisa ett missnöje och klagomål över detta.

Om man försiktigt konstaterar att vi bör ta de sista citaten i krönikan med en nypa salt, framgår det 

att  upprorsmännens  klagomål  i  Per  Brahes  krönika  främst  gällde  politiska  och  ekonomiska 

klagomål. Men om vi även räknar med dessa så framgår det att upprorsmännens missnöje var i stort  

sett lika grundad i såväl religiösa och politiska som ekonomiska klagomål. Upprorsmännen klagar 

överlag inte över direkt minskat inflytande eller förnekat inflytande över sina rättigheter. Noterbart 

är även hur frånvarande eventuella religiösa klagomålen motiveras bland krönikans klagomål. Även 

345 Ahnfelt, 1897; 44.
346 Ahnfelt, 1897; 44-45.
347 Ahnfelt, 1897; 44.
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om de religiösa klagomålen är minst lika representerade som de övriga, nämns det till exempel inte 

om man handlade med eller emot Guds vilja eller liknande, utan enbart att man var missnöjd med 

prästerna. Lasse Jönsson ville visserligen slå ihjäl lutheraner och enda egentliga anledningen till 

detta verkar ha varit att de följde den nya lutherska/protestantiska läran.

I Per Brahes krönika saknas även element som rör att handlingar och missnöje har gått emot sed, 

lagar och rätt, mot vad som återfinns i GVR. Per Brahe menar istället att det är folket och prästerna 

som  bär ansvaret för upproret.

Rasmus Ludvigssons stora krönika
Rasmus Ludvigssons stora krönika, beskriver år 1540 samma händelse som hos Brahe där en bonde 

vid namn Lasse Joensson i Östergötland försökte starta ett uppror som misslyckades.

”[Han] actede upveckie menige almogen  then landzende (och) sade seg vele reese en hunehäär och  

slå ijiel riddarskapet och alle them, som her i landet vilde then evangelische lärdom holle vedh  

mact.”348

Det indirekta klagomålet riktas här mot de som följer den nya lutherska läran. Här är det religiösa 

missnöjet närvarande, liksom i Per Brahes krönika.

(R).

År 1541 saknas i denna text.349

I maj månad år 1542 beskrivs hur Dackeupproret startade och att bönderna reste sig mot Gustav 

Vasa. Ingen anledning eller klagomål anges till detta i samma stycke men i januari vill bönderna vid 

ett landsting i Växjö; ”bliffve loffvet och hollet, att the motte få bliffve vedh then sedvane med alle  

honde utgiffter, som the haffve varit vane at utgöre for 10 eller 12 åhr seden, dhå vilde the gerne  

bliffve vedh then hulskap och manskap, som the konung Gustaff loffvet och svorit hade...”350

Här klagar bönderna över att sedvänjan och utgifterna har ändrats från den situation de hade för 10 

eller 12 år sedan.

(P) och (E).

I Juni månad uppfattade Gustav Vasa ett missnöje mot honom gällande räkenskaper kopplade till ett 

striktare,  eller  åtminstone  mer  kontrollerad  tiondeskatt.  Tiondet  verkar  nu  ha  beräknats  mer 

noggrant, där prästerna (eller prostarna?) antecknade vad bönderna sådde och producerade på sina 
348 Almqvist, 1905; 57.
349 Almqvist, 1905; 59-60.
350 Almqvist, 1905; 60.
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åkrar.351

”I Småland ibland then menige man någet knarck och sielsindt snack upkommit var och vanckade  

om then rekenskap, som provesterna för tienden, then i kyrckierherbergen årligen bleff infördt, göre  

skulle, så att provesterna skulle fordra sådane rekenskap strangeligen aff then menige man... the  

haffve i then motten antere förstått hans mening vrongeligen eller och dictet honom thet utöffver...  

thet clärckerijedt öffver hele riket hade tijtt och offte kiert och claget för honom...”352

Gustav  Vasa  menar  dock  att  det  är  prästerna  som  har  gått  över  gränsen,  utan  Gustav  Vasas 

medgivande eller  vetskap.  Räkenskaperna och kontrollerna var inte  hans påfund utan de skulle 

istället  lita  på böndernas ord och ed.  Därför  lät  kungen skicka ut  förtroendemän att  undersöka 

klagomålen  och  kunde  inte  den  klagande  komma  upp  till  kungen  skulle  man  klaga  till  dessa 

kungliga förtroendemän.353

Klagomålet  uppfattas  som ekonomiskt;  tiondet,  men  också  politiskt  missnöje  på  grund av  den 

ökande kontrollen av böndernas produktion,

(R), (E) och (P).

Från  Växjö  i  juli  månad  meddelade  upprorsmännen;  ”at  hvar  han  [Gustav  Vasa]  them  alle  

sedvanier med messe, theres årlige utlager och cronones rente inryme vildhe, dhå vildhe the gifve  

sig med honom i handel...”354

Mässans sedvanor gäller religiösa klagomål medan det övriga är ekonomiska sådana.

(R) och (E).

”alt motte komme i gammel lag och skick om messer och theres årlige skat oc utlager, oc clagede  

myckit om fodringen, gårdestedzler och myckit annet etc.”, ”...han [Nils Dacke] ville straffe them 

orett, som almogen öffvergick, som är at man skulle giffve ½ [tecken/symbol] för hesten och giffve  

så månge penningar i gårdestedzle, som man kunde köpe sig en gård före, och myckit annet som  

han föregaff, som utaff gammel lagh kommit var.”355

Denna text täcker in samtliga klagomålssynpunkter.

Lag och gårdsstädslar, 2(J), mässor (R), skatt och fodring, 2 (E) och 1 (J).

Nils Dacke sägs ha skrivit till Svante Sture och frågade honom om han ville bli smålänningarnas 

hövidsman; ”om han [Svante Sture] vilde holle them ved gamel lag och rett, som hans fader unge  

351 Texten är något svårtydd.
352 Almqvist, 1905; 61-62. Klagomålstexten är starkt förkortad här i denna uppsats.
353 Almqvist, 1905; 63.
354 Almqvist, 1905; 65. På samma sida varnas upprorsmännen; ”Män hvar thet på theres sijde icke så skedde och  

hölles, thet Gud förbiude, dhå förplictede the sig at vele stå konung G [Gustaff] ther om til rette.” Dock klassas 
detta som ett mer allmänt talspråk än religöst motiv.

355 Almqvist, 1905; 66-67.
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her Sten gjorde.”356

Även om detta inte är ett direkt klagomål är det markerande hur väl denna aspekt stämmer överens 

med de tidigare klagomålen.

(J).

Under augusti månad dyker en textdel upp i krönikan; ”Så våre och bönderna i Tiust fast treeske  

och vilde intet giffve seg til Suderköping til at höre K. M:tz breff, utan vilde, at k [onung] G [ustaff]  

skulle skicke them synnerlig breff till theres heredz ting. Item icke vilde the heller förfordre up k  

[onung] G [Gustaff] oxer, utan sade, at hvar han ville hafve någre oxer, dhå motte han late hempte  

them ther nedre.”357

Man skulle kunna tro att detta handlade om den beryktade oxhandeln men troligen är detta en del i  

en kunglig proviantering till sitt krigståg, se avsnittet tidigare i krönikan.358

Den 8 november  år  1542 hölls  ett  fredsdagsting i  Linköping mellan parterna  där  en lista  med 

klagomål ska ha lagts fram, enligt Ludvigsson; ”anamede och forbe:te rigsens råd aff Nils Dacke  

ett  register på alle the brister och clagemål,  som them menige man begärede aff  k [onung]  G  

[ustaff] böter opå, som var --- --- ---”359

Tyvärr redogör inte Rasmus Ludvigsson för vad dessa brister och klagomål skulle ha varit, eller så  

har denna textdel ej bevarats. Man blir dock nästan något konspiratorisk då liknande blanka partier 

inte är särskilt vanligt förekommande i övriga texten av krönikan, åtminstone för åren 1540-1545.360

Nils Dacke ska därefter ha sagt att; ”thet skulle vare stadig fredh, och at all ting skulle bliffve effter  

gamble sedvanier, ther vedh almogen gladdes.”... ”thet års skatt och landgille361 haffve sig ther til  

hielp, och sade han, at herrerne skulle ther aff intet bekomme i thet åhr.... så öffvertalet och beslutet  

var, och seden skulle the skatte effter gamble sedvanien...”362

(P) och (E).

När Albrecht av Mecklenburg erbjuder sig att ställa upp som ny kung av Sverige ska Nils Dacke ha 

sagt följande; ”Så sade och Nils Dacke, att för then store beskatning, som bönderne pålagt var, våre  

the bleffne uproriske emot k [onung] G[ustaff]M ville nu alrede hertug Albrect beskatte bönderne,  

356 Almqvist, 1905; 67.
357 Almqvist, 1905; 69.
358 Kanske har denna text hjälpt till att  förstärkt den felaktiga uppfattningen om att förbudet med oxhandeln, var en 

bidragande orsak till upproret. Se även GVR 1542; 356.
359 Almqvist, 1905; 74-75. Det streckade området motsvarar texten i Almqvist.
360 Endast Almqvist, 1905; 79, har en liknande blank rad.
361 Landgille (avrad), var en slags arrendeavgift en bonde betalade för att bruka sin hyrda mark till jordägaren.
362 Almqvist, 1905; 75.
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för än han bleffve theres konung, thet ville them ickeval bekomme.”363

Här säger Nils Dacke, svart på vitt, att det var de höga skatterna som orsakade upproret och att 

upprorsmännen inte ville hamna in en liknande sits med en ny kung.

(E).

Den 17 december ska Nils Dacke ha skrivit ett svar på Gustav Vasas brev. Nils Dackes svarsbrev 

saknas  i  riksregistraturen  men  ska  enligt  krönikan  innehållit  en  text  där  Nils  Dacke,  med viss 

försiktighet, varit beredd att söka vänskap och förtroende med Gustav Vasa.364

Gustav Vasa beskriver själv vad bönderna klagade på och lägger själv bort skulden till detta och 

menar istället att skulden ligger på adeln; ”at the sielffve en stoor part aff thet uproor oc tvedrect  

hade förorsaket  och komet  till  väge,  förty  the viste  väl  sielfve,  at  han inge gårdestädzsler  opå  

almogen lagt hade, ther med adelen them alt för myckit betungede och besvärede, hvilket böndernes  

störste och högxste clagemål var; teslikes om theres lagmandz och heredzhöffdingx gestninger,365 

om theres tingzhester366 och annet slict, hvilcke gestninger the alt för strengt toge ut aff bönderne;  

item reffve och slijtte ifrå almogen genom svåre och olijdelige sackörer  [böter]  alt thet the hade,  

giorde monge förbudh både på ett och annet, så at bonden måtte icke nästen få selie ett kalffskijn  

med mindre ja måste therföre böte... och icke vende eller skiute all olemppe och skullen in opå  

honom [Gustav Vasa].”367

Här  nämns  en  lång  rad  av  klagomål  som  enligt  kungen  själv  ska  ha  kommit  från  allmogen. 

Angående gårdsstädslar, det verkar som om att adeln begärde för mycket (hårt) arbete från bönderna 

sida och att gästningarna (med tingshästarna) var för ansträngande för bönderna och deras ekonomi. 

Flertalet förbud retade också bönderna.

Gårdsstädslar, (J) Gästning (P), tingshästar och sakören (böter) 2 (E) Förbud, (J).

En av Nils Dackes män, vid namn Jöns Verkmästare bekände; ”at thet then menige man i Småland  

var uprorisk vorden, var orsaken, at the finge ingen tilgifft på theres skatt, och för then dyre tijd  

skuld, som the ther nedre hade, nödgades the tage till med rooff och snapperij.”368

Ekonomiskt klagomål, (E).

I  juni år  1544 klagade Gustav Vasa återigen på adeln men kan inte ses som ett  klagomål från 
363 Almqvist, 1905; 79.
364 Almqvist, 1905; 81. Brevet verkar dock ha skickats, se GVR, 1542; 391.
365 Gästning innebar att en resande kunde (ursprungligen utan ersättning) kunde taga in hos en i trakten boende person 

och av honom erhålla husrum och förtäring med mera. Ofta var denna resande en kunglig ämbetsman eller någon 
annan av kungens män.

366 Tingshästar användes i samband med ting som tingsförrättaren förfogande över, då perioden för tinget pågick.
367 Almqvist, 1905; 82.
368 Almqvist, 1905; 99.

82



böndernas sida men är kanske värt att nämnas i sammanhanget. ”...adelen och frelset ödelade och  

förderffvede cronones skatskyldige bönder eller och någet aff cronones jord lade och tilegnade seg  

under frelset och theres gårdar effter theres egen vilie, effter som her myckit skedt var och ingen  

talede them ther om ett ord til eller sade thet vare ille giordt.”369

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Rasmus Ludvigssons stora krönika blir JERP; 10 (E),  5 (J),  .4 (P) och 4 

(R).

Rasmus Ludvigssons stora krönika, innehåller fler klagomål än krav. Kraven som anges gäller att 

skatter och mässor måste återgå till sitt forna jag;  ”alt motte komme i gammel lag och skick om  

messer  och  theres  årlige  skat  oc  utlager”370 och  ”seden  skulle  the  skatte  effter  gamble  

sedvanien...”371

I  krönikan är  de ekonomiska klagomålen starkt  representerade medan de juridiskt  och politiskt 

kopplade  klagomålen  inte  ligger  långt  efter.  De  politska  klagomålen  verkar  bestå  av  att 

upprorsmännen är emot en utökad kontroll från kronans sida där man bland annat vill återgå till den 

gamla  sedvänjan.  Nämnvärt  för  denna  krönika,  till  skillnad  mot  Brahe,  är  hur  återkommande 

upprorsmännen motiverar sina klagomål med att de strider mot”gammal lag” och ”sedvänja”. En 

annan intressant detalj som kan kopplas till detta är när upprorsmännen ville återgå till det tillstånd 

som rådde för 10 eller 12 år sedan,372 det vill säga troligen år 1530 eller 1532 eller någonstans 

däromkring under 1530-talet.

Det är dock beklagligt att upprorsmännens lista på klagomål som sägs ha överlämnats till kungen 

inte finns med här. Anledningen till detta är svårt att säga men den hade utan tvekan säkert gett mer 

klarhet i vad mer exakt upprorsmännen klagade över.

De religiösa klagomålen liknar de som Brahe tar upp där man klagar på mässan men annars är de 

religiösa klagomålen inte lika utmärkande som hos Brahe. Notera hur Ludvigsson lägger desto mer 

skuld eller kritik på adeln medan Brahe istället poängterar de ”förrädiska och giriga” prästernas 

skuld.

369 Almqvist, 1905; 107.
370 Almqvist, 1905; 66-67.
371 Almqvist, 1905; 75.
372 Almqvist, 1905; 60.
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Rasmus Ludvigssons lilla krönika (år 1542-43)
När Dacke frågar om Svante Sture vill bli upprorsmännens ledare och potentiell kung över Sverige, 

lovade upprorsmännen honom att de:

”uille the göra honom åhrligen then skatt och uthskyller, som the cronone och theres herre uoro  

plichtige att uthgöra, dock så att han uille theremoott holla them uidh gammall lagh och seduänio,  

såsom hans fader gjort hade.”373

Att skatter utelämnas här beror på att upprorsmännen konstaterar att de ska betala skatt som de 

anses pliktskyldiga till sin herre, men detta kan inte klassas som klagomål eller krav likt den andra 

hälften av meningen.

(J) och (P)

Ludvigsson nämner dagstinget i Linköping med en förlikning där upprorsmännen beslutar att vara 

trogna  Gustav  Vasa  och  ”uäluilligen  uthgöra  honom  theres  skatt  och  uthskyller...  då  

öfuerantuardade  Nils  Dacke  rådh  itt  register  på  alle  the  brister  och  klagemåll,  som  the  

ödmiukeligen begärade böter upå.”374

Nils  Dacke lämnar  fram ett  register  på  alla  brister  och  klagomål  som upprorsmännen  ville  ha 

försoningsböter på, visar på en trolig klagomålslita verkar ha existerat men inga närmare detaljer 

ges om detta, liksom hos Rasmus Ludvigssons stpra krönika.

Nils Dacke håller landsting med allmogen i Växjö där det proklameras att;  ”att all tingh skulle  

blifua uidh gammall lagh och sedvänia, ther uidh almogen gladdes.”  Längre ner i texten nämns 

också i samma anda att upprorsmännen; ”sädan skulle the få skatta efter gammall seduänia.”375

(J), (P) och (E).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Rasmus Ludvigssons lilla krönika blir JERP; 2 (J), 2 (P) och 1 (E).

Liksom  Rasmus  Ludvigssons  stora  krönika,  innehåller  denna  krönika  mer  klagomål  än  krav. 

