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Abstract 

The French historian Marc Bloch is considered to be one of the masters of medieval history, 

particularly his creation Feudal Society has been an essential piece of work for everyone who 

desires a deeper understanding of the general feudal society. Bloch gives his readers a vivid 

and living picture of a society so far beyond our present that it is sometimes hard to keep in 

mind that this society is part of our legacy. At the same time Bloch endows his readers with 

the special historical outlook he and his successors has developed, the history of the 

mentalities. By reaching further back in time, to the Roman and Germanic cultures and the 

manorial system, he proves his point that the feudal society was build on the legacy of older 

structures and institutions.  

 

In the coming study I will disentangle the early feudal structure of power as Bloch has 

described it in his Feudal Society. The essence of this power structure is to find in the very 

characteristic tie between two men, the vassalage. It is therefore the nature of vassalage, with 

the heavily armed horseman and the relations between the lord and his vassal, which is going 

to be of primary importance for my study. In my quest for the vassalage´s spirit, Bloch´s 

underlying structures mentioned above will play a vital part in the understanding of this 

power structure that dominated the feudal society. If the reader keep this in mind the study’s 

name, Feudalism as a Phenomenon – The Peculiar Power in the Early Feudal Society, 

becomes clear.          
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1. INLEDNING 

Efter det Västromerska rikets undergång övertog de germanska kungadömena taktpinnen för 

Europas utveckling. Arvet från dessa båda civilisationer skapade de merovingiska och 

karolingiska dynastierna. Därefter framträdde… Ja, vilken stor civilisation följde i 

karolingernas spår? Än har inte den moderna statsmakten fötts, Solkungens ”staten det är jag” 

syns inte ens vid horisonten.     

 

Med det Karolingiska imperiets successiva sönderfall under 800-talet försvann statsmakten 

som samhällets främsta auktoritet och stöttepelare och en ny maktstruktur tog statens plats, 

feodalismen. Men hur utvecklades denna maktstruktur och förde den med sig något nytt? 

Denna enkla fråga sammanfattar hela min studies syfte, att belysa den säregna tidiga feodala 

maktstrukturen. 

 

För att utröna en förfluten tids egenartade maktstruktur kommer jag att använda mig utav 

feodalismens nestor, annaleshistorikern Marc Bloch. Den sociologantropologiska historiesyn 

som Bloch förespråkade ger de rätta förutsättningarna till att bena upp det komplexa feodala 

samhället.  

 

Betraktaren av den tidiga feodalismen möts av ett samhälle som var totalt genomsyrat av 

personliga beroendeförhållanden mellan människor samt avsaknaden av en stark statsmakt. 

Under dessa speciella förhållanden kom en synnerligen unik maktstruktur att skapas, 

förhållandet mellan en herre och dennes krigare, med andra ord vasallskapet; en organisk 

maktstruktur i ständig förändring och utveckling. Detta europeiskt säregna band mellan två 

människor i en våldsam omvärld kommer att vara min studies ”röda tråd”.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Jag vill med mitt arbete belysa de faktorer som enligt mentalitetshistorikern Marc Bloch 

utvecklade den europeiska feodalismen som stat- och samhällssystem. Dessa faktorer 

utvecklade ett visst styrelsesystem, feodalismen, som kom att karaktäriseras av ett militärt 

vasallskap. Mitt arbete kommer således att fokusera på de auktoriteter som utvecklades till att 

bli bärande element för det europeiska feodala systemet samt förhållandet mellan dessa och 
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deras underordnade. Eftersom både Bloch och jag använder oss av termen feodalism i dess 

bredaste bemärkelse, ett feodalt samhälle, så leder detta till att det feodala statsskicket är 

intimt förknippat med den medeltida människans levnadsmiljö. Detta får till följd att Blochs 

framställning av feodalismens grundläggande maktstrukturer mycket starkt färgas av olika 

sociala gruppers ömsesidiga beroende.  

Min studie syftar också till att ge en mer nyanserad bild av feodalismen och Europas tidiga 

medeltid än vad som vanligtvis förmedlas idag. Det europeiska samhälle som möter oss 

århundradena innan 1000-talet byggde inte på någon förstenad eller orörlig maktstruktur, 

långt därifrån. Över hela studien vilar Blochs ande då jag beskriver den europeiska 

feodalismen, med det säregna vasallskapet, som en levande maktstruktur i konstant 

förändring, skapad och upprätthållen av människor av kött och blod. Min undersökning 

kommer således att bli dubbel till sin natur då jag förmedlar feodalismens utveckling genom 

Blochs mentalitetshistoriska perspektiv.  

 

Den läsare som tidigare haft kontakt med mentalitetshistoria vet att dess förespråkare 

vanligtvis ger sig i kast med sin historieskrivning helt utan traditionella ämnesbegränsningar, 

Bloch är inget undantag.
1
 Jag vill med detta förklara mitt val att endast använda mig av en 

frågeställning, jag vill att läsaren ska få en känsla av Bloch i min undersökning, en levande 

historia.  

 

Den fråga som min studie kommer att kretsa kring är; Hur beskriver Marc Bloch, ur sitt 

mentalitetshistoriska perspektiv, den tidiga feodala maktstrukturens ursprung och särart? 

 

1.2 Metod och källmaterial 

Jag kommer att använda mig av en historiografisk studie med metodinriktning då jag söker 

besvara min frågeställning.  Min undersökning består således av att ur publicerad litteratur 

finna den egenartade feodala maktstrukturen. På grund av min studies natur kommer 

grundvalen av denna att ligga på två välkända, nedan beskrivna, medeltidsskildringar av den 

franske mentalitetshistorikern Marc Bloch. Genom att inrikta min studie på en 

mentalitetshistorikers perspektiv av den nämnda maktstrukturen uppstår dock oklarheter kring 

ett antal begrepp, främst i hur vi ska tolka mentalitetshistoria samt feodalism. För att klargöra 

                                                      
1
 För dem som är obekanta med mentalitetshistoria kan nämnas att jag i mitt teoriavsnitt berör detta vidare, inte 

minst Blochs roll i denna. 
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mentalitetshistorian använder jag mig av litteratur som på ett övergripande sätt berör dess 

utveckling samt innehåll. Vad gäller belysningen av begreppet feodalism får Dick Harrison en 

framträdande roll.  

 

Facklitteraturen kring mentalitetshistorian kommer användas i det syfte att informera läsaren 

om vilket utgångsläge jag har för denna studie. Att läsaren får en korrekt och förstålig bild av 

det mentalitetshistoriska arbetssättet är mycket viktig för min undersökning. Vidare kommer 

läsaren finna att specificeringar av Blochs historieperspektiv och historieskrivning frekvent 

förekommer och upptar en stor del av de förestående avsnitten innan min undersökning. 

Syftet med detta är att läsaren ska få en så klar bild som möjligt av Bloch som historiker, detta 

då det är dennes historiesyn som används som utgångspunkt i min undersökning. Nedan 

beskriver jag mitt litteratururval mer ingående och hur jag har valt att bearbeta detta utefter 

kvalitativa principer. 

 

1.2.1 Urval och bearbetning: Marc Bloch 

De två numera ”klassiska” verken om medeltiden som Bloch författade under 1930-talet, 

Feudal Society I: The Growth of Ties of Dependence samt Feudal Society II: Social Classes 

and Political Organization kommer att utgöra själva stommen för min studie. Dessa två verk 

ska ses som sammanhängande och är ursprungligen utgivna under åren 1939- 40 med det 

gemensamma namnet La société féodale, (engelsk översättning, Feudal Society). För 

enkelhetens skull kommer jag hädanefter i texten hänvisa till Feudal Society I respektive 

Feudal Society II då jag specifikt talar om böckerna och vill åtskilja dessa, vid de tillfällen jag 

hänvisar till Blochs verk som helhet benämner jag endast verken som Feudal Society.  

 

Medeltidsforskaren T.S. Brown har författat förordet, från 1989, till Feudal Society och 

sammanfattar där vilken inverkan detta haft på historieskrivningen i allmänhet samt den mest 

framträdande kritiken mot Blochs historieskrivning och hur vissa av Blochs historiska 

utgångspunkter har kommit att revideras i och med nyare forskning. Brown pekar på att 

Blochs mentalitetshistoria har anklagats för en osammanhängande kronologi, något som 

Bloch själv också erkänner men inte bekymrar sig nämnvärt om. För Blochs syn på historian 

som ett levande väsen går enligt honom själv inte att inordna inom några tidsramar, i 

synnerhet då den historiska utvecklingen inte är linjär och likformig. En iakttagelse jag gjort 

är dock att det ligger i mentalitetshistorians natur att vara ”okronologisk” eftersom de ofta 
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behandlar ämnen tematiskt istället för kronologiskt. Trots att jag förstår Blochs tanke bakom 

ett denna okronologiska historia upplever jag detta som en försvårande omständighet eftersom 

det inte ger mig några fasta ”hållpunkter” att strukturera upp min studie kring. I min 

undersökning kommer jag dock att försöka skapa en viss struktur av Blochs tankar och 

inordna dessa i ett hanterbart perspektiv för att sedan i min diskussion reflektera över dessa i 

ett helhetsperspektiv.     

 

1.2.2 Urval och bearbetning: Övrig litteratur 

Då varken mentalitetshistorian i allmänhet, eller Blochs historieperspektiv i synnerhet, är helt 

enkelt att kortfattat redogöra för har jag valt att ge den engelska professorn Peter Burke med 

sin Annales skolan – En introduktion (2006) en framträdande plats i min redogörelse. Burke 

själv är en varm anhängare av social- och kulturhistoria och är idag professor emeritus vid 

University of Cambridge samt ledamot vid Emmanuel College (underställt University of 

Cambridge). Som komplement till Burke använder jag mig av en mer övergripande litteratur 

som Anders Florén och Henrik Ågrens Historiska undersökningar – Grunder i historisk teori, 

metod och framställningssätt (1998); Dick Harrison På Klios fält – Essäer om historisk 

forskning och historieskrivning (2000); religionshistorikern Lena Roos Att studera medeltiden 

(2008) samt två artiklar ur just mentalitetshistorikerna Jaques Le Goff och Pierre Noras Att 

skriva historia – Nya infallsvinklar och objekt (1978). 

 

Vidare kommer jag att använda mig sporadiskt av boken Krigarnas och helgonens tid – 

Västeuropas historia 400-800 e.Kr. (1999) samt Europa i världen – Medeltiden (2003), båda 

verken är skrivna av professor Dick Harrison, som har medeltidshistoria som sitt 

specialområde. Mitt främsta syfte är att använda Harrison som komplement i min strävan att 

ge en så korrekt bakgrund som möjligt för läsaren till feodalismens uppkomst och dess 

användning som generellt begrepp på ett samhälle. Att jag använder Harrison som en sorts 

skiljeman bygger till viss del på hans erkända auktoritet inom ämnet, men också på det 

faktum att hans bok rymmer mycket av det som Blochs kritiker tagit fasta på. Till 

bakgrundskapitlet använder jag mig också av verket Tusen år i Europa 1000 – 1300 författad 

av medeltidshistorikerna Kim Esmark och Brian Patrick McGuire verksamma vid Roskilde 

universitet. Esmarck har en social och antropologisk inställning till historien och McGuire 

arbetar med sociala och spirituella relationer ur ett mentalitetshistoriskt perspektiv. 
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1.3 Avgränsningar 

Som läsaren förstått ligger det i min undersöknings natur att vara starkt kopplad till de urval 

och avgränsningar gjorda av Marc Bloch, vars Feudal Society jag använder som utgångspunkt 

för min undersökning.  

 

1.3.1 Tidsavgränsning 

Bloch själv preciserar sin undersökning till att röra sig inom tidsrymden från mitten av 800-

talet fram till de första decennierna av 1200-talet. Vidare indelar Bloch sin tidsperiod med 

begreppet ”de två feodala åldrarna”. De dryga 200 åren mellan mitten av 800-talet fram till 

1000-talets mitt benämner han som ”den första feodala åldern” och tiden mellan 1000-talets 

mitt fram till de första decennierna av 1200-talet benämns således som ”den andra feodala 

åldern”. Det som skiljer sig mellan dess två perioder är i vilken riktning samhällsutvecklingen 

rör sig. Det är under den första feodala åldern som den säregna feodala maktstrukturen i 

vasallförhållandet utvecklas, följaktligen är det denna tidsperiod som är mest relevant för min 

undersökning. Som läsare är det viktigt att alltid ha denna indelning i åtanke för att förstå 

Blochs något speciella tidsperspektiv och min studie av denna. 

 

I mitt bakgrundsavsnitt kommer jag att frångå denna huvudsakliga epokindelningen. Med 

hjälp av Esmark, McGuire och Harrison ger jag då en bild av århundraden innan Blochs första 

feodala ålder. Detta för att läsaren ska få en snabb inblick i det samhälle som låg till grund för 

Blochs studie.  

 

1.3.2 Rumsavgränsning 

Rent rumsligt står de västra och centrala delarna av Europa i fokus för Blochs undersökning 

av feodalismen. Bloch beskriver dock ingående skillnader och variationer i det feodala 

systemet och placerar de mest grundligt ”feodaliserade” samhällena till norra Frankrike, 

trakten längs med floden Rehn samt området Schwaben i sydvästra Tyskland. Trots 

feodalismens otaliga lokala och regionala variationer menar Bloch att det finns vissa 

grundläggande karaktärsdrag i detta samhällssystem. Det är just dessa fundamentala drag som 

är intressanta för min studie. Det är dock inte för mig möjligt att under en C-uppsats beskriva 

de regionala och nationella variationer som ändock uppkom i dessa grundläggande feodala 

maktstrukturer, feodalismens generella strukturer visar sig helt enkelt inte lika tydligt i 
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England, Sydfrankrike och östra Tyskland som i de ovan nämnda mest ”feodaliserade” 

områdena av Europa, enligt Bloch. För att göra mitt ämne hanterbart kommer jag därför att i 

rum avgränsa min undersökning till de områden i Europa där Bloch anser att feodalismen var 

mest utbredd och tydligast formade samhället, således norra Frankrike, Rehnländerna och 

Schwaben. Vid de tillfällen som jag frångår denna rumsavgränsning så är det i syfte att 

tydliggöra ett visst fenomen som finns inom denna feodalismens högborg.  

