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Statsledning och p~ovlnspolitikunder
Sveriges sto~rnaktstid.
En föirfattningshistorisk skiss.

Forhallandet mellan dera svenslta statsmaláten och de
från Danniark-Norge genom Roslilldefreden vuiina provlinserna reglerades trakta-tsmassigt i trenne urkunder, Roskildetraltlalen av deil 26 februari 1658, Iiöpeialaamnstraktaten den
27 maj 1660 och fredstraktaten i k u n d den 26 september 1679.
Under liela perioden fram till krigseitbrottet 8675 hade a n satser gjorts att på annat säll an i fredsfördragets form bestaiiima förhallandet mellan den svenska kronan och de nyh-varvade provinserna. Men dessea arisatser hade pa det hela
laget ej gett annat resultat an den i Malmö recess 1662 uttalade önskan, att enbet med Sverige borde åstadkonimas i
lagar s c h privilegier.
Roskildetraktateras stadganden med avseende på provinsernas framtida stallning äro samlade i dess $ 9. Det heter
har, »all alla stander, adel och sadel, andljga och viirldsliga,
borgare och bör id er)^, a de till Sverige avtradda provinserna
skulle få belaålla sina egendomar. De skulle ocksa f5 förbli
vid »deras -vanliga ratt, lag och gamla privilegier s c h friheter
ottarberade och obehindrade, så vida de icke löpa eller strida
contra leges fundamentales av Sveriges krona, med vilken
dessa cederade land och Ban till evärdelig tid har efter inkorporeras sltola)). Desstatorn fings de, »villia sig under Hiungl.
Maj:fs och kronan Sveriges jurisdiction alldeles begiva», Iöf%et att »ilnjuta nied de infödda salenslia lika tilltrade till
beneficia och honores)).
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Bestamnaelserraa aterkomrna i stort sett oforandrade i
1<6perilaamnstra1itatens 62 tvenne i r senare, oclia Lundafreden
1619 konfirmerade generellt d e bada f ~ r e g i e n d efredstraktaterna. Det slogs n u fast, att godsför815llcandeaaa f6re kriget
skulle aterstallas och att alla skulle besitta sina egendomar
»med alla de rätter och frilaeter, soni dem fBr detta kriget
tillliomaaiit hava». FornnuPeriiigen iir vald med tanlte p5 att
dc f ~ r a ~ l d r i l a g afrämst
~,
Malm6 recess, sona genaom frivillig
Biverensltommelse mellara desi svenska statsmakten och psoviaisstjiaiderna liommit Bill staaid mellan krigen, skulle aga
fortsatt giltiglaek. Rf alm6 recess förklarades ennellertid iior&
d á r p i ogiltig av Karl S I sasom tilPkomme~aunder ornyndighetstiden. Den rättsliga grundvalen f6r provinserilas stälbaii~~g
h a r saledes i stort sett varit oföraiidrad under liela perioden.
Fredstraktaternas stadganden inneburo e n fGrplilctelse
f r i n svensk sida att bibehalila danska lagar och privilegier.
Trots detta h a r en teiaderis att i de vunna provinserna inf6i.a
svenska Pilslitutioner gjort sig märkbar från den svensla stalsledningeras sida tinder laePa tiden hiin 1658 till 8688-talets början.
Vid sistnamnda tillfalle onasattes tendensen i s i gott som faallständig verkliglaet. Traktaterna paa ~ippenibarligenverkat h5mnilande p2 dennia tendens så till vida, att metoderna vid inf6randet av uaaifosrrnite&Biiasipats med hailsyn till dem. Det är
darför anmarkiaingsv5i-t, att avgörandet ej föll aanader de b i d a
perioderna 1658-60 och 1675--79, d 5 tralitakern;~under kriget
med Darannark voro forsatta u r kraft. Statsledningen laar rhknat med att trots traktaterna lttinna genomdriva, att svenska
lagar OGBI privilegier i n f ~ r d e s . Berikningarila visade sig riktiga genom hgndelsef~rloppetunder 1680-talet.
Utvecliliragen av ~iniformitetsfri.aganger anledning bill en
dubbel frågestallwirag. H, vad .mala e r b j ~ d otraktaternas bestiirnmelser möjligheter at8 Pnfora uniformitet? 1 vilka avseenden h a r den irarikespolltislta utvecltlingen i Sverige s c h
Danmark från 1658 till P680 isifliaerat på relationerna mellan
svensli statsmakt och d e skinska provinserna?
Den förshilänanda fr5gar-i har lange disliuterats. Vad
man harvid i f6rsta hand laar fast sig vid, ar inskränli~lingeira,

a
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att de nyvunila provinsernas ständer skulle bibehållas vid
sina gamla lagar och privilegier, endast om dessa icke stredo
mot Sveriges fiindamentallagar. Det har frannhiillits, att varde%av ibestammelseli darigenom kom att »bli beroende av den
svenska regeriiigens tolkning av begreppet fundame~itallag)).I
den mån »fundamentallagarna» ej kunde åberopas, var den
svenska stalslediiingen lianvisad till att söka förmå stinderna
att frivilligt acceptera förändringar, oni maii ville införa
uniformitet med det egentliga Sverige l.
I detta sammanhang har aven en annan passus i fredstraktaterna iippmirksa~nmats. Det heter i Rosliildetraktateris
5 9, att provinsernas lagar och privilegier ej fingo stå i strid
med f~~nda~nentallagarila
i Sverige, i vilket land provinserna
skulle »inkolporeras», Aveii i cessionsbrevet 16% talas om,
att de nyvunna provinserna skulle »Inkorporeras». Frågan
blir därför, orn en i Sverige ))inkorporerad» provins kunde
tilliitas att leva vidare med egna lagar och privilegier, blott
dessa icke råkade i strid med de s. k. fundamentallagarna.
Denna fråga har av forskningen besvarats på olika satt.
A ena sidan Iiar man fattat bestämmelsen orn inkorporering
såsom ett tydligt tecken p5 att fullstandig ur~iformitetAsyftades från svenskt håll och att löftet om babehsllna lagar och
privilegier blott hade »övergående befydelse)) Men det har
också betonats, att en inkorporering ej nödvandigtvis behöver
betyda fullständig imiforinitet med Sverige i lagar och privilegier. Begreppet »inkorporerade provinser)) behöver i tidens
terminologi ej utesluta eii viss provinsiell självständighet 3.
E n fråga a r emellertid, h u r traktateils stadgande bör
tolkas iitafrån allman statsrattslara - vi återkomma hartill
langre fram -- en annan, h u r stadgandet f ~ r h å l l e rsig till
ledande idéer i den svenska provinspolitiken före och efter
Roskildetraktatens tillkomst.
K. Fabricius, Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige I, s. 49 f.,
Y. Bogren, Den kyrkliga firsvenskiiingen av Skinelandskapen och Bohuslän,
s. 49 f.
C. O. Arcadius, Boliuslans införlifvande med Sverige, s. 5 .
I<. Fabricius, a. a. II, s. 7 ff.

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu,se

Statsledning och provii~spolitili under Sveriges stormaktstid.

227

Författareni har tidigare l-iäodat, att t8iniformitetsfreIgan hur
ett intimt samband med den Inrikespolitiska utvecklingen i
Sverige. Deta angick de olika stånaderas stallning och privilegier. Uniformiteten var till nackdel för adeln men bi18 -iiss
fördel fbr övriga stand. Delta var icke endast fallet betriiffande de egentliga privilegierna. i ven införandet av svensk
andlig eller världslig lag sliullie i viktiga piinkter i r i ~ e r k apå
de olilca siaindens stallning. Det var darför givet, att utvecklingen i riktning mot uniformitet skulle bromsas urider fhirmyndarregeringen G r Karl XI. Lika givet var, att deil ilarikespolitislia iiiaktförslcjeitning, som bhisjat under kriget se11
som fortsatte genom l680 och á682 års riksdagar, iiven i
denna punkt skulle skapa ölrade möj1lg"raete Men parallellt
med maktfirslcjut~iingengick också en ideologisk förskjutiaing.
Den ställde fredstraktaterilas stadganden B helt ny belysning.
Behandliiigen av de nyvunna provliisern.aa Piärager aned andra
ord oskiljaktigt sammara med svensk PnriliespoBitiBi Dade på
det ideologis8ta och rent realpolitislta planet.
Därmed vidgas sig problemet till att galla svensk provinspolitili under stormaktstidera över8auvud. Hoskildetraktateaas 9 ocli vad som följde darefker niaste ses i perspektivet av provinspolitiken före 1658. Å andra sidan kan det
vara vait att stalla frilgan, om ej utveelillingen i de från
Danmark vunna provariserna kan vara agtaad att belysa svensk
provinspolitik p3 andra hall. Vad finns det för gemensamm a drag i behandlingen av de o%ikaprovinserna från den
svenska statsmaktens sida?

Den enda fl-amstallning, som beharidlar nyerovrade
provinsers "rhållande till den svenska statsmalcten under
stormalitstiden i dess helhet, ar Emil Hildebrands Svenska
statslföïfattningens historiska utveckling. Det heter har sammanfattningsvis: »De eröfrade landskapen komrno i en olika
stallning. Naigra sammailismälte fullstandige med det gamla
l

J. Koshil, Skåiiska privilegie- ocli reduktionsfrågor, passim.
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Sverige, andra fingo liaralitereia af från Sverige styrda bilailder, några slutligen tilllaörde alltjannt äfven ett annat rike,
det tyska)). Av deii darga följande detaljredogörelsen framgir,
att Hildebrand nied fullstaridig införlivning i Sverige förstår,
att vederbörande provins' ständer å ena sidan iiro representerade på Sveriges riksdag, 5 andra sidan erhållit uniformitet
med de svenslia stånden i lagas och privilegier. Något samband
mellan dessa faktorer liar Hildebrand emellertid ej markerat l.
Representationsfr5gai1s eitveckling för de rnyfidrvarvade
provinsernas vidkommaiide under åren 6592-1672 har berörts
av Nils AhnIiind i hans rilisdagshistoria. Efter att ha omnämnt Finlands representation påpekar han, alt »u%anför
riksdagen stodo de under Sverige lydande Ostersjöprovi~1serna liksom efter l648 rikets nya tyska besittningar. Dock
skönjes, starllirast i början av perioden, en tendens att inlemma de fbrra i de svenslia standeriias fililla genlenskap)).
Hertig Karls försök att Pinyta provinserna närmare till Sverige understrykes, och det betonas, att senare besök av de
baltiska stinderna 115 den svenska riksdagen sammanhariga
med bevistandet av iiagon högtidlig akt, exempelvis koniangarnas kröning eller begravning
Dessa besQBi markera ej
en sådan delaktighet i den svenska stindsgemenskapen, som
:syftats vid periodens början.
Den olika grad av -elniformitet med Sverige i lagar och
privilegier, som under hela storhetstideri skiljer de nyerövrade onaradena ej endast från det ganila svenska statsområdet utan också sinseinellara, as givetvis till väsentlig de8
att sölca i den olika strukturen vid övergangen till Sverige.
Det var svarare eller littare att införa svenska institutioiaer
1 erövringarna. Man måste även fiista stort avseende vid
den titriliespolitislia aspekten, i den m811 frammande makter
hade intresse och rnidjllgheter att "rsvira en f6rsvenskningsP
-

E. Hildehrand, a. a., s. 204 ff. Jfr aveii Naumann, Svensli statsförfattiiiiigsratt (1879) I, s. 258 ff. Eii populär Oversilrt over försve~lskiiingspolitiken
urider tiden fram till det karoliiislta enväldet h a r getts av L. Dannert, Försvenslr11ii1gspolitik u i ~ d e r 1600-talet (Sartryck u r Gotlaiids Allelianda 1935).
Han liar emellertid icke tagit upp I i i r diskiiterade problem.
qN.
Ahillund, Sveriges riksdag 1: 3, s . 368-95.
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process. Dela fraga, som har skall stallas i förgrniaden, galler de principer, som 1 spörsnaålet om uniformitet och inkorporering besjälat den svenska statsledningeaa vid olika
tidpuilkter, och de inrikespolilislia faktorer, som kiinna tanibas ligga bakom dessa principer. Harvid rna5 e n @ng f6r
alla betonas, att dessa faktorer givetvis ej iiro de enda och
alt den ytterst skissartade framslallningera bortser fran de
tyslia provinsesila med deras mera komplicerade förh$llia~-iden.