Markerande  för  de  båda  Rasmus  Ludvigssons  krönikorna  är  hur  ofta  det  beskrivs  hur 

upprorsmännen krävde ”gammal lag och sedvänja”. Man kan anta att detta gällde lagar eller allmän 

rättspraxis men just  sedvänja är desto svårare att praktiskt förstå vad som menas då termen är så 

överskridande. I åtanke att denna lilla krönika har ett mindre omfång än Ludvigssons stora krönika, 

framgår det att de ekonomiska och religiösa klagomålen här inte är lika markerande som de andra 

klagomålen. Dock märker man likheter mellan Ludvigssons krönikor men där finns vissa mindre 

olikheter. De religiösa klagomålen och motiven saknas helt i Ludvigssons lilla krönika.
373 Wikholm, 1942; 122.
374 Wikholm, 1942; 123.
375 Wikholm, 1942; 124.
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Erik Jöransson Tegels krönika
Erik Jöransson Tegels krönika består av två delar, den första delen täcker åren 1496-1532 och den 

andra delen, åren 1533-1560. Anledningen till att klagomålen hos Tegel inte alltid skrivs ut i citatvis 

som föregående krönikor, beror på att denna krönika, trots att det är den senare av dem, endast finns 

nedskriven för hand. Att återge skrivstilen är både svår och skulle inte göra den vackert bearbetade 

texten sann rättvisa. De avskrivna brev som Tegel tar upp i krönikan behandlas inte här då dessa 

verkar vara kopior av riksregistraturen.

Liksom de föregående krönikorna tar Tegel år 1540, upp den östgötiske bonden Lasse Jönssons 

planer på att starta ett uppror mot Gustav Vasa. Jönssons ska resa en ”hunnehär” och slå ihjäl allt 

riddarskap och adel, och alla dem som ville hålla sig till den reformerade evangeliska läran.376

(R).

För år 1541 synes inget klagomål i Tegels krönika.377

År 1542 beskriver Tegel brevkontakten mellan Svante Sture och Nils Dacke. Om Svante Sture går 

med på att bli smålänningarnas hövitsman/kung ville de ge honom sin årliga skatt och utskylder, om 

han Svante ville hålla dem vid gammal lag/rätt och sedvana såsom hans fader gjorde.378

(J) och (P).

Även Tegel berättar om mötet mellan Nils Dacke och Gustav Olsson under allhelgonadagen. Nils 

Dacke ville inte ha någon förlikning med Gustav Vasa utan att allt måtte komma i gammal lag och 

skick med mässor och annat och klagade över fodringen, gårdsstädslar och andra nya pålagor såsom 

Nils Dacke kallade dem. Nils Dacke berättade att han hade rest sig mot kungen på grund av hans 

egen situation och för att han ville straffa allmogens orätt.379

Lag och gårdsstädslar 2 (J), mässa 1 (R) och fodring 1 (E).

Under ett dagting i oktober380 månad mellan upprorsmännen och kungens män beskriver Tegel hur 

Nils Dacke överlämnar ett register på alla brister och klagomål, från den menige man i Småland.381 

Till skillnad från de andra krönikorna beskriver Tegel denna klagomålslista enligt följande.
376 Tegel, 1622; 124. Man märker hur denna krönika är skriven efter de andra krönikorna; ”den reformerade 

evangeliska läran” mot de övriga krönikörerna som istället skriver ”lutherska”.
377 Tegel, 1622; 129.
378 Tegel, 1622; 153.
379 Tegel, 1622; 154.
380 Rasmus Ludvigssons krönika anger november månad istället.
381 Tegel, 1622; 158-160. Mellanrummet har tillagts och artiklarna är förkortade. Notera att Tegel namnger klagomålen 

som artiklar men att de inte har någon numrering. Tegel, 1622; 160.
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”Kronones skatt och andra frälses landgille föröktes, och ei aktades om bonden hade något igen  

eller ej. Lijka så skedde medh stoora olaglige beskatningar, för hwad som hälst sak skul öffver  

lagen.”

Ökande skatter och landgille, 2 (E) och lagen (J).

”Thet war een stoor osedwanligh leije för gestningen uppålagdh, som war tree öre för hästen.”

(E).

”En osedvanlig gårdsstädsel, så att offta för en ringa fogdte muta, legdes gården unden een fattigh  

man för än åhren wore uthe.”

Gårdsstädsel, (J) och muta/korruption (P).

”För een ringa ädelskog som hugges till Bygningh och annan deel, beskattades een fattigh man 

högt öffver lagen, nembligen för een blöt green, fyrtio[?] mark.”

(E).

”För dyrt Ållenflesk382 war taget, som war hwart fempte svin, aff bondens egne swin, som skogen  

under gården ätte[?]”

(E).

”Uthaff kyrkor och löster wåre tagne monstransier och andre ornamenta, och alt thet fäder och  

föräldrer tijt til Guds loff förordne och giffuet hadhe, så att thet war snart så liufft att gå uthi een  

ödhe  skogh som i een kyrkia.”

(R), (P), (J) och (E).

”Att medh then swenske mässa och andre kyrkiones brukningar, måtte holles effter som gammelt  

och foort hade waret. Ty ett barn kunde snart widh een dyngewagn, hwisle een mässa fram.”

(R) och (P).

Theslijkes klagades, att häredshöffdingarne hadhe oseedwanligen taget sex öre för theras  

gästningh, så wäl uthaff fattige inhysesmän som aff andre, som tilförrende plågade giffues en  

skeppe korn eller fyre [hwiter?] före.”

Gästning, (E).
382 Ollonskatt eller Ollongäld betalades ut i antingen svin eller pengar för att tama ollonsvin betade på (kronans) 

ädelskogsmarker.
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”Att fougterene hadhe them städse truget medh een Daleferdh.383 Fougdterene plågede taga för  

dyre saköre, nembligen twå mark danske och ett [ord], så wäl uthaff fattige änkior som sonen eller  

dottern medh sigh i gården giffter, som andre.”

Fogdemissbruk, (J) och (E).

”Ingen måtte framgå på tingh eller stämpna medh någen [sin?] wän eller andre, för fougdterenes 

fortte affwissningh.”

Fogdemissbruk vid ting, (J).

”Fougdterene plågede uthöfver theras Lagagästningh, gästa bonden otilbörligen, och een part  

medh sigh ifrån bonden taga een skep, på korn och een gill buga höö.”

Fogde-gästning, (P) och (E).

”När een fattigh man för någen högh eller ringa saak som i skada, måtte han ingen fredh niuta i  

kyrkia eller klöster, och snarest tage till ingen mögeligh sone och dagtingan komma, ej heller een  

fattigh man neppeligen niuta heemfredh i sitt högsäthe.”

(R) och (J).

”Een fattigh man måtte icke heller för fougdterenes och andres haat och affuundh, draga och  

slijtha hwadh klädebona han förmåtte betala, ängelst, Leijst eller annat.”

(E) och (J).

Theres wärier wore afflijste och aff fougdterene borttagne, them the begärade bära. Dock  

förplichtade the sigh, ingen ther medh puka eller öffuerfalla, uthan hivar til lagh och rätta sökia.

(J).

Een fattigh man förhates uthaff fougdterene för gode bygningar, och sades att han på pråål och  

wärn bygt hadhe.

Ospecificerat klagomål.

Til thet sidsta, att bökeskogh [bokskog?] war them förbuden, som the fallade skadelige trää för  

åkeren, medh monge andre oräknade klager på frelset, fougdterene och andre som the föregoffue.

(J). Med detta klagomål avslutas denna lista.
383 Med Dalafärd betecknas den hårda bestraffning som Gustav Vasa lät dalkarna lida efter klockupproret. Se 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/46/125.html, där Tegels text tas med som exempel.
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Kungen och riksens råd går med på att hålla allmogen vid lag, rätt och skäl, samt att häradshödingar 

och lagmän efter gammal lag och sed, skulle skipa allmogen lag och rätt.384

(J) och (P).

Nils Dacke höll landsting i Växjö med allmogen där det deklarerades att alla ting skulle bliva efter 

gamla sedvanor, vilket gladde almogen... hela detta års skatt och landgille, sedan skulle de får skatta 

efter gamla sedvanor.385 Visar likheter till Rasmus Ludvigssons krönika.386

(P) och (E).

Allmogen i både Småland och andra landsändar begärde att bliva vid deras gamla sedvana och det 

som gammalt och fornt hade varit. Med detta menade man stor frihet och förminskning av skatten, 

fodringen och andra utlagor. Gustav Vasa svarade dem då att allt som var gammalt och fornt, inte 

alltid var varken nyttigt eller till gagn, för folket.387

2 (P) och 2 (E).

Prästen herr Simon i Sunds socken ska ha sagt och predikat att Gustav Vasa borde störtas eftersom 

han hade rövat kyrkor  och kloster och menige Sveriges  rikes allmoge. I  samma textstycke ska 

kungen ha hotat med att hugga av ena benet och foten av allt mansfolk, och skära av en bröstvårta 

(”spena”) från varje kvinnofolk388

(R) och (E).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Tegels krönika blir JERP; 16 (E), 13 (J), 9 (P) och 6 (R).

Tegels krönika innehåller fler klagomål än krav. De enda egentliga kraven gäller att den svenska 

mässan och  kyrkans bruk måste återgå till sitt forna jag;  ”måtte komma i gammal lag och skick  

med mässor och annat”389 och  ”Att medh then swenske mässa och andre kyrkiones brukningar,  

måtte holles effter som gammelt och foort hade waret.”390

Tegels  krönika särskiljer  sig  mot de andra Vasa-krönikorna då Tegel  är  den enda krönika  som 

faktiskt  i  detalj  beskriver upprorsmännens klagomålslista.  Vissa klagomål i  denna lista  beskrivs 

384 Tegel, 1622; 162.
385 Tegel, 1622; 164.
386 Ahlmqvist, 1905; 75.
387 Tegel, 1622; 166.
388 Tegel, 1622; 190-191. Det sistnämnda hotet ska enligt Tegel dock ha varit en lögn från dessa "förrädiska präster."
389 Tegel, 1622; 154.
390 Tegel, 1622; 158-160
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dock  i  de  övriga  krönikorna  men  de  mer  detaljerade  eller  unika  klagomål391 som Tegels  lista 

presenterar är följande;

•Hög beskattning för huggen ädelskog.

•För dyrt ollonfläsk.

•Utförligare klagomål på kungens kyrkokonfiskationer.

•Klagomål gällande kyrkans svenska mässa och liknande kyrkliga seder och bruk.

•Fogdars övriga missbruk, dalafärd.

•Fogdarnas missbruk vid ting.

•Fogdarnas missbruk för bland annat hemfrid.

•Fogdarna slet sönder folkets kläder.392

•Bönderna fick inte längre bära vapen (värjor).

•Fogdehat för byggnation (ospecificerat klagomål).

•Bokskog fick inte längre fällas.

Från detta urval får man fram att de flesta klagomålen ovan, beskrivs i de övriga krönikorna men då 

med  mindre  detaljrikedom.  Dock  framgår  det  av  denna  lista  att  fogdarnas  missbruk  eller 

hårdhänthet var ett betydande klagomål. Men det som inte tidigare har framkommit i krönikorna är 

klagomålen gällande böndernas jordbruk. Anledningen till varför krönikorna tidigare inte har nämnt 

upprorsmännens jordbruks-klagomål är svårt att svara på. Kanske sågs just dessa klagomål som 

mindre betydelsefulla i det större sammanhanget, kanske mer för en adelsman än för en bonde. 

Trots  att  Tegel  är  den  senaste  källkrönikan  bland  de  tre  Vasa-krönikorna  är  det  något 

märkligt att det till synes ofta är Tegels krönika som mest citeras och refereras när hänvisningar 

görs kring Dackeupproret, som till exempel; ”Gammalt och fornt som hade varit”393 och ”gå uti en 

öde skog som i en kyrka.”

Om  vi  antar  att  Tegels  klagomålslista  från  upprorsmännen  är  densamma  eller  åtminstone  bär 

likheter med de klagomål som lades fram vid ungefär samma tidpunkt som GVR beskriver vid 

förhandlingarna  i  Slätbacka  år  1542,394 ser  vi  att  Tegels  krav  och  klagomålslista  liknar  de 

missnöjespunkter som Larsson refererar till från GVR. Om man även lägger till de klagomål som 

presenterades innan Tegels klagomålslista blir likheterna desto fler.

391 Lagagästning kan åsyfta på annan, tidigare nämnd, gästning, och klassas därför ej som unik.
392 Viss tolkningsfråga angående detta klagomål.
393 Samma citat återfinns även i GVR 1543; 46.
394 Se ovan samt Larsson, 1964; 338.
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Holmbergs manuskript: Berättelse om oroligheterna i södra Swerige, til följe af 

Nils Dackes upror, med flera märkeliga händelser, som sig under k. Gustaf d. I:s 

regering tildragit.
Liksom tidigare krönikor  berättas  samma historia  om en viss  bonde vid namn Lasse Jönsson i 

Östergötland som ville uppegga folket; ”till uppror emot Konung Göstaf, och sade sig vilja samla  

en här och slå ihjäl alt Ridderskap och Adel och alla dem som höllo sig til den Lutherska läran.”395

(R).

Dacke skriver till Svante Sture.

”wille de utgjöra til honom [Svante Sture] årligen sin skatt och utskylder, hwilka de äro skyldige sin  

Herre  och  Konung  at  utgjöra,  dock  så,  at  han  deremot  wille  hålla  den:  vid  gammal  lag  och  

sedwana såsom hans Fader gjordt hade...”396

(J) och (P).

Stilleståndet vid Linköping

”Så gåfvo de sig at dagtinga med Kung [Gustavs] krigsfolk...  Nils Dacke [öfverräckte] til Riksens 

Råd et register uppå alla klagomål och brister, hwarföre de ödmjukeliga begärde at få ersättning  

och rättelse... föregivande at alt skulle blifwa wid gammal lag och sedwänjo, hwarwid Allmogen  

gladdes.”397

(E), (J) och (P).

Nils Dacke ska därefter ha sagt att; ”de skulle utgöra detta års skatt och Landsgille; sedan skulle de  

få betala skatt efter gammal lag.”398

(E) och (J).

Inga ytterligare klagomål verkar finnas i texten till och med året 1545.

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för denna ”okända” krönika (Holmbergs manuskript) blir JERP; 3 (J), 2 (P), 2 

(E) och 1 (R).

Holmbergs manuskript innehåller fler klagomål än krav, varav det enda kravet som anges, om än 

395 Holmberg, 1781; 5.
396 Holmberg, 1781; 8.
397 Holmberg, 1781; 10. Texten är delvis urblekt och därför svårläst.
398 Holmberg, 1781; 11. Se även sidan 14; ”Bönderne i Småland och på Öland deras skatt och landsgille utgjöra  

skulle.”
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med viss tolkningsfråga, gäller sista punkten; ”sedan skulle de få betala skatt efter gammal lag.”399

Denna krönika delar likheter med Rasmus Ludvigssons stora krönika. Notera att enstaka ord skiljer 

dem emellan och att klagomålen då försiktigt kan tolkas lite olika trots att de troligen åsyftar på 

samma sak. I  Rasmus Ludvigssons stora krönika skulle upprorsmännen betala skatt efter gammal 

”sedvänja”, medan Holmbergs manuskript istället beskriver, betala skatt efter gammal ”lag”.  En 

enkel hypotes skulle kunna vara att dessa termer gällde i princip samma sak, oavsett vilken krönika 

det gäller.

Holmbergs manuskript inehåller betydligt mindre klagomål än de övriga krönikorna, samtidigt som 

detta manuskript inte direkt anklagar någon aktör (fogdar, präster eller adel etc.) för att klagomålen 

eller orättvisorna ägde rum. Detta sistnämnda är en klar kontrast till de övriga krönikorna.

399 Holmberg, 1781; 11. Se även sidan 14; ”Bönderne i Småland och på Öland deras skatt och landsgille utgjöra  
skulle.”
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Det Tyska bondeupprorets krav och klagomål
Notera att klagomålen ibland har kortats ner av utrymmesskäl.