 

1.3.3 Fenomenavgränsning 

Min studie är något speciell då den avser att belysa feodalismens säregna maktstruktur ur 

Blochs mentalitetshistoriska perspektiv. För att underlätta för läsaren anser jag det därför 

värdefullt att tydligt uttala vad min studie koncentrerar sig på.  

 

Inom den europeiska feodalismen finns det tydliga spår och avtryck ifrån tidigare kulturer och 

strukturer men dessa strukturella arv skapar också något nytt. I min undersökning kommer jag 

därför att använda mig av vissa äldre institutioner som exempelvis staten och ättens betydelse 

i samhället, men jag gör det i syfte för att belysa den nya maktstruktur de frambringar. I 

centrum för denna nya maktstruktur står vasallskapet, ett band mellan en herre och dennes 

underordnad som kom att ge den europeiska feodalismen ett mycket säreget drag. Vidare 

använder jag mig i huvudsak av en tematisk framställning av de kulturella och samhälliga 

institutioner som vasallskapet utvecklades ur samt vilade på. Detta för att i mitt avslutande 

undersökningsavsnitt kort beröra ett av vasallskapets tydligaste avtryck i historien.  

 

Jag vill också här göra läsaren uppmärksam på Blochs mycket sparsamma beskrivningar av 

den kristna kyrkans roll i det feodala samhället, något han fått utstå hård kritik för. T.S. 

Brown ser en möjlig förklaring till Blochs skrala kyrkliga perspektiv i hans judiska uppfostran 

och arv.
2
 Min studies syfte är dock inte att kritiskt granska Bloch som mentalitetshistoriker 

utan ett försök att urskilja dennes tankar kring den tidiga feodala maktstrukturen. 

 

1.4 Teori 

Den teori som jag använder mig av för att belysa den första feodala ålderns maktstruktur är 

Marc Blochs mentalitetshistoria. En viktig förutsättning för förståelse av min studie är således 

                                                      
2
 Bloch, 2001 s. xviii 
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att läsaren har klart för sig vad begreppet mentalitetshistoria innebär samt hur en 

mentalitetshistoriker arbetar.  

För den som inte är bekant med detta kan mentalitetshistorien, i värsta fall, te sig som 

förvirrande och ogreppbar. Till problematiken hör också att Marc Bloch var en av pionjärerna 

inom denna forskningsgren och som på grund av sitt oblida öde (Bloch var aktiv inom den 

franska motståndsrörelsen och avrättades av Gestapo den 16 juni 1944)
3
 tyvärr inte kom att få 

uppleva dess fulla utveckling och blomstring under 1960- och 70-talet. Med detta i åtanke är 

det lättare att förstå Blochs perspektiv på historien och få en ”smak på” mentalitetshistoria 

genom att belysa den historiska disciplin han och vännen Lucien Febvre tillsammans 

utvecklade, den så kallade Annalesskolan.  

 

1.4.1 Annalesskolan och mentaliteterna 

Peter Burk menar att utvecklingen av Annalesskolan under 1920-talet var en av flera 

reaktioner som riktades mot den traditionella, politiskt inriktade, historieskrivningen. Målet 

för denna nya disciplin var att i en tvärvetenskaplig anda problematisera och analysera de 

historiska mänskliga verksamheterna.
4
 Rörelsen fick sitt namn efter tidsskriften Annnales 

d’histoire économique et sociale, denna skrift blev ett medium för Fabvre och Bloch där de 

kunde sprida sin kritik gentemot den traditionella historieforskningen samt agitera för deras 

nya forskningsmetod och historieperspektiv.
5
 Bloch själv var mycket inspirerad av sociologen 

Ѐmile Durkheim men också historisk geografi samt antropologi kom att påverka honom i hans 

historieforskning. En mycket viktig faktor i utvecklandet av Annalesskolan var den miljö som 

både Bloch och Febvre vistades i under 1920- och 30-tal, nämligen universitet i Strasbourg. 

Här kunde de båda odla sitt gemensamma intresse för en historieskrivning som hämtat sina 

källor från ett brett urval av vetenskaper. Långa och öppenhjärtliga samtal mellan de två och 

med forskare från andra vetenskapsdiscipliner var en viktig källa till inspiration,
6
 som 

exempelvis antropologen och filosofen Lucien Lévy-Bruhl och psykologen Charles Blondel. 

Burke framhåller ett mycket intressant påstående att Bloch blev influerad att tala om de 

”primitiva mentaliteterna” av Lévy-Bruhl. Trots att Bloch inte använde sig frekvent av 

begreppet ”mentaliteter” så menar Burke att dennes bok Les rois thaumaturges (Den kungliga 

                                                      
3
 www.ne.se sökord: Marc Bloch 

4
 Burke, 2006 s. 21 f. 

5
 Odén, 1978 s. ff. 

6
 Burke, 2006 s. 39 f. 

http://www.ne.se/
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handpåläggningen) från 1924 var: ”… ett pionjärbidrag till det vi nu kallar 

»mentalitetshistoria».”
7
 

 

Florén och Ågren belyser dock att innebörden av begreppet ”mentaliteter” skiljer sig åt mellan 

olika historiker. Vissa definierar begreppet så att det enbart gäller ett helt samhälles eller en 

epoks mentalitet medans andra talar om regions och klassmentalitet.
8
 Som min undersökning 

kommer visa använder Bloch begreppet på båda plan genom att han beskriver ett samhälles 

eller en tidsepoks mentalitet samtidigt som han urskiljer olika sociala gruppers mentaliteter.   

 

1.4.2 Bloch som föregångsman 

Burke framhåller att Annalesskolan från början var inriktad på en ekonomisk och social 

historia.
9
 Detta är en uppfattning som delas av Florén och Ågren, som påpekar att det inte var 

förrän under 1970-talet som annaleshistoriker på allvar började använda sig av begreppet 

mentaliteter.
10

 Burke menar att Bloch i mångt och mycket från början var en 

ekonomihistoriker men som kom att bli något av en ”totalhistoriker”. I Blochs idag mest 

kända verk Feudal Society visar Burke hur han släpper på alla tidigare områdesavgränsningar 

och beskriver det feodala samhället som en helhet, det som vi idag skulle beskriva som 

feodalismens kultur.
11

 En sådan bred historisk utgångspunkt krävs enligt medeltidshistorikern 

Jaques Le Goff, som för övrigt tillhör ”den tredje generationen” annaleshistoriker, när han 

fastslår att: ”Mentaliteternas historia kan inte ge resultat om den inte är fast knuten till 

kultursystemens, trossystemens, värdesystemens och de intellektuella resursernas historia där 

mentaliteterna har formats, levt och utvecklats.”
12

 Vidare är benämning av Blochs Feudal 

Society som ett kulturhistoriskt verk är intressant då den inkluderar Blochs uppfattning om de 

feodala maktstrukturernas personliga beroendeförhållanden mellan människor i ett större 

samhällsperspektiv. Harrison beskriver också hur en ny kulturhistoria tagit form under den 

senare delen av 1990-talet där han menar att dess förespråkare mycket diffust blandar 

mentaliteter och tankemönster och benämner detta för en specifik civilisations ”kultur”.
13

  

Även om det finns vissa likheter med detta nya kulturhistoriska perspektiv och Blochs 

historiesyn så måste de särskiljas. Enkelt uttryckt så tar inte den nya kulturhistorien hänsyn till 

                                                      
7
 Burke, 2006 s. 42 

8
 Florén och Ågren, 1998 s. 135 

9
 Burke, 2006 s. 43 

10
 Florén och Ågren, 1998 s. 135 

11
 Burke, 2006 s. 45 ff. 

12
 Le Goff, 1978 s. 257 

13
 Harrison, 2000 s. 158 ff. 
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andra faktorer i den historiska utvecklingen, som exempelvis politik och demografi, i samma 

utsträckning som Bloch och Annales traditionen gör. Som läsaren sett av genomgången kring 

Blochs lite svårdefinierade historieskrivning så är det inte alldeles självklart att benämna 

honom som mentalitetshistoriker, begreppet kulturhistoria ligger också nära till hands, i 

synnerhet för att beskskriva hans Feudal Society som är så central för min studie. För att 

undvika förvirring och missförstånd upplyser jag därför läsaren om att jag i min studie 

benämner Bloch som en mentalitetshistoriker. Detta av den enkla anledningen att han i mångt 

och mycket var en av fäderna till mentalitetshistorien samt att han bedriver sin forskning i 

dess anda. 

 

Som ovan nämnt var Blochs Les rois thaumaturges ett banbrytande verk och Burke urskiljer 

tre särdrag i detta verk som på ett eller annat sätt kom att forma kommande annaleshistorikers 

arbetssätt. För det första använder sig Bloch av ett långt tidsperspektiv, detta gör att han kan 

gripa tag i ett fenomen, exempelvis den kungliga handpåläggningen, och sedan följa detta 

genom århundraden, detta perspektiv kom Fernand Braudel sedermera att benämna som 

”historia på lång sikt”. För det andra så applicerade Bloch den samtida psykologin på dåtidens 

människor då han talade om ”kollektiva illusioner” och ”religiös psykologi”. Slutligen är det 

Blochs benägenhet för jämförelser, hans komparativa historia, av ett och samma fenomen 

mellan olika länder och kulturer som utmärker sig.
14

 Vidare menar Burke att i synnerhet 

Blochs komparativa historia är ett arv ifrån en av sociologins fäder, fransmannen Ѐmile 

Durkeim som uppmuntrade till generaliseringar och jämförelser.
15

 

 

1.4.3. Den nya historieskrivningens mottagande 

Burke menar att Annalesskolan tidigt mötte ett begreppsligt och språkligt hinder då den 

introducerades för de engelska historikerna. Det fanns också fundamentala skillnader mellan 

det franska och engelska förhållningssättet till historia, där den franska ”helhetshistorien”, den 

holistiska, inte föll i god jord hos den engelska ”individkoncentrerade” historien. Burke 

påpekar att engelska recensenter av annaleshistoriker under 1940- och 50-talen var 

oförstående inför, de nästintill oöversättbara, begrepp som exempelvis mentalités collectives. 

Detta tillsammans med de avgörande skillnaderna i historiskt tankesätt fick till följd att 

Annalesskolan klassades som obegriplig och att de engelska historiker som under 1960-talet 

ställde sig bakom sina franska grannar, Burke var en av dem, sågs som ”en kättersk 

                                                      
14

 Burke, 2006 s. 39 f. 
15

 Burke, 2006 s. 146 
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minoritet.”
16

 Intressant är dock att Bloch var den ende som mottogs och uppskattades av de 

engelska historikerna. Burke menar att detta var en följd av hans intresse för den engelska 

historien, i sin komparativa historia, samt hans fallenhet för underdrifter, hans språkbruk var 

mer engelskt till sin natur, som gjorde att han sågs som en duglig ekonomihistoriker med 

medeltiden som specialområde.
17

 

 

Inom marxistiska kretsar mottogs dock Annalesskolan med mer öppna armar. Burke ger 

exempel på hur polska historiker, som av tradition var ekonomiskt och socialt inriktade, redan 

under 1930-talet startade en inhemsk tidskrift i mentalitetshistorisk anda. Vidare beskriver 

Burke att marxistiska historiker överlag varit positivt inställda till Annalesskolans perspektiv 

på historia. Detta då det gav dem en chans att förklara den historiska utvecklingen i enighet 

med den marxistiska ideologin.
18

 Den marxistiska tron på att utvecklingen är totalt underställd 

de ekonomiska och sociala förhållandena delades dock inte av varken Bloch eller Febvre. 

Båda två var, i olika grader, voluntarister, de ansåg alltså att den mänskliga vilja var fri och 

kunde påverka den historiska utvecklingen. Hos företrädare för den andra generationens 

annaleshistoriker finns det dock exempel på hur det deterministiska tänkandet ökade på 

bekostnad av de individuella människornas möjlighet till påverkan, Fernand Braudel är ett 

sådant exempel.
19

  

 

1.4.4 Annalesskolans avtryck 

Religionshistorikern Lena Roos ger exempel på hur forskare och studenter ska förhålla sig till 

religiösa texter tillkomna under medeltiden och menar att man allmänt inte kan stämpla en 

specifik källtext som bra eller dålig då detta avgörs av vilken sorts information som eftersöks. 

Roos framhåller att källtexter som exempelvis äganderätt berör speglar dåtidens allmänna 

föreställningar och kan användas för att förstå de dåtida människornas mentalitet, ett begrepp 

som hon definierar som ”… mer omedvetna tankestrukturer som genomsyrar hela 

samhället.”
20

 Det ovanstående referatet anser jag visa på ett av Annalesskolans tydligaste arv, 

förståelsen och erkännandet av omedvetna strukturer, mentaliteter, som påverkar samhället. 