Nar den svenska espansioneri i Balticum Mrjade under
1500-talels senare hdfi, var det ej under alltför gynnsamma
betingelser %r ett f~illstandigt ii~förlivandeav de nyvunna
områdena. DA å r 1561 staden Reval jamte landskapen Rarrien, Wierland och Jerven sökte skydd under Sverige, Grdes underhandlingarna och tr3Eades avtalen melilan Erilii
XIV och hails ombud 5 eiaa sidan, Revals borgerskap och
de nämnda landskapens riddersltap den andra. De näinnda
korporationerna begarde och framtvingade beIir5lielse p5 sina
gamla privilegier. De Inade goda möjligheter att stalla vilBkor
tack vare de parallellt f i r d a underhandlingarna med Polen l.
Uppgörelseia 1561 blev d5rf6r i praktiken ett förbund
mellan Estlands ledande standen-grupper och deil svenske
konmungen. Nar Erik XIV bekräftade dessa gruppers priválegier, accepterade han darnaed ocksa den i Bandet raidande
stabsfrfattningen. Sjalv Bom ban att ilata de forna ordensmastarilas ganska makilosa position. Om han ville öka den
svenska statsmakteiis inflytaa-ide, arar det n6dvandlgB alt rygga
loftet om privilegierrias bestand. Det kunde ske genoni att
anknyta till de lagre ståndens, priisters och bönders, missnöje med adelns bavermakb. Men harvid kunde aven $beropas det önsbviirda malet, att s ii alf orm it et infirdes med Sverige
d a r korporationeriias makt ej var sa klart domineraiide.
S. T. IV., s . 329 ff., C. Annerstedt, Grundlaggiiingen af svenska vald e t i Livland 1538-1563, s. 34 if.
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Något tydligt littalat program rörande provirasernas behandling foreligger ej från Erik XHV. Det finns emellertid
mer än en antydan om att Inan haft planer p i att ändra
förl-iållandet i Estland i syfte att skaffa sig större inflytande
på ridderskapets bekostnad. Visserligen ratificerade ban den
2 augusti 1561 psivilegiegarantien. Men det tillades, att den
svenske ståthållaren hade oinskrankt makt att övervalra den
av ridderskapet utövade rattskipningen l. Det var en av de
vilntigaste punkterila betraffande adelns förhiillailde till bönderna, son1 därmed gjordes öppen för statsmaktens ingripande. Politilien fick en fortsättning i slutet av 1561. Efter
framstallning av stithiillaren utfardades den 6 december ett
liungligt mandat, där det hette, att eftersom »de arma bönderna plågas med ett okristligt sliiende och hudstrykande)),
skulle de i fortsattningen ordentligt stallas inför ratta och
först efter vederbörlig dom strafras. Overtradelse av denna
bestammelse sk~ille medföra egendon~sInonfaskation
Bestämmelsen innebar ett allvarligt ingrepp i den baltiska adelns
gårdsratt.
Den av Erik Inledda politikeii kulminerade 1565, nar
Henrik Klasson Horn erhöll befallning att förmå såval ridderskapet som staden Reval att förnya sin ed till svenska
kronan ))och svärja konungen s5 som hans andra undersåtar i
Sverige gjort», d. v. s. aven på arvföreniingen. För den händelse
att man sklille vagra att avlagga en dylik ed, som skulle betyda
början till slutet av särstiillningen, gav Erik den belranta ordern
om att »småhata)) den estländska adeln, så att den så småningom sliulle laomrna tP11 iinsikt om fördelen av att salja
sina gods lill svensk och finsk adel 3.
Parallellt med aktionen mot adeln gick en viss anknytning till bönder och präster. Så var fallet redan genom
angreppet på adelns domsratt. Order gavs även, at%finska
bönder skulle inplanteras i Estland. Narvid utsades bestamt,
S. T. IV, s . 334 ff.
S. T. IV, s. 339, C. Anilerstedt, a. a., s. 42.
C. Aiiiierstedt, a. a., s. 134, TIi. Aniierstedt, Sveiislra väldet i Eivland 1564-1570, s. 70.
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att dessa b ~ n d e rej fingo spridas bland esterna tataii hållas
samlade i kolonier under svensk lag l. Syftet var uppenbarligen dubbelt: att p5 denna väg införa srenaska institufisner
och att för de estlaridslia bonderna demonstrera den svenska
Bagens företraden. RelräRande prästerna arbetade Erik XIV
medvetet pA att frigöra dem frini beroendet av adeln. Ar
1562 utnämndes Johan von Geldern till superintendent. I
samband därmed reglerades prasternas stallninig. Deras avItining skulle utgi av kronans medel p i det sattet, att till
dena skulle upplåtas lnrolians jordagods. Men i sista hand
skulle adeln best5 medlen, eftersom den skulle Piimina egendorn av motsvaraalde värde av sidant kloslergods, som den
lagt under sig i sanabapad med reforramationen" Vad de olika
åtgarderna i denna p ~ m k t ytterst gallde, var aft lösgöra
prasterna frb-an adelns patronatsratt och stalla dem sasom ett
sarskilt stånd direlit under lironan.
Man kan i Erik XIV:s handlande i Grhallande till Estland iaktta en ganska konsekvent golitilri. Koamhingen har
försökt att bringa lagar och privilegier i naranre överensstämmelse med de svenska. Pii grtinad av utgsngslaget var
det givet, att s i d a n a stravariden skiille stöta på molstand
hos det vid tiden för övergangen helt dominerande skiktet,
adelii ocln Revals borgersliap, medan präster och bönder
hade utsikt att få sin stallning förbättrad. Det var med
andra ord i högsta grad en slåndsfr5ga. Men man k a n a r e n
se problemet på det sättet, att det var nödvandigt för
konungen att kvasa de harskande estlandska korporakionernia, om han ville öka sitt eget inflytande i de riyvuaina
Iaiiderna. Införandet av uniformitet med Sverige skeille
gagna ett sådant syfte. Angreppen på den estländska adeln
Ban u r derana synpuaakt ses P sanalnand med Erik XIV:s
svenslia politilri, Även har gick hans sl-riivaia rat på att minska
det högadliga inflytandet.
Ulader Johan III och de darpå föqialade striderna naellan
C. Annerstedt, a. a., s. 129 ff., Th. hniierstedt, a. a. 77 f.
C. Ai~ilerstedt,a. a., s. 126, Sh. Anilersteat, a. a., s. 69.
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Sigismund och bertig Karl var någon mera alitiv svensk
politili med avseende på de baltiska ländernas inre förhållanden knappast att rakna med. Det utrikespolitiska laget
ocli ständigt vaxlande innehav av provinser och stader orn6.iljggjorde aven ett konsekvent genomfirande av ett program.
Betecknande ar emellertid, alt det estlandska ridderskapet
Bil;som den svenska adeln sökte f3 sina privllegielirav tillgodosedda 1 samband med Jolian 111:s tronbestigning '.
&oniingen 5 sin sida stalIde till estlaiidarrias ombud proposition oni »inkorporering» ! Jrad hara avsett Iiärrned går väl
ej n ä r m r e att precisera. Men maii har ingen anledning att
anta något annat, a n att innebörden för Bionom varit dens a m m a som i för honom välkända författniiigsurkunider, en
förbindelse naed Sverige, som skeille innebära uniformitet i
lag och privilegier samt med de sveniska ståiidera gemensana
representation 3. Eii sådan tankeging Iiommer i alla handelser till uttryck, näs konungen föreskrev, att såviil bans
liturgi som 1545 års liyrkoordinantia skulle Införas i Estl a n d 4 . Därmed skulle uniforn2itet vara införd på det kyrliliga området. De estlandska ombuden demonstrerade emellertid fr5n början den tänjbara innebörden i termen inltorpoïering genom alt framliålla, att de ej kunde se annat i n
att de redan vor0 iilkorporerade. Frågan fick - lilrsom
planerna på svensk liyrlioordning - falla. Men episoden
Tli. Aniierstedt, a. a., s. 72. Om .7011ai1 111:s politik se seilast oversikterna Iios B. Federley, Kungligt Majestät, svenska lironan och furstendomet Estland 1592-1600,
s. 5 ff., och P. Rerivall, Iilaiis Fleming uiid d e r
finnische Adel, samt i dessa arbeteii citerad litteratur.
Tli. Aniierstedt, a. a., s. 72, not 4.
I J ~ i s t e r å s arvförening l544 uttalades principen, att alla i riket u t i
e n »oåtslcilleIig enighet tillsnmmai~sfvi-blindnie och ilicorporerade blire måge.
(Svenska riksdagsakter I: 1, s. 382). Vid utdelningen av län till Jolian liade
Gustav Vasa fóreskrivit, a t t » d e t skall bliva, såsom det av ålder alltid varit haver,
iiicorporerat med liela Sveriges rike. (Gustav Vasas registratur 26, s. 353,29,
s. 552). .Jfr aven Axel Oxenstiernas uttalaiide om Jolian 111:s baltislia politik, nedan s . 245.
1.'. t'iiestling, Kyrkolagar ocli kyrkolagsarheten i Estlaiid, s. 7, Deiis.,
Estlauds k y r k a 1571-1644, ICyrkoliist. Arssirr. 2920-21, s. 186 f.
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fraanstir sisom ett viktigt f6rebud till de statsrattsliiga diskiassioner, som filjde i samband nied hertig Karls baltiska
erövringar.
Hertig Karl riktade flera uppmanii-igar Bill det estBiindslia ridderskapet och till radet i Reavd att ansluta sig till
boraom i kampen mot Sigisnaannd, Man tvekade lange. FBrst
sedan Sigismund öppet meddelat avsiktela att införliva Estlanad med sitt polska rilie, inkraffade en definitiv brytning
mellan Bionom och de estlandska standerna. Hertigen lyckades nia satta sig i besittning av de fasta slotten och aven
utvidga det område, som sedan Erik X1V:s tid lytt under
den svenska kronan. Han gjorde ocksa 1600 ett framgaiigsrikt laifall B det polska Livlanid och erövrade eni stor del av
landet. Harvid tr2Eades förberedande avtal med ridderskapet och staderna on1 deras framtida stallning ta88 den svenska
kronan. Underhandlingarna ennderlattades i h6g grad fQr
hertigen av den ganska Iiårdhiinta polska politiken sedan
1560-talet. De svenska erkivringarrara gingo emellertid snart
Grlorade, och polackerna lyckades 86W2 satta sig i besittning iiven av Jerwen och \Vierland. Det snart fövalmde kriget med Ryssland omöjliggjorde Iairigre syftande planer fram
till Stolbovafreden 1617.
Den framgångsrika episoden 9600-1602 a r marklig ur
den synpunkten, att den svenske hertigen aiu gar fram med
ett på fGrlianc9 klart utstakat program ifraga om de erövrade
baltiska landerraas franitida stallning %P11 den svenska statsmakten, ett program, som kom att spela en betydelseflall
'dl P den fortsatta svenska provinspolitilien. Aven o m vissa
antydningar i samma riktniang funnits under Erik X%V och
f r a m f ~ rallt under Johan HHI, a r det f6rst nu, som prsgrammet Itan sagas vara fullt utbildat och klart fattat.
Hertig Háarls baltiska politik står i det narmaste samband
med molsattningen till Sigismund, n a r det gallde alt knyta
de till Polen griinsarade provinserna så fas8 som m6jligt till
Sverige l. Men de metoder, som BaSrvid kommo Bi11 anvandN. Abnlund, Sveriges riksdag I: 3, s. 388.
1u
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ning, ha ett lika tydligt samband med hertigens taktik för
att säkra makfen 1 Sverige.
Denna taktik gick som bekant ut p i att vinna ständerna
och i f ~ r e n i n gmed dem demonstrera, att man i hela riket
stod enig mot Sigismund och de kungatrogna rådsherrarna
framför allt i religionsfrågan men också vid värnet av andra
svenska institutioner, Den okade betydelse, som riksdagen p5
det sättet fic%r,gjorde tanken nalurlig, att aven de baltiska
standerna genom den borde demonstrera sin uppslutning
kring hertigen. Målet blev att av de baltiska och svenslia
standerna skapa en enhetlig front. De baltlska ständerna
skulle förenas med de svenska stånden till en enliek. Detta
hade i första hand betydelse för representaiionen i det avseendet, att deltagandet i ståndsriksdagarna skulle bli någonting
sjalvklart.
Nar riksdagen i Söderköping sammankallades f595 "r
att välja hertig Karl till »regent och riksfQreståndare» med
vittsyftande maklbefogenheter, ställdes kallelsen ocksi till
Estlands ridderskap och staden Reval. Det var första gången
en sådan riksdagskallelse riktades till de estlaildska standerna.
Reva1 kunde också i sitt avböjande svar påpeka detta "rhållande och att man saknade all erfarenhet l. H sina fortsatta försök att vinna Estland hiivdade Karl Söderköpings
och Arboga riksdagsbesluts giltighet aven för detta land såsom »ein feirneliime gliedt dieses königreichs))
E n konsekvent fortsattning på denna inställning f~1jde
nar hertigen under åren 1600-1602 hade vunnit de estlandska
standerna på siim sida och asren tidvis utvidgat sin maktsfar
på det polska 1,ivlands bekostnad. 1 hans testamentarislia
bestammelser om förmyndarregering i600 ingick stadgandet,
att i radet skulle ingå »två av det Iivlandska laiitrådet, som
dartill kunne tjänlige vara» 3. På 1602 års riksdag föreslog
l E. Hildebrand i SRA III, s. 562.
För hertig Rarls baltiska politik i
allmanliet se Federley, a. a., passim, och dar anförd litteratur, för Söderliöpirigsrilisdagen, s. 84.
SRA IV, S. 45 B., 909.
N. Eden, Deii sveilska riksstyrelsens reorganisation 1594-1602, HT
1901. s. 200 f.
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Karl medlemmar av radet, därav sex »av de livlandsbe, efter
de med Sveriges crono are incorporerade~. Vad religionen
vidkom, »så förser H. F. N sig, att de uti religionen s k s h
vara rene och med de andra stainder ens» l.
P i samma satt har »Inkorporeringen» naturligt motiverat deltagande i den svenska riksdagen. Kallelsen till 1602
års riksdag utgick aven till de baltiska stiinderna. De skulle
infinn-aa sig samtidigt med de svenska: »Und weil ihr dann
dem reich Schweden mit incorporiret sekt, als begeren wir
hiernit gn. ihr wolPet gegen jetzternanlen Qagh ein oder
zwei euers mittels mit gnugsamer vo%rnacht versehen nach
Stockholm abfertigen, welche alsdan was daselbsten tractiret
und geaiandelt werden magh, mitanl-i~renund verabseheiden
mugen)) '. Den term, inkorporering, som salkanda f i r mofivera de baltiska provinsstandernas förening med de svenska
staraderna, a r densamma som den, vilken senare moter i
de svenska adelsbreven angiende enskilda personers upptagande a standet. De%hette, att vederbörande blev »uti adelns
skara, sallskap och gemenskap ImstaBlt och ia-icorporerat, alldeles lika sasom han av adelagit och ridderligit stind bordig vore»
Den förening mellan de svenska ocla baltiska stanaderna,
som hertig Karl propagerade "r, stod ocksa i förgrunden för
hans intresse p5 lanitdagen i Reval 1 maj 1601. Med anledning a v atil Livland nu i t e r hade enats under ett Qverhnvud
hemstallde ban, »om icke f6rdenskull radellgt vore, att de
livlaridslne sig med de svenaske stander f6rena s c h fikbinda,
något ( 3 : att) aldrig vele skiljas ifr5n varannan utan sasom
ledamot i en kropp varannan bistandige vare, var någon nöd
eller forf61jelse uppå kommer, och samtligen st5 ajla f ~ en
r
i Stier~irnai~
Riksdagars
,
och mötens beslut I, s. 527, 536. Berg, Riksdageil i Stockholm 1602, s. 27.
Hertig Karl till ridderskapet i Vendens krets ' ' / a 1602, Z u r Geschichte
der livlandisclieii Ritter- u n d Landschaft 1600-1602, Briefe und Aktenstiieke,
hrrsgg. von Fr. Bleiiemann jun., &fittbeiliingeaia n s dem Gebiete der Geschichte
Liv-, Est- u n d Kiirlaiids XVII, 1900, s. 564 f.
Se t. ax. AEgidius Girs, De vera iiobilitate lihellus (1627). fol. AS.
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och en för alla, när s5 om tranger och behöves vill». Hertigen har klart markerat, att en sadan sammanslutning vasen
de svenska och livlandska ständernas gemensamma angelagenhet genom att föreslå, att »någre av vart stand har i landsfinden måtte begiva sig på en belaglig tid iitöver till Sverige och
sidant med de andre på denne sidan fullkourameligen beslute))'.
E n iilkorporering av de baltlslia staanderna i de svenska
stånden medförde såsonm logisk konsekvens deltagande i de
svenska riksdagarna. Men det var endast deil ena sidan av
saken. Medlemskap i de svenska stånden skulle f i r a med
sig dessa stånds lagar s c h privilegier. Det var med tanke
på ståndssamhällets struktur naturligt, att iiikorporering i
stånden betydde uniformitet.
Denrna tanlregång 5s lika klart uttryckt under förhandlingarna 1601. H en provisorisk bekraftelse på Dsrpats
privilegier frain januari detta å r slogs fast, att »weil dlese
landscha8en und gemeine stadt, alhie sswohl auch das
furstenthrnm Ehsten zu sambt der stadt Reuel mit dem
kBnlgreich Scliweden ein incorporirtes gliedmass selndt, auch
daher es billig ist, dass sie allerseits einerlei rechtens sich
gelbrabnchen~. Dasför skulle hertigen snarast mbjligt låta
diversatta den svenska ratten till tysba, si%att den kunde börja
användas i Dorpat, ))wie dann auch die altesten landrathe,
rittersehaft und vom adel des furstei-atl-iiinisEhsten, sswohl
auch biirgermeister und rathmanne der stadt Reuel solehes
ebenmassig hernachnials zuhalten sich haben gefallen lasLika generellt framhävdes synpunkten P Karls proposen»
sition till den livländska lantdagen P maj 1601: »Efter intet
land eller regemente kan utan god Bag och kristellg ordning val
bestandande blive, darföre medan denne landsandan Livland
gara a s genom Guds nådige försyn uti ett eorpus kommit och
under Sveriges krona förpliktat, synes oclr tillbörligen, att
alla de, som binder en herre och regent Peva mage, ock under