De Tolv Artiklarna400

Det mest kända och spridda klagomålslistan under hela det Tyska bondeupproret kom att bli känt 

som de Tolv Artiklarna, även kallat de Tolv Artiklarna av de Schwabiska bönderna (The Twelve 

Articles of the Upper Swabian Peasants).401 Detta klagomåls-manifest skapade i början på mars 

1525 under ett möte (ett slags rudimentär bonde-parlament) med upprorsmän från tre revolterande 

områdena  Baltringen,  Bodensjön  och  Allgaü.  Manifestet  riktades  mot  herremännen  och  staden 

Memmingens  statsråd och blev  som sagt  det  mest  inflytelserika krav  och klagomåls-manifestet 

under  hela  det  Tyska  bondeupproret.  Det  trycktes  och spreds  i  stor  skala  och influerade  andra 

upprorsområden  att  antingen  anamma  manifestet  eller  låta  det  ligga  till  grund  för  ett  eget 

klagomåls-manifest. De Tolv Artiklarna byggde på upprorsmännens antagande att kristna hade vissa 

grundläggande rättigheter enligt Guds ord och den sanna kristna tron. Utöver att manifestet skapade 

ett drivande motiv för upprorsmännen så hjälpte det också till att skapa ett kontaktband till andra 

områden och revolter.

Artikel 1

Varje församling ska ha rätt att utse och avsätta sin egen präst. Prästen ska också förkunna den  

sanna kristna tron.

Detta klagomål klassas som både politiskt och religiöst. Politiskt eftersom församlingen vill fatta 

eget beslut om att utse och även avsätta en högre socialreligiös post. Religiöst eftersom prästen ska 

förkunna den sanna kristna tron.

(P) och (R).

Artikel 2

Tiondet ska gå till Gud och delas ut till hans undersåtar och präster som förkunnar den sanna tron.  

Eventuellt överskott ska gå till de fattiga och behövande. Varken spirituella eller andra adelsmän  

har rätt att kräva ytterligare avgifter från sitt folk eftersom det inte stöds enligt den sanna tron.

Ekonomiskt (E) och tiondet (R).

Artikel 3
400 Baylor, 2012; 19. Scott & Scribner, 1991; 78 ff. Baylor, 2012; 76. ff
401 Baylor, 2012; 21.
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Vi vill inte längre klassas som en herremans personliga ägodel och vi vill vara fria, som den heliga  

texten förkunnar.  Vi  vill  leva efter Guds regler men samtidigt  ödmjukar vi  oss inför auktoritet.  

villiga att  lyda en av oss  utsedd auktoritet  som förespråkar Guds ord.  Och om inte  Gud eller  

evangeliet förespråkar annat, så ska livegenskap avskaffas.

Avskaffande av livegenskap (P) och (R).

Artikel 4

Vi vill ha rätt att jaga och fiska eftersom ett förbud mot detta är både opassande och obroderligt.  

De som förnekar oss denna rätt går emot Guds ord eftersom människan står över djuren. Endast  

vattenområdena som har bevisat ägandeskap kan bortses från allmänt nyttjande. Ingen har rätt att  

ta ifrån någon hans fiskerätt med våld.

Jakt och fiskrätt. (J) och (R).

Artikel 5

Vi har även klagomål gällande brukandet och nyttjandet av skogen. Vi vill inte att all skog ska  

tillhöra varken kyrkliga eller andra auktoriteter. Såvida inte äganderätt kan bevisas ska skogen  

tillhöra  socknen  (”community”).  Den  som behöver  ska  sedan  ha  rätt  att  hämta  sig  ved  eller  

byggmaterial vid behov utan att behöva betala. Dock ska nyttjandet av skogen överses av socknens  

utsedda. Om äganderätt existerar ska dock skogens resurser fördelas broderligt och på ett kristet  

sätt.

Nyttjandet av skog. (J) och (R).

Artikel 6

Vi  ogillar  starkt  dagsarbete  som ökar  dag efter  dag.  Vi  vill  ha  överseende över  detta  och att  

dagsverket inte ska utgöra en stor börda för oss. Istället borde vi på ett barmhärtigt sätt tjäna,  

liksom våra förfäder gjorde, i enlighet med Guds ord.

(P), (J) och (R).

Artikel 7

Hädanefter vill vi inte längre att herremän ska förtrycka oss. Herremän som styr över oss borde  

stödjas genom en överenskommelse mellan herremannen och bönderna. Herremän ska inte kunna  

utkräva större arbetsbörda, utan att betala för detta, av bönderna. Bonden ska ha rätt att njuta och  

nyttja sin egendom utan börda. Men om herremannen verkligen behöver arbetshjälp bör bonden  

ställa upp på detta, så länge det inte blir en börda för denne eller betalning uteblir.

(P) och (J)
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Artikel 8

Vi är förtryckta, särskilt de som innehar egen mark, eftersom dessa markområden inte kan betala  

hyran/betalningen  till  herremännen,  och  att  bönder  därför  vräks  och  ruineras.  Vi  kräver  att  

herremännen ser över sina hyror och betalningar så de blir mer rättvisa.

(J) och (E).

Artikel 9

Vi förtrycks av (hårda) straff för nya lagar som ständigt skapas. Vi döms inte på rättslig grund utan  

bedöms utefter avundsjuka och stor favoritism. Det är vår övertygelse att vi bör dömas efter den  

gamla nedskrivna lagen och brottet i sig, och inte på grund av några andra skäl.

Rättvis rättegång. (J).

Artikel 10

Vi  är  upprörda  över  att  vissa  har  lagt  beslag  på  ängsmarker  och  fält  som  egentligen  tillhör  

socknen. Vi vill ha tillbaka dessa områden såvida de inte har köpts på god och laglig väg.

(J).

Artikel 11

Vi vill att avgiften för dödsskatten402 ska avskaffas. Vi tillåter inte att änkor och föräldralösa ska  

tvingas betala en sådan avgift, som går emot Gud och  [Hans] ära. De som ska skydda oss har  

istället skinnat oss. Inget svepskäl skall ges för dödsskatten och ingen summa, varken liten eller  

stor, ska kunna krävas ut.

Skatt och avgifter. (E) och (R).

Artikel 12 -Sammanfattande artikel

Om någon av dessa artiklar bevisligen inte stöds av Guds ord (heliga skriften) bör de strykas. Vi  

kommer i så fall att avstå ett sådant krav. Båda parter ska acceptera dessa artiklar om de stöds av  

Gud och den kristna tron. Om vi upptäcker att bördor existerar till vår näste eller våra grannar,  

kommer de att inkorporeras till vår lista. Vi ber Gud att bistå oss att leva efter den sanna kristna  

läran. Må Guds frid vara med oss alla.

Denna artikel är i sig inget krav men bönderna markerar att kraven ska följa eller motiveras 

efter den kristna tron (R).

402 ”Heriots” eller ”death tax” var en feudal avgift som krävdes ut av en herreman om en (livegen/hyrande) bonde dog. 
För att täcka adelsmannens förlorade arbetsinkomst tvingades den döde bondens familj att utbela en särskild avgift 
som ofta besod av djur. Baylor, 2012; 75.
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Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för de Tolv Artiklarna blir JERP: 9 (R), 7 (J), 4 (P) och 3 (E).

I De Tolv Artiklarna är upprorsmännens krav mer framträdande än klagomålen, där de religiösa och 

de juridiska kraven är mest representerade. Noterbart är hur nästan alltid kraven motiveras efter den 

kristna tron i form av till exempel ”Guds ord” eller ”den kristna tron.” Om man räknar med den 

sista  artikeln  är  det  endast  3/12  av  artiklarna  som  saknar  religiöst  motiv  och  krav.  Av  dessa 

resterande tre artiklar är det endast artikel 9 som har en annan motivering. I artikel 9 motiverar man  

genom att hävda ”den gamla nedskrivna lagen” vilket kan betyda att man särskilde den kristna tron 

med uråldriga världsliga juridiska lagar och ideal.

Det är dock intressant att inte samtliga artiklar har religiösa motiv. Det kan därför tänkas att det 

fanns vissa juridiska områden där upprorsmännen inte ville eller ansåg det nödvändigt att associera 

med den kristna tron.

Kraven verkar blanda nya och gamla förseelser, i vissa fall vill bönderna gå tillbaka till ett tidigare 

stadium medan andra artiklar förespråkar en nydaning av saker och ting. Den mest radikala artikeln 

är uteslutande artikel 3, där upprorsmännen helt vill avskaffa livegenskap

Artiklarna från bönderna av Stühlingen, 6 april 1525403

Dessa artiklar lades fram av upprorsmännen inför ”Court of Chancery” (en slags domstol kallad the 

imperial court) som en rättsprocess mot sina herremän.

Artikel 1

Territorierna Stühlingen och Lupfen kräver att ingen som har en permanent residens ska fängslas på 

grund av civila orsaker.

(J).

Artikel 2

De [som är] arresterade för kriminella handlingar skall endast föras till rätten eller domstolen i det  

område som den anklagade är bosatt eller är ansvarig för.

(J)

Artikel 3

När någon avrättas [för stöld] tar adeln de stulna ägodelarna, precis som en tjuv gör.

403 Scott & Scribner, 1991; 65. Baylor, 2012; 74.
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(J) och (E).

Artikel 4

När en tjuv släpps, tar herremannen de stulna ägodelarna.

(J).

Artikel 5

När en person återfår sina stulna ägodelar, måste denna ge detta till våra herremän.

(J).

Artikel 6

Trots att giftermål är påbjudet av gudomlig rätt och kristna förordningar får herremannen ärva efter 

en avliden gift livegen.404

(R), (E) och (J).

Artikel 7

Om en livegen gifter sig med en icke livegen kvinna och hon dör, ärver herremännen en tredje del 

från henne (trots att hon aldrig själv var livegen).

(E).

Artikel 8

Vi känner oss kränkta – eftersom det går emot kristna värderingar, att giftermål mellan människor 

(även  om  de  inte  är  livegna)  måste  godkännas  av  herremän.  Detta  tar  tid  och  går  vi  emot 

herremännens beslut straffas vi.

(R) och (P).

Artikel 9

De som sitter i en domstol och inte dömer efter ämbetsmännens önskemål kallas till (territoriell)  

högre domstol där de ofta straffas.

(J).

Artikel 10

Alla personer, ung och gammal, måste närvara i domstol när auktoriteter dömer ett större brott.

(J).

404 Detta verkar även gälla herioter (”heriots”).
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Artikel 11

Det har för alltid varit vår sedvänja och tradition att nytillträdda fogdar som tillträder sin post, ska 

ha varit framröstade och av vetskap för hela församlingen. Men på senare år har våra härskare utsett 

fogdar utan vårt godkännande och vetande. Konsekvensen har varit att fogden enbart handlar efter 

härskarnas vilja för att inte bli av med sin post.

(P) och (J).

Artikel 12

När vi vill ha dokument eller kontrakt utskrivna tvingas vi vända oss till högre klerker som tar ut  

överpriser. Detta trots att lokala präster kan göra detta för en mindre summa.

(E).

Artikel 13

Vi tvingas till militärtjänst och att delta på militärkampanj med utländska herremän i utlandet.

(P).

Artikel 14

Skogsdomäner och andra skogsområden har fråntagits oss, vilket strider mot gammal tradition.

(J).

Artikel 15

Våra härskare, deras tjänstemän och tjänare, rider över våra fält, [där de utför] falkjakt, ”trampar ner 

fälten”405 och jagar, utan någon behärskning... och förstör våra grödor.

(J) och (E).

Artikel 16

Herremännen har tagit  vattnet som rinner genom våra ägor och arrenderat ut  till  fiskare,  vilket 

strider mot gammal tradition.

(J).

Artikel 17

Härskarna begär arv från söner och döttrar som har tilldelats sin del av familjens giftermålsarv. Här 

exkluderas den näste.

405 ”Beating” kan anspela på mycket i detta sammanhang.
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(E) och (J).

Artikel 18

Änkan  och arvingarna  till  en  mördad man  måste  betala  kostnaden  för  att  gärningsmannen  ska 

dömas i domstol. Detta trots om gärningsmannen har flytt och änkan inte begär att gå till domstol.

(E).

Artikel 19

Herremännen tar arvet från illegitima barn och utesluter den näste, även om personen föddes som 

fri.

(J) och (E).

Artikel 20

Det är  gammal tradition att  ett  slag mot  ansiktet  ska straffas  med maximalt  fem skilling.  Men 

numera klassar härskarna detta som ett grovt brott med (högre) straff där härskarna mottar summan 

för betalda böter.

(J) och (E).

Artikel 21

Vi har  fungerat  som en garant  för  våra  herremän när  de har  tagit  ut  lån,  och  vi  har  fått  bära  

kostnaden för att utgöra säkerhet för herremannens lån.

(E).

Artikel 22

Vi tvingas att mala mjöl i en väderkvarn, som är besvärligt och betungande för oss.

(P).

Artikel 23

Vi förstår inte ursprunget till hyror och ränteinbetalning...

(E).

Artikel 24

Vi belastas med många arbetstjänster...

(P).
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Artikel 25

Unga pojkar, som inte är tolv år fyllda skall inte föras fram i domstol (Rüggericht) som vittnen.

(J).

Artikel 26

Vissa av oss får inte föda upp gäss.

(J).

Artikel 27

Vi måste förse med ved när någon ska avrättas genom eld.

(J).

Artikel 28

Vi är förbjudna att röja och bränna bort stubbar och ogräs i betesmarker, vilket strider mot allmän 

sedvänja.

(J).

Artikel 29

Fogden av Bonndorf vill inte dela allmänna bördor men får ta del av samma saker som vi, som 

tvingas genomföra sysslorna.

(P).

Artikel 30

Vi måste betala taxering, ibland två taxeringar, men vet inte varför. Detta gäller både staden och byn 

(by-omårdet) Stühlingen.

(E).

Artikel 31

Herremännen tar ut tullavgift av oss, trots att det är vi som bygger vägar, leder och broar.

(E).

Artikel 32

Om någon hittar något (av ren tur), måste upphittaren ge föremålet till herremännen.

(J).
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Artikel 33

Skattebörda gällande taxering.406

(E).

Artikel 34

Varje person bör höras framför en (lokal) domare i första hand.

(J).

Artikel 35

Trots att vi tidigare har betalat allt det som vi är skyldiga, har en ny avgift (”Vogtrecht”) uppdagats 

som är mycket belastande för oss. Vi ber om att Vogtrecht avskaffas.

(E).

Artikel 36

Vi tvingas betala för en domare.

(E).

Artikel 37

Gärningar som inte involverar ett brott åberopas som straffbart tillvägagångssätt.

(J).

Artikel 38

Vi får inte sälja vin utan att straffas.

(E).

Artikel 39

De som vill emigrera från ett territorium och ta med sig sitt arv... måste betala en belastande avgift.

(E).

Artikel 40

Beträffande skogsvaktare. Enligt allmän lag kan alla djur och vilt jagas, trots detta belastas vi av 

regulationer av skogsvaktaren då vi jagar fågel, räv, hare eller småvilt... måste vi betala detta med 

betungande avgifter.

(E) och (J) jakträtt.

406 Artikeln är svårtolkad. Scott & Scribner, 1991; 70.

100



Artikel 41

Alla ska kunna jaga vilt... Gud och den allmänna lagen ger oss rätt att jaga djur efter som det är en 

nödvändig rättighet. Men denna jakträtt förbjuds genom hårda straff... den som tas för detta brott får 

sina ögon utstuckna eller får lida på andra sätt som behagar herremännen.

(J) och (R).

Artikel 42

Beträffande viltreservat. Från och till ritar herremännen ut nya viltreservat på våra avgiftsbelagda 

ägor.  Viltreservaten hindrar vår produktion och om vi avlägsnar viltreservatens stängsel, straffas vi.

(E) och (J).

Artikel 43

Beträffande vagabonder (vagrants). Om en vagabond, som är en fri man, reser eller befinner sig i ett 

annat territorium än sitt egna, kan en herreman tilltvinga vagabonden som livegen.

(P).

Artikel 44

Beträffande badhusen, som församlingen lät bygga på egen hand, har herremännen tagit över och 

hyrt ut.

(J).

Artikel 45 -48.

Saknas i texten.407

Artikel 49

Vi åberopar att magistratens tjänstefolk ska hjälpa till och utföra alla kollektiva arbeten som vilken 

annan vanlig medborgare.

(P).

Artikel 50

Vi är förbjudna att köpa och sälja salt etc, vilket strider mot gamla traditioner.

(E) och (J).

407 Scott & Scribner, 1991; 71.
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Artikel 51

Denna artikel är ingen egentlig artikel utan mer en rubrik för kommande klagomålsartiklar som rör 

regionen Wutach-dalen.

Artikel 52

Vi är förbjudna att sälja gäss och ankor, förutom på slottet.

(J) och (E).

Artikel 53

Beträffande arbetstjänstgöringen i  kalk kiln408.[Vi] tvingas bära ved till kalk kiln, sköta elden... så 

att vi tvingas överge våra odlingar när det är som mest besvärande.

(P) och (E).

Artikel 54

Vi måste betala en avgift för att sälja timmer men då det är vårt eget timmer från vår egen skog 

borde vi kunna sälja det utan problem.

(E) och (J).

Artikel 55

Gäller liknande avgifter som i föregående artikel.

(E).