 

                                                      
16

 Burke, 2006 s. 130 
17

 Burke, 2006 s. 129 f. 
18

 Att den historiska utvecklingen är deterministisk och styrs utav klasskampen över samhällets 

produktionskrafter. Den mänskliga viljan är således maktlös och kan inte påverka utvecklingen. 
19

 Burke, 2006 s. 146 f. 
20

 Roos, 2008 s. 22 
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Burke beskriver hur Annalesskolans ”totala” och tvärvetenskapliga historieskrivning och dess 

syn på de kollektiva mentaliteterna som en drivande kraft i samhället påverkat en rad andra 

vetenskapliga discipliner förutom historieämnet. Burke menar att begreppen arkeologi och 

genealogi som filosofen Michel Foucaults skapade har en del av sitt ursprung i 

mentalitetshistorien, detta genom sitt fokus på det kollektiva tänkandet och den längre 

tidsaspekten. I synnerhet är det inom tre vetenskaper som Annalesskolans tänkesätt fått ett 

stort genomslag: geografin, sociologin och antropologin. Burke påpekar dock att dessa 

influenser främst hämtats ifrån den ”andra generationens” annaleshistoriker, Braudel. Burke 

lyfter dock fram Blochs Les rois thaumaturges som en stor inspirationskälla för Witchcraft, 

Oracles and Magic (1937) som belyser azande-folket i Centralafrika, skriven av den högt 

aktade antropologen Evans-Pritchard.
21

 

 

Slutligen vill jag framhäva ett av Annalesskolans mest utmärkande arv, det tvärvetenskapliga 

perspektivet. I sin jakt på, det något oskarpa, begreppet ”mentaliteter” och den ”totala 

historien” sökte dessa historiker inspiration ifrån exempelvis sociologin, antropologi och 

geografin. Burke framhäver här Blochs studie från 1931 Les caractères originaux de l'histoire 

rurale française, ”Om den franska landsbygdens historia”, som ett verk i tvärvetenskaplig 

anda.
22

 T. S. Brown beskriver den skuld dagens historiker har till Bloch i och med skapandet 

av en sociologisk historia, där sociala grupper direkt påverkar den historiska utvecklingen, 

med orden: ”... to some extent we are all Blochians now ...”
23

 

 

1.5 Definitioner 

Då jag eftersträvar en mycken tydlighet och förståelse har jag valt att dela in resonemanget 

kring feodalismen i fyra definitionsavsnitt samt ett avslutande avsnitt kring begreppet makt. 

Jag anser det nödvändigt för min studie, och tacksamt för läsaren, att grundligt tala om samt 

utreda vilka perspektiv jag har angående fenomenet feodalism. I de två först nedanstående 

avsnitten kommer jag att definiera begreppet feodalism samt redogöra för kritiken av Blochs 

uppfattning om feodalismens uppkomst. I de tredje och fjärde avsnitten använder jag mig av 

Dick Harrison som en ”auktoritativ stöttepelare” för att fastslå mitt användande av termen 

feodalism. Avslutningsvis belyser jag begreppet makt.  

 

                                                      
21

 Burke, 2006 s. 138 
22

 Burke, 2006 s. 145 
23

 Bloch, 2001 s. xix 
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1.5.1 Europa innan feodalismen 

Senare års historiska studier har kraftigt förminskat invasioner av vikingar, muslimer och 

ungrare som en avgörande betydelse för utvecklingen av feodalismen i Väst och 

Centraleuropa. Invasioner, plundringståg och kolonisering av muslimer, ungrare och vikingar 

(koloniseringen gäller i första hand vikingarna) under den första feodala åldern ansåg Bloch 

vara en avgörande faktor för feodalismens utveckling,
24

 idag har dessa reviderats till att i 

bästa fall haft en pådrivande effekt på det feodala samhällets utveckling. Detta faktum belyser 

även T. S. Brown i sitt förord till Feudal Society då han fastslår att; ”Bloch’s view that 

feudalism had a swift birth will no longer stand ...”
25

  

 

1.5.2 Feodalismen som begrepp 

Jag anser att detta begrepp som har en sådan central och framträdande roll i min undersökning 

är i behov av en närmare definition och förklaring. Som väntat kommer jag att använda mig 

av Blochs tolkning av begreppet. Då denna uppfattning fått utstå en del kritik finner jag det 

lämpligt att tydliggöra för läsaren vad begreppet feodalism innebär för Bloch. Både Brown 

och Bloch belyser denna ”definitionsproblematik”, något som visar på vikten av en ömsesidig 

förståelse om vad som avses med ett sådant centralt begrepp, risken är annars att läsaren och 

skribenten inte relaterar till samma fenomen.  

  

En kort sammanfattning av kritiken mot Bloch är att denne använder termen feodalism alltför 

vidlyftigt och att det är inkorrekt att tala om det feodala samhället. Kritikerna vill således sätta 

betydligt snävare ramar kring begreppet feodalism och endast göra det giltigt för förhållandet 

mellan vasallen och dennes herre. I fokus för detta förhållande står överenskommelsen av 

makten över rättsskipningen för ett specifikt område, feodum, i utbyte mot trohet och militärt 

understöd då ens herre kräver detta.
26

  

 

Som ovan nämnt applicerar Bloch termen på hela samhället och menar att de bönder som 

arbetade på fälten var en lika stor del av feodalismen som de godsherrar de utförde 

dagsverken åt, det fanns således en ömsesidig relation mellan dessa grupper. I Blochs 

framställning får feodalismen fungera som beteckningen på en epoks generella statsskick och 

samhällsform, där i synnerhet människors relation till, samt beroende av, varandra spelar en 

                                                      
24

 Bloch, 2001 s. 54 ff. 
25

 Bloch, 2001 s. xvii 
26

 Bloch, 2001 s. xiv f. 
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framträdande roll. Brown visar också på att inte heller den mest hårdnackade kritiker kan 

förneka att dessa relationer människor emellan var en viktig del i det feodala samhället.
27

  

 

Slutligen menar Bloch att historikern är tvunget att använda sig av allmänt accepterade 

begrepp i sina studier för att över huvud taget kunna beskriva ett fenomen, även om dessa inte 

alltid vilar på en välavvägd grund.
28

 Fokus för min undersökning läggs som bekant just på det 

förhållande som en del kritiker vill begränsa begreppet feodalism till, vasallförhållandet. Trots 

detta delar jag inte den snäva benämning på feodalismen gällande enbart detta förhållande. 

Min uppfattning är att just vasallförhållandet är en egenartad maktstruktur, men då denna 

sociala struktur påverkar det övriga samhället, med piska och morot, går det utmärkt att tala 

om ett feodalsamhälle. 

 

1.5.3 Den tidiga medeltiden 

Den uppmärksamme läsaren har säkerligen noterat att Harrisons och Blochs böcker inte 

behandlar samma tidsperiod, grovt sett så behandlar Harrison de århundraden som försiggår 

Blochs studie, Harrison benämner endast perioden som den tidiga medeltiden. Detta är ett 

medvetet val från min sida då det är i denna tidiga medeltid som vi kan finna svaren på de två 

frågorna ovan. Läsaren ska också vara medveten om att Harrison inte använder begreppet 

feodalism i sin bok. Inte heller detta anser jag vara ett oöverstigligt problem då Harrison 

ändock tydligt visar vad han anser om Blochs uppfattning av feodalismen; i synnerhet då jag 

använder mig av det mentalitetshistoriska perspektivet och söker efter de bakomliggande 

feodala maktstrukturerna i samhället.    

 

Harisson belyser hur redan den merovingiska perioden innehöll element som påminner om 

förstadiet till ett feodalt samhällssystem,
29

 utan att använda själva termen feodalism. Harisson 

visar också på att det politiska klimatet redan innan invasionerna av araber, ungrare och 

vikingar var mycket turbulent med återkommande inbördeskrig, erövringskrig och 

plundringståg. Som exempel kan nämnas Karl ”Hammaren” Martell som under största delen 

av sin regeringstid (719 - 741) var på resande fot i syfte att avvärja både inre och yttre militära 
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 Bloch, 2001 s. xiv f. 
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hot.
30

 Att dessa komplexa makt- och militärförhållanden redan tidigt var en del av 

Västeuropas politiska klimat visar Harrison med det så kallade ”Sirmiumkriget” (504 - 505).
31

  

Harrison visar också på hur den militära makten var mycket utspridd och delegerad i det 

tidiga medeltida samhället, som följd av detta bands alltfler människor, från olika sociala 

klasser, till ett system av beroendeförhållande. Mängden militära krafter ökade således i 

samhället till följd av att de vapenföra männen blev skyldiga att ansluta sig till deras härskares 

armé om de blev kallade, detta samtidigt som mängden professionella yrkessoldater 

minskade.
32

 Inte heller i dessa framväxande beroendeförhållanden och militariseringen av 

samhället benämner Harrison som ett förstadium till feodalismen. Denna utveckling ligger 

dock i linje med hur Bloch uppfattar feodalismen, som ett samhällssystem. Ytterligare tecken 

på en omfattande förändring av samhällsstrukturen framlägger Harrison då han beskriver en 

omlokalisering av både byar och städer under perioden 400 - 650, från öppna slätter till mer 

lättförsvarliga kullar och berg. 
33

 Detta aktiva omflyttningsval från bönder och borgare tyder 

på att hela det Västeuropeiska samhället tidigt anpassade sig till att möta militära hot. 

 

1.5.4 Reflektioner kring feodalismen 

Jag tolkar Harrisons beskrivning av den tidiga medeltidens mycket stormiga politiska klimat, 

militariseringen av samhället och i med detta skapandet av beroendeförhållanden, som tunga 

argument mot Blochs, numera avvisande, uppfattning om feodalismens senare och hastiga 

uppkomst. Detta är en slutsats som både jag själv och läsaren ska ha i åtanke under min 

nedanstående undersökning av Blochs Feudal Society. 

 

Utifrån det mentalitetshistoriska perspektivet tolkar jag det som att Harrison stödjer Blochs 

uppfattning om att termen feodalism kan appliceras på ett helt samhälle. Både de 

beroendeförhållanden samt de demografiska omflyttningarna som Harrison framlägger visar 

på att även de vanliga människorna under den tidiga medeltiden var delaktiga och aktiva i den 

feodala strukturen.  

 

Jag förstår det som att Harrison inte vill stämpla en tidsperiod med förutfattade meningar med 

användandet av termen feodalism. Bloch själv medger att termen inte gör samhället rättvist 
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men att den får duga i brist på allmänt förstådda alternativ. Jag drar mig till minnes att denna 

uppfattning om feodalismen som ”den bästa av de dåliga” termer också delas av lektor Anders 

Fröjmark vid Linnéuniversitetet i Kalmar, vars specialitet är de medeltida helgonkulterna.  

Avslutningsvis vill jag påpeka att denna revision av Blochs historieskrivning ligger helt i linje 

med dennes uppfattningar om hur historia skulle framföras och utvecklas då han uttrycker en 

önskan om att hans verk ska uppmuntra läsaren till vidare läsning och att hans åsikter ska 

granskas.
34

 Ett, enligt mig, mycket sunt och ödmjukt förhållningssätt till historia.  

 

1.5.5 Maktrelationer 

Då makt och maktstrukturer är ett övergripande tema i min studie anser jag det vara av vikt 

för läsaren att få en definition av begreppet. Florén och Ågren framhåller att makt är i grunden 

för en människa att få sin vilja igenom. Vidare förutsätter maktutövning en social relation 

mellan minst två personer där den ene böjer den andres vilja efter sin egen, makten ska 

således ses ur en social kontext. De medel som används för att kuva en annan människas vilja 

benämner Florén och Ågren som resurser. Dessa resurser kan vara i form av pengar, fysisk 

styrka eller intellektuell kunskap och tillsammans bildar de ett samhälles maktresurser. 

Innehav av dessa resurser skapar inte automaktiskt makt för en människa utan måste först 

appliceras på det övriga samhället. Hur de olika maktresurserna används, i vilka sammanhang 

och till vilka sociala grupper de riktas, bildar ett samhälles maktstrukturer.
35

 Detta ”maktens 

samspel” är i grund och botten grundvalen för min studie som syftar till att belysa den tidiga 

feodalismens säregna maktstruktur. Mitt syfte är, som ovan nämnt, inte att bringa klarhet i alla 

de feodala maktstrukturer, som kunde vara mycket lokalt betingade, utan just ett speciellt 

framträdande och egenartat maktförhållande, bandet mellan en herre och dess vassal. Jag tror 

att läsaren kan uppskatta min studie bättre om denne har detta i åtanke vid läsningen.     

 

 

2. BAKGRUND 

Det ligger i mentalitetshistorians natur att se samhällen som en helhet, ett komplext nätverk, 

där människors tankar, känslor (deras mentaliteter) och i slutändan deras handlande formas av 

den omvärld de lever i och det kulturella arv de bär med sig. Därav detta kommer jag i 

nedanstående text att ge en komprimerad bakgrund av den omvärld som Bloch såg 
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feodalismen sprungen ur. Min sammanfattande bakgrund kan på intet sätt göra Blochs egen 

beskrivning rättvis, men min förhoppning är att jag ska ge läsaren en enkel skiss av det 

berörda samhället. Jag rekommenderar dock att alla som har chansen att läsa PART II The 

Environment: Conditions of Life and Mental Climate ur Feudal Society gör det, om inte för 

denna studies skull så för sin egen.  

   

2.1 Feodalismens grogrund 

Det är min uppfattning att få andra av Europas tidsepoker har försummats så i svensk 

historieundervisning som tiden mellan det Västromerska rikets kollaps, år 476, och den 

nordiska vikingatidens aggressiva expandering under 800-talet. Ofta benämns dessa 

århundraden lite slarvigt som folkvandringstiden eller den tidiga medeltiden. Utan tvekan är 

det en mycket omvälvande epok men massiva förändringar i samhället och det är utan tvekan 

en ”mörk tidsålder” om man ser till det tunna litterära källmaterialet. Det är inte förrän vi 

lyfter blicken från de enskilda händelserna: från gotiska erövringar, merovingiska dynastier 

och påvliga kejsarkröningar, och ser till Västeuropa som helhet som vi kan förstå vad som 

försiggick, vad samhällskonflikten bestod av. Denna konflikt hade sin grund i motsättningar 

inom det Västromerska riket och bestod av en sammansmältning av två civilisationer, den 

romerska och den germanska. Denna fusion av två i grunden olika samhällsformer kom att 

sätta djupa spår i de västeuropeiska samhällena och i allra högsta grad påverka Europas 

utveckling, inte minst i skapandet av det feodala samhället. 