"

P
-

Mitt. XVII, s. 531 f., 534 f. Om lantdagen och dess förliistoria se Ur.
Greiffelihagen, Karl IX in Keval, Baltische Monatssclirift 35 (1888), R. Liljedahl,
Svensk förvaltning i Livland 1617-1634, s. 11 f., Federley, a. a., s. 282 ff.
Tyskt registratur lG/i 1601. Jfr R. Liljedahl, a. a., s. 66, not 3.
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lika lag scla ratt regerade varde, varföre medan har uti Bandsiinden ingen viss %ageller ratt har till varit haver, varken hos hógre
eller Biigre stahider, s& begiirer H. F. N. ridderskapets och
adelns betänliande, o m Icke Sveriges lag matte s i viil har
som i andra landsändar, som under Sveriges crono Byde, vedertagen och brukat bliva)). Svaragheterna att med en gaing
genomföra en radikal f6randring ha uppenbarligen firorsa&at reservationen »eller jea till det ringeste s% mycket som
efter dette Pands lagenhet synes tjgnligit och undersåfarne
nyttigt ocb gagneligt vare» l. Denna reservation - ti1Pkommen med hänsyn till det aktuella Iiigets krav - får ej undanskymma vad som var grundtanken i hertig Biarls psograna, uuiiformitel l lagen.
Genomf6randet av ett sådant program som hertig Karls
måste komma att dra med sig en genomgripande "randring
ii f6rhållandet mellan standen. Konsekveansen härav har hertigen delvis drag-it i propositionen till 4601 airs lantdag. Har
ifrågasattes, »om icke adeln så val som andra har i landsb i a n h8r till .jalpa och ulapratta kyrkor, akademier, skolor och P-iospltaler och att d a r u p p i ena viss ordning gQras
måtte)). Vidare hemstalldes, att adelns bonder skulle f5 Bov
»att safta deras barn i skolor Bill att lara bokliga konster».
I samband därmed fördömdes livegenskapen
P5 grund av
Bilagom5l över overgrepp p5 bönderna begarde hertigen Sven,
att sådana förandringar måtte vidtagas H sattsklpamimgen, att
tvisterna kunde slitas »anten efter Sveriges beskrivne Ilag
eller sasom eljest kan rättvist vare» 3s
Det program %r de Iivlandska standernas fralntida statsrattsliga staililning under Sverige, som så%aandakan skoanjas,
star - såsom redan delvis antytts - i det närmaste samband med hertig Karls svenska politik, sådan denna utformats under motsittning till Sigismund, högaristokratien och
kafolieismen. Det starka betonandet av tesen ett folk s c h
en religion, som karakteriserar Uppsala m ~ t eoch de darp5
Mitt. XVII, s. 532, 535.
"fitt.
XvaI, s. 532, 535.
Mitt. XVII, s. 533 f., 536 f.
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följande riksdagarna, aterfinnes i det livlandska inborporeringsprogrammet med det dari inbegripna kravet på uniformitet, Liksom hertigen i Sverige sökte grunda sin makt på
bred standerbasis i niotsattning till högaristokratien, måste en
uniformitet med Sverige för Balticums vidkommande medföra en våldsam maktförlust och inskrankninig i privilegierna
för ridderskapet till förmån för präster och bönder - men
ocksa för svensk statsmakt.
Det var självklart, att det livländska ridderskapet sltulle
resa ett kraftigt motstånd. Oppositionen kom till uttryck på
lantdagen 1601, nar Karls proposition framlades. Man reagerade mot påståendet, att ingen egentlig lag existerade i
Eivland och åberopade riddasrattela. Upphavandet av livegenskapen skulle vara till nackdel, eftersom bönderna ej
voro vuxna friheten och landets struktur var sådaii, att böndernas frigivning skulle komma att betyda ekonomisk nedgång '. Det motstand, som mötte, i förening med det snart
f ~ r a n d r a d eutrikespolitislra Baget gjorde att programmet ej
kunde förverkligas
Under åren fram till 1617, då Stolbovafreden slöts och
Pernau återerövrades, inträffade ingenting av större Intresse
för den linje, som vi har ha anledning att följa. Detsarnirna
gäller om den darpa följande perioden fram till stilleståndet
i Altmark 1629. De krigiska f ~ ~ v e c k l i n g a r nsac h behovet av
att framför allt vinna de erövrade provinsernas ständer omöjliggjorde en fullt konsekvent politik från svensk sida. Att
hertig Karls prograni emellertid ej var glömt framgår av
utvecklingen i det genom Stolbovafreden 1617 vunna Bngermanland. Här infördes omedelbart svensk lag och raniformitet med Sverige belraffande cidelsprlvilegierna 3. Ainslutningen till Viborgs stift och det begynnaalde reformationsarbetet aso fakta, som peka i samma riktniilg; mot fullstandig