Artikel 56

Det finns inte längre en anledning till att betala ”havre skatt” till herremännen då de inte uppfyller 

våra krav att fattiga ska ha rätt att ta vatten från diken.

(E) och (J).

Artikel 57

Gällande avgifter i området Wuteschigen.

(E).

Artikel 58

Det har alltid varit en gammal tradition att när någon som var skyldig att utföra arbete, vägrade 

detta, tillkom böter därpå. Men nu har böterna ökat från sex skilling till sextio skilling.

408 ”Lime kiln”, där kiln är en slags ugn.
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(E).

Artikel 59

Beträffande livegenskap. Det är vår rätt att vi föds fria och det är inte vårt fel eller våra förfäders, att 

vi har blivit underkastade livegenskap. Ändå vill våra herremän behålla oss som sin egen egendom 

och hävda att vi ska utföra allt de begär... och vi riskerar också att säljas bort. Det är vår vädjan att  

ni dömer oss fria från livegenskap, och att ingen annan ska tvingas till det. Vi anses tillmötesgående 

att utföra arbeten som hör till det gamla, utom denna börda [livegenskap].

(P).

Artikel 60

Beträffande oäktingars arv, vilket våra herremän strävar efter att besitta, detta oavsett om de har 

illegitima barn.

(E).

Artikel 61

Trots  att  vatten  och fisk  är  fritt  för  alla,  enligt  gudomlig  och allmän nedskriven lag,  har  våra 

herremän tillskaffat sig dessa, liksom [jakträtten på] vilt.

(J) och (R).

Artikel 62

Den som sår eller odlar för nära ett viltreservat, viltreservat som ibland sträcker sig över vägar och 

åkermark, straffas med böter.

(E).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Stühlingen-artiklarna blir JERP: 30 (J), 29 (E), 10 (P) och 3 (R).

Stühlingen-artiklarna innefattar en blandning av krav och klagomål, där de senare tycks vara flera, 

men detta beror lite på hur man väljer att tolka vissa artiklar. Artikel 59 är förmodligen det mest 

radikala kravet från Stühlingen. Här vill upprorsmännen helt avskaffa livegenskap (liksom i de Tolv 

Artiklarna) men annars är det främst juridiska, rättsliga och ekonomiska krav och klagomål, som 

framförs. Bönderna i Stühlingen motiverar sina klagomål och krav genom att hävda att det; ”strider 

mot gammal tradition” eller ”hör till det gamla” med mera. Men de hävdar även sina krav genom att 

påkalla religiösa ledord som ”den näste” och ”gudomlig lag”. I jämförelse med de Tolv Artiklarna 

innehåller  Stühlingen-artiklarna  långt  mindre  religiösa  motiv  och  krav.  I  stort  sett  motiveras 
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Stühlingen klagomålen lika mycket efter lag som kristen tro, se till exempel artikel 41 och 61. I 

jämförelse  med  de  Tolv  Artiklarna,  även  om  Stühlingen-artiklarna  är  desto  flera  och  mer 

preciserande, framgår det att Stühlingens klagomål mer gällde det juridiska och ekonomiska planet.

Missnöje från undersåtarna av Kemptens församling, januari år 1525409

Kemptens ”prins-abbot” var ökänd för sitt användande av våld för att tvinga fria bönder och andra 

till  livegenskap.  Dessa  orättvisor  fick  bönderna  att  samlas  och  gemensamt  ta  fram 

anklagelsepunkter  mot prins-abboten.  Dessa anklagelser  lades  sedan fram inför  det  Schwabiska 

förbundet. Men när prins-abbotten vägrade godkänna anklagelserna mot honom utbröt revolter.

Artikel 1

Från dess grundande, har Kemptens församling, haft som sed att ”villeins”410 ska vara fria och inte 

servila. Men senaste tiden har våra barmhärtiga herremän gjort våra tidigare fria villeins och deras 

legitima barn, till livegna.

(P).

Artikel 2

Vi klagar på giftermål mellan fria  villeins, för när en fri villein gifter sig men en livegen inom 

församlingen, förbjuds de att gå i kyrkan (för att stadsfästa giftermålet) i rädsla för böter, tills den 

som är villein erkänner sig själv livegen.

(P), (R) och (E).

Artikel 3

Vi är kränkta över giftermål bland fria människor. Om en fri person, kvinna eller man, viger en fri 

villein i giftermål, måste den fria personen följa hans nyäkta villein till dennes plats i församlingen 

med desto mer besvärlig och lägre social status.

(P). Ej religiöst klagomål då klagomålet inte gäller giftermålet i sig.

Artikel 4

Vi klagar på att fria villeins inte längre har samma rörelsefrihet när de ska resa till städer, marknader 

och territorium, som de hade förr. Avgiften för att befinna sig på annan ort verkar också ha ökat.

(P) och (E).

409 Scott & Scribner, 1991; 73.
410 Villeins var en socialklass som låg mellan en fri man och en livegen.
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Artikel 5

Vi är kränkta över att  församlingens tidigare mätmått/mätsystem på majs har ändrats [som inte 

gynnar den fattige].

(E).

Artikel 6-8

Saknas.

Artikel 9

Vi är kränkta över församlingens arrenden, för många medborgare belastas bortom sin förmåga att 

betala sina arrendekostnader; egendomarna i fråga värderas högre idag än under våra förfäders tid.

(E).

Artikel 10

Vi är  kränkta över  den värdige församlingens arrenden,  för dessa har  under  många år  varit  en 

berömvärd användning och en gammal sedvänja inom församlingen. När en fattig man har erhållit 

en gård mot betalning fick han tidigare bruka skogen och fälten hur han ville för att försörja sin 

familj men nu får han inte längre sälja varken hö, halm eller ved utan att böta för detta.

(E) och (P).

Artikel 11

Vi är kränkta på grund av församlingens ”chancery”411, i vilket vi har belastats nu under många år 

på grund av gärningar gällande försäljning, köp och förflyttning av jurisdiktion.  Prisexempel ges  

sedan i denna artikel som drabbar den fattige.

(E), (P) och (J).

Artikel 12-16

Saknas.

Artikel 17

Vi är kränkta över den nyligen införda trohetseden och dess tillvägagångssätt. Det gemensamma 

mötet för detta äger inte längre rum vid ett enda tillfälle, där vi enhälligt kan bedöma, utan sker på 

mindre möten i olika områden inom territoriet.

(P).

411 Troligen syftar detta på en domstol som tillämpar eller bedömer sedvanerätt.
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Artikel 18

Vår älskvärdige prins lovade oss att våra krav skulle tas upp på ett gemensamt tingsmöte för hela 

församlingen. Om detta inte sker tänker vi inte hålla vårt löfte om trohet till honom.

(P).

Artikel 19

Slutligen vill vi att domarna erkänner att klagomålen och bristerna som har angivits... strider mot 

Kempten rättigheter och grundvalar, mot friheten och gamla traditioner, seder och privilegier...

(J) och (P).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Kempten-artiklarna blir JERP; 9 (P), 6 (E), 2 (J) och 1 (R).

Kempten-artiklarna  innehåller  en  blandning  av  klagomål  och  krav,  vilket  kan  liknas  med 

Stühlingen-artiklarna men som också utgör en markant skillnad mot De Tolv artiklarna. De politiska 

klagomålen och kraven  är ganska framträdande i Kempten-artiklarna. 

Upprorsmännen  i  Kempten  motiverar  inte  någon  artikel  med  religiösa  motiv  till  skillnad  mot 

Stühlingen och de Tolv Artiklarna. Istället är det mer fokus på gammal lag och rätt samt seder och  

bruk.

Kemptens upprorsgrupp är möjligtvis inte lika radikala som de Tolv Artiklarna eller Stühlingen då 

det  inte  nämns  något  om avskaffandet  av  livegenskap,  och  vi  vet  att  livegenskap  existerade  i 

Kempten; se artikel 1. I artikel 1 är man inte emot livegenskap utan man vidhåller att ingen ska  

behandlas orättvist som livegen om man inte råkar vara det. Man verkar hellre ha velat förbättra 

situationen för de icke livegnas rättigheter. Kemptens upprorsgrupp är mån om att en domstol ska 

erkänna bristerna och klagomålen och genom ett ting med sin ”älskvärdige prins” konstatera att 

deras trohetsed inte tog vid på rätt tillvägagångssätt.
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Schwarzwald-böndernas (Brigach-dalen) artiklar, 18 november år 1524.412

Dessa  artiklar  överlämnades  till  Villingens  statsråd  och  användes  vid  förhandlingarna  mellan 

upprorsmännen  och  Georg  von  Waldburg,  befälhavare  för  det  Schwabiska  förbundet  och 

representant för ärkehertig Ferdinand.

Artikel 1

Alla ska ha rätt att jaga vilt, fågel och fiska. Ingen ska tvingas göra detta åt sin herreman.

(J).

Artikel 2

De [bönderna/upprorsmännen] ska inte behöva koppla sina hundar.

(J).

Artikel 3

De ska ha rätt att bära vapen.

(J).

Artikel 4

De ska inte straffas av jägare eller skogsvaktare.

(J).

Artikel 5

De ska inte tvingas att bära gödsel åt sin herreman.

(J).

Artikel 6

De ska heller inte heller tvingas att så eller skörda hö, bära ved eller sädesskärvor, åt sin herreman.

(J).

Artikel 7

De ska inte inskränkas vid handel eller bytesrätt.

(J) och (E).

Artikel 8

Ingen som kan betala borgen skall tvingas hamna i fängelse eller vid stocken.

412 Scott & Scribner, 1991; 82. Dessa krav var med vid förhandlingarna mellan upprorsmännen och Georg von 
Waldburg, befälhavare för det Schwabiska förbundet och representant för ärkehertig Ferdinand.
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(J).

Artikel 9

De ska inte behöva betala skatt, taxering eller accis såvida inte detta är fastställt i lag.

(E).

Artikel 10

De borde inte vara tvingade att giva bort sitt havre utsäde eller arbeta på en herremans fält.

(J).

Artikel 11

Ingen  borde  bli  straffad  för  olydnad  om  han  eller  hon  gifter  sig  med  någon,  som  går  emot 

herremannens godkännande.

(J) och (R).

Artikel 12

Om någon hänger sig själv eller begår självmord, ska inte herremannen ta dennes gods.

(J).

Artikel 13

Herremannen ska inte ha rätt att ärva från en avliden som fortfarande har släktingar i livet.

(J).

Artikel 14

De skall inte tvingas att betala ”avrese-avgift” (departure-fines/ Abzug) eller ”erkännande-avgift” 

(recognition fee/Vogtrecht) till herremannen.

(E).

Artikel 15

Vem som helst som har vin i sitt hushåll ska kunna sälja detta utan rädslan för straff.

(E) och (J).

Artikel 16

Om fogden kallar någon till sig för ett [påstått] brott, och inte kan styrka skulden med goda bevis, 

ska den anklagade inte tvingas att betala.
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(E).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Schwarzwald-böndernas artiklar blir JERP; 13 (J), 3 (E) och 1 (R).

Schwarzwald-böndernas artiklar innehåller fler krav än klagomål, liksom de Tolv artiklarna.  Dessa 

artiklar  gäller  främst  påbud  och  mindre  orättvisor  och  juridiska  krav  samt  visar  symptom  på 

maktmissbruk från herremännens sida. Man är heller inte lika radikal när det kommer till exempel 

avskaffandet av livegenskap, till skillnad mot de Tolv Artiklarna och Stühlingen, men man är dock 

mån om att hävda sina rättigheter och de orättvisor man ansåg att man felaktigt utsattes för. Det kan 

inte heller uteslutas att livegenskap inte var lika utbredd eller omfattande i detta område som i till 

exempel Stühlingen. 

Motiven i dessa artiklar är tyvärr helt dolda och man hävdar inte sitt missnöje på vare sig seder, 

lagar eller religösa motiv. 

Artiklar från Kisslegg bönderna, 22 februari år 1525413

Dessa artiklar riktades mot Kissleggs herreman Junker von Schellenberg. I artiklarnas inledning 

beskrivs det  hur  upprorsmännen protesterar  med anledning av att  herremannen på orättvist  sätt 

tvingat folket till tvångsarbete och orättvisa pålagor med mera. Detta anser upprorsmännen går emot 

rättvisa, dygd och lagliga avtal.

Artikel 1

Vi är djupt kränkta angående uppfödningen av tjurar... och om tjurarna inte gillas av våra herremän, 

straffas vi med våld utan domstol.

(J).

Artikel 2

Angående hunduppfödning, som kostar oss dyrt. Om en hund dör eller försvinner utsätts man för 

höga straff.

(E) och (J).

Artikel 3

Angående jakt. Vi tvingas utan förvarning, att ställa upp på jaktärenden som kan vara en hel dag 

utan mat och vatten. Vi får inget i gengäld och våra grödor förstörs på grund av jaktlagen.

413 Scott & Scribner, 1991; 82.

109



(E) och (J).

Artikel 4

Klagomål från de budbärare som tvingas arbeta utan betalning.

(E).

Artikel 5

Det är tydligt att vi måste utföra mycket belastande arbete åt våra herremän på bekostnad av vårt 

eget jordbruk och uppehälle, utan att få betalt för detta. Våra barn har också tvingats att jobba åt 

herremännen och flyr barnen drabbas deras föräldrar av fångenskap.

(P), (E) och (J).

Artikel 6

De som har utvisats från territoriet för engagemang i byteshandel, och inte vill fly utan istället ta  

upp detta till domstol, borde erhålla en säkerhetsgaranti för att kunna ta upp målet till domstol. 

Hädanefter  ska sådana förseelser  dömas efter  lagen (genom domstol)  och inte  automatiskt  med 

straff.

(J).

Artikel 7

Alla de som har engagerats i  handel och har straffats  med våld istället  för lagstadgan, och har 

tvingats  till  en orättvis  behandling eller  har  missgynnats,  ska kompenseras  och erkännas  enligt 

traditionell bedömning.

(E) och (J).

Artikel 8

Det är ett stort och allvarligt klagomål att vissa personer har vunnit mål vid domstol men har ändå 

med våld blivit berövade och straffade av sina herremän.

(J) och (P).

Artikel 9

Det  är  ett  stort  och  allvarligt  klagomål  att  domstolsbeslut  förblir  oprövade  i  upp  till  tio  år. 

Hädanefter borde dessa prövas inom tre månader.

(J).
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Artikel 10

De [upprorsmännen] är mycket kränkta över att vissa inte får sälja eller köpa hö, halm, ved etc.

(E) och (J).

Artikel 11

Vissa är kränkta över att herremän nyttjar skog som inte tillhör dem samt förbjuder de som betalar 

för att nyttja skogen, förnekas detta.

(J).

Artikel 12

Vissa säger att det på sistone har dykt upp slåtterkarlar och skördare på deras egen egendom och de  

skall inte vara förpliktade att ge dem något.

(J) och (E).

Artikel 13

En person klagar och är kränkt över ett arrendepris (som hans förfader hade gjort upp och betalt) 

och att han nu har tvingats bort från denna egendom, trots att han hade betalt hyran.

(E).

Artikel 14

Det existerar ett allvarligt klagomål angående heriots, då dessa vet att man är garanterad arvsrätt till 

barnbarn och kusiner. Men skulle en ärlig mans fru eller hennes make dö, tar herremännen den 

dödes bästa boskap, liksom bästa plagg, eldvapen, yxa etc.

(E) och (J).

Artikel 15

Det finns också ett klagomål, att några föräldralösa som är omyndiga begär en uppskattning från 

deras förmyndare, angående sitt arv och egendom, vad och var det i så fall kan finnas.414

(J) och (E).

Artikel 16

Delar av territoriet uppmanar och begär att den imperialistiska friheten som erhölls för några år 

sedan, för vilket det fattiga folket har betalat, ska fortsätta gälla för dem i territoriet.415

(P) och (E).
414 Något diffust klagomål.
415 Detaljerna kring denna artikel är inte känd bland historikerna.
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Artikel 17

Det existerar ett allvarligt klagomål gällande äktenskapets sakrament. Om någon gifter sig utanför 

territoriet måste de betala en avgift för detta; det så kallade exogami ”merchet”.416

(E) och (R).

Artikel 18

Vår församling belastas med höga skatter (”quitrents”) och vi anser att ingen präst som uppehåller 

sig i församlingen ska behöva betala denna skatt...

Slutligen  vill  vi  behålla  skatten  tiondet  för  oss  själva.  Precis  som människan är  född fri,  som 

fiskarna i vattnet, fåglarna i luften, och djuren i skogen, skall vi inte placeras under någon rättslig  

överhet, utan [vi] skall vara fria.

(E), (P) livegenskap eller liknande och (R).