 

2.1.1 Det dubbla arvet 

Den grund som feodalismen byggde på kom inte ifrån en enskild civilisation utan två 

fundamentalt olika, det var sammansmältningen av den romerska statsmakten och de 

germanska stamsamhällena. Esmark och McGuire utpekar Västromersk praxis att förläna 

gränsprovinser till lojala germanska stammar i utbyte mot gränsbevakning under 300-talet 

som en tendens till ”germanisering” av det romerska samhället. Än tydligare blev denna 

utveckling under 400- och 500-talen då den Västromerska staten kollapsade, och med den alla 

de statliga myndigheterna, och olika germanska stammar slog sig ned i spillrorna av riket. 

Kontrasterna mellan de romerska och germanska kulturerna var stora, för att inte säga totalt 

skilda varandra. Västrom hade en välutvecklad statsapparat med myndigheter och ämbetsmän, 

för germanerna var begreppet stat obegripligt, deras samhälle var uppbyggt kring ätter och 

klaner, löst förbundna med varandra genom personbanden till en stark hövding. Romarna 
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hade en nedtecknad lag, de germanska lagarna byggde på seder och traditioner och fördes 

muntlig vidare mellan generationer. Mitt bland dessa malströmmar och ändlösa variationer 

står dock en institution som överlevde Västroms fall, mottogs av germaner och upprätthöll 

tanken på ett enat Europa, den romersk-katolska kyrkan.
 36

  Esmark och McGuire beskriver 

kristendomen som ”… ett slags kulturhistorisk bro inte bara mellan romerskt och germanskt 

utan också mellan antiken och medeltiden.”
37

 

 

2.1.2 Frankerna 

Under 200-talet slöt sig flera mindre germanstammar samman i gränstrakterna kring nedre 

Rhen och dagens västra Tyskland. När 300-talet tog sin början uppträdde den nya 

germanstammen frankerna som Roms vänner och allierade.
38

 Denna germanska stam kom att 

sätta djupa spår i Europas historia och spåren av dess geopolitiska utsträckning kan ses tydligt 

än idag. Vidare är det i de frankiska dynastiernas kölvatten som Bloch förlägger feodalismens 

födsel, därmed krävs det en kortare genomgång av dessa. 

 

En grov tidsindelning av den frankiska perioden sträcker sig från mitten av 400-talet till 

mitten av 800-talet och innefattar två dominerade dynastier, den merovingiska, från hövding 

Merovech, och den karolingiska, från Karl ”Hammaren” Martell. Harrison beskriver hur 

merovingern Childerik I under andra hälften av 400-talet, från sitt basområde i nuvarande 

Belgien, bedriver ständiga och segerrika fälttåg mot sina grannar. Denna expansiva politik 

fortsätter sedan hans son Chlodovechus I, vi i Sverige känner honom som Klodvig, och det är 

denne Klodvig som räknas till Frankrikes grundläggare. Harrison beskriver situationen för 

andra härskare i Västeuropa under Klodvigs regeringstid, ca 481 – 511, som; ”… att vara 

politisk granne till Klodvig torde ha utgjort ett av dåtidens mest riskabla yrken.”
39

 

 

Den västeuropeiska stormakt som Klodvig efterlämnade vid sin död 511 kom att dela upp 

mellan hans söner, det dröjde därför inte länge förrän riket slets sönder av inbördeskrig. Med 

undantag av perioden 613 – 639 kännetecknas franker riket av konstanta tronstrider mellan 

merovingiska ädlingar och upproriska stormanna fraktioner.
40

 Från en av dessa 

stormannafamiljer steg en ny släkt fram som stegvis ökade sin makt över de merovingiska 
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kungarna, karolingerna. Karolingernas anfader räkans som Pippin av Herstal (635 - 714) som 

innehade det kungliga ämbetet maior domus, rikshovmästare, sedermera övertog Pippins son, 

Karl Martell, sin faders ämbete och fick namnge hela sin ätt.
41

 Karl Martell själv var i teorin 

underställd de merovingiska kungarna under hela sin livstid då han ständigt slog ned hotande 

uppror. Det var först genom hans son Pippin ”den lille” som den karolingiska släkten formellt 

kunde uppstiga på den frankiska tronen år 751 och bli en kunglig dynasti.
42

 

 

2.1.3 Karolingisk restauration  

Esmark och McGuire talar om ett karolingiskt restaurationsförsök i den meningen att 

dynastin strävade efter att skapa en stark centralmakt som kunde upprätthålla lag och ordning 

samt ge utrymme för en kulturblomstring. Pippin den lille fortsatte i sin faders fotspår med att 

slå ned uppror men även med att ge den romerska kyrkan sitt stöd och beskydd. Karl ”den 

store” kom sedermera på juldagen år 800 att krönas av påven till västerlandets kejsare i 

Peterskyrkan i Rom. Denna handling hade ett stort symbolvärde genom att Västeuropa 

återigen hade fått en härskare, en kejsare som band samman de tidigare splittrade Västeuropa 

till en enhet. Vidare var Karl den store själv en mycket kunskapstörstande regent som 

intresserade sig för såväl matematik som språk.
43

 Harrison pekar på det nära samarbete som 

karolingerna försökte utveckla mellan kejsarmakten och påvedömet. Redan Pippin den lille, i 

utbyte mot legitimering av honom själv som kung över frankerriket, skänkte kyrkan ett större 

landområde i mellersta Italien där påven oinskränkt skulle härska; den så kallade kyrkostaten 

var född. Även Karl den store kom att knyta täta band till den katolska kyrkan, inte bara 

genom kejsardömets pånyttfödelse utan också genom att lagföra kyrkoskatten tionde som en 

obligatorisk skatt för alla kristna.
44

  

 

En västlig kejsarmakt var inte bara en symbolisk tanke, karolingerna gjorde verkliga 

kraftansträngningar för att stärka statsapparaten och skapa en effektivare statsorganisation. 

Till detta kan nämnas en hårdare och bättre kontroll över de grevar som tillsats för att styra 

och administrera ett område, tanken var att centralmakten skulle växa på bekostnad av de 

lokala makthavarna.
45

 Det gjordes också försök att utveckla en nedskriven och allmängiltig 

lag och ett tillhörande domstolsväsen. Vidare menar Esmark och McGuire att de ständiga 
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fälttågen med tillhörande plundring också gav upphov till en ökad cirkulation av varor. I 

samband med dessa krigståg kom också kontakten att öka mellan tidigare isolerade 

landsändar något som gynnade handeln.
46

 Staden Aachen, i dagens östra Tyskland, kom att bli 

residensstad för Karl den store och hans efterföljare Ludvig den fromme. I detta maktcentrum 

diskuterades riket angelägenheter regelbundet samt avhandlades, nedtecknade och utfärdades 

kejserliga lagar, de så kallade kapitularier som skulle gälla hela kejsardömet.
47

 Det var också i 

Aachen som den karolingiska renässansen utgick ifrån. En kort men viktig kulturblomstring 

skapades av den nygrundade palatsskolan i kopiering och spridning av gamla latinska texter, 

konstnärer, poeter och vetenskapsmän fick där möjlighet att komma till uttryck. Denna 

blomstring var kort och försvann med det karolingiska väldets successiva förfall vid mitten av 

800-talet men den hade dock gett de högre sociala samhällsgrupperna en smak av ett kulturellt 

samhälle, något de fortsättningsvis kom att längta efter.
48

  

 

2.1.4 En värld i upplösning 

Esmark och McGuire menar att trots karolingernas strävan till ett nytt kejsardöme och 

reformarbete var det bara en tidsfråga innan det karolingiska imperiet skulle kollapsa. Detta 

då hela maktstrukturen vilade på personliga band till den ledande ätten, i detta fall den 

karolingiska dynastin. Detta var ett arv ifrån den germansak kulturen och var en synnerligen 

olämplig samhällsordning för ett varaktigt imperiebygge. Esmark och McGuire jämför det 

karolingiska imperiet med en adelsfamiljs privata egendom, som av händelse svällt över sina 

bräddar. Det fanns ingen egentlig statsmakt, inga myndigheter eller organisationer att lägga 

någon konstitutionell grund på.
49

 Harrison trycker på att det karolingiska väldet saknade flera 

grundläggande fundament, exempelvis en stående armé, ett skattesystem och en stabil 

penningekonomi. När erövringskrigen upphörde kunde således inte stormän och vasaller 

betalas med krigsbyte längre, varvid de förlänades jordegendomar. Kontrollen över riket 

minskade således.
50

 När inte kejsar Ludvig den fromme längre kunde erbjuda hövdingar och 

lydkungar några utsikter till krigsbyte lämnade de helt sonika kejsarhovet i Aachen för att 

koncentrera sig på sina egna landegendomar, makten försköts och blev alltmer lokal till sin 

natur. Den germanska seden att dela en faders arv lika mellan sönerna spädde ytterligare på 
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fragmenteringen. Vid Ludvig den frommes död 840 kom det karolingiska riket således att 

delas mellan hans tre söner, följden blev inbördeskrig och imperiets slutliga kollaps.
51

  

  

Detta är således den värld som Blochs feodalism föds ur, ett Västeuropa där det romerska och 

germanska arvet försöker samexistera. Där djupt rotade germanska samhällsstrukturer 

motarbetade alla försök till en stark statsmakt och där själva samhället till sin natur var krigisk 

och fragmenterad men som paradoxalt nog närde en längtan till ordning och kultur. 

 

 

3. UNDERSÖKNING 

Bloch menar att den europeiska feodalismens grundvalar vilade på de hierarkiska relationerna 

mellan människor. Dessa relationer var uppbyggda som beroendeförhållanden mellan lords, 

herrar, och subjects, män underordnade en herre,
52

 inte sällan kunde också en herre vara 

underordnad en mäktigare man och denne i sin tur underkastad en annan.
53

 Genom denna väv 

av beroendeförhållanden sammanlänkades hela samhället i den feodala maktstrukturen, 

beroendeband löpte genom slingriga led från de mäktigaste kungar ner till de enkla bönder 

som arbetade på fälten för ett klosters räkning. Dessa band människor emellan var inte på 

något vis likformiga utan otaliga variationer förekom, inte minst länder emellan. Det finns 

dock ett förhållande människor emellan som till sin natur står ut ifrån de andra, föreningen 

mellan herre och underordnad i vasallskap.
54

 Detta, för feodalismen speciella, förhållande 

växte fram mellan två äldre strukturer, staten och fränderna. Det var när dessa två institutioner 

visade sig otillräckliga för människors krav på beskydd och upprätthållandet av ett fungerande 

samhälle som feodalismen växte fram i sprickan mellan dem. Det feodala samhället var dock i 

sin utveckling starkt påverkat av de båda tidigare strukturerna.
55

 I den nedanstående studien 

av Blochs vasallskap kommer jag ge löpande kommentarer till dennes mentalitetshistoriska 

perspektiv. Detta kommer sedan ytterligare att avhandlas i mitt analysavsnitt.  

 

Strukturen på min undersökning är anpassad efter Blochs sätt att skriva historia, där teman 

och fenomen står i fokus utan någon egentlig hänsyn till kronologisk ordning. De fenomen 

som jag kommer beröra är de som gav vasallskapet sin säregna utformning som maktstruktur. 
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3.1 Vasallen 

Bloch förlägger spridningen av denna form av förhållande mellan en herre och dess 

underordnade, karakteristiskt för feodalismen, till att vara som störst och mest praktiserad 

perioden mellan 900- och 1100-talet.
56

 Vidare menar Bloch att ursprunget till det feodala 

vasallskapet går att hitta i det romerska rikets kollaps som ledde till att den tidigare så starka 

statsmakten successivt försvagades. Som bakomliggande drivkraft för utvecklingen mot ett 

feodalt vasallskap framhåller Bloch människors behov och önskan om beskydd i en allt mer 

turbulent omvärld.
57

  

 

Vidare menar Bloch att det feodala samhället kom att karaktäriseras av en maktfragmentering 

där lokala makthavare fick en starkare auktoritär ställning i samhället. Denna ökade makt, 

över närområdet där de residerade, tillskansade sig de lokala lorderna genom skapande av 

personliga beroendeband till sina vasaller. Ytterligare en av feodalismens säregenskaper 

menar Bloch är att denna klass av lokala lorder kom att utveckla en ensamrätt på 

våldsutövning. Denna klass av militära vasaller blir i Blochs framställning ett av 

feodalismens honnörsbegrepp.
58

   

 

3.1.1 Man of another man 

Bloch beskriver mycket levande hur ett av feodalismens starkaste sociala band skapandes 

mellan två män som frivilligt ingick förbund med varandra, bandet benämns som homage. 

Detta band var avsett för en lord och dennes underordnade, vasallen, och innebar rättigheter 

och skyldigheter för båda parter. Fundamentet i detta band var att lorden skulle ge beskydd 

och vasallen stödja sin herre militärt då behov uppstod. Ritualen kring homage var enkel och 

mycket bildligt talande: den underordnade parten förde samman sina händer, ibland från en 

knästående position, och lorden slöt sina händer kring dem, samtidigt förklarade den 

underställde med ett fåtal ord att han tillkänna gav sig vara sin herres ”man” och lorden i sin 

tur att ge denne sitt beskydd. Oavsett social ställning benämndes den som mottagit homage 

för lord och den som svurit homage till en annan man kom snart att benämnas vasall. Detta då 

begreppet vasall kom att förknippas med en militär profession.
59

 Från och med 900-talet var 

det vanligt att förbundet beseglades med en kyss mellan lord och vasall, en handling som 
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syftade till att ytterligare upphöja och särskilja förbundet. Bloch kopplar detta tillägg i ritualen 

till att vasallskapet kring 900-talet hade avgränsats att exklusivt gälla de militära vasallerna, 

som av börd innehade en högre social status.
60

 Detta band som skapades mellan två män 

genom homage var personligt och giltigt tills någon av de båda dog. En vasalls ättlingar var 

således tvungna att på nytt svära homage till sin bortgångne faders herre, likaså var en lords 

efterkommande tvungna att på nytt söka homage från sin faders vasaller. Inte heller kunde 

homage ges genom ombud. Bloch menar att mycket av styrkan i homage låg i dess betoning 

på den personliga och fysiska kontakten mellan två män.
61

 Det är mycket intressant hur starkt 

Bloch trycker på den fysiska kontakten mellan de två männen som ingick i denna homage-rit. 