' Liljedahl, a.

a., s. 1 2 f.
Liljedahl, a. a., s. 1 4 f.
C. liland der, I~igermanlailds historia och förvaltniiig I , s . 134 ff.,
49 ff., 227 ff.
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uniformitet och inkorporeringd. Skillnaden mellan Ingermanland och de andra baltiska provinserna var den, akt
m a n i den förstnamnda provinsen ej hade att ta hansyn ta11
en dominerande adel, och darfir kunde de svenska intentionerna dar Iiittabe "rverltligas.
Enm partiell anknytning till hertig ICarls program i de
baltiska provinserna overhuvud kom daremot f6rst genom
Vaisteråsbiskopeta Johannes Rudbeckieis' verksamhet i EstBanad 1627 och sedan Johan Skytte efter stilleståndet i Altmark 8629 gjorts ta11 guvernör över hela det svenska Livland,
Ingermanland och Kai.elen.
li3udbeckius utarbetade en kyrkoordiaing, som grundade
sig ~"1571 Ars svenska kgrrkosrdnlrig och senare 1 Sverige
~itfgrdade förordningar samt »vad eljest 1 Vasleras stift till
god ordniaig Bverenskommet vara). H<yrkoordningei~antogs
av ett priishmöte i Estland med fisbehållet »så vitt den kunde
praktiseras)). Prastmötets beslut var emePIer%idej nog sisom
p&trycknaingsmedd Ridderskapets motstand sch den svenska
statsledningens naera f6rsiktiga hallining gjorde, att resultatet
i stort sett blev negativt och ett
av Rudbeckiaas' verksam%ie%
liknande "rfaringssaitt fran hans sida i H,iv%andinhiberades
Melm den av laonom mhlmedvelet blll5mpade metoden
att spela ut priister oclm bönder mot ridderskapet a r signifikativ fdr 1;ontiweiitefen mellan hans verksamhet oclm hertig
Icarls politik. Den pekar ocksa framat mot konimande svensk
provinspolitik.
Deim instruktion, som utfardades f ~ Johan
r
Skytte den
% O december 1629, Barn p5 infet sitt sagas Lnpprepa hertig Karls program, Den tog framst sikte på åtgalrder av
fiskalisk natear 3. Men den laansyns8i-Psa kraft? varmed Skytte

"

C. Ohlailder, Deii svenska kyliorefosmationen iiti Hiigermanland,
passim.

O m Rudbeclaims' verksamliet se F. Westling, Iiyrkolagar, s. 9 t,Denas.,
a. a., I<yrlroliist. Arsskrift 1920-21, Liljedahl, a. a., s. 194 ff.
Ii~struktioneii tsyclit hos E. Lundström, Bidrag till Livlands kyrkoIiistoria, s. 228 E. Om Skyttes verksamhet se deii utförliga skildringen hos
kigedalil, a. a., s. 229 E., 273-539.
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grep sig an med uppgiften att ej endast genomföra Instrubtlonens föreskrifter utan också sina egna intentioner, gör
bans generalguvernörstid betydelsefull i detta sammanhang.
På det kyrkopolitiska området antydde Skytte, att Rudbecliius' radikala intentioner vor0 de riktiga genom att på
klagomål mot denne replikera, att det borde komma till
stålad en ny visitation av Wudbeckius eller av nagon annan
med »doktor Johans humör» l. Med Dorpat s5soan centruna
Grsökte Skytte p5 alla oniirådera, rattskipningen, kyrkoförvaltningen, tnndervisningen o. s. v., införa en eentraláserlng,
som skulle göra det möjligt f6r honom att bringa de baltiska forhållandena i 6verensst5mmeIse med de sveriska.
Att det härvid var inkorporering och uniformitet 1 enlighet
med hertig Iiarls program, som var det yttersta målet, daro m råder intet tvivel, Det må racka att a n f ~ r aett uttalande
P brev till Gustaf Adolf från november 1630: »\Vann ilun
ganz Livland, Estland tind die stadte, weiln Ingermanlarad
und Karelen riait unter das könig]. Biofgerachte gebracht,
gIeieh unter elnem hut wt~rdengesetzel, allermassen EKM
herr vater, christmilden angederikens, vielmal sieh vorgesetzt, wurden viel irrationabiles consuetudinaes, iam abstasda
und vielfältige weinderliche reclitseinbildung, welches dies
land in allen winkeln vol1 ist und scatiert, uffgerieben
und abgetan können werden, dass zu letzt es meisse heissen: m u s rex, rr~za lex ef grex: nrzzis»
Skytte har fullt
medvetet sett sin uppgift såsom en fortsittning på hertig
Karls politik 1 f ~ r h a l l a n d e till Estland och Livland. Den
ständernas enliet, som hertigen betraktade såsom idealet,
har också för Skytte franaslåit såsom det mal, han hade att
strava emot.
Skyttes strävanden stötte på ett bestämt naotstind ej
endast fråt1 de mäktiga Iivlandslia korporationerna, staderna
scla ridderskapet. Nar dessa vände sig direkt till konungen,
erhölls de här stod gentemot gtaveraiioren, Denne motarbetades áven av Axel Oxenstierna, under vars inflytande kunger-i
Citat Iios Litjedalil, a. a., s. 230.
Citat Ros Liljedahl, a. a., s. 308.
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stod l. Den bekanta motsättningen mellan Skytte och Oxenstiernorna tog sig uttryelit iivela p5 detta omrade. Efter
Gustaf Adolfs död uttalade Johan Skytte Bnskan att f5 d r a
sig tillbaka f r i n sin guvernbjrspost. Han ersattes B633 med
en m a n u r Oxei~siierriornaslirets, Bengt Oxenstierna 3.
Dasmed var e n epok i de baltiska provinsernas svenska
hisloria fOsbi. Den hade Bi5nnekecknaks - mes eller mindre
tydligt - av det av hertig Karl utformade programmet, innefattat i orden inkorpol-ering, uniformitet, sepresentatican i
r i d och riksdag.

IV.
Man kan peka på olika omständigheter, som Itma bidragit bill Gustaf Adolfs sclm Axel Oxenstiernas hållning i fråga
orap Livland och Estland, då de icke stödde en mera energisk uniformitetspolitik. FOr Bungen och kanslern gällde
det framför allt att skaBa anedel for BrlgGringen B Tyskland.
Eftersom de balitlslia staderna hiirvid spelade en framtradande roll, var det ej liimpligt att astadkomma en brytning
på grund aar tvister i andra a~naaaen% Gustaf Adolf stod
vidare inför utsikben fil1 stora erövringar i Tyskland. D5 de
tyska ctiinderna sB~al%e
vinnas, maste det framsta såsom ett
örsskemal, att den svenaske konungen kunde peka p i ett gott
förhåPBande till provinser, som tidigare sQlit sig kinder den
svenska Bironans beskydd, och om ständerna dar fingo behsiilla sina egna %agaroch privilegier. De stora erövringar,
som kunde förvantas i TyskPand, skulle 5 andra sidan omCPjIlggöra genomf6randet av ett a~ikorporeringsprogrambetriiffande alla svenska provi~iser.
Men det förhaller sig ocks5 si, at8 rikskanslern Axel
Oxenstierna rent teoretiskt intog en f r i n hertig Karl och
Johan. Skytte skiljaktig ståndpuilkt i fråga om det program,
Idiljedalil, a. a., s. 317, 534.
"e
barom P. Sonden, Johan Skytte ocli Oxei~stiernorna,HT 1900.
R P ''1s 1633, III, s. 122, 124.
d Jfr Liljedahl, a. s., s. 314 ff.
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som borde genomföras. Rikslranslern har Iiyllat samma
grundprinciper som Iiertig Karl bekraffande innebörden av
en inliorporering. Den betydde uppgående i de svenslsa standen med därav f ~ l j a n d erepresentationsrafl: samt svenska
lagar och privilegier. Forebilden bar för honom ytterst varit
den romerska rätten. Bland hans excerpter ur statsratlslaror
finna vi följande definition på en medborgare: »Cavis est
homo liber, certae soeletatis legibeis obligatus, ejusdemque
et onera ferens et imm~inltatibus ac privllegiis (beaieficiis)
fruens)) l. Omsatt p i det svenska proviiisproblemet betyder
detta, att man antingen har medborgarratt med svenska Bagar,
privilegier och onera eller ocksa hålles utanifir ocli då lever
under egna lagar och med eget skattesystem. Den ovan
citerade definitionen har Axel Oxenstiernia också noggrant
iakttagit 1 de disli-ussioner, som firdes om de nyerövrade
ländernas stallning.
Då den livlandslia adeln f643 gjorde framställning 01x1
inkorporering, anförde riksltanslern skalen pro et contra, For
»att de mage incorporei.as, bliva ibland riksens stander»,
talade bl. a., att »polacken haver ock naturaliserat alla
livländare, att de are capaces muneïum publicoruni)) och
att »den nation, som vill extendera sitt väsende, han söker
att naturalisera andra nationer som Rom med cive ronlano)).
Mot en Inkorporering kunde emellertid bl. a. ariföras, att
))de hava inga gods och contributisner hair ocli alltsa kunna
inga vota Ilava», ej heller »f5 honores, dar de Icke hava
Vid ett senare tillfälle uttryclite kanslern de bagge
onus))
alternativ, som förelågs, s å : DS. om de måge hava deras
lands regemente; 2. om de mage vara lika P privilegier med
en svensk adelsman)) 3. Mera kortfattat uttalades samma
princip, nar problemet uppkom, hiisuvida de genom Brömsebrofreden vunna provinserna skulle Irallas till riksdagen:
»Hennes Kungl. Maj:t frågade sedan, om de iialllaindsbe skulle
P
-

