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Kruunun ja talonpoikien välisen
vuorovaikutustutkimuksen alkuajoilta – 50 vuotta
Eva Österbergin väitöksestä
Petri Karonen

Ruotsalainen vaikutusvaltainen historiantutkija, emeritaprofessori Eva Österberg (s. 1942)
väitteli puoli vuosisataa sitten 20.11.1971 Lundin yliopistossa tutkimuksella Gränsbygd
under krig. Ekonomiska, demografiska och administrativa förhållanden i sydvästra Sverige
under och efter nordiska sjuårskriget (Bibliotheca Historica Lundensis XXVI. Lund: Lund
universitet, 1971). Väitöskirjan teema vaikuttaa otsikkonsa perusteella varsin perinteiseltä
historiantutkimukselta, sillä seitsenvuotisen pohjoismaisen sodan (1563–1570) aikoja oli
tutkittu jo jonkin verran ennen Österbergiäkin. Sota oli yksi useista Ruotsille tappiollisista
sodista, joita se kävi ennen kehittymistään 1600-luvun kuluessa Itämeren valtiaaksi ja
eurooppalaiseksi suurvallaksi. Tanska valloitti sodassa Ruotsin ainoan valtamerisataman eli
Älvsborgin, joka sijaitsi Göta-joen suulla Hallannissa. Sodan päätyttyä Ruotsi joutui
maksamaan Tanskalle valtavan korvauksen, jotta se saisi takaisin kipeästi tarvitsemansa
yhteyden Atlantille. Älvsborgin ensimmäiset lunnaat ja kaikkialta valtakunnasta kannettu
hopeavero kattavine luetteloineen on sittemmin ollut merkittävä tutkijoiden aarreaitta
aikakauden tutkimuksessa.

Österberg tutki nimenomaan Tanskan vastaisten rajaseutujen oloja Smoolannissa ja Länsi-
Götanmaalla ja osoitti alueiden kärsineen raskaasti sodan aikana. Pahimmilla alueilla kaksi
kolmesta tai jopa kaikki tilat olivat veronmaksukyvyttömiä (öde eli kameraalisesti autio) ja
osa jopa fyysisesti autioita eli käytännössä asumattomaksi tuhottuja. Tällainen tilanne tuli
valitettavan tutuksi vain hetkeä myöhemmin myös valtakunnan itärajalla, kun poltetun maan
taktiikkaa noudatettiin yleisesti Venäjää vastaan käydyn 25-vuotisen sodan aikana (1570–
1595). Tanskan ja Venäjän vastaiset rajaseudut erosivat kuitenkin merkittävästi toisistaan,
sillä tuolloisessa Etelä-Ruotsissa – esimerkiksi Skoone kuului vielä tuolloin Tanskaan –
sodasta toipuminen oli nopeaa.

Tanskan kuningas Fredrik II valtasi Älvsborgin vuonna 1563 Lähde: Wikimedia.
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Eva Österbergin väitöstyön erityinen arvo perustuu hänen siinä tekemiin havaintoihinsa
talonpoikien ja heiltä veroja keränneiden kruununvirkamiesten suhteista. Österberg selostaa
työnsä johdannossa (luku 4.2, s. 53–57) tiiviisti, aikakautensa yhteiskuntatieteelliseen
tutkimukseen viitaten, ”vuorovaikutusjärjestelmää” (interaktionssystem), josta hän on laatinut
myös kaavion. Siinä hän hahmottelee kokonaiskuvaa, jossa esitellään kruunun vaatimukset
verotulojen keräämisestä, veronkantajina toimineita kruununvouteja (agenter) ja muita
”aliagententteja” (subagenter) sekä paikallisyhteisöjen maksettaviksi koituvia rasituksia.
Kaaviossa mainitaan lisäksi paikallisyhteisöjen kruunulle esittämät valitukset ja vaatimukset
sekä kuninkaallisen majesteetin (toisinaan) niille myöntämät verovapaudet ja muut etuudet.
Myöhemmästä merkittävyydestään huolimatta näkökulma jää Österbergin työssä lähes
maininnan tasolle, kun päähuomio kohdistuu ennen muuta verotuksen muotoihin ja saantoon
1560–1580-luvulla ja toisinaan aina 1600-luvun alussakin.

Österberg pystyy silti osoittamaan työssään, että kruununvoudit ja hänen apurinsa pyrkivät
esimerkiksi verohelpotusten yhteydessä neuvottelemaan paikallisten kanssa, että verotuksen
ja verovapauksien kohdentumiseen saataisiin oikeudenmukaisuutta. Österberg tulkitsi, että
osapuolilla oli usein sekä keskinäistä vuorovaikutusta että konsensusta veronkannon
toteuttamisesta. Tässä mielessä Gränsbydg under krig oli perustana sittemmin paljolti
Österbergin kehittelemään malliin, jonka lähtökohta on, että varhaismodernissa Ruotsissa
hallitsevien ja hallittavien välillä oli aitoa vuorovaikutusta.

Österberg palasi vuorovaikutusteemoihin vasta toistakymmentä vuotta väitöksensä jälkeen.
Häneltä ilmestyi 1980-luvun puolimaista aina 2000-luvun alkuun lukuisia aihepiiriä
käsitelleitä artikkeleita (osin erikielisinä versioina), joista monet ovat osoittautuneet ajatuksia
herättäviksi ja runsaasti viitatuiksi (katso tämän tekstin kirjallisuusluettelo). Österbergin
näkemys ei kuitenkaan ole saavuttanut jakamatonta suosiota, vaan erityisesti niin sanottua
sotilasvaltionäkökulmaa (militärstat) painottaneet tutkijat esittivät osin varsin kirpeääkin
kritiikkiä vuorovaikutustutkijoita kohtaan. Vastakkainasettelu kumpusi siitä, että he
korostivat valtiollisen vallankäytön ja jatkuvan sodankäynnin alamaisille asettamia
vaatimuksia. Viimeaikaisessa historiantutkimuksessa on alettu entistä paremmin ymmärtää,
että niin vuorovaikutus- kuin sotilasvaltionäkökulmassa kyse on ideaalityypeistä, joille ei
puhtaaksiviljeltyinä löydy vastinetta todellisuudesta.

Petri Karonen on Suomen historian professori Jyväskylän yliopiston historian ja
etnologian laitoksessa. Karonen johtaa muun muassa Koneen Säätiön
rahoittamaa tutkimushanketta Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat:
Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta
Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020 (Hirsu).
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