Med detta speglar Bloch dåtidens mentalitet med sina tydliga visuella inslag av underkastelse, 

i synnerhet då riten var absolut personlig och inte gick att utföra med ombud. 

 

Bloch framhåller att homage inte hade någon anknytning till kristendomen utan var snarare av 

germansk härkomst. Under det Karolingiska rikets glansdagar introducerades därför 

ytterligare en ritual, fealty, som hade en stark religiös betoning där den nyblivna vasallen svor 

på Bibeln eller andra reliker att vara sin herre trogen. Genom att inkorporera denna trohetsed i 

förbundet mellan lord och vasall hoppades de Karolingiska kungarna kunna utnyttja respekten 

för kyrkan och kristendomen, för att på så vis bättre kontrollera sina underordnade. Till 

skillnad från homage kunde fealty upprepas flera gånger av en vasall, eller i annan mening 

underordnad, gentemot sin lord. Vidare pekar Bloch på att en man kunde ge fealty, således 

svära trohet, till en herre utan för den skull underkasta sig det starkare bandet homage. Bloch 

framhåller att fundamentet för vasallförhållandet var homage ceremonin, då den var först i 

ritualen samt innebar en direkt fysisk kontakt mellan de två berörda männen.
62

 Det Bloch 

framhåller här är att det fanns dolda krafter i samhället som var starkare än religionen. Genom 

sitt påpekande att fealty alltid fick en underordnad roll gentemot homage visar Bloch på hur 

det kulturella arvet ifrån germanska seder och traditioner i allra högsta grad var levande och 

fastetsade i människors medvetande. Det visar oss också att den komplexa feodala kulturen 

inte får förenklas till att bli en i första hand kristen kultur. Det skulle kanske vara lämpligt att 

hävda att liksom samhällsstrukturen var fragmenterad likaså var kulturen, det ”dubbla arvet” 

ger sig till känna.    
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3.1.2 Vasallskapets inflation 

Bloch belyser dock det faktum att teorin inte alltid efterföljdes i praktiken. Vid brytpunkten 

mellan den första och andra feodala åldern, vid mitten av 1000-talet, var det vanligt 

förekommande att en vasall svurit homage till flera lorder och kunde således finna sig sliten 

mellan olika herrars viljor. I lordernas strävan att knyta till sig så många vasaller som möjligt 

hade det helt enkelt gått inflation på vasallskapet. Detta kunde skapa mycket förvirrande 

situationer, hur skulle exempelvis en vasall agera om två av hans herrar råkade i luven på 

varandra? Under hela den andra feodala åldern fanns det en tendens att försöka rangordna de 

olika ingångna homage plikterna, exempelvis i skapandet av liege homage, ”absolut” homage, 

som skulle vara överordnad den ursprungliga homage ritualen. Ett exempel på sådan absolut 

underkastelse ger Bloch i lordens privilegier att beskatta sin vasall. Den lord som mottagit 

absolut homage ifrån en av sina vasaller var förbehållen rätten att beskatta dennes rörliga 

ägodelar, något som ansågs vara en mycket personlig handling. Bloch beskriver dock denna 

strävan som ett slag i luften och banden mellan lorder och vasaller förblev hopplöst 

intrasslade. Den enda institution som tjänade på detta trassel var den återuppväckta 

statsmakten, som ensam under den andra feodala åldern hade styrkan att se till att den 

absoluta homagen verkligen efterföljdes. Inflationen i det personliga vasallskapet kom alltså 

att vara en av orsakerna till att det försvann, det avskaffade sig själv.
63

  

 

I ett försök att reda ut härvan av homage band beskriver Bloch hur makthavarna, alltså 

lorderna, försöker skapa ett ännu starkare band för att kunna upprätthålla maktsystemet av 

personliga beroendeförhållanden. Det Bloch visar här är lordernas mentalitet. I deras reaktion 

på homage ritens inflation möter de problemet på det enda sätt de kunde tänka sig, genom att 

göra förhållandet mellan lord och ”absolut vasall”
64

 ännu personligare, som i exemplet med 

beskattningen av vasallens rörliga egendom. Genom att belysa denna ineffektiva motåtgärd 

visar Bloch på att lorderna själva inte kunde bryta sig ur feodalsamhällets mentalitet. Den 

säregna maktstruktur som vasallskapet förde med sig gav dem inget annat val än att försöka 

bevara och återupprätta ett maktsystem baserat på personliga beroendeförhållanden. 
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3.2 De militära vasallerna 

Bloch menar att det karakteristiska militära vasallskapet utvecklades ifrån den mycket 

tidigare, och nästan universella, traditionen för makthavare att hålla sig med egna krigare, så 

kallade household warriors. Som drivkraft i denna utveckling framhåller Bloch två 

huvudorsaker. För det första var den enda säkra källan till makt efter det romerska rikets fall 

militär dominans. I en turbulent omvärld där kriget var vardag använde sig varje makthavare 

med ambition, kung som byhövding, sin militära styrka som politisk makthävdelse. För det 

andra drev den militärtekniska utvecklingen fram behovet av en väldrillad yrkeskrigare. Med 

tekniska innovationer som stigbygeln och hästskon, väletablerade i mitten av 700-talet, kom 

denna tungt beväpnade beridne krigaren att få en allt mer framträdande roll på slagfältet.
65

  

 

3.2.1 Household warriors 

Bloch menar att följden av denna utveckling mot en alltmer specialiserad krigarklass kom att 

dela upp den gamla institutionen household warriors i två skilda grupper beroende på deras 

välstånd.
66

 Detta då det var mycket kostsamt att utrusta en beriden krigare, endast en brynja 

kostade sex kor, och för att bli en fullt stridsduglig krigare krävdes det avsatt tid för utbildning 

redan i unga år. Bloch trycker på att de hästburna krigarna således hade ett mer välbeställt 

ursprung är de män som tjänade som fotsoldater.
67

 Denna utveckling kom under 700-talet att 

förändra innebörden av begreppet ”vasall”. Från att ha används som betäckning på alla de 

household warriors som en makthavare förfogade över kom det nu att gälla exklusivt för de 

som tjänade sin herre som beriden krigare. Genom statsmaktens ytterligare förfall under 700-

talet och i takt med att de professionella beridna krigarnas militära dominans ökade blev det 

allt viktigare för makthavare att knyta till sig dessa yrkessoldater. Det personliga bandet 

mellan dessa krigare och deras herre ansågs som det främsta och mest respekterade, där 

krigaren svor sig till en ensam herre att följa och tjäna honom.
68

  

 

Centralt för Blochs framställning av vasallskapets utveckling är alltså de ökade kraven på 

militär profession, i en tid när våldsamheter var vardag. Det är i dessa förhållanden som Bloch 

placerar drivkraften till upphöjandet av vasallens ställning i samhället. Det gick helt enkelt 

inte för sig att dåtidens motsvarighet till dagens stridsvagn, den påkostade beridne krigaren, 
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fick samma benämning som de enkla fotsoldaterna. Det Bloch här vill påvisa är hur det 

förekom en successiv förädling av vasalltiteln tills den kom att gälla enbart de mer 

välbeställda beridna krigarna. Som min studie kommer visa var denna särskiljning i 

benämningen av krigare också ett förstadium till skapandet av en ny social klass.    

 

3.2.2 Det Karolingiska arvet 

Bloch menar att det Karolingiska riket, kring år 800, uppmuntrade formandet av bandet 

mellan herre och vasall genom att få förhållandet fastslaget i lagen. De karolingiska 

regenternas syfte med detta var att få en effektivare maktutövning samt en bättre kontroll över 

alla vasallers krigiska upptåg. Principerna som både Pippin ”den lille” och Karl ”den store” 

stadsfäste var att varje lord hade, inför domstol, ansvar för sina vasallers handlingar samt 

klargjorde vasallens skyldigheter gentemot sin herre.
69

 Redan långt tidigare hade herren i 

vasallförhållandet av tradition utövat en rättslig makt över sina underordnade men denna 

rättighet, kallad maimbour, hade praktiserats i otaliga lokala variationer.
70

 Syftet med att 

reglera denna tradition i lag var således för att göra utövandet av den mer enhetligt. Bloch 

påvisar att bandet mellan herre och vasall stärktes på detta sätt och att de karolingiska 

regenterna försökte utnyttja detta band för att kunna utöva en effektivare makt över sina egna 

”stor-vasaller”, hertigar och baroner. Bloch vill med detta trycka på att vasallförhållandet 

aktivt uppmuntrades av kungamakten under 800-talet.
71

 

 

Bloch menar dock att den Karolingiska statsmakten inte var tillräckligt stark för att kunna 

kontrollera den utveckling de själva uppmuntrat eftersom det säregna bandet mellan herren 

och hans vasall var ett personligt sådant. Vasallen hade helt enkelt sin främsta plikt gentemot 

den man han svurit homage till, inte till kungamakten. Det Karolingiska rikets successiva 

sönderfall under 800-talet lämnade dock ett strukturellt arv i form av ett samhälle som var 

inordnat efter och genomsyrat av vasallskapförhållanden.
72

 För min studie är de Karolingiska 

regenternas uppmuntran till vasallskap av stort intresse. Detta då den lagstiftning och struktur 

som de efterlämnade kom att bli grunden för den europeiska feodalismens fortsatta 

utveckling.  
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3.3 Vasallens lön 

Den samhällsinstitution som vasallen rörde sig i var liksom det feodala vasallskapet en ny 

sådan, speciellt utvecklad ur lordens behov att knyta till sig män med en överlägsen militär 

förmåga. Vidare fanns det dock redan under merovingisk och karolingisk tid en utbredd 

tradition att en lord förutsattes ge gåvor till sina krigare, sedermera vasaller. Dessa gåvor 

kunde ges i form av militär utrustning, hästar eller juveler men det förekom också att lorden 

gav sin krigare bruksrätten över ett landområde. Bloch exemplifierar detta ur ett mer modernt 

perspektiv då han jämför lorden med en arbetsgivare som på något sätt var tvungen att betala 

sina anställda, alltså sina vasaller. Lorden hade som regel två alternativ till detta. Antingen 

kunde han utspisa, klä och husera sin vasall i sitt egna hushåll, alternativt skänka vasallen en 

egendom som han kunde leva av. Bloch understryker dock att då vasallskapet var ett 

personligt förbund kom ingen av lordens betalningsalternativ per automatik att gälla vasallens 

ättlingar.
73

 

 

3.3.1 Att husera en vasall 

Denna tradition att lorden med egna medel tillgodosåg vasallens behov hade enligt Bloch ett 

mycket äldre ursprung än själva begreppet vasall. Sedermera kom dessa ”husvasaller” också 

att få andra uppgifter än de vasaller som självständigt levde av en skänkt förläning. De tjänade 

som lordens eskort och utförde de mer vardagliga uppgifterna i sin herres hushåll. Bloch 

menar att denna arbetsuppdelning pekar mot en social skillnad där husvasallerna kom att ses 

som en lägre klass.
 74

  Vidare var det ingen lätt sak för lorden att tillgodose alla behov för de 

vasaller som levde under hans tak, dessutom kunde vasallen som levde självständigt på någon 

av lordens egendomar hjälpa denne med en effektivare maktutövning. Sakta men säkert 

övergavs seden att hålla sig med husvasaller. I synnerhet under den Karolingiska eran, då den 

totala mängden vasaller svällde, kom andelen vasaller som fick sin försörjning från 

förläningar att öka kraftigt.
75

 Det Bloch vill förmedla här är hur det europeiska samhället kom 

att organiseras efter lordens behov och möjligheter till betalning för sina vasaller samt strävan 

att skapa en bättre kontroll över sina egendomar. Lösningen på dessa problem för lorderna var 

alltså det säregna militära vasallskapet. 
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3.3.2 Den självförsörjande vasallen 

Gåvan i form av en jordegendom kallades för beneficium, förläningen, från och med 800-talet 

endast fief, och kom att bli den mest utbredda formen för en lord att betala/försörja sina 

vasaller. Förläningen var en tillfällig gåva ifrån lorden till sin vasall i utbyte mot militära 

tjänster.
76

 Bloch höjer dock ett varningens finger mot uppfattningen om att alla förläningar 

var avsedda som gåvor till vasaller vars militära stöd lorden eftersökte. I första hand var dessa 

förläningar ett ekonomiskt begrepp, lön för ett arbete helt enkelt, och även hantverkare som 

lorden ville knyta till sig kunde bli tilldelade en förläning för sin försörjning, dessa 

hantverkare svor dock aldrig homage till lorden. Bloch menar dock att utvecklingen under 

hela den feodala åldern, 800 – 1200, mer och mer pekade emot att förknippa förläningsgåvan 

med vasallskap.
77

 I alla egendomsgåvor skänkta av en lord förekom en så kallad investitur, 

detta var en symbolisk handling där lorden kunde ge sin vasall en kvist eller en näve jord som 

symbol för den förläning han mottagit. Ibland var dock investituren än mer symbolladdad 

menar Bloch. En krigare kunde exempelvis få en lans som representerade vilka tjänster som 

lorden kunde förväntas avkräva sin vasall. Om den nyblivna vasallen i fråga redan tidigare var 

en mäktig man med flera krigare till sitt förfogande överräcktes ett baner som tecken på 

militärt ledarskap. Förutom denna direkta gåva från en lord till en vasall framhåller Bloch en 

annan möjlighet till att skapa en förläning. Om en ”herrelös” man själv ägde ett jordområde 

men var i behov av en lord för beskydd gavs lorden helt enkelt denna egendom, därefter 

skänkte lorden återigen samma område till samma man med en investitur, självklart efter att 

homage och trohet hade svurits till lorden. En förläning som förvärvats på detta sätt kallades 

för fief de reprise.
78

 
79

 Investituren blir en intressant symbolhandling i likhet med den tydliga 

underordningen av vasallen i homage riten klargjorde överlämnandet av en näve jord eller en 

lans på ett mycket visuellt sätt vad lordens gåva innebar för vasallen. 