I Axel Oxenstierilas anteckningar u r latinska skrifter, Oxeristierricka
samP., RA.
K P 6 / ~1643, X, s. 182 f. Jfr N. Ahnluod, Sveriges rilcsdag H: 3, s. 392.
R P '"/G 1643, S , s. 193.
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till herredagen hitskrivas. H. RikskansBern: Del stal- fritt ettdera Iita deni coanmunicera med ständers rätt eller göra dem
till provinser» l.
Axel Oxenstierna har helt delat laertig Karls mening, att
inkorporering betydde 8iniformiBet. De baltiska standerna
skulle darigenom automatiskt bli delalatiga i de svenska
staildens rattigheter och skyldigl-ieler. Men ner det gällde
fraigaii o m vilken Linje, som den svenska politiken borde
f d j a betraffande livlandarna, intog han en i förhallande till
hertig Hcasl oeb Johan Skytte diamenfralt motsatt st5iidpunkt.
De borde hållas utanför den svenska ståndsgemenskape~i.
Ett uttryck f6r denna princip air 1634 ars regerinagsf o r m
som stadfäste dualisinen inom det svenska statsomr5det mellan riket och de underlydande provinserna. Det stadgades,
att ))ingen, som Peke %r bofast innan o m Sveriges och E n lands enskilte och av ålder fattade grenses, h a r e nigol ord
på riksdagar eller 1 andre rådslag o m regementet och vad
darav hänger, med mindre någon a r eller bliver med special
privllegis dirtill hedrat. Och dar aiagon svensls av ridderskapet haver gods P Livland eller Ingermanlaaad eller i andre
landskap, soim nyligen are vundne elPer framdeles vinnas
kuaina ilaider Sveriges crono, s: Bange och medan han sig i
samme gods tappehåller och utur Sverige eller Finland Sr,
d 5 have ingen saitt nggot siija uti riksens arenden . . ., och
laomme till sin stäninae icke igen f i r r eller annorledes en
alt haiii åter skifter sitt bo roch satter sig neder i Sverige eller
Finland)).
H i s slilljes en gang f i s alla mellan Sverige-Finland
och rikets senare erövrade provinser. Endast de adePsmSn,
som voro bosatta i det förstnamda omradet, hade sate och
stamma p5 riddarhuset. H fortsattningen jan1st5Bles adelsman
P provins med utlanniing: »V111 nagon av frammande land
eller uttar de vunne Bandskap Btomnaandes rajuta stainan~a
ibland ständerna, d5 skall det honom icke f6rv5gïas,s5 fram%
han haver satt ho i riket)). Han skall emellertid i sa fall,
RP

4

/

66469
~ ~

SI,S. 499 f.

© Scandia 2008

244

www.scandia.hist.lu,se

.Jerker Rosen.

o m han a r adelsman, »av konungen förklaras privilegii maktig» l.
Under den föjjande tiden har priilcipen, att de nyförvärvade områdena skulle >)bebandlas sasom provinser)) och
hållas utanför denn svenska standergemenskapen iakttagits.
Att liallelse utgick till de livländska standerna att bevista
lionungens högtidliga begravning i samband med rilisdagen
betydde Intet avsteg. E n dylik representation vid tillfalleii
av denna art bom aven 1 fortsattnirigen till stånd men hade
ingeiiting med deltagande i sjalva rilisdagen att göra 3. E n
reaktion mot Johan Sliyttes program var det emellertid, då
röster böjdes i rådet E r att slopa de av hoiaom skapade
centralorganen i Balticum, hovrätten, consistorium ecclesiasticum och universilefet i Dorpat *. Nar den nye stiftschefen
i Estland, Ihering, 1638 skulle fallträda sitt ambete, anslöt l-ian
sig till Rudbeckius9 program och anhöll lios regeringen om,
att »revalslia biskopsdömet och prästerskapet måtte bredvid de
andra riksens stift i allmänna rilisdagar ha sitt helloriga sialle
och vot~amoch adminiskreras efter svenmska kyrlioordningeil i
fråga oin gudstjanst, cerernor-iier och disciplin, såsom estländska prasterskaget beviojat i627 i visitationsmotets beslut)).
Men han vann icke stöd för en sådan politik hos kanslern
och rådet, som i stallet uppmanade honom att gå varligt
fram, sedan ridderskapet Iilagat Qves bisliopen 5. Iheriilgs
erfarenheter blevo I stort sett desamma som Skyttes: inkorporerings- och uniformiietssträvandena hade ej längre den
svenska statsmalitens intresse och stod.
De% ar redan niimnt att det Piv%andska riddersliapet
1643 själv gjorde framstallning onra »att bliva inicsrporerade
med Sveriges krona)). Framstallningen n2otiverades därmed,
att livländarna i motsats till ridderskapet i Estland saknade
en organisation motsvarande lantdagen. Medan Estlands anZ

Sveriges regeringsformer 1634-1809, ed. E. Hildebrand, s. 32 f.
R P 8/1, 618, 918 1633. I I I , s. 7, 460, 153.
Aliiilund, a. a. s. 390 f.
R P 10112 1635, V, s. 375, l5:G 1637, VIIy s. 66.
F. Westling, a. a., I<yrkohist. hrsskr. 1920-21, s. 214 ff.
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sltatning till Sverige var resultatet av ett fördrag mellan landets dominerande stander och Sveriges koneing, hade kivland
vunnits »Jure belli)). Ridderskapet salinade ii~renledesftdllt
biildande garantier för sina privilegier. Vid dislrussionerlaa
o m den livlandska framställningen viigde Axel Oxenstierna,
sisom ovan niamnts, skalen fBr sch emot. Förtatom de skiil
mot en inlsorporeriang, sona ovan anf6ris, namnde kanslern
Bven, att Gustaf Adolf hade sagt, att om livlandarna blevo
»riksens stander uti det, som aaigar LPvPaa~d,efter ofta krig
dar måste fGras, så skola [de] söka att coi~treqerarreraarnig»
Bfenlngen~a r densamina, som kailslern i anriat sammanhang
under iiberopande av Gustaf Adolf uttryckte raaed orden, man
skulle ha w2 herredagar coratrolleurs, dar man ner Itan, si res
BBn posaat, imperare et mandera det gott s p e s » '.
Axel Oxenstierna hade Fullt klart fös sig, att det program
han fiPrIiiBtade, var motsatt det, som hertig Karl hade sökt
genomföra. Han franahöll, att "r en inkorporering talade
Johan 111:s och Karl IX:s exempel, »som sökte draga de
livländare till oss». Mena gentemot deras aukloritet stod Gustaf
Adolfs, vars uppfattning enligt kanslerns stiindigt e~pprepade
ord 6verensst5mde med hans egen.
Rikskanslerns f r i n hertig Karl och Johaii Skytte priiicipiellt motsatta insta18ning lilB prohleinet o m provliasernias
iiörhållande bill svensk statsraaakl iir givelvis delvis beroende
av de ovan niirnnida ~itriliespolitlskafaktoreraja. Mein problemet h a r nu lilisom tidigare arera en ii~rikespolitisliaspekt.
Inlioaporerlng betydde medlemsliap i standen. Dess ena sida
Inliehar darf6r lnf6rande av uniformitet i proviniserna. En
s i d a n atgárd riktade sig halraast mot den besuttna adeln. Den
svenslia högadeln med De Ba Gardie och Oxenstieriaa i spetsen
hade förvarvat omfattande egendomar i provinserna3. De hade
1643, X, S. 182.
1642, IX, s. 326, Odhiler, Sveriges i n r e historia u n d e r drottning Gliristiilas förmyndare, s. 346, Abnlund, Sveriges riksdag I: 3, s . 391. Jfr
R P 14/6 3643, X., s. 194.
J. A. Almquist, Deii civila lolaalf.5rvalliiiiig.en i Sverige 1323--1630, II,
s. 562-656,
111, s. 252-333.
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ingenting emot att bibehålla provinsadelns privilegier, firenade
med den bestaitnmanderatt, soni medlemskapet av det svenska
ståndet och det svenska rådet medfi5rde. Att de svenska
adelsmannen med rikskanslern B. spetsen frivilligt gåvo bönderna en bättre stallning på sina baltiska gods andrar icke
detta faktum. År 1640 erinrade ocksa Axel Oxenstierna en
deputation fran lantrådet i Estland ann, »att några av de svenska
herrarna, sås on^ riksmarsken, kanslern sjalv, herr Johan de la
Gardie etc., hava uti detta fallet så stort intresse som de och
ville intet, att nagot av landsens privilegier skola förfalla)) l.
Inkorporeringens andra sida innebar sepresentationssaitt på
riksdagen och möjlighet till medlemskap i rådet. Sådant
var ocksa hertig Karls program. Den svenska rådsaristokratien
ville i denna punkt ej gärna dela med sig. FörhåPlandet as
analogt med vad som skedde i mindre skala, när den gamla
rådsaristokratien med Oxenstierna i spetsen med all makt
motsatte sig de nyadlade Johan Skyttes och Johan Adler
Salvius' upptagande i radet 2e
Omsvängningen fran programnnet iilkorporering till psogrammet behaiidliiig såsom provinser har med andra ord
ett nara samband med den inrikespolitlslia försl<jtx%iningeni
Sverige från hertig Karls mot rådsaristokratleni riktade politik till Axel Oxenstiernas och rådets regering.