Kort sammanfattning

Sammanfattningsvis för Kisslegg-artiklarna blir JERP; 12 (J), 12 (E), 4 (P) och 2 (R).

Kisslegg-artiklarna innehåller en blandning av krav och klagomål.  Artiklarna liknar kraven från 

Schwarzwald-bönderna, där även Kisslegg-artiklarna verkar vilja avskaffa livegenskapen; se artikel 

18. Denna artikel innebär dock en viss tolkningsfråga om det är livegenskap som menas. Artiklarna 

liknar varandra med att upprorsmännen vill värna om sina rättigheter och klaga över vad man anser 

vara orättvis behandling från herremännens sida. De religiösa motiven för kraven och klagomålen 

saknas helt i  Kisslegg-artiklarna och man lutar sig mer mot en juridisk värdegrund, precis som 

Kampten-artiklarna. 

416 Merchet, var en avgift som betalades till en herreman från en bonde som skulle gifta sig med herremannens livegna 
person. Denna avgift var ett sätt att kompensera herremannen för ”förlorad” arbetskraft.
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Sammanställning av Dackeupprorets klagomål och krav
Sammanställningen  av  Dackeupprorets  krav  och  klagomål  visar  att  klagomålen  är  desto  mer 

representerade  än  upprorsmännens  krav.  Utifrån  krönikornas  beskrivningar  framgår  det  att 

Dackeupprorets krav och klagomål verkar ha följt en ganska konservativ uppfattning där man ville 

återgå till äldre sedvänjor, gammal lag och rättigheter (det som gammalt och fornt var). I grund och 

botten var nog ”gammalt och fornt” inte första prioritet utan av mer sekundär natur. Det de svenska 

upprorsmännen först  och  främst  strävade efter  var  att  behålla eller  värna  om sina  friheter  och 

rättigheter och det som från deras sida ansågs som mest gynnsam för bönderna. Med det sagt går det 

inte att  förneka att Dackeupprorets bönder faktiskt ville återgå till  en tidigare samhällssituation. 

Men det var inte enbart en stark konservatism som rådde  bland upprorsmännen, utan ett sätt att  

skapa en legitimitet och motivering till sina krav och klagomål. En annan intressant detalj som kan 

kopplas till detta är när upprorsmännen ville återgå till det tillstånd som rådde för 10 eller 12 år  

sedan417, det vill säga troligen år 1530 eller 1532 eller någonstans däromkring under 1530-talet. Att 

återgå till äldre seder och bruk och dylikt utgör själva motivet för Dackeupprorets upprorsmän och 

kan visserligen med viss reservaion uppfattas eller ses som krav i sammanhanget men generellt 

används detta mer som ett sätt att legitimera och motivera till uppror.

Av samtliga krönikorna ovan gällde de mest förekommande klagomålen främst; skatter och avgifter 

(till exempel sakören och landsgille), gästning, gårdsstädslar, fodringar, kyrkans bruk (mässor) och 

konfiskerade inventarier. Nedan ges exempel på dessa klagomål, notera dock att dessa är exempel 

och att samma klagomål kan finnas på andra ställen i samma krönika, utan att anges nedan.

Exempel på klagomål rörande sakören, skatter och avgifter

Per Brahe (Ahnfelt, 1897; 44).

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 82).

Rasmus Ludvigssons lilla krönika (Wikholm, 1942; 124).

Holmberg (Holmberg, 1781; 11).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 154 och 158-160).

GVR 1542; 273 och GVR 1542; 279.

Exempel på klagomål rörande fodring

Per Brahe (Ahnfelt, 1897; 44).

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 66-67).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 154).

GVR 1542; 179.

417 Almqvist, 1905; 60.
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Exempel på krav och klagomål rörande landgille

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 75).

Holmberg (Holmberg, 1781; 11).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 154 och 158-160).

Exempel på krav och klagomål rörande gästning

Rasmus Ludvigssons stora krönika (Almqvist, 1905; 82).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 158-160).

GVR 1543; 45.

Exempel på krav och klagomål rörande gårdsstädslar

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 66-67 och 75).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 158-160).

GVR 1542; 273, GVR 1542 279 och GVR 1543; 45.

Exempel  på krav  och klagomål  rörande  kyrkans  bruk (exempelvis  mässan)  och  kyrkliga 

inventarier

Per Brahe (Ahnfelt, 1897; 44).

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 65-67).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 158-160 och 190-191).

GVR och Tegels klagomålslista

Med hjälp av Tegels unika klagomålslista framgår det även att klagomålslista gällde klagomål mot 

fogdemissbruk, böter och lagförbud för fällande av ädelskog mm.

•Hög beskattning för huggen ädelskog.

•För dyrt ollonfläsk.

•Utförligare klagomål på kungens kyrkokonfiskationer.

•Klagomål gällande kyrkans svenska mässa och liknande kyrkliga seder och bruk.

•Fogdars övriga missbruk, dalafärd.

•Fogdarnas missbruk vid ting.

•Fogdarnas missbruk för bland annat hemfrid.
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•Fogdarna slet sönder folkets kläder.

•Bönderna fick inte längre bära vapen (värjor).

•Fogdehat för byggnation (ospecificerat klagomål).

•Bokskog fick inte längre fällas.

Fogdemissbruket är mycket framträdande i Tegels klagomålslista men liknande klagomål verkar 

enbart återfinnas i direkt anklagelse i Per Brahes krönika (Ahnfelt, 1897; 49). GVR uppvisar dock 

likheter med Tegels lista där fogdemissbruk är förekommande.

Uppsatsstudiens  resultat  kan  även  bekräfta  Dackeupprorets  forskningsläge  där  man  förkastar 

oxhandeln som orsak till upproret.

Dackeupprorets krav
Per Brahes krönika

 ”han [Nils Dacke] wille aldrig råda konungen thill, at han skulle tillstädia sina fogtar at thaga  

någon sacköra [böter] wu på then yttersta penningen...”418

Rasmus Ludvigssons stora krönika

 Kraven som anges gäller att skatter och mässor måste återgå till sitt forna jag;  ”alt motte komme i  

gammel lag och skick om messer och theres årlige skat oc utlager”419 och ”seden skulle the skatte  

effter gamble sedvanien...”420

Tegels krönika

De enda egentliga kraven hos Tegel gäller att den svenska mässan och  kyrkans bruk måste återgå 

till sitt forna jag; ”måtte komma i gammal lag och skick med mässor och annat”421 och ”Att medh 

then swenske mässa och andre kyrkiones brukningar, måtte holles effter som gammelt och foort 

hade waret.”422

Holmbergs manuskript

”sedan skulle de få betala skatt efter gammal lag.”

Detta utgör i så fall tre ekonomiska krav och två kyrkoreligiösa krav. Observera att detta reultat 
418 Ahnfelt, 1897; 44.
419 Almqvist, 1905; 66-67.
420 Almqvist, 1905; 75.
421 Tegel, 1622; 154.
422 Tegel, 1622; 158-160
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bygger på att till exempel citat som ”alt motte komme i gammel lag” här tolkas som en legitim 

motivering till att revoltera och inte som ett krav per se.

Sammanställning av det Tyska bondeupprorets klagomål och krav
Sammanställningen  av  det  Tyska  bondeupprorets  krav  och  klagomål  visar  att  kraven  är  mer 

representerade  än  upprorsmännens  klagomål.  De  artiklar  som  innehåller  fler  krav  är  de  Tolv 

Artiklarna och Schwarzwald medan de övriga innehåller en ungefärlig likvärdig blandning av både 

krav och klagomål.

Om man jämför det Tyska bondeupprorets mest radikala krav; avskaffandet av livegenskapen, i 

denna studie, framgår det att av fem upprorsgrupper, är det tre upprorsgrupper som lägger fram krav 

gällande  livegenskapen.  Med  detta  i  åtanke  kan  man  konstatera  att  de  flesta  av  dessa 

upprorsgrupper kan uppfattas som, för sin samtid, samhällsradikala.

När det kommer till de religiösa kraven samt motiven är det egentligen bara de Tolv Artiklarna som 

sticker ut. Detta gör att vi inte heller kan anta att de tyska upprorsgrupperna var över lag religiöst 

motiverade  och  att  religiösa  krav  inte  var  särskilt  flertaliga.  De  juridiska  kraven  och  även  de 

ekonomiska sådana är framträdande hos samtliga tyska upprorsgrupper. Förutom de Tolv Artiklarna 

verkar de flesta krav på förändring motiveras med gammal lag eller sedvänja eller motsvarande.

Följande liknande och signifikanta krav kan hittas som exempel bland de tyska klagomålen. Notera 

dock att dessa är exempel och att samma krav kan finnas på andra ställen i samma artikellista, utan 

att anges nedan.

Tyska bondeupprorets krav
Krav rörande jakt och fiskerätt

De Tolv Artiklarna (artikel 4).

Stühlingen-artiklarna (artikel 40/41).

Schwarzwald-artiklarna (artikel 1).

Schwarzwald-artiklarna (artikel 4), viss tolkningsfråga.

Krav rörande avskaffandet av livegenskapen eller liknande

Kisslegg-artiklarna (artikel 18).

De Tolv Artiklarna (artikel 3).

Stühlingen-artiklarna (artikel 59).
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Krav rörande begränsad rörelsefrihet

Stühlingen-artiklarna (artikel 35.

Schwarzwald-artiklarna (artikel 14).

Krav rörande gårdsstädjor eller liknande

Schwarzwald-artiklarna (artikel 5/6).

De Tolv Artiklarna (artikel 6).

Stühlingen-artiklarna (artikel 53).

Tyska bondeupprorets klagomål
Klagomål rörande nyttjande av skog

Stühlingen-artiklarna (artikel 14).

Kisslegg-artiklarna (artikel 11).

Klagomål rörande mindre skatter och pålagor etc

Stühlingen-artiklarna (artikel 31/33).

Kempten-artiklarna (artikel 9).

Kisslegg-artiklarna (artikel 13/18).

Klagomål rörande gårdsstädjor eller liknande

De Tolv Artiklarna (artikel 5).

Stühlingen-artiklarna (22/24).

Kisslegg-artiklarna (artikel 5).

Klagomål rörande arvsfrågor

Kisslegg-artiklarna (artikel 14).

Stühlingen-artiklarna (artikel 6/7).

Kempten-artiklarna (artikel 3).

Kisslegg-artiklarna (artikel 17).
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– DEN FJÄRDE DELEN   -

Analys
Till vem eller vilka riktades kraven och klagomålen?
Kraven och klagomålen under Dackeupproret riktades till kung Gustav Vasa med viss reservation 

när  det  kommer  till  Svante  Sture.  Svante  Sture  erbjöds  att  bli  kung  eller  hövitsman  över 

upprorsmännen om han gick med på att hjälpa dem i deras kamp och åtgärda alla de orättvisor som 

upprorsmännen ansåg hade begåtts. Det var alltså bönderna som låg i samhällets lägre hierarki som 

klagade inför den högsta instansen i Sverige, konungen själv.

Medan Sverige var ett mer centralstyrt land levde upprorsmännen inom det Tyska bondeupproret i 

ett land som istället var starkt decentraliserat. De tyska upprorsmännens krav och klagomål riktades 

inte till kejsaren direkt utan till mer lokala eller regionala samhällsnivåer; allt ifrån lokala herremän 

till statsråd men även till regionala domstolar. Detta i motsats till Dackeupproret där missnöjet inte 

verkar ha riktats mot statsråd eller domstolar, utan till kungen själv. De tyska upprorsmännens sätt 

att vilja ta upp sitt missnöje i domstol kan dock i viss mån liknas med de svenska upprorsmännens 

sätt att genom ting ventilera sitt missnöje.

Upprorsmännens krav och klagomål riktades nog framförallt först och främst mot de som ansågs 

ansvariga eller mot den grupp eller person som kunde åtgärda folkets orättvisor. Samtidigt bör man 

ta i beaktande att alla de krav och klagomål som lades fram från upprorsmännens sida inte var 

tänkta att riktas mot ett specifikt mål av adelsmän eller liknande. Troligen hade upprorsmännen som 

mål att missnöjet  skulle uppfattas och hörsammas så högt upp i samhällshierarkin som möjligt. 

Detta för att ha så stor chans som möjligt till att få igenom sina krav, eller att deras klagomål skulle 

hörsammas. Detta bör därför ha utgått  i  en slags opportunistisk situation där det egentligen var 

sekundärt  vem som löste problemen och att det primära därför faktiskt var  att problemen löstes. 

Detta drag utmärks i båda upproren i denna studie där framförallt Dackeupprorets invit med Svante 

Sture är ett utmärkande exempel.

118



Vilka signifikanta likheter existerade mellan upprorsmännens 

missnöje  under Dackeupproret och det Tyska bondeupproret?
Utöver mindre likheter mellan upproren som till exempel klagomålet att inte få bära vapen,423 kan 

större och mer utmärkande likheter hittas mellan de båda upprorens krav och klagomål. Krav och 

klagomål gällande orättvisa skatter eller höga avgifter existerade i båda upproren och i varierande 

former.  Följande  signifikanta  likheter  mellan  Dackeupproret  och  det  Tyska  bondeupproret 

presenteras nedan. Notera dock att dessa är exempel och att liknande missnöje kan finnas på andra 

ställen i samma lista, utan att anges nedan.

Missnöje rörande betungande arbetsbördor, liknande svenska gårdsstädslar

GVR 1542; 273, GVR 1542 279 och GVR 1543; 45.

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 66-67 och 75).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 158-160).

De Tolv Artiklarna (artikel 6/7).

Kisslegg-artiklarna (artikel 5).

Stühlingen-artiklarna (artikel 24).

Missnöje gällande landgille, avrad eller annan till synes liknande hyra eller arrendeavgift

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 75).

Holmberg (Holmberg, 1781; 11).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 154 och 158-160).

Kisslegg-artiklarna (artikel 13).

De Tolv Artiklarna (artikel 8).

Stühlingen-artiklarna (artikel 23).

Kempten-artiklarna (artikel 9).

Exempel på missnöje gällande mindre ekonomiska klagomål rörande sakören, skatter och 

avgifter

GVR 1542; 273 och GVR 1542; 279.

Per Brahe (Ahnfelt, 1897; 44).

Rasmus Ludvigssons stora (Almqvist, 1905; 82).

Rasmus Ludvigssons lilla krönika (Wikholm, 1942; 124).

Holmberg (Holmberg, 1781; 11).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 154 och 158-160).
423 Tegel, 1622; 158-160 och Schwarzwald-artiklarna, artikel 3.
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Stühlingen-artiklarna (artikel 41 och 54).

Schwarzwald-artiklarna (artikel 14).

Kisslegg-artiklarna (artikel 13).

Missnöje gällande fogdemissbruk

GVR, 1542; 275.

Per Brahes krönika (Ahnfelt, 1897; 49).

Tegels krönika (Tegel, 1622; 158-160).

Stühlingen-artiklarna (artikel 11 och 29).

Schwarzwald-artiklarna (artikel 16).

Dessa signifikanta likheter visar att upprorsmännens missnöje hade viss likhet med varandra men 

att de av förståeliga skäl i vissa detaljer skiljde sig mellan Sverige och Tyskland. Om dessa likheter  

kan anses många eller få i sammanhanget är svårare att säkert säga men de finns ändå där. Eftersom 

böndernas friheter och rättigheter skiljde sig så pass mycket mellan Sverige och Tyskland kan man 

försiktigt anse att förhållandena var relativt lika varandra med tanke på omständigheterna.

Att de mindre ekonomiska klagomålen uppger likheter är kanske mindre förvånande med tanke på 

dess dynamiska omfång, där det finns ett stort antal mindre förseelser och brott som av praktiska 

och lämpliga skäl ofta döms och betalas med hjälp av ekonomiska medel.

Missnöje  gällande  fogdemissbruk  förekom  i  båda  upproren  och  verkar  ha  varit  ungefär  lika 

förekommande i båda upproren. Likheter är överlag inte svåra att upptäcka om man jämför de båda 

upproren  och  bortser  från  kulturella  och  geografiska  skillnader  etc.  Upprorsmännens  uppror 

legitimerades för det mesta genom i stort sett samma motivering, om än med varierande ord; man 

åberopade  gammal  lag,  rätt  och  sedvänjor.  Klagomålen  var  inte  enbart  orättvisa  för  att  de 

nödvändigtvis enbart drabbade den utsatte eller fattige, de ansågs även orättvisa för att de gick stick 

i stäv med det som hade varit bestämt och rådande sen tidigare.

Det var maktmissbruk, förtryck och orättvisa skatter som man mest klagade på i båda dessa uppror. 