 

3.4 The Kinship 

För att förstå ur vilken miljö Bloch menar att vasallskapet uppstod ur är det väsentligt att 

nämna ett äldre och mycket starkt socialt band the kinship, frändskapen. Frändskapen bidrog 
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mycket till det tidiga feodala samhällets våldsamma karaktär, men också till hur relationen 

mellan lord och vasall betraktades.
80

  

 

3.4.1 Plikten och fränderna 

Bloch menar att begreppet kinship bäst kan förstås som fränderna, storfamiljen eller 

”vännerna”. Denna grupp, kin, av människor knöts samman genom antingen blodsband eller 

giftermål och var därför, på grund av dödsfall och nya äktenskap, en social grupp i ständig 

förändring. Detta band mellan fränder menar Bloch omfattar alla samhällsklasser och sågs 

som jämställt med bandet mellan vasallen och dennes lord.
81

 Det fanns en sentimental 

tradition, som fortlevde efter Medeltiden, som upphöjde tanken på att varje man hade en 

naturlig herre, det vill säga familjens patriark.
82

 Vidare var det i kretsen av fränder som 

individen hittade sina närmaste och naturligaste allierade. Fränderna var således en källa till 

styrka men också ursprunget till blodiga plikter. Bloch betonar speciellt den heliga vendettan, 

att med våld hämnas en oförätt som begåtts emot någon av fränderna, denna blodsfejd var en 

mans yttersta plikt att delta i. Som exempel framhåller Bloch den frisiska seden att låta en 

mördad mans lik hänga utanför dennes hus tills blodshämnd utkrävts. Dessa vanligt 

förekommande privata hämndaktioner anser Bloch vara en stor bidragande orsak till 

feodalismens våldsamma karaktär.
83

 Återigen ger Bloch oss en fingervisning av hur ”mentalt 

starkt” bandet mellan herre och vasall var. När två individer ingick i förbundet homage kan 

det liknas med att vasallen upptogs i sin herres grupp av fränder. 

 

3.4.2 Beskärning av inflytande 

Bloch påpekar dock att banden och plikterna mellan fränder var alltför ostabila, oprecisa och 

lokalt varierade för att de skulle kunna bära upp hela den sociala strukturen. Hur skulle 

exempelvis en man välja om hans kin drabbade samman med en annan, som han hade nära 

blodsband till? Vidare betonar Bloch att frändskapens inflytande också beskars aktivt av den 

styrande auktoriteten, då den ansågs vålla mycket oroligheter. Den tydligaste attacken mot 

frändskapen var regleringen av vendettan. Blodsfejden erkändes fortfarande som en legitim 

handling, men kunde inte längre riktas urskillningslöst emot gärningsmannens alla fränder. 

Dessutom uppmuntrade makthavare individer att avsäga sig sina plikter, och med detta sin 
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tillhörighet, gentemot sina fränder och istället få beskydd av en lord. Denna begränsning av 

frändskapens inflytande i samhället blev inte riktigt effektiv förrän under 1000- och 1100-

talet, då statsmakten återigen tillskansat sig tillräckligt med makt för att upprätthålla en viss 

lag och ordning.
84

 Vasallskapet blev således ett substitut för frändskapen, en maktstruktur 

som kunde erbjuda en något stabilare tillvaro för de invigda.  

 

Bloch ger avslutningsvis en mycket bra sammanfattning av sin syn på frändskapen som en del 

av feodalismen: ”The tie of kinship was one of the essential elements of feudal society; its 

relative weakness explains why there was feudalism at all.”
85

  

 

3.5 Förläningen 

Det fanns en inneboende paradox i lordens betalning till sin vasall i form av en 

förläningsgåva. Denna gåva hade skänkts av lorden i utbyte mot vasallens tjänster och var i 

laglig mening en personlig gåva som speglade det intima personliga band som skapats mellan 

en lord och en vasall genom homage, trohet/fealty och investitur. Bloch menar dock att det 

fanns ett glapp mellan den skrivna lagen och den allmänna praktiken, i synnerhet under den 

första feodala åldern. I ett samhälle så starkt präglat av bandet mellan en individ och dennes 

fränder där individens identitet var nästintill identisk med gruppens, fränderna, sågs bandet 

mellan en lord och dennes vasall också skapa ett band mellan två familjer.
86

  

 

3.5.1 Den olagliga ärftligheten 

Bloch betonar att vasallerna i allmänhet var mycket måna om att deras förläning skulle ses 

som en ärftlig sådan och att denna uppfattning ska ses i ljuset av den allmänt utbredda 

traditionen av frändskap. Lorden å andra sida motarbetade denna ärftliga strävan från sina 

vasaller. Då en vasall dog vill lorden kunna nyttja rätten att utdela förläningen efter eget 

bevåg, utan att lagen tvingade honom till att erkänna någon arvsrätt ifrån den bortgångne 

vasallens söner. I praktiken så erkände dock lorden sin vasalls förstfödde son som ny vasall då 

det innebar många fördelar att ha en stabil administration av egendomarna och en konstant 

tillgång till lojala män.
87

 För att effektivt kunna utveckla en egendom undertog sig också 

vasallen olika byggnads projekt, som exempelvis uppförandet av befästningar eller 
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förbättringar i infrastrukturen. Dessa projekt löpte ofta över generationer och var ytterligare 

ett incitament för att lorden skulle verka för en vasallfamiljs varaktighet.
88

 Dessutom var 

risken överhängande att lorden, i och med avhysandet av den döde vasallens familj, skapade 

oro och missnöje bland sina andra vasaller, som såg en sådan handling som ett hot mot sina 

egna familjer. Vidare var den allmänna uppfattningen att bara en mycket grym lord nekade en 

vasalls ättlingar möjligheten till ett förnyat vasallskap. Från och med den Karolingiska eran 

kom vasallens förläning i allt större utsträckning att betraktas som ett ärftligt sådant. Bloch 

påpekar att denna uppfattning kan förknippas med den generella ökningen av 

vasallförhållanden genom fief de reprise. Att förlora sin ärftliga rätt till en sådan förläning, 

som tidigare varit självägt, måste varit mycket svårt för vasallens ättlingar att smälta.
89

 Denna 

utveckling är i sig inte förvånande menar Bloch då lagen i det tidiga medeltida samhället till 

sin natur var mycket flexibel då den nedskrivna lagen var underordnad den allmänna 

opinionen.
90

  Talade är Karl den stores råd till sina efterföljare: ”‘Take care not to deprive the 

orphan child of his fief.’”
91

 Här skymtar återigen vasallskapets nära förbindelser med 

frändskapen, lordernas strävan efter en begränsad arvsrätt vägde lätt emot det allmänna 

tankegodset.   

 

3.5.2 Den flexibla lagen 

Bloch beskriver hela den feodala civilisationen, inklusive lagstiftningen, under den första 

feodala åldern som ”fundamentally traditionalist”
92

. Det är således något överraskande att ett 

samhälle som principiellt var emot all förändring uppvisar en ständig flexibilitet och 

förändring, i synnerhet inom lagstiftningen. Bloch menar att förklaring ligger i de världsliga 

domstolar som fanns till hand för att avgöra tvister, exempelvis mellan en lord och dennes 

vasall, ofta baserade sin juridiska kunskap på muntliga traditioner, inte skriftliga.
93

 I brist på 

en nedskriven lag baserades människors kunskaper om lagen således helt på användningen av 

den traditionella användningen av denna. Den skrivna lagen, ett arv från Karolingerna, förde 

en tynande tillvaro ända tills den helt försvann i de högst feodaliserade områdena under 900-

talet. Företrädare för kyrkan upprätthöll dock traditionen att nedteckna lagar och edikt, denna 

lagsamling var dock den kanoniska lagen och innefattade inte den världsliga. Bloch anser att 

                                                      
88

 Bloch, 2001 s. 193 
89

 Bloch, 2001 s. 190 f. 
90

 Bloch, 2001 s. 195 f. 
91

 Bloch, 2001 s. 196 
92

 Bloch, 2001 s. 113 
93

 Bloch, 2001 s. 113 



35 

 

detta förfall var oundvikligt då skriftspråket, latinet, i allt högre grad blev förbehållet 

prästerskapet samt att avsaknaden av en stark statsmakt drev på utvecklingen.
94

 

 

Bloch ger ett talande exempel, som ej kan strykas men som ändock har ett symbolvärde, på 

hur nya traditioner och seder kunde förändras och upphöjas till vedertagen lag. En lord i det 

franska samhället Ardres ägde en björn. Hans bönder tycket om att se hur björnen slogs emot 

hundar och tog självmant på sig uppgiften att utfodra den. När björnen till slut dog fortsatte 

lorden att kräva den mängd mat björnen fått, och fick sin vilja igenom. I det traditionsbundna 

feodala samhället sågs en ny tradition oftast som ond. I avsaknad av en nedskriven lag som 

människor kunde stödja sig mot, samt det faktum att traditionen var knuten till en grupp 

människors kollektiva medvetande, så kunde nya seder snabbt assimileras i människors 

medvetande. Om en handling, som beskriven i exemplet ovan, upprepades tillräckligt ofta 

kom det att betraktas som tradition, alltså lag. Detta även om handlingen från början hade 

varit emot all tradition, alltså direkt olaglig.
95

 Bristen på, eller helt avsaknaden av, en skriftlig 

lagstiftning gjorde det således lättare för arvsrätten att få fäste i vasallers och lorders 

medvetande, eftersom den ju var tradition.  

 

3.5.3 Seisin – att äga genom att bruka 

Detta, för oss svårbegripliga, begrepp menar Bloch vara högaktuellt i utvecklingen av ärftliga 

förläningar och måste ses i ljuset av det traditionsbundna medvetandet och tänkandet hos 

feodalismens människor. Bloch framhåller att varken ägande eller äganderätt i egentlig 

mening existerade för människorna i det feodala samhället. Istället hävdade en man sin seisin, 

”bruksrätten” över ett jordområde eller ett ämbete. Att med våld tillskansa sig ett jordområde 

gav erövraren automatisk bruksrätt till det; att inför en domstol kräva sin bruksrätt var en 

fråga om vem som traditionellt innehaft bruksrätten. Återigen lyser den traditionsbundna 

mentaliteten igenom den praktiserade lagen. I en tvist mellan två män var det ointressant för 

domstolen vem den nuvarande innehavaren var, fokus låg istället på vem som under en lång 

tid tillbaka hade brukat jorden. Det ultimata var att kunna visa på flera led av förfäder som 

innehaft och brukat jordegendomen i fråga. Bloch medhåller att detta kan för oss idag låta 

som ett opraktiskt och förvirrande system men menar att begreppet ägandeskap i det feodala 

samhället skulle varit en omöjlighet. Bloch ber oss att betänka det feodala samhällets struktur, 

ett samhälle genomsyrat av personliga beroendeförhållanden. Den lilla jordplätten brukas av 
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en bonde som över sig har en lord, denna lord har i sin tur en lord som i sin tur är underställd 

ytterligare en lord och så går kedjan av personbindningar ända till samhällets toppar.
96

 Alla 

inblandade i en sådan kedja, bonden som kung, skulle i laglig mening kunna säga: ”‘That is 

my field!’”
97

   

 

3.5.4 Det kungliga fief de dignité 

Bloch belyser också en gåva som var mycket speciell till sin natur, fief de dignité
98

 eller 

honours, denna gåva var en förläning från kungen och skänktes som betalning för en 

ämbetspost inom den kungliga administrationen. Det speciella med dessa kungliga förläningar 

var att de inte gällde för livstid utan bara så länge som en person innehade ett kungligt 

ämbete. Bloch pekar på att denna speciella gåva oftast innefattade stora territoriella 

egendomar, den som skänktes ett kungligt län kunde således ofta titulera sig som greve, 

markis eller hertig. Under första halvan av 800-talet vara man noga med att särskilja dessa fief 

de dignité gentemot de vanliga benefits/fief. Att denna särskiljning kunde upprätthållas ser 

Bloch som ett bevis för den Karolingiska kungamaktens relativa styrka och stabilitet. Bloch 

menar dock att redan under Ludvig den frommes regeringstid
99

 började dessa storvasaller att i 

allt högre grad inkräkta på den kungliga rätten att få tillsätta ombud efter eget tycke och smak. 

I takt med att det Karolingiska riket upplöstes blev det i praktiken omöjligt att motstå de 

kungliga vasallernas krav på ”livstidsgaranti” för de förläningar de skänkts samt att dessa 

skulle betraktas som ärftliga. Vasallerna fick igenom sina krav och de tidigare så speciella 

kungliga förläningarna kom snart att bli synonyma med de vanliga förläningarna, benefits.
100

 

 

Bloch betonar att utvecklingen mot ärftliga förläningar inte avgränsades till någon specifik 

klass av vasaller, utan att alla vasallfamiljer bet sig fast vid den förläning de fått och strävade 

efter en lagligt erkänd ärftlig rätt till denna. Då en man ofta båda var lord och vasall kunde 

han inte gärna neka sina underordnade samma ärftliga rätt som han själv tillskansat sig. Detta 

ledde till en likställdhet av rättigheter för alla vasaller, greve som riddare, och framhålls som 

ett av feodalismens särdrag. Bloch ser denna utveckling nå sin höjdpunkt under den andra 
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feodala åldern, cirka mitten av 1100-talet, då en vasalls ärftliga rätt fastslogs i den skrivna 

lagen.
101

  

 

För att sammanfatta det gångna avsnittet så ger det oss en bra förstålelse för vasallernas 

maktbas, förläningen, och deras strävan att få denna erkänd som ärftlig. Just i kampen om 

arvsrätten till förläningarna visar Bloch det kollektiva minnets styrka och makt. Trots 

århundraden av försök till reglering och inskränkning av arvsrätten var det faderliga arvet så 

djupt rotat i människors medvetande att det inte gick att avskaffa det. Istället drev denna 

”arvsmentalitet” utvecklingen åt rakt motsatt håll och vasallens arvsrätt fastslogs definitivt 

under 1100-talet. 