Genoima freden 1 Brömsebro 1645 erhöll Sverige de danslia
och norska provinserna Gotlaaid,JamtPand scla Härjedalen, varjämte Halland av Danrnarli avstods pa 30 år. I fredstraktaten
nämndes ingenting om invånarnas kamtida stallinia~gpå Gotland, i Jarntland och Harjedalen. Den svernsba regeringen hade
har helt fria hinder. Beträffande Halland ingick daremot
föïbeh8llel, att dess invånare slrulle bibehållas vid dansk
kyrklig och varldslig lag samt vid danska privilegier 3.
K P 4 / ~1640, VIII, S. 180.
Om Slcytte se Sonderi, a. a., HT 1900, om Salvius, S. Lundgren, Johan
Adler Salvius.
S. T. V: 2, s. 595 ff.
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Fragan om de nyvutana provinsernas stallning till den
avenslia statsmakten aktualiserades i november 1646 i anledning av den riksdag, soni skulle sammankallas till pa%ljande
ar. Rikskanslern avgjorde arendet genom att sl&fast, att »det
star fritt ettdera %&taden1 communicera med ständers ratt
eller gBra dem till provinser, Höllt att Janmiland och Gotland lian fordras hit, men Halland kan an hava annor skal» l.
Från ib0rjan har det a andra sidan varit klart, att det f r i n
Danmark 1645 Zllialedes vunna Osel skulle intaga samma
stallning som 6vrlga baltiska provinser. Det förenades med
Estland 2,
Gotland oelm Jämtland - g'ainle det av kanslern i yttrandet utelämnade Härjedalen - skulle f5 »st5nders riitt»
och därmed sate p& riksdagen. Härmed överensstämmer,
att i dessa landskap svensli andlig och världslig lag pabjlxdlts,
1% Gotland hade det skett genom en kunglig resolution p5
varen B646 3. Medan i oktober 1645 hade befarallningen utgatt,
att Jamtland s c h Härjedalen judiciellt skulle lyda tanider
Vasterrmorrlands lagsaga och att Bagmatanen skulle avgöra
arendena eRer Sveriges lag 4m BetraEande B<yrkoceremonierna
ha Janatland och Härjedalen efter supplik á-ån prästerskapet
i december 1645 visserligen fatt behalla sin gamla sedvana.
Men det sliedde under motiverii~gen, att inbyggarna voro
»med den svenske riatiolaen u t i religionen ense» och att man
ej visste av ))att niigon synnerlig diflerens i JBmtlands och
Badedalens kyrkocereinonier skulle vara, som sträva emot
denn svenslie kyrkoordningen)). Förhållandena skulle emellertid regleras av askebiskopen, under vars stift de bada landK P "ii 1166, XI, s. 499 P: Jfr N. Alinlund, Sveriges rilisdag I: 3, s. 368.
KL'
1646, XH, s . 416 f,
"ahile,
Bidrag till Gotlaiids historia 1645-1654, s. 3 f. Oin utvecklingeii på Gotlarid se i övrigt L. Dannert, Nar Gotlanal blev svenskt (särtryck
u r Gotlands Allehanda 19341, Dens., Huvuddragen a v Gotlands politiska historia,
Bokeil om Gohlaiid 11, s. 1 3 E., T. Ysander, U r Gotlailds kyrkoliv, ihid., s. 96 R.
iJ. E. Almquist, Svensk ratts införande i cte uilder 1600-talet med
Sverige iiikorporerade dainsl~a och norslia provinserna, Sveiisk t J n r i ~ t t i d n i ~ ~ g
1937, s. 5,
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skapen skulle lyda l. De srnarre olikheter, som kunde ha
utbildats, sedan Jan~tlaiid1570 skilts från ärkestiftet, har man
ansett latt kunna utjämnas. Så har i verlilighefen också skett.
Sedan de norrlandska provinserna 164%förenats under Hasnösands sliperintendentia, utfärdades enhetliga bestammejser ?För
denna, »på det era Iikformiglaet måtte (vara) In ceremoniis»
Halland intog en sarstallaiing bland Brömselarofrede~is
territoriella viiister. LandsPiapet avstods formellt endast såsom pan%under 30 å r oela dess ständer tillförsalirades i fredstraktaten sin danska Bag och sina danska privilegier. Trots
detta har den sveiiska statsledaiingen haft for avsikt att I n 6 r a
uniformitet. 1 den instruktion, som den 1-2 januari 1646
utfardades för en till Halland utsänd kommission, hette det,
att »irigenting bekvämare finnes s2 f6r Hallands jnbyggare
som Hennes Kungl. Maj:t och Sverjges krona an att Halland
ma med mankr dragas lika som sjailvkravd till svenskeordningar, tullar, kontributioner och annat sait att Jeara» 3. Tills
vidare fingo Halfarids ständer således leva vidare under sina
danska lagar och privilegier. De stodo utanför deii svenslia
ståndsgemenskapen. Denna endast Bills ridare avvaktande
hållning återspeglas i Axel Oxenstiernas ovan återgivila yttrande, »med Halland kan ä n hava annor skal».
Politiken att p5 Gotland, i Jämtlalid och Hagedalen
införa svensk andlig och varldslig lag var med hänsyn till
den sedan 1500-talet förl-iärskande grundtanken o m innebörden i en inkorporering Iionselivent. Men den betecknar
en tlllbalnagang till hertig Karls oeli Johala Skyttes linje och
ett avsteg från Axel Oxenstiernas tidigare program att erövIiuiigl. Maj:ts resolrrtion 2 4 / ~ 2 1645, t r y c k t hos Kardell, Bidrag till
Iiistorieii om Jarntlai~dsoch Härjedalens försvenskoing efter freden i Bromsebro. Jämtlaiids forilrninnesforei~i~igs
tidskrift IV, s. 70 E. Om JamtPands
och Flarjedalens liyrkliga forsveiisbniiig se i övrigt N. Beltzkn, Deii kyrkliga
försvenskaiingen a v Jirntlaild-Hirjedalen,
Iiyrlrohist. Arss~rr. 1944 ocli 1945.
Kardel!, a. a.. s. 78.
Skånslta Samlingar 1874, s. 7. Om den sveriska politikel1 i Halland
efter Brörnsebrofreden se H. Larsson, Halland vid midteii at det 17:de
arlinridradet, s. 23 ff., K. Fabricius, SIraanes Overgang I, s. 19 ff., Y. Bogren,
Den kyrkliga fbrsvensltningen av Slråiielaiidsl~apen och BoIiusIaii, s. 20 ff.
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ringarna skulle behandlas såsom provinser med egna lagar
ocla privilegier och titan medborgar"tt.
Orsaken t111 dessa
avsteg a r givetvis i avg6rande grad att söka i de genoni
Brömsebrofreden vunna landsltapens Iage och befolkningens
n a r m r e slaii~tskapmed svenskaraaa. Det fanns en större likhet
mellan svenska lagar och privilegier och de danska iira
mellan d e sveiaslia och baltiska. Med ett visst berättigande
kunde m a n ocksi arifbra, att det rörde sig o m »aterer(bvrade>a
delar av riket. Men helt oberoende av slindsfalitorn air icke
firfaringssahtet.
Under en period, d% man rerlillgen stsiivat efter att
införa taniformitet i d e baltiska provinserna, hade dessa siravanden stött p5 motst3wd laos Estlands och Idivlands adel
och borgerskap. Sedermera %la adelns donainerande pravilegier i dessa proviriser gjort det mindre lockande för den
sveaaska högaristoliratien a l t införa tiniforniitet. H Brigermanland fanris ingen domiaierande adel. Har jnf6rdes omedelbart efter erövringen svensk andlig och världslig lag s a m t
sveliska adclspïivilegiea-. Denna politik fortsattes, aven sedan
d e mera allvarliga stravandena beträffande Estland s c h 1,ivland eapphörl nied 1630-talets ingång,
Av de i Brömsebrofreden vunna dansk-norska provinserraa saknade Gotland, Jainiland oela Harjedalen i BiPihet
med tidigare lingermanlaaid ett privilegierat adelsstå~ad. 1
Bibhel med vad fallet varit med IaagermanRand inf6rdes omedelbast svenska instik~afioner. 1 Halland daremot var den danska
adeln tallrikt foreträdd och firsedd med biittre privilegier
an deii sveaisl<a. Man tar sikert icke fel, o m m a n aritar att
det framst 5s denria adels intressen, som Ego bakom garantien i I3rönnasel1rotraktaQen. Efter laand som den svenska
adeln förvisvade gods i Halland uppstod samana problem
son1 i de baltiska provinserna. Det ],lev svarare och svairare
f6r en av adeln beroende svensk statsledning att fz1sib5%la
vid en politik, som gick u t p i att pressa ned pria~ilegiernaa
ami.i.5 med de svenska.
Undantag fran regeln att iraksrporeriing betydde unlfornliiet utgjorde emellertid staderna. Aaa staderna från början
17
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i viss nian kom att iiitaga en sarstallning berodde otvivelaktigt på att borgerskapet ieke utgjorde ett homogent stand p i
samma satt som adelii och prasterskapet. Adeln och prästerskapet hade privilegier, gemensamiiia för liela ståridet. De
slika staderna hade var sina olikartade privilegier, betingade
av praktiska hansyn med avseende på liandelsförhållandena
Aven sedan mari arnått fram till vissa gemensamma fri- och
riittigheler för liela borgarstindet, h a r detta framstått såsom
Bieterogeiil och inbördes rivaliseraiide i privllegiefragan.
Denna omständighet - tillsan~mansnied den sarsltilda
betydelse, som staderna hade för den svenska lironans finanser - utgör Poakgr~indeiiBill att provinsstiiderna 1attai.e drogas in ga den svenska riksdagen a n proviiiserlias övriga
stander. I Iiei-lig Karls program förbands visserligen iiniiii
inkorporering med uniformitet aven beträffande staderna.
Men deras särskilda privilegier voïo sitrninstone delvis avsedda att bli beståencle. Den oinstandiglietexi, att f u l l nniformitet ej %tundetankas för staderraas vidkommande - e n
s i d a n fanns ieke bland de svenslia - förklarar, alt Gustaf
Adolf t. ex. 1621 förmådde Riga att ullderteckria e n förbindelse att sanda onibiid till de svenska riksdagarna utan att
uniforri~itetsfi.ågmdarvld berordes. L&venReval var l15 vag
att p5 detta satt bli representerat utan ovillltorl~gtkrav p å
uniformitet :'.
En fortsiittning utgör i denna punkt förfarandet med de
halländska staderna efter Brömsebrofreden. I ii~strialitlonen
fir den hallandslta kommissionen f646 hette det, att nian i
första hand sliulle söka förmå Halmstads och Varbergs borgerskap att antaga »sveiislta seder ocli ratt)). Till gengild
skulle borgarna utlovas s a m m a rattiglieter s o m de svenska
att bedriva Iiandel i Vastergötlaiad, Smaland och OstergötHalvar G. F. Sundberg, Stadernas privilegier och S 114 regeringsformeii, Sveiiska stadsförbiindets tidskrift 1922, s. 3 f. Jfr aveii N. Herlitz,
De svenska stiideriias privilegier, ibid. 1920, s. ff 1.
Ah~iluild, Die Ostseeprovinzen u n d der Keiclistag Scliwedens, Pirma
Baltijas Vesturi~ielru Konferense 1937, Riga 1938, s. 420-26, Deils., Sveriges
riksdag III.
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land, varvid tullgransen mellan Halland och Sverige shlalle
slopas l. Man spelade härvid på de urgamla handelsförbindelserna mellan laallchndsctaderm och de svenska bygderna,
samtidigt som man. fullföljde Laklikeai f r i n Balticum att 1
f6rsta harid söka vinna de fQrn5msta staderna. Det var ocksa
en fortsättning p% den baltiska politiken, iiär Halmstad eAer
sarskild anhaillan och utan att tills vjdaïe belleva ge vika "r
uniformitetsksavet fick representation på riksdagen 2. Trots
olikheleil i Bagen betralitades staden sasom inkorporerad.