Det bör dock poängteras att Dackeupproret nästan helt uteslutande åberopade gamla sedvanor och 

gammal lag medan samma fenomen inte var fullt lika förekommande bland de tyska klagomålen, 

där religiösa motiv var mer förekommande -särskilt med tanke på de Tolv Artiklarna.
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Vilka  signifikanta  skillnader  existerade  mellan  upprorsmännens 

missnöje under Dackeupproret och det Tyska bondeupproret?

Upprorsmännens krav under Dackeupproret var inte lika framträdande som dess klagomål. Med 

viss reservation för tolkning anges två sorters krav där tre kategoriseras som ekonomiska krav och 

de resterande två som kyrkoreligiösa krav. De ekonomiska kraven går ut på att man inte längre ville 

utsättas  för  höga avgifter  och  skatter.  De kyrkoreligiösa  kraven gällde  att  man ville  återgå  till 

tidigare kyrkliga bruk och svenska mässor. Notera att när det poängteras och när det citeras att allt  

skulle bliva som ”gammalt och fornt var” och liknande, här ses som en motivering.

Till skillnad mot Dackeupproret var de tyska upprorsmännens krav desto fler, även om det är viktigt 

att poängtera att vissa upprorsgrupper även  hade ett stort antal klagomål. Upprorsgrupperna från 

Kempten, Stühlingen och Kisslegg hade ett ungefär likvärdigt antal krav som klagomål medan de 

tyska  upprorsmännens  krav  har  störst  representation  i  De  Tolv  Artiklarna  och  Schwarzwald-

artiklarna.

De tyska upprorsområdena verkar inte ha klagat över exempelvis gästning eller tingshästar, men en 

enkel förklaring till  detta skulle kunna vara att något liknande system inte existerade i de tyska 

områdena.  Motsvarande  kan  sägas  om  de  tyska  upprorsmännens  krav  på  avskaffandet  av 

livegenskapen, eftersom de svenska upprorsmännen inte levde i någon livegenskap.

Desto fler ekonomiska detaljer för krav och klagomål synes finnas i de tyska klagomålen än hos de 

svenska.   Förklaringen till  detta  kan enkelt  ha varit  att  de tyska krav och klagomålen var  mer 

detaljrika än de svenska upprorsmännens men det kan också visa på att det ekonomiska förtrycket 

verkar ha varit större i Tyskland. I Tyskland behandlar man även helt andra ekonomiska krav och 

klagomål rörande arvsfrågor, dödsskatt (heriots) och i större utsträckning, striktare handelsförbud. 

Missnöjet  gällande handel och ekonomiskt förtryck i  Sverige bestod istället  av att  avgifter  och 

skatter hade ökat men inte fullt så hårda handelsförbud (GVR är den enda källan som nämner något 

liknande  under  Dackeupproret)  eller  restriktioner  som  i  Tyskland.  Till  skillnad  mot  Tyskland 

förekommer det heller inga klagomål i Sverige angående giftermål eller arvsfrågor.

Missnöje gällande ägandefrågor till  mark, skog, jakt -och- fiskerättigheter eller dylikt diskuteras 

inte  i  de  svenska  klagomålen  medan  detta  missnöje  framställs  som krav  i  Tyskland.  Troligen 

berodde detta på att svenska bönder hade en lång och väl etablerad tradition av allemansrätten och 

allmänningar, till skillnad mot de tyska upprorsmännen. De enda svenska klagomålen i detta ämne 

rörde enbart huggande av bok -och- ädelskog, medan vanlig vedhuggning och bruk verkar ha varit  

mer fritt. Återigen visar detta på en allmänt friare juridisk ställning hos de svenska upprorsmännen i  

jämförelse med de tyska upprorsmännen. Annat missnöje som påvisar de svenska böndernas unika 

frihet  kan  synas  i  de  tyska  kraven  gällande  begränsad  rörelsefrihet,  som helt  saknas  bland  de 
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svenska klagomålen. Detta kan också sägas ha varit en del av en livegen livssituation hos de tyska  

upprorsmännen men om vi utgår från icke livegna bönder är det tre upprorsgrupper som anger krav 

eller klagomål (Kempten-artiklarna, artikel 4) rörande begränsad rörelsefrihet.

Var det då de svenska böndernas borttynande rättigheter och friheter som gjorde dem 

konservativt lagda? Återigen är detta inte hela sanningen. Det var nämligen inte enbart 

Dackeupprorets upprorsmän som ville återgå till gamla tider och bruk. I många tyska områden 

märker vi att även de tyska upprorsmännen ibland ville återgå till en förlorad tid, när de refererar till 

gammal lag och rätt etc. Därför kan man konstatera att upprorsmännen i båda konflikterna, 

åtminstone i varierande grad och beroende på tysk upprorsgrupp, faktiskt ville och försökte bromsa 

en samhällsutveckling som de själva ansåg utgjorde en klar nackdel för dem.

Avslutningsvis skulle man kunna säga att både de svenska och tyska upprorsmännen var 

radikala på varsitt sätt. De tyska upprorsmännen kan anses ha varit radikala för de ville till skaffa 

sig friheter och rättigheter som tidigare var otänkbara för dåtidens tyska samhälle. Medan de 

svenska upprorsmännen kan anses ha varit radikala för att de ville behålla eller värna om sina 

friheter och rättigheter, som i europeiska mått mätt var minst sagt radikala och unika.
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Vilka signifikanta skillnader och likheter existerade i upprorsmännens 

motiv utifrån trossyn och maktposition?
Upprorsmännen under både det Tyska bondeupproret och Dackeupproret utger sig inte för att vilja 

genomdriva en revolutionär samhällsomdaning. Dock gäller detta konstaterande endast helt när det 

kommer  till  Dackeupproret  medan  det  Tyska  bondeupproret  faktiskt  hade  radikala  krav  på 

samhällsförändringar men att detta inte gällde samtliga upprorsgrupper. Anledningen till varför de 

tyska upprorsmännen hade en sådan varierad nivå på sina krav kan möjligtvis spåras i vilka friheter  

och rättigheter de hade sen tidigare. De svenska bönderna hade helt enkelt en lång och gammal 

tradition  av  rättigheter  som  de  ville  bevara  medan  detta  var  en  situation  som  många  tyska 

upprorsmän istället suktade efter.

Att de tyska upprorsgrupperna i högre grad använde sig av krav kan möjligtvis spåras i hur de 

uppfattade  sin  roll  och  maktposition  i  samhället.  Klagomål  markerar  en  slags  jämvikt  vid 

förhandlingar där parterna anser sig vara mer eller mindre lika eller jämbördiga. Klagomål läggs 

fram för att diskuteras och åtgärdas. Krav tyder istället på en allvarligare situation där den ena 

parten  (upprorsmännen)  känner  sig  underlägsen  eller  pressad.  Krav  kopplas  till  exempel  mer 

allmänt  till  gisslandrama  eller  ovillkorlig  kapitulation.  På  samma  sätt  kan  man  förmoda  att 

upprorsmännen under Dackeupproret mer såg sig själva som någorlunda jämbördiga, eller som en 

accepterad och aktiv aktör inom det dåtida svenska samhället. De svenska bönderna hade självklart 

inte samma jämbördiga status som kungen men som social grupp och stånd verkar de som sagt ha  

utgjort en någorlunda jämbördig aktör vid fredsförhandlingar och vapenstillestånd. Det motsatta kan 

sägas om de tyska upprorsmännen som istället kan ha känt sig mer pressade eftersom de inte hade 

samma sociala status eller legitima rätt att lägga fram klagomål till sina herremän. Livegenskapen i 

Tyskland, vilket helt saknades i Sverige verkar vara ett indicium på detta. De fria svenska bönderna 

klagade över den orätt som hade begåtts därför att de hade rätt att klaga och som motiverades med 

hjälp av tidigare etablerade lagar och seder.  För många tyska upprorsmän existerade inte något 

liknande  och man  motiverade  sig  därför  i  högre  grad  på  religiösa  motiv  och argument  för  att 

legitimera sina krav på förändringar.

Enligt  de  svenska  krönikorna  beskrivs  det  återkommande  hur  upprorsmännen  motiverade  sina 

klagomål med att de stred mot ”gammal lag” och ”sedvänja” eller liknande. En annan intressant 

detalj som kan kopplas till detta är när upprorsmännen ville återgå till det tillstånd som rådde för 10 

eller 12 år sedan424, det vill säga troligen år 1530 eller 1532 eller någonstans däromkring under 

1530-talet. Detta stärker ytterligare hypotesen att upprorsmännen under Dackeupproret ville återgå 

till det som tidigare hade varit. De hävdar sina klagomål på juridisk grund samt även äldre och 

oskrivna sedvanor.  Detsamma kan dock sägas om vissa tyska upprorsgrupper men här finns som 
424 Almqvist, 1905; 60.
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sagt även en tendens att motivera sina klagomål efter religiösa motiv och kristna budskap.

Utöver Lasse Jönssons hot om att slå ihjäl alla som följde den lutherska läran, är klagomålen från 

Dackeupproret  inte  särskilt  påfallande  religiöst  motiverat  i  religiös-filosofiskt  perspektiv. 

Klagomålen gällde istället mer om; mässan, prästerna och kyrkokonfiskationer, det vill säga, det var 

mer definierbara, praktiska och fysiska förändringar som ogillades. Ironiskt nog, trots att det finns 

fler religiösa motiv till missnöjet i det Tyska bondeupproret än i Dackeupproret, utsätts prästerna för 

mer direkt kritik i Sverige än i Tyskland. Okunniga och ”förrädiska präster” får i flera exempel bära 

skuld och utsättas för klagomål under Dackeupproret. Detta trots att antiklerikalism rådde under det 

Tyska bondeupproret. Orsaken till detta är förmodligen för att reformationen i Sverige inte vara lika 

ideologiskt eller fundamentalt religiöst förankrad hos den större allmänheten. I Tyskland var det den 

religiösa tron och omdaningen som stod i centrum medan det för Sveriges del istället var den mer 

personifierade hotbilden av Gustav Vasa, som symboliserade den utvecklande centralmakten, som 

stod i centrum. Prästerna kan även ha varit tillsatta av Gustav Vasas statsapparat och ersatt tidigare 

uppskattade församlingspräster  och på grund av detta  blivit  förknippade med det  negativa som 

symboliserade den växande kungamakten. Detta kan kanske förklara varför det var så relativt få 

präster som stödde de svenska upprorsmännen.

En annan anledning kan också ha varit att när de tyska upprorsmännen riktar sitt missnöje mot sina 

herremän,  även  indirekt  inkluderar  präster  i  sina  krav  och  klagomål.  Detta  eftersom de  tyska 

områden hade en utpräglad prästadel vars liknelse inte fanns i dåtidens Sverige. 

En annan möjlig förklaring till att prästerna kritiseras i krönikorna och varför Vasa-krönikörerna 

möjligtvis går olika hårt fram mot prästståndet kan möjligtvis förklaras med att krönikörerna kom 

från  olika  samhällsklasser.  Per  Brahe  uppvisar  större  missnöje  mot  prästerna  medan  Rasmus 

Ludvigsson riktar desto mer skuld och kritik mot adeln. Anledningen till dessa krönikörers olika 

förhållningssätt kanske kommer från deras personliga prägel där Per Brahe kom från en adelsfamilj 

medan Rasmus Ludvigsson kom från en mer blygsam borgarfamilj. Medan Erik Jöransson Tegel 

hade ett liknande adligt påbrå som Brahe, verkar även han hålla igen sin kritik mot adeln.

Att de religiösa motiven är större i Tyskland än i Sverige är kanske inte så förvånande om vi 

tänker oss att det Tyska bondeupproret ägde rum i en tid då reformationen svepte över dåvarande 

Tyskland, där religiösa individer som Martin Luther och den ännu mer radikale Thomas Müntzer 

influerade alla till religiös eftertanke, och i vissa fall till radikal aktivism. Tyska upprorsmän kan 

mycket väl ha utsatts för förtryck och ökad kontroll men revolterna bör troligen även ses som en 

kombination till den lutherska reformationsläran än mot enbart framväxandet av en absolut stat. 

Den evangeliska reformationen innebar en förändring, en chans till legitim förbättring och positiv 

samhällsomdaning för böndernas del och det är därför inte så överraskande att tyska upprorsgrupper 

därför nappade på dessa idéer.
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Drygt tjugo år efter det Tyska bondeupproret hade slagits ner var det dags för Sverige att omvandlas 

till  ett evangeliskt rike. Denna svenska reformatoriska omvandling var måhända inte lika hastig 

eller intensiv som i de tyska områdena, men innebar ändå stora förändringar för det dåtida svenska 

samhället.  Men  dessa  förändringar  var  mer  centralstyrda  av  Gustav  Vasa  i  kombination  med 

kungens framväxande centraliserande statsmakt. Varför var då inte de svenska upprorsmännen lika 

angelägna om att klaga eller motivera sina klagomål mot den nya religiösa inriktningen? Och varför 

var  de  tyska  upprorsmännen  mer  välkomnande  inför  den  lutherska  läran  medan  de  svenska 

upprorsmännen istället ville behålla katolicismen? Varför kunde inte Dackeupprorets sympatisörer 

likaväl ha använt den evangeliska rörelsen som en legitim motivering att försvara eller införskaffa 

ytterligare  friheter  och  rättigheter,  precis  som bönderna  hade  försökt  göra  tidigare  i  det  Tyska 

bondeupproret? Svaret på detta var att  den evangeliska reformen i Sverige kopplades direkt till 

Gustav Vasa och en mer kontrollerad, strikt centraliserad förvaltningsapparat. För Dackeupprorets 

upprorsmän  var  detta  av  ondo,  medan  katolicismen,  deras  gamla  etablerade  tro,  istället  var 

förknippad med en bättre tid, med mindre skatter, mindre kontrollstyrning och större frihet. Gustav 

Vasa och den evangeliska rörelsen sågs, med all rätt, som densamme och symboliserade det som 

gick stick i stäv mot de svenska böndernas intressen. Lägg där till kyrkokonfiskationerna som ägde 

rum under reformationen och som ytterligare förstärkte hatet mot den nya lutherska läran.

De svenska upprorsmännen kan dock inte sägas ha varit lika radikala som de tyska upprorsmännen. 

Medan de tyska upprorsmännen i  vissa fall  proklamerade för att  de inte  längre ville  ha någon 

herreman över sig än Gud allena, sökte sig Nils Dacke efter en annan alternativ kung istället för 

Gustav Vasa. De svenska upprorsmännen accepterade fortfarande att styras av en kung likt Svante 

Sture, så länge han värnade om deras sedvänjor och den gamla lagen.

Samtidigt var förmodligen ledargestalterna i de båda upproren säkert inflytelserika i vilken 

riktning  eller  vilken  form  upproret  skulle  få.  Dackeupproret  hade  inga  radikala,  religiöst 

inflytelserika ledare som det Tyska bondeupproret. Nils Dacke, hade en mer blygsam bakgrund och 

verkar ha varit villig till  förhandling och viss kompromiss med kungamakten medan istället det 

Tyska  bondeupprorets  radikala  ledare  som till  exempel  Thomas  Müntzer,  kanske  inte  var  lika 

tillmötesgående  eller  kompromissfull  inför  den  adliga  övermakten.  Ändå  beskrivs  det  i  den 

kortfattade  historiken  att  enskilda  tyska  upprorsgrupper  skingrade  sig  eller  upplöstes  när 

adelsmännen lovade dem ett framtida möte att diskutera sina klagomål och krav. Detta visar att även 

om  kraven  och  klagomålen  var  radikala,  var  upprorsmännens  handlingar  inte  lika  radikalt 

revolutionära. Bönderna förespråkade oftast en dialog med sina antagonister och undvek därför i 

regel större blodbad på allt som var adligt och förtryckande.
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Forskningsläget kopplat till uppsatsstudien
Porsnevs teori om att absolutismen skulle ha utvecklats till följd av bondeupproren känns inte lika 

gällande  för  Dackeupproret  som  den  gör  för  det  Tyska  bondeupproret.  Dackeupproret  verkar 

nämligen mer som ett svar eller motvärn mot en redan framväxande centralmakt. För det Tyska 

bondeupproret  kan  dock  teorin  ha  en  viss  poäng.  De  tyska  upprorsmännen,  i  varierande  grad, 

influerades och använde sig ut av, den lutherska reformationen och dess spridande budskap. De 

tyska områdena verkar inte ha revolterat i motvärn för en framväxande centralmakt på samma sätt 

som de svenska upprorsmännen. För de tyska områdena kan därför absolutismen ha växt fram som 

svar på bondeupproren.

Österberg  verkar  ha  rätt  i  att  huvudmotsättningen  i  det  svenska  dåtida  samhället  av 

strukturella skäl stod mellan bönder och statsmakt, inte mellan bönderna och adeln. Det som dock 

kanske mest talar emot detta är klagomålen som riktas mot hårda betungande gårdsstädslar där det 

känns mer troligt att detta klagomål bör vara riktat mot framförallt adeln eller fogdarna. Såvida inte 

adelsmännen eller fogdarna som anklagades för betungande gårdsstädslar handlade i egenskap av 

kungen och var utsedda eller utvalda av kungen själv.