 

3.6 Godssystemet 

Bloch menar att vasallskapet spreds och möjliggjordes genom att bygga vidare på en redan 

erkänd auktoritet och institution, the manor. Detta begrepp betydde egendom eller gods och 

det var härifrån som alla lorder och förlänade vasaller hämtade sin försörjning; från de 

arbetande bönderna.
102

 Bloch menar således att varje lord, hög som låg, i någon form var 

godsherre med ett antal bönder som försörjde honom.
103

 

 

3.6.1 Godsets uppdelning 

Bloch belyser det faktum att det fanns två grundläggande indelningar av jorden inom ett gods, 

vilka båda syftade till att försörja den styrande lorden. Det område som stod under direkt 

kontroll av lorden och brukades av denne kallades demesne och denna jords avkastning gick 

oavkortat till lorden. Den andra formen av jord inom ett gods kallades tenements,
104

 detta var 

mindre och medelstora jordområden inom lordens gods men som beboddes och brukades 

direkt av bönder. Bönderna inom ett gods var dock tvungna att underkasta sig betungande 

pålagor som exempelvis skyldigheten att utföra dagsverken på lordens demesne eller betala 

investitur till lorden; detta om arvingarna till en avliden bonde ville kunna fortsätta bruka 

dennes jord, om inte en investitur betalades inlemmades denna tenements till lordens 

demesne.
105

 Det är intressant att notera hur bönderna tvingas betala investitur till den lokale 
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lorden. Detta är ett bra exempel på hur feodalismens struktur inte bara reglerade förhållandet 

mellan lord och vasall utan genomkorsade hela samhället. 

 

3.6.2 Bönderna blir en del av feodalismen 

Bloch framhåller att under feodalismens inledande århundraden fanns det bönder som 

innehade jordegendomar som inte stod under någon lords kontroll. Dessa betecknar Bloch 

som ”fria”. Vidare menar dock Bloch att utvecklingen helt klart gick emot ett ökat bruk av 

godssystemet. Denna tendens är intimt förknippad med den ökade utbredningen av 

vasallförhållanden då det är genom behovet av nya förläningar, som betalningar för vasallens 

tjänster, som lorder tillskansar sig allt fler av de fria jordegendomarna. Lorden hade inga 

skrupler när det gällde att tvinga bonden som innehade en fri jord att underkasta sig dennes 

vilja, hotelser och våld användes frekvent av lorden. Bloch visar att denna våldsamma 

utveckling kan spåras tillbaka ända till Karolingisk tid då kungliga handlingar beklagar sig 

över lordernas våldsamma övertaganden av fria jordar.
106

 Bloch menar dock att det vanligaste 

sättet för en fri jord att hamna under en lords auktoritet och då inlemmas i det feodala 

godssystemet inte innefattade våldsamheter och hot. Liksom en mindre lord kunde skänka 

bort sin egendom till en mäktigare man för att genast få tillbaka den i form av ett fief de 

reprise, kunde fria bönder frivilligt utföra en liknande handling och på så sätt hamna under en 

lords beskydd. Dessa ömsesidiga ”kontrakt” mellan en bonde, eller hela byar, och den lokale 

lorden innebar inledningsvis mindre pålagor för de som underkastat sig lordens vilja. Bloch 

menar dock att dessa speciella förmåner snart utplånades, ”Once a finger get trapped in the 

machine and your whole body may be drawn into it.”
107

 

  

Bloch förklara denna spridning och utveckling av godssystemet, där bönderna i regel blev de 

stora förlorarna, återigen med de två tidigare institutionernas svaghet och förfall. Då varken 

frändskap eller stat kunde ge människor en trygg vardag och beskydd i orostider sökte sig 

även bönder till den som kunde ge detta, således hos godsherrarna/lorderna. Denna inlemning 

av bondeklassen i det komplexa systemet av gods fick till följd att bönderna hamnade i botten 

av det hierarkiska feodala samhället med de många leden av vasallförhållanden över sig.
108
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3.7 En ny samhällsklass föds 

Bloch belyser det intressanta faktum att den tidiga feodalismen är speciell genom sin 

avsaknad av en tydlig adelsklass. Detta faktum blir än mer intressant, menar Bloch, då det 

feodala samhället i sig byggde på en sammanslagning av två civilisationer, det romerska riket 

samt de germanska kungarikena, som båda rymde en social grupp som kan benämnas som 

adel. Inom det romerska imperiet utmärkte sig senatorerna med privilegier som gav dem 

”adliga” rättigheter och bland de germanska kungadömena utgjorde de så kallade edeling- 

familjerna en specifik social grupp som var ”‘born dearer’.”
109

 Bloch menar att de 

karaktäristiska egenskaperna för en adel inte fanns i Europa under den första feodala åldern 

utan kom att utvecklas inte först i slutet av den feodala eran.
110

 

 

3.7.1 Negligering av släktskapet 

Bloch framhåller att den första feodala åldern utmärker sig på så vis att endast de allra 

mäktigaste och framstående familjerna brydde sig om sin stamtavla, med andra ord 

storvasaller som kungar, baroner och hertigar. För de mindre framstående lorderna fanns det 

inget intresse av att upprätthålla någon historik kring sitt släktskap, om inte någon i släkten 

avancerade upp till rangen som ”storvasall” förstås. Detta ointresse menar Bloch bero på två 

huvudorsaker, för det första så var det vanligt för en av dessa mindre mäktiga lorder att hitta 

sitt ursprung hos en vanlig enkel krigare. Som exempel framhåller Bloch armborstskytten 

Louis d’Outre-Mer som var anfader till den normandiska släkten Bellême. För det andra, och 

detta håller Bloch som den främsta orsaken, förlorades en enskild lords släktskapsband i den 

myllrande massa av mindre och medelstora lorder. Detta allmänna ointresse för släktskapet 

ser Bloch som en mycket tung bidragande orsak till att det inte utvecklades någon adelsklass 

under den första feodala åldern eftersom just börden är ett väsentligt drag inom en sådan 

social klass.
111

  

 

3.7.2 Den första feodala ålderns arv 

Bloch trycker på att det var under den första feodala åldern som de rätta förutsättningarna och 

miljöerna skapades vilka gav en grogrund till den sociala klass som vi idag betecknar som den 

europeiska adeln. Den medeltida europeiska adelns ursprung och utveckling menar Bloch 
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vara en produkt av de, för den första feodala åldern så karakteristiska, vasallförhållandena. 

Bandet mellan en lord och vasall betraktades som ett mycket säreget sådant. I det tidiga 

feodala samhället, där även den fattigaste lorden levde av sina underordnade bönders arbete, 

sågs vasallförhållandet som det friaste och mest ärbara bandet mellan två män i det annars så 

ojämnlika och hierarkiska feodala samhället. Som tidigare berörts så utvecklades 

vasallförhållandet till att exklusivt avse de militära vasaller som tjänade en lord. Vasallen var 

således en professionell yrkessoldat, en dyrbar investering i tid och pengar som stred till 

häst.
112

  

 

Denna monopolisering av våldsutövningen, i ett samhälle där våld och krig var vardag, 

befäste ytterligare de beridna krigarnas särställning. Bloch framhåller deras betydelse genom 

att lyfta fram den arabiska emiren Ousâmas kommentar av det frankiska samhället: ”‘all pre-

eminence belongs to the horsemen. They are in truth the only men who count. Theirs it is to 

give counsel; theirs to render justice.’” I ljuset av denna utveckling kom beteckningar som 

vasall, adel och riddare helt enkelt att bli synonymer till varandra. Bloch menar således att den 

medeltida europeiska adelsklassen steg fram ur den turbulenta första feodala åldern som en 

krigarklass vars hela existens kretsade kring kriget.
113

 

 

 

4. ANALYS 

Vad Bloch ansåg utmärka den europeiska feodalismen och dess egenartade maktstruktur tror 

jag inte har undgått någon. Det var från det militära vasallskapet som den världsliga makten 

utgick ifrån och detta i sin tur skapade det feodala samhället. Vad som kan vara svårare att se 

är hur Bloch framför de dåtida mänskliga mentaliteterna som en påverkande faktor i 

vasallskapets utveckling och utformning. Det är just detta komplexa ämne som jag avser att 

analysera, mentaliteterna i vasallskapet och hur Bloch lyfter fram dessa. För att jag ska kunna 

göra Blochs historiska perspektiv rättvist, och besvara min frågeställning, ska jag dock börja 

med att visa läsaren hur vi måste bemöta och förhålla oss till dennes mentalitetshistoria. Vi 

måste helt enkelt ”tänka” som Bloch för att förstå honom. För att ge läsaren ett prov på 

Blochs tvärvetenskapliga förhållningssätt till historien kommer jag illustrera hur han använder 

sig av klimatorisk fakta för att fastslå och styrka hur de beridna krigarna fått en allt mer 
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framträdande roll i samhället. När Bloch finner belägg för att den förste karolingiske kungen, 

Pippin av Herstal, år 755 valde att förlägga den årliga sammankomsten av alla hans vasaller 

till perioden mellan mars och maj månad ser han ett samband mellan denna samling och årets 

första betesperiod. Ur detta drar Bloch sedan slutsatsen att utvecklingen av den beridne 

krigaren slutligen nått så långt, och till slut fått en så pass framträdande roll i samhället, att 

tillgången på bete styr de kungliga sammankomsterna. Eller som han själv uttryckte den 

beridne krigarens utveckling och valet av just denna tidpunkt för det kungliga mötet: ”... this 

significant step marked only the concluding stage of an evolution which had been going on 

for several centuries.”
114

   

 

Detta exempel ska ses som ett smakprov på att Bloch var öppen för alla sorters intryck i sitt 

arbete med att utröna den historiska utvecklingen samt att den historiska utvecklingen 

långsamt växte fram, attityder som generellt gäller för alla mentalitetshistoriker.  

 

4.1 Svårgreppbara strukturer 

Först vill jag kommentera en försvårande omständighet i att studera Bloch i allmänhet och i 

synnerhet när det gäller urskiljandet och preciserandet av de mänskliga mentaliteterna. I sin 

Feudal Society rör sig Bloch snabbt mellan länder och tidsepoker, från det generella till de 

mest extrema undantag. Detta får till följd att hans verk stundom kan upplevas som 

osammanhängande och svårförståligt, som läsare av Bloch gäller det att alltid vara aktiv och 

fokuserad. Personligen är jag indoktrinerad att följa en mer traditionell struktur. Denna något 

okonventionella historieskrivning tror jag är intimt förknippad med Blochs allmänna 

förhållande till historien och hur den utvecklas. En kronologisk utveckling av historien ser 

Bloch som i det närmaste absurd, ett förhållningssätt som han själv uttrycker i sina 

avgränsningar för Feudal Society ”It is always difficult to divide up a living organism.”
115

 I 

mina ansträngningar att läsa Bloch har jag fått mycket hjälp av att ta till mig denna inställning 

och betraktat historien som ett levande väsen där tidigare kulturer, mentaliteter och strukturer 

är drivande för i vilken riktning historien utvecklas. Människor formar sin framtid med hjälp 

av sitt förflutna.  
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Blochs tanke på historien som en levande organism där de mänskliga mentaliteterna styr och 

påverkar alla delar av samhället innefattar också självklart institutionen vasallskapet. Då 

Blochs syfte med sin historieskrivning är att, på ett mycket målande sätt, skapa en 

”helhetshistoria” har jag haft lite svårigheter med att försöka särskilja själva vasallskapet ifrån 

feodalismens övriga historia. För det är sannerligen en sammansatt och komplex historia som 

Bloch förmedlar där allt och alla påverkar varandra i någon grad. I mina mest självkritiska 

ögonblick har jag också tvivlat på om det överhuvudtaget är möjligt att göra en sådan 

urskiljning av ett enskilt fenomen, som exempelvis vasallskapet, ur Blochs helhetshistoria. 

Jag tycker mig ändock ha lyckats lösgöra vasallskapet ur detta historiska nystan och vaskat 

fram tre huvudsakliga strukturer som vasallskap vilade på. Dessa tre anser jag vara 

statsmaktstanken, frändskapen och manor /godssystemet, alla var de utvecklade under tidigare 

århundraden. Dessa tre strukturer har jag i min undersökning tagit fasta på och byggt upp min 

studie kring. I nedanstående avsnitt kommer jag visa på dessa strukturers bidrag till 

utvecklandet av vasallskapet som maktstruktur samtidigt som de får belysa Blochs 

mentalitetshistoriska perspektiv.   

 

4.2 Framtiden skapas av dåtiden 

Ett av Blochs mentalitetshistorias kännetecken är dess långa historiska perspektiv, det vill 

säga att historien är trög och långsam i sin utveckling. Detta blir mycket tydligt då vi talar om 

de strukturer som feodalismen kom att utvecklas ur, detta är något som i synnerhet visar sig 

hos statstanken och frändskapen.  

4.2.1 Godssystemet – den konkreta strukturen 

Enligt min mening är den mest konkreta struktur som vasallskapet byggde på det etablerade 

godssystemet. Det var genom detta agrara brukssystem som lorderna fann en, för dem, 

mycket naturlig lösning på betalnings och försörjningsproblematiken av sina vasaller. 

Dessutom innebar förläningsgåvorna flera fördelar för lorderna, med möjligheten till ett ökat 

jordinnehav samt effektivare kontroll över egendomarna.  

 

Vid en första anblick på godssystemets centrala roll för vasallskapet kan det tyckas som en 

turlig tillfällighet att den redan etablerade institutionen, alltså godssystemet, kunde användas 

som ekonomisk och försörjningsmässig grund till lordens vasaller. Att anta detta som en 

tillfällighet vore dock att missförstå hela Blochs historiska perspektiv. För i Blochs historia är 
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det inte den nya maktstrukturen, vasallskapet, som styr godssystemet utveckling utan tvärtom. 