VE.
Om man - såsom skett i denna översikt - betraktar
de ~aiiderkuvadeprovinsernas stiillrninig ensidigt Lar den svenska
statsledningens och ur statsrättslig synpunkt, laan det slas
&,a,
att samma grund3sk5dning Ifraga om )>inkorporering»
beharskat statslednilagen under li1ela perioden. Man har
utgatt ifraii, att inkorporering betydde irikorporerlng i de
sve~islaastanden med darav följande uniformitet. Hairvid har
man iiniau ej skilt mellan lag och privilegier, ej lieiller anellan
grundlag och allmáaa lag.
Men svaret på fragan, I-nuruvidca inann borde inkorporera
eller ej, Blar vaslat. Tvenne principer stodo Paar mot vanandra. Den ena kan f6ljas fran Jolmara 111, over liertig Karl
till Johan Slsytte. Har har inltorporeria~gstanken i dess
skärpla betydelse dominerat. Från och med Sveriges deltagaride i SO-5rBga kriget blir den andra principen dominerande i svensk politik. Dualismen mellan Sverige och provinserna lagfiistes. Målsmanneri f6r denna inriktning framEQr andra synes Axel Oxenstierna vara.
Den skiftande inställningen till provinsproblemet bar
delvis sin bakgrunmd i de inrikespolitiska motsaittniingari-na,
Skanska Samlingar 1874, s. 7 ff.
R P 14/12 1047, S I I s. 240 f.? Borgarståndets riksdagsprotokoll, s. 375 L
Jfr privilegierna för Halmstad 2'/i
1648, RicPiardson, Mallandia antiqua et
hodierna I, s. 143.
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Det a r ingena tilliallighet, alt föresprakarna f6r en stark
kulnganaakt gå bred ständerbasis, hertig Karl och Johan Skytte,
yrkat på Inkorporering. Liksom det i Sverige var högaristokratien, soni stod i uiigen för tieras strävanden, var det i
provinserna det dominerande ridderskapet, som hindrade att
unlformitei infördes och en stark statsmakt gjorde sig gällande. Under Biertig Karl ha inkorporerings- och uniformatetsstravandena ett omisskännligt samband med enhetspropagandan i Sverige. Omvänt ar det ej heller nagon %illfiillighet
att dualismen mellan Sverigc och provi~iserna lagfästes i
oeli med högarislokraiiens ökade inflylande på deii svenska
statsledningen. Del Iag i den syenska högadelns intresse att
ii ena sidan ej minska provinsernas adelsprivilegier och alt
5 andra sidan halla provinsadeiln soiaa korporation ulanför
den svenska st5ndsgernenskapen.
Mot bakgrunden av denna uitveckling bör man se Roskildetraktaten och den svenska statslednirigens fortsatta politik i förhållande till de från Danmarlc-Norge
vunna pssvinserna fram till de avgörande handelserna omlcring 1680.
I Roskildetraktalens
9 onitalas i ena sidan, att de
avtradda provinserna skulle »inkorporeras» med Sveriges
lirona. Å andra sidan utlovades, att ständerna slriulle f5 behålla sina danska lagar och privilegier, så vida dessa ej
stredo mot Sveriges fundamentallagar. Enligt de principer,
som tidigare tillämpats beträffande Sveriges erövrade provinser, stå dessa båda stadganden i en ofirenlig motsats fil1
varandra. In8corporering betydde u~niform~itet.
Roskildelraktatens
9 har ej komnait IiII utan inflytande av den vid tiden för dess tillkomst harskande stalsrattsläran. Uttrycket ))leges fundamentales)), antyder redan
detta l. Paragrafepi kan i sin Iiekhet jiiniföras med Althusius' definitioner. Denne skiljer mellan »plena consociaiioe
och »non-plena consociatio)). Med »plena eonsociatio» sasom term den fullständiga motsvarjgheten till »inkorpoSe om termen i 1600-talets forfattniiigsdiskiissioiier E. Hjarne, Från
Vasatiden till Frihetstiden, s. 64 E.
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reriiag)) - f6rslås enligt ABthusa~~s,att »aPienum regnbana
ejusque regiiicolae ve1 provincia aut consoclatio universalis quaevis alla, conameniaica%is
Begibus funadamkntalib~assegni
et juribus majestatis, in pleneaara integrumqaae jus et communisraena ïegimi adsuanuntiir, cooptanlur, ek quasi in unum
idemclue corpus conjunguntur et coaBesc~ant,taaaquani unius
ejusdernqeae csrporis membran l.
Vi ha Imär hela schemat tP11 stadgandet, att de avtradda
proviilserna sliulle bibehallas vid sina lagar och privdlegie r
»så vida de icke löpa eller strida coritra leges feindainentales av Sveriges krona, med vilke(n) dessa cederade Baiad
och Ian till evärdelig tid h a r efter ii-ncorporeras s%iolia».ABth~isjus nämner vid sidan ona »leges fundamentales» aven »jura
majestatic)). Att main fran svenskt håll var viil fi5rtrsgen aned
oala Bilistiillde de båda termerna 1 samband med stadgandets
tiffsrrairaing, franilgar av ett yttrande a v Karl X Gustaf nigra
måniader efter Roskildefredeiis tillkcs~nst. I~or%uiagenrefeser a r till sekreteraren Edvard Ehrenstei~Baefraffailde de underhandliiagar, som f ~ r t sP samband med fredssl~aiet. Det hade
dat-vid gjorts klart, aee »de privilegier, ona vilka i fredsfordraget ar avskedat, icke böra exteladeras sa vida, att d e oss
i var höghet prejudicera eller vårt rikes fundamental observaneer, ordningar sela conslitulioimer omB~nllstiPrta»
Sedara den del av lagen, som var agnad att h a ~ d astatsorgarilsationeras enlaetlaghet och bestand, uksöncirats under
rubrikerria leges f~i~~darnae~ltales
och jura majestatis, Baar
Irravet p h n i f o r m i t e t i lagen kunnat specificeras och dikrmed ocksa nmiodereras. Från svensk sida har emellertid trots parcagrafelis formuleriiag - deim gamla principen om
sambandek naellari iialáorporeriaag oclm fullständig uiiifsriraitet
fortfarande havdats. Detla frarngar redarn av förhistorie~n
L111 RoskiIdetraktatens 5 9. Från hörjan ingick icke P $raktatutkasten någon bestai~nmelseom invaiaaregas i de avtradda
provii-nserna framtida stallninig. Krav har0111 framst5BBdes av
"blthusius,
Politica (P625), cap. l 7 S 27, s. 259.
I<hI till G. O. Steiihocic "7 1658, gen.-guv:s
brev, E1.4.

Iiaiislis arkiv, Kungl.
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de danska underha~idlarna den 17 februari. Adeln och
borgarna borde »få bliva vid sina privilegier)). Tydligen med
Brömsebrotraktatens bestämmelser angående Halland som
mönster framställdes kravet mera Bionkret påföljande dag av
det danska riksrådet l. Uppenbart ar det den 1 Danmarli
regerande, i Skåne beseit-tna adeln, som dalderat defta krav.
Det är privllegieriia, icke lagen, som fraii börja11 stallas i förgrunden.
Nar det danska förslaget uiiderst2lldes och bearbetades
av de svenska fredslion~missarierna~
försågs det av dem med
ett tillägg, som kunde göra garantien helt Illusorisk och som
klart visar, att man från svenskt håll åsyftade inliorporering
ocli uniformitet. Man tillät visserligen, att de erövrade provinserilas invånare kunde få behålla egna lagar och priviIegier, men endast »så vida de icke löpa eller strida contra
leges fundamentales av Sveriges crono, dess intresse, stat och
andra undersåtars gagn och välfärd)). Den sverislra formuleringen kunde ej godtagas från danskt laaill, och slutligen
erlades man ona formuleringen, att lagarna och privilegierna
Icke fingo strida mot Sveriges fundamentallagar.
Vid denna tidpunkt Iiar emellertid ytterligare ett tillagg
kommit till, nämligen det sista ledet i den slutgiltiga paragrafen: »Och på det man må förnimma Kungl. Maj:ts i
Sverige nådlgste benagenhet snarare deras villkor att förbättra
a n förringa, a r tillsagt, att alje, så adel som oadel, vilka sig
inrides Kungl. Maj:fs ocli kronan Sveriges jurisdiction alldeles
begiva, må åtnjuta med de infödde svenske Iiba tillträde till
beaieficia och Iionoresn. Man måste fråga sig, vart denna
bestammelse syftade.
Alt det för adelns vidkommai~devar fråga olla sate på
Riddarhuset franngå- av kallorna från IFörliandPingarnia. I
Henrik Boghusens memorlalprotok01~ ar vid ifrågavarande
punkt noterat, att »om privilegierna förstås, att de som u t i
Sverige incorporeras skole, adniitteras till alla digniteter som

'