Ylikangas ståndpunkt att nästan alla uppror präglades av att upprorsmännen främst riktade sin ilska 

mot adeln och inte kungen, är enligt mig mindre framträdande för Dackeupproret. Upprorsmännen 

under Dackeupproret verkar tvärtom ha riktat sin kritik mot främst kung Gustav Vasa. Man var även 

beredd att söka en ny kung eller allians hos adelsmannen Svante Sture vilket ytterligare tyder på att  

kungen utgjorde ett större bekymmer för upprorsmännen än adelsmännen. I böndernas klagomål är 

det inte enbart adeln som man riktar direkta klagomål mot utan även i nästan lika hög grad mot 

exempelvis  fogdar  och  präster.  Därför  kan  det  sägas  att  Österbergs  linje  verkar  mer  trolig  för 

Dackeupproret än Ylikangas teori. För det Tyska bondeupprorets är det dock svårt eller komplicerat 

att applicera någon av dessa två teoribildningar då de tyska områdena saknade någon monarkisk 

kung  i  samma  utsträckning.  Den  Tyskromerska  kejsarens  maktstatus  var  förmodligen  inte  lika 

inflytelserika som en svensk monark, i de enskilda decentraliserade och mer självständiga tyska 

områdena.  Gemensamt  för  de  båda  upproren  var  dock  att  klagomålen  alltid  riktades  uppåt  i 

hierarkin,  om  dessa  var  decentraliserade  adelsmän  eller  en  centraliserad  kung  var  av  mindre 

betydelse för upprorsmännen, då målet verkar ha varit att uppnå optimal genomslagskraft. Desto 

högre man kunde nå med sina krav och klagomål, desto större var nog förhoppningen att också 

lyckas med sitt uppror. Det vill säga att få sitt missnöje och sina orättvisor besvarade och åtgärdade.

Ylikangas  förklaringar  till  upproren,  som  ansågs  bero  på;  ”skatteökning,  betungande 

tvångsarbete,  militär  börda  eller  utfodring  och  ökande  matpriser” stämmer  väl  överens  med 

upproren  studerade  i  denna  uppsats,  även  om militär  börda  förmodligen  kan  uteslutas  och  att 
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ökande matpriser inte säkert kan konstateras. Ökande matpriser skulle dock kunna falla inom ramen 

för  Dackeupprorets  klagomål  på  till  exempel  ollonskatten  (Tegel)  och  Tyska  bondeupprorets 

klagomål att till exempel måttsystemet för majs hade ändrats (Kempten-artiklarna, artikel 5) eller 

liknande. Samtidigt är denna förklaring egentligen inte särskilt revolutionerande i sammanhanget då 

dessa  förklaringar  likaväl  kan  stämma  överens  med  många  andra  konflikter  i  världshistorien. 

Självklart är det till exempel så att ett större skattetryck av naturliga skäl slår desto hårdare mot den 

fattigare delen av befolkningen. Lägg därtill på betungande tvångsarbete eller andra orsaker som 

ytterligare slår desto hårdare mot en fattig befolkning, som belastande utfodring eller  skenande 

matpriser,  och  det  blir  inte  svårt  att  inse  att  ett  större  missnöje  börjar  pyra  bland  de  mindre 

bemedlade och socioekonomiskt utsatta.

Harnesk verkar ha rätt i sin åsikt, där han menar att stor variation rådde mellan de tyska 

områdena när det kommer till folkligt inflytande och friheter. Detta märks även i upprorsmännens 

varierande klagomål som behandlar livegenskap och andra inskränkande rättigheter man klagade 

över.

Författaren till denna uppsatsstudie har även svårt att köpa de marxistiska teorier som har 

lagts fram som förklaring på upprorsproblematiken. Det främsta exemplet på de som stödjer den 

marxistiska teorin om en klasskamp lutar förmodligen mest åt det mest inflytelserika och radikala 

manifestet vid namn De Tolv Artiklarna. Men om De Tolv Artiklarna jämförs med de övriga (tyska) 

krav och klagomåls-artiklarna i denna studie blir det mindre troligt att samtidens bönder såg deras 

kamp som en klasskamp per definition. Samtliga tyska upprorsgrupper verkar inte ha haft som mål 

att  med revolutionära  eller  radikala  medel  störta  alla  rika  eller  andra  mer  socialt  inflytelserika 

grupper än de själva. Istället visar de andra tyska upprorsgrupperna på en tendens där man först och 

främst vill förmedla sina klagomål för att de ska rättas till, eftersom de gick emot gammal sed och 

lag eller Guds ord. Man verkar inte ha velat fördela upp adelns gods, marker eller undanröja adelns 

ekonomiska tillgångar, även om detta i vissa fall troligen hade varit ett indirekt resultat om deras  

klagomål och krav hade infriats.  Det  är  dock förståeligt  att  radikala  krav som avskaffandet  av 

livegenskap, kan användas i marxistiska teorier och påvisar en för tiden radikal samhällssyn.

Ett  annat  skäl  till  att  vara  skeptisk  till  en  dåtida  klasskamp  är  att  upprorsmännen  i  båda 

upprorskonflikterna,  till  synes  välkomnade  prästerligt  och  adligt  stöd  i  sin  upprorskamp.  De 

marxistiska  teorierna  är  ännu  mindre  gällande  för  Dackeupproret,  där  upprorsmännen  ideligen 

poängterar att de var villiga att betala skatt och visa trohet om kungen eller någon annan kunglig 

ersättare,  gick  med  på  att  rätta  till  orättvisorna  beskrivna  i  klagomålen.  För  Dackeupprorets 

upprorsmän var därför målet aldrig att bli helt fria från vare sig adelsmän eller kungamakt. Detta 

påvisar även legalismens betydelse för det medeltida samhället som forskningsläget påvisar. För det 
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Tyska bondeupproret kan liknande fenomen sägas ha funnits. Även här påvisade man sin tidigare 

rätt enligt motiveringar att det gick emot seder och gamla lagar, samt riktade klagomålen mot de 

som var ansvariga och ansågs ha förmågan att ”hjälpa” bönderna.

De  svenska  bönderna  verkar  ha  haft  en  närmare  och  mer  ömsesidig  relation  till  adeln, 

särskilt till lokala adelsmän, till skillnad mot de tyska bönderna. I många områden var den tyska 

bondens status, särskilt de livegna bönderna, mer klassad som en inskränkt ofri undersåte om ens 

det. En trolig förklaring till detta beror på att de svenska bönderna i större utsträckning än mot de 

tyska bönderna, ägde sin egen mark. De svenska allmänningarna var även desto friare att nyttja för 

den svenska bonden än sin tyska motsvarighet. Med detta sagt, existerade som sagt även legalismen 

i de tyska områdena men den hade en annan prägel och struktur än mot de svenska förhållandena.

Det som dock sticker ut mest från legalismens tankegångar, eller  i  alla fall  bryter dess tidigare 

mönster,  är  återigen  De  Tolv  Artiklarna  radikala  samhällsomdanings-agenda,  där  bönderna 

proklamerade att man inte skulle ha någon herreman över sig än Gud allena. Detta gör de Tolv 

Artiklarna  svåra  att  tolka  i  sammanhanget.  Om man  koncentrerar  sig  för  mycket  på  de  Tolv 

Artiklarna  ökar  de  religiösa  motiven  och  de  radikala  kraven  åtskilligt  mot  de  andra  krav  och 

klagomåls-artiklarna.  Men  jämför  man  den  sammanfattande  agendan  hos  samtliga  tyska 

upprorsgruppers artiklar framgår det att de Tolv Artiklarna utgjorde en relativt stor kontrast till de 

andra tyska upprorsgrupperna.

Slutord

En fråga som jag själv har funderat mycket på är om aktörerna i Dackeupproret inte var medvetna 

om det Tyska bondeupproret, två decennier tidigare . Även om det inte känns så troligt är det dock 

inte omöjligt att åtminstone kungens tyska tjänstemän var någorlunda införstådda med vad som 

hade utspelat sig nere i Tyskland och kanske insåg någon koppling till Dackeupprorets händelser. 

Av källorna att bedöma verkar det dock inte vara så. Kanske är det också därför som forskarläget 

aldrig har gjort någon större jämförande analys mellan Dackeupproret och det Tyska bondeupproret. 

Utan att ha något egentligt svar på detta, väljer jag att avsluta denna uppsats med några passande 

ord från historiker, sir Michael Howard, om att välja rätt sida i en konflikt;

"1. Gör inte det.

2. Om du gör det, välj noggrant.

3. Välj den sida som kommer att vinna och se sedan till att den gör det."425

425 Durschmied, 2000; 234.
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Sammanfattning
Denna uppsats har som syfte att genomföra en komparativ studie mellan upprorsmännens missnöje, 

såsom klagomål och krav under Dackefejden och det Tyska bondeupproret. Även upprorsmännens 

maktposition och trossyn används i denna komparativa studie för att undersöka hur upprorsmännen 

motiverade  sitt  missnöje.  Denna  studie  har  också  som  mål  att  kategorisera  och  särskilja 

upprorsmännens missnöje i två kategorier; krav, respektive klagomål. Denna metod verkar inte ha 

använts tidigare i historieforskningen kring uppror men ger förhoppningsvis en djupare inblick i hur 

upprorsmännen uppfattade sin samtid, både hur man argumenterade och motiverade med sina krav 

och klagomål, samt även vad man ville åstadkomma med upproret.

Forskningsläget  kring  upprorsproblematiken  är  massivt  och  det  existerar  idag  en  mängd  olika 

perspektiv  och teorier  kopplade  till  dessa  uppror.  De äldsta  teoriperspektiven verkar  kretsa  till  

sambandet till reformationen samt också marxistiska teoribildningar, även om dessa på senare år har 

starkt ifrågasatts inom historieforskningen. Forskningsläget kan på många sätt, åtminstone i större 

allmänhet, anses gälla för de båda upproren även om vissa teorier passar bättre än andra. Generellt 

är det nästintill omöjligt att lägga fram en teori inom forskningsläget som kan appliceras på flera 

uppror  utan  att  lokala  undantag  medges.  Uppsatsens  analys  bekräftar  även  bilden  av  att 

upprorsproblematiken är ett mycket komplext ämne och att det inte verkar finnas någon egentlig 

stark teoribildning som håller i det långa loppet. De mest framtydande förklaringsmodellerna som 

tas  upp  som  orsak  till  upproren  gäller  motståndet  mot  ett  framväxande  förtryck  av  alltifrån 

ekonomiska  till  politiska  agendor.  Dock  kan  detta  inte  sägas  vara  särskilt  unikt  mot  andra 

konflikthändelser i världshistorien. Uppsatsen poängterar även svårigheten att tolka alla krav och 

klagomål,  som förekommer i  de båda  upproren.  Då vissa  argument  och missnöjesyttringar  kan 

tolkas på flera olika sätt bidrar detta till att visa svårigheten med att studera upprorsproblematiken, 

något som också tas upp inom historieforskningen.

Källmaterialet som används i denna komparativa studie grundar sig för det Tyska bondeupproret på 

de artiklar som lades fram av olika lokala tyska upprorsgrupper som revolterade i de sydvästra 

delarna av det Tyskromerska riket. Anledningen till att källmaterialet begränsas till de sydvästra 

områdena  är  att  detta  geografiska  områden  hade  liknande  förutsättningar  med  de  svenska 

upprorsmännen under Dackeupproret. Det källmaterial som används för Dackeupproret är hämtade 

från de så kallade Vasa-krönikorna samt Gustav Vasas riksregistratur, den senare dock med viss 

begränsning.

Förhållandena  i  dåtidens  Sverige  och  Tyskland  uppvisar  anmärkningsvärda  skillnader  i  hur 

böndernas  friheter  och  rättigheter  såg  ut.  Medan  de  tyska  områdena  hade  en  mer  utpräglad 

livegenskap  med  marginellt  inflytande  och  ägandeskap,  uppvisar  de  svenska  bönderna  istället 

väsentligt  fler  friheter  och rättigheter  i  kombination med ett  större  jordägande.  Även om dessa 
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markanta skillnader existerade, och även syns i deras krav och klagomål, uppvisar båda områdena 

förvånansvärda likheter i sitt missnöje och framförallt i sitt sätt att motivera sina krav och klagomål.  

Medan klagomål utgör den främsta kategorin av missnöje för Dackeupprorets upprorsmän är krav-

kategorin av missnöje mer förekommande för det Tyska bondeupproret. De tyska upprorsmännen 

kan anses ha varit mer radikalt lagda, särskilt med tanke på De Tolv Artiklarna, där religiösa motiv 

var mest förekommande. Trots detta motiveras många krav och klagomål i både upproren med att 

de stred mot äldre seder och gammal lag och liknande, även om detta är mer framträdande under 

Dackeupproret.  Bland  krav  och  klagomålen  i  sig  kan  likheter  hittas  som  rörde  till  exempel 

fogdemissbruk,  betungande  gårdsstädslar  (gårdsarbete),  landgille  (hyra/arrende)  och  andra 

ekonomiska klagomål med mera. Bland klagomålen som istället skiljer bondeupprorens klagomål 

från varandra framträder främst de något mer radikala tyska upprorsmännens krav som gällde; jakt 

och  fiskerätt,  nyttjande  av  skog,  begränsad  rörelsefrihet  och  avskaffandet  av  livegenskap. 

Anledningen till  att  kraven är  mer förekommande för det Tyska bondeupproret  kan tyda på att 

relationen mellan tyska bönder och adel i regel var mer åtskild och mindre jämlik till skillnad mot 

de svenska böndernas förhållanden till sina adelsmän.

Medan de  tyska  upprorsmännen  i  regel  kämpade för  att  reformera  eller  införa  protestantismen 

genom Luthers tankegångar, kämpade de svenska upprorsmännen för att bibehålla eller återgå till 

katolska  seder  och  bruk.  Varför  dessa  distinkta  skillnader  existerade  mellan  de  båda 

upprorskonflikterna beror på att de svenska upprorsmännen identifierade reformationen med Gustav 

Vasa och som i sin tur utgjorde själva symbolen för en samhällsförändring som ansågs missgynna 

folkets  intressen.  För  de tyska områdena var  reformationen en mer  decentraliserad process  där 

Luthers tankegångar gav skäl och motiv till en legitim samhällsförändring. Kortfattat och med viss 

reservation  ville  de  tyska  upprorsmännen  införskaffa  sig  större  friheter  och  rättigheter  medan 

upprorsmännen under Dackeupproret istället ville bevara och försvara sina friheter och rättigheter, 

som i  ett  europeiskt  perspektiv  var  unikt.  Medan  de  tyska  upprorsmännen  i  större  skala  ville 

förändra samhället i grunden (även om detta inte är helt entydigt) ville Dackeupprorets upprorsmän 

helt uteslutande återgå till ett äldre levnadssätt med rådande status quo. Denna åsikt stärks när de 

svenska  upprorsmännen  ideligen  förklarar  att  de  är  villiga  att  betala  skatt  och  acceptera  en 

kungamakt så till vida kungen går med på att återgå till det som var gammalt och fornt. De tyska 

upprorsmännens radikalism kan samtidigt förklaras med att de utsattes för större förtryck och att 

deras  upprorskamp  var  mer  influerad  av  den  lutherska  reformationsläran  och  andra  radikala 

religiösa  upprorsledare.  I  mosats  till  detta  innehade  Dackeupproret  ingen  religiös  ledare  och 

reformationen var sen tidigare mer direkt kopplad och styrd under den växande centralmakten som 

man direkt bestred och som även symboliserade Gustav Vasas maktambitioner.
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Exkurs – Vidareutveckling
Hur svarade man på upprorsmännens krav och klagomål?
Det finns i en del fall, svar bevarade från de som upprorsmännens missnöje riktades mot, vilket 

skulle vara intressant att studera i en vidareutvecklande studie.  På så sätt skulle man få en större 

inblick i hur exempelvis adelsmännen besvarade upprorsmännens anklagelser om förändring och 

diverse orättvisor. Samt även få reda på hur vardera sida i konflikten agerade utefter hur deras svar 

hade formats och bemöts av vardera aktör.

JERP-metoden
Som läsaren kanske har märkt uppvisar JERP-systemet vissa svårigheter och begränsningar med att 

kategorisera varje enskilt klagomål. Men eventuellt kanske ett desto mer avancerat system eller helt 

enkelt med flera definitioner utöver Juridiska, Ekonomiska, Religiösa och politiska klagomål kan 

vara  något  för  en  vidareutvecklande  studie.  Oavsett  är  nuvarande  system  ett  bra  sätt  för  ett 

överskådligt perspektiv men lämnar säkert desto mer rum för debatt kring hur man generellt ska 

klassa senmedeltida/tidigmoderna klagomål, i större allmänhet.