Det är istället den tidigare strukturen av godsen som avgör vasallskapets utveckling och 

utformning. Det är således godssystemet som tillåter och möjliggör vasallskapets utveckling 

till att bli den dominerande maktstrukturen. Detta ser jag som ett typiskt karaktärsdrag för 

Blochs mentalitetshistoria. Historisk utveckling och skapandet av nya strukturer och 

institutioner är beroende av och bygger på tidigare strukturer.  

 

Godssystemets inverkan på vasallskapets utveckling tror jag få historiker skulle resa några 

invändningar emot. Jag drar denna slutsats eftersom godssystemet var en mycket konkret och 

greppbar struktur, ingen kan hävda att den inte fanns. Mitt syfte med att illustrera detta är för 

att läsaren bättre ska förstå Blochs tankegångar kring de mer abstrakta mentala strukturerna. 

Dessa mentala strukturer, som jag tidigare berört, skapar historia på samma sätt som 

godssystemet, men med den skillnaden att deras makt till påverkan inte ligger i de konkreta 

och världsliga förhållandena utan i makten över människors tänkande och världsuppfattning. 

Jag skulle vilja påstå att dessa mentala strukturer är själva essensen i Blochs historia och även 

det som utmärker en mentalitetshistoriker ifrån andra historiker.   

 

 4.2.2 Kulturen – de abstrakta mentaliteterna 

De två strukturer som jag valt att kalla för abstrakta är statstanken samt frändskapen; dessa två 

kan med fördel ses som en fusion av de romerska och germanska kulturerna. Ur tanken på och 

strävan efter en stark centralmakt föds de germanska kungadömena. De frankiska dynastierna, 

merovingerna och karolingerna, är bra exempel på hur män som Karl den store försökte 

återupprätta ett nytt romerskt imperium, talande är därför att Karl den store blev krönt till 

kejsare juldagen år 800. Ansträngningarna med att bygga en varaktig statsmakt var dock 

förgäves, det europeiska samhället var inte redo för ett nytt imperium. Som motpol till 

statstanken stod den germanska stamkulturen, fragmentarisk till sin natur med lösa, personliga 

och familjära beroendeförhållanden som samhällets bindemedel.  

 

I ljuset av detta kan vi med fördel se på sammansmältningen av dessa två kulturer som att den 

germanska var en påbyggnad av den romerska. Bloch förlägger denna ”kulturförening” till de 

germanska invasionerna av Västrom i slutet av 400-talet och beskriver detta följande:  
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The Germans penetrated the greater part of the countries formerly included in the 

western section of the Roman Empire, and the territories occupied by them became 

united, sometimes through subjection to the same political régime, but always and 

in any case by the common mental habits and social customs of the invader.
116

 

 

Det Bloch anser vara följden av denna kulturkrock är den turbulenta tiden mellan de 

germanska invasionerna under 400-talets slut fram tills att feodalismen ger ett någorlunda 

strukturerat samhälle. Föga förvånande är Blochs åsikter om utvecklandet av feodalismen som 

en långsam och organisk process där denna blev svaret för människorna som letade efter 

struktur och beskydd i en orolig tid. Bloch beskriver denna tid och utveckling som: ”Neither 

the State nor the family any longer provided adequate protection.[ ---] Everywhere, the weak 

man felt the need to be sheltered by someone more powerful.”
117

 I ljuset av dessa önskningar 

om ordning och stabilitet är det inte heller förvånade att den grupp som effektivast kunde 

skapa sig ett slags ”våldsmonopol” också kom att bli en stark maktfaktor. Jag talar naturligt 

vis om de militära vasallerna. Vidare kan vi också se människornas längtan efter ordning som 

ett bevis för Blochs voluntarism, att människor aktivt har format den historiska utvecklingen, 

då svaret på deras böner blev feodalismen. 

 

Den europeiska feodalismen med sitt vasallskap var således en produkt av dessa tre 

strukturers interaktion med varandra och kom att bli förstadiet till 1100-talets återskapade 

statsmakt. Vasallskapet kan också själv illustrera Blochs syn på historien som organism då 

den visar på vasallskapets arv i form av utvecklingen till det europeiska adelskapet. Detta 

varaktiga ”adelsarv” kom därefter att i århundraden vara en av det europeiska samhällets 

ledande sociala klass, i Frankrike kom det att få ett lika våldsamt avslut som det krigiska arv 

det bar på genom den franska revolutionen 1789.  

 

Avslutningsvis vill jag lyfta det avtryck som de Karolingiska kungarna inpräntade på den 

feodala maktstrukturen, detta genom deras strävan att bygga en varaktig stat på personliga 

beroendeförhållanden, alltså vasallskapet. I något förenklade ordalag menar Bloch att de 

Karolingiska regenterna var de sista ”kockarna” som rörde samman det romersk-germanska 

arvet, en stat som vilade på frändskap. Om feodalismens dubbla ursprung säger Bloch: ”... 
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feudal society differed from societies based on kinship as well as from those dominated by the 

power of the State, it was there successor and bore their imprint.”
118

 

 

4.3 Vasallskapets mentala uttryck 

I detta avslutande avsnitt kommer jag ge exempel på olika mentala uttryck från Blochs Feudal 

Society med fokus på lorders och vasallers mentaliteter. Jag vill dock uppmärksamma läsaren 

på att det är mycket svårt att tala om lorder och vasaller som två skilda begrepp, de invecklade 

kedjorna av beroendeförhållanden som löpte genom det feodala samhället gör att de två 

grupperna smälter samman. Den vanligaste situationen var, som ovan nämnt, att en man i 

detta samhällsskikt var lord över bönder eller undervasaller, samtidigt som han var vasall till 

någon mäktigare lord eller till kungen.  

 

4.3.1 Att äga makt var att äga jord 

Jag vill ytterligare än en gång påminna och framhålla läsaren om jordinnehavets avgörande 

betydelse för varje man med maktambitioner under den feodala eran. Rent krasst kan kritiker 

påpeka att jorden varit maktbas så länge som människan levt i ett agrarsamhälle och detta är 

helt riktigt. Jag tycker dock att detta faktum blir extra tydligt i den feodala maktstrukturen där 

förläningen spelade en så avgörande roll för lorder och vasaller. Detta förhållande är något 

som också Bloch framhåller på ett mycket talande vis genom en normandisk lords vägran att 

ta emot juveler, vapen och hästar som lön från den hertig han tjänade. Blochs kommentar till 

detta är att: ”Land itself was valued above all because it enabled a lord to provide himself 

whit ‘men’ by supplying the remuneration for them.”
119

 Att en lord kontrollerade stora 

egendomar innebar att han kunde försörja många vasaller; en lords militära muskler var alltså 

måttet på dennes makt. Denna enkla formel för makt, och mentaliteten kring jordegendomar, 

illustreras väl av samme normandiske lord, som i samtal med sina fränder förklarar sin strävan 

till ett ökat jordinnehav: ”‘It will thus be possible for us to maintain more knights, and the 

duke will no longer be able to do so.’”
120
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4.3.2. Lorder och vasaller 

Bloch har visat oss hur det säregna vasallskapet kom att bli den maktstruktur som lorderna 

valde för att tillgodose sina behov av välutbildade krigare och administration över sina 

egendomar. Detta är intressant och ger oss en spegel in i dåtidens makthavares medvetande 

som var format av en orolig och krigisk omvärld. Det personliga band mellan två män som 

var vasallskapets kännetecken ansågs således som en stabilare maktbas än någon annan 

tillgänglig maktstruktur. Till och med de Karolingiska regenterna uppmuntrade en sådan 

struktur och försökte upprätthålla sitt rike genom den. Här kan vi få en stillbild av dåtidens 

mentalitet. I människornas medvetande kunde inget ”kontrakt” vara mer legitimt än homage 

bandet, det var verkligen var det kraftfullaste avtal som kunde skapas mellan två människor. 

För de som tvivlar är det svårt att bortse ifrån det faktum att ett vidsträckt imperium som det 

Karolingiska faktiskt försökte införa vasallskapet som sin bärande statsstruktur och maktbas. 

 

Blochs beskrivning av homage riten är ett bra exempel på hans syfte med sin framställning av 

historien, att lyfta fram dåtida människors tankar och världsbild. Idag skulle det vara absurt att 

besegla ett anställningsavtal eller ett hyreskontrakt med en knäböjning och en kyss. För 

människorna i det feodala samhället var dessa handlingar sprängfyllda med vördnadsfull 

symbolik; vasallens knäböjning för underkastelse och kyssen för att upphöja bandet mellan 

lord och vasall. Jag tycker det är fascinerande att föreställa sig att en av den europeiska 

feodalismens grundstenar utgjordes av denna säregna bindning. För att illustrera styrkan i 

homage framhåller jag ett utdrag från Laws of Henry I som var den engelska lagbok som 

skrevs i början av 1100-talet kallas: ”No redemption for the man who has killed his lord; let 

him perish by the most atrocious tortures.”
121

 

 

Lorderna under den första feodala åldern brottades konstant med arvsproblematiken. Det är 

uppenbart att en lords förläning till sin vasall inte var ärftlig men i praktiken var det mycket 

svårt för lorden att upprätthålla denna rättighet. Det Bloch visar oss är svagheten i 

vasallskapets nära relation till frändskapen. Eftersom mycket av styrkan i homage-handlingen 

låg i att de invigda parterna hädanefter sågs som förenade i samma familj, kin, överfördes 

också en del tankegods från frändskapen till vasallskapet. Arvstanken var ett sådant tankegods 

som var djupt inbäddat i människors medvetande, en äldre tradition och struktur som åkte 

”snålskjuts” in i förhållandet mellan herre och vasall. Extra tyngd fick denna allmänt spridda 
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uppfattningen i och med ökningen av fief de reprise. Till och med i fall då vasallens arvinge 

bara var ett barn och inte på flera år kunde tänkas erbjuda lorden några tjänster utövade denna 

arvstanke ett mycket starkt inflytande; Bloch beskriver dåtidens tankar kring detta som ”… 

how cruel to dispossess the little fellow!”
122

 I stället utsågs en förmyndare till det faderlösa 

barnet, oftast någon ifrån fränderna, som hade till uppgift att tillhandahålla de tjänster lorden 

krävde. Jag vill också framhålla den traditionsbundna mentalitet som Bloch anser dåtidens 

människor besitta. Praxis av en muntlig och traditionsenlig lag gynnade utvecklingen mot den 

ärftliga förläningen. Blochs exempel av ”björnen i Ardres” och den lagstadgade bruksrätten, 

seinsin, visar oss människornas traditionella mentalitet, en mentalitet som paradoxalt nog 

gjorde det lättare att genomdriva samhällsförändringar. 

 

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för det mentalitetshistoriska perspektivet som 

forskningsinriktning. Trots att de mänskliga mentaliteterna många gånger kan vara 

svårgreppbara och dolda bakom tillsynes trivial fakta är de mycket givande att studera. Att 

verkligen förstå en historisk epok eller samhälle är inte lätt, det kan vara nog så svårt att förstå 

sin egen samtid. Den engelske författaren L. P. Hartley uttrycker detta som: ”The past is a 

foreign country they do things differently there.”
123

 Jag tror dock att mentalitetshistorian är 

den biljett som gör det möjligt att resa till Hartleys främmande land. 

 

 

5. SAMMANFATTNING 

I min studie av Blochs tidiga feodalism går det att urskilja tillkomsten, utvecklingen och 

nedgången för en säregen maktstruktur, vasallskapet. Vidare menar Bloch att vasallskapet 

byggdes på ett tankemässigt arv ifrån de romerska och germanska kulturerna, samtidigt som 

det ”rotades i jorden” av det redan existerade godssystemet. Blochs tanke om historien som ett 

levande väsen, en organism som bär på ett arv ifrån tidigare samhälle visar sig tydligt. 

 

Vasallskapet var ett muntligt ingånget avtal mellan två män, ett avtal som utvecklades till att 

exklusivt gälla militära tjänster. Generellt sett var de två, av vasallskapet förbundna, männen 

på olika steg i den sociala skalan. Den ritual som beseglade vasallskapet kallades för homage 

och det var under denna ceremoni som den knäböjande vasallen underkastade sig lorden. 

Vasallen skulle komma att tjäna som lordens enda effektiva maktredskap i en turbulent och 
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våldsam tid, som en kraftfull krigare. Bloch visar också hur vasallskapet kom att förfinas till 

att endast omfatta de bästa och effektivaste krigsmännen, de som hade tid att träna och råd att 

utrusta sig som beridna krigare. Denna särskiljning och upphöjning av de beridna krigarna ska 

ses i ljuset av lordens betalning av vasallen. I ett samhälle med en konstant brist på monotära 

medel fick vasallerna sin lön och försörjning ifrån en jordgåva, skänkt av lorden, en förläning. 

Centralt för förhållandet mellan lord och vasall är konflikten kring denna förläningsgåva, om 

den skulle anses vara ärftlig eller inte. Bloch framhåller här hur arvstraditioner och ”gamalt 

tankegods” kom att driva utvecklingen mot ärftliga förläningar.  

 

Av yttersta vikt för vasallskapets utveckling och förståelsen av Blochs mentalitetshistoriska 

perspektiv är, som ovannämnt, de föregående strukturerna och det sammansmälta romersk-

germanska arvet. De tre äldre strukturerna, de romerska respektive germanska kulturerna samt 

godssystemet, har jag tagit fasta på och byggt upp min undersökning av den tidiga feodala 

maktstrukturen kring. Det romerska arvet var statstanken, som i representeras av 

människornas strävan för stabilitet och ordning. Det germanska arvet var statstankens motpol, 

där lösa personliga bindningar till lokala makthavare och den egna ätten kom att underminera 

en varaktigare maktstruktur.  

 

Vidare har jag studien igenom kommenterat och diskuterat Blochs mentalitetshistoriska 

perspektiv löpande. Tanken med detta är att ge läsaren en förstålig bild av vad 

mentalitetshistoria är och hur den kan vara till stor hjälp för att förstå den historiska 

utvecklingen.     
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