Ledarrollen under senmedeltida konflikter och uppror
Svensk historieforskning har inte ägnat sig någon större tid åt att närmare studera ledarens eller 

ledarnas  roll  och egenskaper under de senmedeltida oroligheterna.426 Hur mycket vikt  man kan 

lägga på individuella aktörers orsak och verkan i konflikthärdar är aldrig en lätt fråga. Oavsett var 

man står i frågan kan man konstatera att särskilt inflytelserika historiska karaktärer faktiskt vid flera 

tillfällen  har  påverkat  historiens  utgång,  vare  sig  det  gäller  revolutionerande uppfinningar  eller 

militärpolitiska  beslut.  Jämförande  studier  mellan  inflytelserika  individer  är  dock  inte  en  ny 

företeelse,  redan den grekiske historikern Plutarchos (47 e Kr- 120e Kr) använde sig av denna 

metod.

Frågan är dock om en liknande jämförande analys kan göras mellan till exempel Dackeupprorets 

ledare Nils  Dacke och en av det  Tyska bondeupprorets  ledare som Thomas Müntzer.  En sådan 

jämförelse skulle kunna ge ny intressant kunskap och inblick om konflikterna i sig. Hur kunde till 

exempel Nils Dacke, en analfabetisk bonde utan politiskt inflytande, rikedom eller pengar, samla så 

pass  många människor i  nordens största  uppror? Det  som dock skulle  problematisera en sådan 

studie är vårt begränsade källmaterial om historiska ledarfigurer som tillhörde den förlorande sidan. 

Det  källmaterial  som  faktiskt  finns  att  tillgå  kring  dessa,  riskerar  att  vara  starkt  färgade  av 

”vinnarens historia” och präglas därför av en alltför begränsad och ensidig version av den aktuella 

426 Se till exempel Reinholdsson, 1998; 191-192.
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historiska händelsen och dess aktörer. Det är även möjligt att vår kunskap om Nils Dacke är alldeles 

för begränsad för en sådan jämförande studie.

Ytterligare källmaterial
Resultatet  på  analysen  kanske  hade  blivit  ett  annat  om ytterligare  källmaterial  hade  använts  i 

uppsatsstudien. För Dackeupprorets del skulle följande källmaterial tänkas vara av intresse för en 

liknande studie; Gustav Vasas riksregistratur, protokoll över Konungaräfsten i Småland 1545 men 

även dom-och tingsprotokoll och saköreslängder. Självklart skulle även tidigare obehandlade källor 

också vara av stort intresse.

Utländskt källmaterial

Inom Sveriges gränser verkar det fortfarande finnas ännu icke behandlade källor, se till exempel 

Dackefejden 1538-1543, i uppsatsens källförteckning. Men med tanke på alla de brev som verkar ha 

skickats  till  och  från  Tyskland  (Mecklenburg  etc)  borde  det  därför  finnas  utländskt,  tidigare 

obehandlat, källmaterial att studera. Det känns ganska troligt att till exempel de legosoldater som 

deltog i Dackeupproret och som nämns vid namn i källorna, bör ha lämnat efter sig någon form av 

information nere på kontinenten, som exempelvis dagböcker eller landsknechts-kontrakt etc.

Kronologisk och geografisk begränsning

Ett större tidsspann för en vidareutvecklad studie kan tas i  åtanke, då det inte kan uteslutas att 

flertalet klagomål kan ha existerat åtskilliga år innan upproren bröt ut. Man kan även tänka sig att 

en liknande djupstudie kan göras med ett desto mer begränsat geografiskt område i Tyskland.  Men 

en  liknande  geografisk  begränsning  för  Dackeupproret  blir  desto  svårare  då  klagomålen 

representerar  upprorsrörelsen som helhet  och inte  gör någon åtskillnad mellan klagomålen som 

representerade exempelvis upprorsgrupperna i Småland eller Öland.

Symbolism och ikonografi

Ikonografi skulle också kunna vara en möjlig väg för framtida historiestudier i ämnet. I Tyskland 

använde man sig exempelvis av en bondesko ”Bundschuh”, för att symbolisera sin kamp och skapa 

en gemensam grupp identitet.
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Militär struktur och organisation

Även utifrån ett militärhistoriskt perspektiv finns det möjligheter att vidareutveckla kunskapen om 

Dackeupproret.  Det  saknas  nämligen utförliga  studier  om hur  upprorsgrupperna  stred  mot  sina 

antagonister och vilken taktik och strategi man använde sig av på respektive sida. Upprorsgrupperna 

verkar ha föredragit gerillakrigföring, med bråtar, men i vilken utsträckning, och vilken beväpning 

hade man under den här tiden?

133



BILAGA
Bild 1

134



Bild 2

135



Bild 3

136



Bild 4

137



Käll- och litteraturförteckning

Otryckta källor
Erik Jöransson Tegels krönika

Förvaras som  Äldre samlingar  vid Universitetsbiblioteket Linnéuniversitet. Then stoormechtige,  

högborne  furstes  och  christelighe  herres,  her  Gustaffs,  fordom  Sweriges,  Göthes,  och  Wendes  

konungs etc. historia, vthi twå deeler författad / korteligen och samfärdheligen sammandragen och  

beskreffuen aff Erich Jörensson. Stockholm. 1622.

Tryckta källor
Svenska krönikor
Rasmus Ludvigssons stora krönika

Almqvist  J.  Historiska  Hanndlingar  del  20.  Kungliga  boktryckeriet,  P.  A.  Norstedt  &  söner. 

Stockholm. 1905.

Rasmus Ludvigssons lilla krönika, för åren 1542-1543.

Wikholm, K-E; Källkritiska studier i Gustav Vasatidens historia. Almqvist & Wiksells Boktryckeri 

AB.  Uppsala.  1942.  (Wikholm  utmålar  dock  felaktigt  Peder  Svart  som  författaren  till  denna 

krönika).

Per Brahes krönika

Ahnfelt, O;  Per Brahes den äldres fortsättning av Peder Svarts krönika. C W K Gleerup. Lund. 

1897.

Källor till det Tyska bondeupproret
Scott, T & Scribner, R; The German peasants´s war. A History in Documents. Humanity Books. 

USA. 1991.

Baylor, M; The German reformation and the peasants´ war. A brief History of Documents. Bedford / 

St. Martin´s. USA. 2012.

138



Alexander Steinvalls arkiv
Holmbergs manuskript

(Fotostatatexemplar  från  Dackeforskaren  Folke  Jacobsson.  Skriften  finns  på  Lunds 

Universitetsbibliotek).

Berättelse om oroligheterna i södra Swerige, til följe af  Nils Dackes upror, med flera märkeliga  

händelser, som sig under k. Gustaf d. I:s regering tildragit. Utgifwen efter et gammalt manuscript.  

Stockholm, tryckt hos Joh. Christ. Holmberg, : 1781.

Ursprunget till denna källa och förhållandet till de övriga Gustav Vasa-krönikorna, verkar inte ha 

behandlats inom historieforskningen. En snabbgranskning visar dock att  denna källa i  viss mån 

beskriver annat innehåll eller på ett skiftande sätt än hos de öviga krönikorna och kan med viss 

försiktighet och reservation  förmodligen  ses som en fristående åtminstone senare, tidigare okänd 

Vasa-krönika. Källan behandlar åren 1538-1560, dock saknas år 1540.

Fotostatexemplaret lämnar följande information om källans möjliga ursprung:  ”En borgmästare,  

Sven Larsson, ska ha skrivit en bok som kan tituleras ”Dacke-fejden 1538-1543.” Den lär finnas i  

utgåva från 1578 på Kungliga biblioteket.”

Enligt  Kungliga  biblioteket  finns  Berättelse  om oroligheterna i  södra  Sverige med signum Sv. 

Saml. Hist. G. I. 1700-1829. Boken Om Dackefejden 1538-43 (Whz. 3005) finns som manuskript 

på Riksarkivet, tillskriven Sven Larsson, borgmästare i Vadstena.

(Jan Ottosson, Kungliga biblioteket. (15-05-2013))

Martin Luthers verk;  Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna (Wider die räuberischen 

und mörderischen Rotten der Bauern) och  Om världslig överhet,  är hämtad från en samlingstext, 

adresserad  av;  Föreningen  Folkets  Hus,  Göteborg  1983.  Översättning  av  Per  Erik  Thunell. 

Bearbetning av Reine Svensson, Karlskrona 2003.

Litteraturförteckning
Adolfsson, M; Fogdemakt och bondevrede, 1500-1718. Natur & Kultur. Stockholm. 2011.

Alvemo, B; Dackefejden. Svenskt militärhistoriskt bibliotek, Luleå. 2006.

Alvemo, B; Nils Dacke – Vår okände kändis. Memini Förlag. Stockholm. 2011.

Andersson Palm, L; Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997: med särskild  

hänsyn till perioden 1571-1751. L. A. Palm. Göteborg. 2000.

Baylor, M; The German reformation and the peasants´ war. A brief History of Documents. Bedford / 

St. Martin´s. USA. 2012.

139



Behre, G mfl; Sveriges historia 1521-1809. Stormaktsdröm och småstatsrealitet. Liber. Stockholm. 

2003.

Berg, G; Bidrag till den inre statsförvaltningens historia under Gustaf den förste. Stockholm. 1893.

Berntson, M; Mässan och armborstet. Artos & Norma Bokförlag. Skellefteå. 2011.

Blickle, P, mfl; Resistance, Representation, and Community. ESF. Clarendon Press. 1997.

Carlsson, G; Engelbrekt, Sturarna, Gustav Vasa. Gleerups. Lund. 1962.

Dixon, C; The Reformation and the rural society.Cambridge University Press. 2002.

Durschmied, E; Vädrets makt. Bokförlaget Prisma. Stockholm. 2002.

Gustafsson, H; Nordens historia. Studentlitteratur, Lund. 1997.

Grimberg, C; Svenska folkets underbara öden. Norstedt & Söner. Stockholm. 1959.

Hallenberg, M; Kungen, fogdarna och riket.

Hansson, M; Det medeltida Småland. Historiska Media. Lund. 2008.

Hansson, M; Medeltida borgar. Historiska Media. Lund. 2011.

Harnesk, B; Den svenska modellens tidigmoderna rötter? Historisk Tidskrift 2002:1. (s. 78-90).

Hellström, H; ”En anskyvärt elak man”? Carlsson Bokförlag, Stockholm. 1999.

Johannesson, K; The Renaissance of the Goths in Sixteenth-Century Sweden. University of 

California Press. England. 1991.

Järv, H; Prometheus eld. Atlantis. Stockholm. 1998.

Katalaja, K; Northern revolts. Finnish Literature Society. Helsinki. 2004.

Källström, O; Medeltida kyrksilver från Sverige och Finland – förlorat genom Gustav Vasas  

konfiskationer. Almqvist & Wiksell Boktryckeri AB. Uppsala. 1939.

Larsson, B; Johannes Magnus latin letters. Lund University Press. Lund. 1992.

Larsson, L-O; Dackeland. Bokförlaget Diploma. Växjö. 1992.

Larsson, L-O; Gustav Vasa – landsfader eller tyrann. Prisma. Stockholm. 2002.

Larsson, L-O; Det medeltida Värend. Växjöbladets Boktryckeri, Hegeborns Tryckeri AB. Växjö. 

1964.

Larsson, L-O; Historia om Småland. Diploma. Växjö. 1974.

Larsson, L-O; Småländsk medeltid. Liber. Malmö. 1986.

Larsson, O, mfl; Smålands historia. Historisk Media. Falun. 2009.

Lindkvist, T & Sjöberg, M; Det svenska samhället 800-1720 – Klerkernas och adelns tid. 

Studentlitteratur. Lund. 2003.

Linge, L; Gränshandeln i svensk politik under äldre vasatid. Gleerup Lund. 1969.

Lundkvist, S; Gustav Vasa och Europa – Svensk handels- och utrikespolitik 1534-1557.

MacCulloch, D; The Reformation. Penguin Books. USA. 2003.

Miller, D; Armies of the German Pesant´s war 1524-26. Osprey Publishing. Storbritannien. 2003.

140



Marx K & Engels F; Det kommunistiska partiets manifest. Bokförlaget Nixon. Stockholm. 2009.

Nilsson, S; Krona och frälse i Sverige, 1523-1594. Gleerups universitets bokhandel. Lund. 1947.

Nyman, M; Förlorarnas historia. Veritas Förlag. Malmö. 2002.

Reinholdsson, P; Uppror eller resningar? Uppsala University Library. Uppsala. 1998.

Roberts, M; Gustav Vasa. Norstedt & Söner. Stockholm. 1970.

Sandström, A; Marthin Luther. Artos och Norma Bokförlag. Sverige. 2007.

Scott, D; Contesting the Reformation. Wiley-Blackwell. Singapore. 2012.

Scott, T & Scribner, R; The German peasants´s war. A History in Documents. Humanity Books. 

USA. 1991.

Scribner, B; Popular religion in Germany and central Europe, 1400-1800. Macmillan Press LTD. 

London. 1996.

Scribner, R, mfl; The German reformation -second ed. Palgrave Macmillian. China. 2003.

Scribner, R, mfl; The German Peasant´s war 1525 – New Wievpoints. Allen & Unwin. London. 

1979.

Stayer, J; The German peasants´ war and Anabaptist Community of Goods. McGill-Queen´s 

University Press. USA. 1991.

Steinvall, A; Slaget vid sjön Hjorten. Växjö Universitet (Linnéuniversitet). 2008.

Ylikangas, H; Klubbekriget. Atlantis. Stockholm. 1999.

Ylikangas, H;  The Historical Connections of European Peasant Revolt. Scandinavian Journal of 

history 1991:2 (s85-104).

Yrwing, H; Gustav Vasa, Kröningsfrågan och Västerås Riksdag 1527. C W K Gleerup. Lund. 1956.

Åberg, A; Nils Dacke och landsfadern. LTs förlag. Stockholm. 1960.

Åberg, A; Vår svenska historia. Natur och kultur. Stockholm. 1993.

Österberg,  E;  Folklig  mentalitet  och  statlig  makt.  Perspektiv  på  1500-talets  och  1600-talens  

Sverige. Scandia 1992:1. (s 81-102).

Österberg, E; Mentaliies and other realities, Essays in Medieval and Early Modern Scandinavian  

History. Lund University Press. Studentlitteratur. 1991.

I  Dackebygd,  En  bok  om  Visselfjärda. Utgiven  av  Visselfjärda  hembygdsförening.  Åkessons 

Tryckeri AB. Emmaboda. Årgång 1987 & 2004.

ESF studien The Origins of the Modern State in Europe, 13th to 18th Centuries,  finns publicerad i 

bokform; Blickle, P, mfl; Resistance, Representation, and Community. ESF. Clarendon Press. 1997.

141



Internet
James Scott

http://politicalscience.yale.edu/james-scott

(2012-12-12)

Ivan Svalenius – En Gustav Vasa-krönika.

http://cts.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/780/566

(www.scandia.hist.lu.se © Scandia 2008)

(2012-02-27)

Robert W (Bob) Scribner

Harvard University, Gazette: Historian Robert W. Scribner Appointed to Faculty of Divinity. 17/10, 

1996.

http://www.news.harvard.edu/gazette/1996/10.17/HistorianRobert.html

(2013-10-07)

The Independent– Obituary: Bob Scribner. 17/2, 1998.

http://www.independent.co.uk/news/obituaries/obituary-bob-scribner-1145324.html

(2013-03-28)

Michael G Baylor

Lehigh University.

http://history.cas2.lehigh.edu/content/michael-g-baylor

(2013-10-07)

Works of Frederick Engels; The Peasant War in Germany.

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/

(2013-04-24)

Svenska Akademins Ordbok (A-TYNA). OSA-projekt. Institutionen för svenska språket på 

Göteborgs universitet.

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

(2013-04-25)

142

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/peasant-war-germany/
http://history.cas2.lehigh.edu/content/michael-g-baylor
http://www.independent.co.uk/news/obituaries/obituary-bob-scribner-1145324.html
http://www.news.harvard.edu/gazette/1996/10.17/HistorianRobert.html
http://www.scandia.hist.lu.se/
http://cts.lub.lu.se/ojs/index.php/scandia/article/view/780/566
http://politicalscience.yale.edu/james-scott


Bildförteckning

Bild 1

Baylor, 2012; 2.

Bild 2

Baylor, 2012; 18.

Bild 3

Larsson, 1992; 41.

Bild 4

Vacker insida ur del 2 i Erik Jöransson Tegels krönika.

143