Se härtill och för det föUande J. Rosen, Skåriska privilegie- ocli reduktionsfi-agor, s. 1 5 ff.
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en svensk . . . Hans Maj:t Iar giva dem stiiilen på Riddarhuset» < Aven om endast adeln h a r namnes, a r det tydliga9
aQt mani från svenskt h511 meimal, at&oclis5 de andra stanaden
skulle bli represeilterade p5 Sveriges riksdag. Det framgår
av liela deix följande tatvecklingem liksom av den omstaimdiglaeten, att den slutliga formuleriiigen talar onii »alla, s 5 adel
som oadel, vilka sig under Kungl. Maj:ts och liroiiacii Sveriges
jurisdiktion alldeles begiva», I Kibpein%manaiastra]iitatcn8660 air
meniragen klart uttalad.
Det h a r ansetts, att stadgaiidet 5r alt fatta sisom en
ensidig eftergift frsia sverask sida ', och 11ian har fragat sig,
onim det verliligen var meningen, att det i d e forna danska
och inorslia provinserna skulle uppst5 tvenne slags lindersatar, sadana sona endast avlade undei~sklsedenoch sadana
som dessntorn gåvo sig helt under svensk jurisdilition 3m
Enligt harskande statsrattslara kunde en inkorporering
taiikas utan a n n a n taniformifet Sam betrggaande feindamenbalBagarna och jura majestatic. Men den ledande sveaaska principen fram till Roskildefreden innehar, att inliorporering
betydde inkorporering i stånden ined d a r a ~följande representabion och fullsl5iadig ui~iforn-iitet. Denna andemening har
ocksa f r i n svensk sida inIagtc i jraktaten. Man h a r icke tiinkt
sig paragrafen tolkad så, att provinserna både skulle bibehållas vid sina gamla lagar och privilegier och komma i
5Injutande av svensk ståradsgen~ensliap. Stadgaradet laar i
stallet varit tarikt s i s o m elt antiragen-eller i överensstams n e k nied tidigare iillampade principer. I den belydelsen
anvander Hoglausen ordet i sitt ovan narniida n-iemorialprotskoll, oela det ar också d e n tanlien, som ligger bakom loftet
till dem, som helt gåva sig under svensk jurisdiktion. Man
limar hafl för avsikt att genom erbjudande av srea-isk stendsgemenskap scli genom pitryckningar fGrrpi5 j~rsviiisesnas
i C. G. IYeibuP1, Freden i Roslcilde. Alct~tyclienoch framstallniaig, Hist.
Tidskr. f. Skiileland 1908, s. 124.
V. G. Weibull, a. a., Hist. Tidsltr. f. Skirielaaad 1908, s. 146.
Fabricius, n. a. I, s. %O.
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staiider att uppge sina i traktaten garaiiterade danska lagar
och privilegier.
Karl S @rushafsiiiaslälliiing ar i det avseendet tydlig nog.
Dean framgår av ett par åtgärder omedelbart efter I-loskildefredens avslutande. Deii 63 niars 1658 utfardades i Malmö
instruktion för deii komniission, som skulle ordna förhållan$ena P Skåne, Halland ocli Blekinge l. Instruktionens genomgående tendens ar, att daiisk lag och sedvana endast skal%
Grbli rådaiide tills vidare.
Redaii Inledniiigsvis ålades kommissarierna att »sig o m
landets villlior iiifomera, så i det som angiir landsens infrader ocli de11 civile- sanit justitieadmjnistrationen soni oeli
militgrstateii och det andelige standets villkor och besliaffenbe& och darom icke allenast göra Icungl. Mai:t tidig och
pertinent rapport utan ocli giva Kungl. Maj:t sine underdånige förslag, Biuruvida ett och annat ulan landets stora
besvär och tiniiga sig g ~ r alåter samt huru allt star till att
adaptera o¢%ilanipa till Sveriges stadgar och sedrana». II fraga
om den borgerliga lagen hade kanurigeim visserligen för avsikt
att i enligliet med fredsfördraget bibelaålla ständerna vid
»deras gamla lag ocli stadgar». Meii det skulle endast ske
»till dess uppå lionmn~issarieniasulliderdaniga påiiiinnelse Hans
Knngl. Maj:k kali sig vidare forklara)).
bestanimelserna
Annu nier belysande för planerna
rörande prästeståndet. På tal oni olika möjligheter bill franatida utbildning för blivande präster medgavs, att »i m e d e r tid ocli inii11 dess uti kyrliosrdinaneen något förandras och
eonformeras med den svenslie forrn, ban liar bliva hiillit efter
"rrige maner)). Komnaissarierna skulle ävenledes »intaga
noga information . . ., liuru ecclesiastici bast kunria ineorporeras med det andeliga ståndet i Sverige)).
Vad adeliii angår liuiiraa de förliålli~irigsregles, ssnm
kommissionen erhöll, förefalla iiiera svartydda. Man skulle
sondera terringen hos adelsrniiniien. Befraffande dem, som
ville »iiaturalisera sig i Sverige)), ville lioneange~i»vara betanlit,
Skanska Samlingar 1874, s. 13 E.
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binria de lieinnia med Sveriges ridderskap och adel %III deras
contentennent inliorporeras». Sedan rapport Imarom ingatt
fran kommmissarieraia, skulle Karl Gustaf överlägga med ridet
»ocla sig över ett ocla annat narimnare förklara)). Alternativt
med "rslaget om iimkorporering stod naiojlighetean egen Iantdag till b~ids. Det medgavs nam8igen i imstriaktionen, att
o m adelin hellre vill >>blivai ett corpore ilnop, kanm deni ock
sadant val förunnas)). Mena det ligger ii 6ppena daig, att detta
alterilativ endast rent formellt sliulle erbjudas. Det hetle
nanaligen
i Instruklioneaa, att om adeln IielPre ville bilda en
egen cospus, s i kunde »sidan förordning göras, huru deras
villkor j h t e andra stander uti Halland, Blekinige och Skaiime
matte kuniaa bliva ihop considereratw. Adeliins stilPni~igsta,oan&
skulle alltsi vara av utslagsgivande betydelse aven G r de Bvriga
skåndens framtida stallning. Meni Afraga om dessa har B
instruktioneli endast alternativet inkorporeriiig iaaraants.
Oiriedelbaut efter ii~strulitioilens taifardande begav sig
konungen till Göteborg, dar ett ~alslioitsnnöte,som gavs riksdags namn, var sannil~anliaBlat. H deam kuragliga propositioneaa
ha~mdladedeii andra ptanmkten om de från Dannaark erovrade
provinserilas framtida stallning till Sveriges krona. Det fnamh d l s inledningsvis, att landskapen >)evardeligenPnliorporerats))
oc8a alt »dem uti traktaten Sr fösbelaållet behålla sina privilegier, som de tailder bemalte Danmarks krona hava haft
och åtnjutit)). 1 aialedwiiig haraar f~rePadekonungen standerna
treiane alternativ: B. Att >)HansRurmgl. Maj?j..t %ralitesar dem
a parte ocli Båter dem regeras efter den art och de psivilegiea*,
som de laartill hava varit vana vid», 2. »eller Hans Kungl.
Majit söker att lampa dem efter sverisk sedvana och lionstitutioner, Qiii-nival huru de på sådan handelse med rum och
stiillenm ibland st311derna fogligen st5 alt accommodera» l.
Forskniii~geimlaar i instruktionen av den 15 mars sett en
tydlig plan licss deii svernske konungela att bryta mot Roskildetraktateils 5 9 med dess stadgande om bibelm&8lna lagar och
privilegier 2. Med samma utgångspunakk Baaï rilisdagsproposiRiddersk,ipel och adelns rilrsdagsprotokoll F, s. 322.
Fabricius, a. a. H, s. 56 f.
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tioneiis hänsyftning på den namnda paragrafen och det följande
förslaget o m att janilca provinsernas ständer efter svenska
Iionstitutioner framställts såsom innebarande en underlig motsägelse l. Uppfattningen a r riktig, onii man slrikt håller sig
till det statsrattsliga schema, som tjaraat såsom förebild vid
paragrafens utformning. Men i b i d a fallen ha 171 att @ra
med ett exakt uttryck for grtiradprincipen i den svenska
provinspolitiken under stormaktstiden, antingen inkorpsrering med åtföljande uniformitet eller separatisnai. Denna priiacip har ej slappts u r sikte, då Roslilldetraktcaten slöts. Den
h a r eiidasf beslöjats i den allmänna statsrattslarans formler.
Inlioryorerings- och uniformitetslinjen döljer sig bakom tale t
oin dem, som helt vilja ge sig under Sveriges Qurisdiktioim.
Nar Earl ti Gustaf avsåg att driva politiken så, att
staiiderna frivilligt gingo med p i inkorporering ocli uniformitet, har han väntat motstandet fi*åna adeln. Betriiffalide de
trenne lägre stånden, som för övrigt enligt danska förhållanden ej hade någon talan, har motstånd i det avseendet ej
väntats. Missnöjet med det danska adelsväldet skulle tvärtom
gagna svenska syften
Läget var i s%ortsett detsamma som
tidigare i de baltiska staterna. Eftersom adelra så helt hade
makten i Danmark, ban redan Rosltildetraktalen med en viss
ratt sagas vara ett fördrag mellan Karl X Gustaf och den
danska adeln, liksom Erik X1V:s första besittningstagande av
Estland grundade sig på ett fördrag mellan honom och provinsens främsta stander. Därför föreskrevs i inslrulttionen den
l 5 rilars endast underhandlingar i uniformitets- och inborporeringsfrågan med det framsta ståndet. De övrigas tillslutn h g hölls för sjalvklar.
Genom Karl X Gustafs död l660 kom Sverige under 15
ar att styras av en högadlig förmyndarregeririg. FörPiå%lanl Fabricius, a. a. I, s. 59: »Der er for os en underlig Modsigelse mellem
disse Sporgsmaal og Citeringen af Fredsparagraffen; den rnaa aabenbart Inses
saaledes, a t man fra svenslr Side kun vilde opfatte de garanterede Privilegier
som gzldende private Personer, medens man tvang de almene Frilneder ind
under de svenske leges fuiidamentalesa.
Rosen, a. a., s. 74.
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dena blevo delvis analoga med dem, som varit rådande
hinder tiden från 1632. De blevo det ocksai beträffande relationerna mellan svensk statsmalit och de erövrade proviiiserna,
Omsv2ngilingen a r märkbar redan i KQperahamnstraktaten
1660. Att det tvenne å r tidigare f ~ r v ä r v a d eBornholm utbyttes aaiot skanska fr51segodso tillhörande den danslia adeln, Gr
åtminstone delvis att tillskriva donatiorisplaner från "rmyndarregeringens sida. Visserligen utformades i Köpenhamnsfreden bestiiaamelseri, att skaningarna skulle fi sate p5 den
svenska riksdagen, fastare. Men samtidigt nämndes direkt
de "rdelar, jura patronatus och gårdsratten, som deil danska
adeln Liade utöver den svenska, sisom inbegripna B privllegiegarantien. Hade Roskildetraktatens S 9 kunnat betralitas
såsom en uppgörelse mellaia Kar%X Gustaf och den danslia
högadelam, s5 kan niotsvarancle paragraf i HiöpenlzamnsfrecBew
i högre grad betecknas sasom resultatet av Grhandlingar
mellan d e b i d a lan-tderaias aristokrati. Men dartill liom, taat
det danska enväldet i660 fös Karl XI:s firmyndare gjorde det
angeläget att vinna den dans!<-sli%nska adeln.
H. enlighet med 1<8penharnnstralitahens bestannimelser
gjordes nu avsteg fran principena om uniformitet såsom villkor %r representation på 1-iksdageii. Det a r ingen tillfallighet, att livlandarna samtidigt gjorde en ny framstallniiig om
inliorporering. De ha i analogi med skaningarna sett mbjBBgheten alt vinna medborgarrätt utan att be8iQva ge avkall p5
lagar och privilegier l. De firhandlingar med de skånska
provinserna, som följde under åren 1660-1672 i syfte alt f&
till stånd uniformitet, voro också %P11 övervägande grad forhandlingar mellan den högadliga förmyndarregeringen ocBa
svenslta och danska godsbesittare i SBaine. Huvudfrigan och lauvudhindret - vid en lösning av problemet p& det
sättet, att svenska iaastitutionier Snf6rdes i d e erövrade provinserna, utgjorde adelsprivilegierna, IL den man uiaiformitetsfrågan närmade sig en lösning, gick Bosningen i vasentliga
punkter ut på att den svenslia adeln situ18e erhalla den dansBnas
l

Jfr N. Aliiiliiiid, Sveriges rilcsdag 11: 3, s. 392.
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privilegier, dar dessa voro bättre. Förmyndarregeringen anknöt till det numera i Danmark genom eiaväldets införande
undanträragda adelståndet, ej till de Iiigre standei-na, som
befram~atenväldets framväxt.

Q)rnsvaiigiilngen kom i samband naed det danska kriget
1675-79 ~ c %haiidelserna
a
omedelbart darefter. Redaia p6
riksdageii 1675 stalldes i grästeståiidet frågan, »att emedan
krig nu uppkonimit a r emellan Sverige s c h Dannmark, vilket
sam sliulle ridligast vara, dar nere uti orten bruka den
svenska kyrkoordningen eller bibehålla den gainla danska)) l.
Under krigets gång fattades avgörande beslut olm att införa
inif form it et i lagar s c h giidstjänstliv. Men besluteti hernlighöllos tills vidare '.
Menirigera var att besliaten skulle bringas till \~erkstalIighet efter krigets slut. Den 26 september d679 slQts freden
i Lund. Därigenom stadfastes savbl Roslrilde- och Böpenhamnsfrederna son1 ti%lstaridet före kriget. Mana fick åter
tillgripa metoden att Borinii de skånska provinsstanderna att
själva anhålla om uniforniitet. Trots detta varins n u avgörande resultat. Efter imteilsiv propaganda arihöllo prasterna
på ett iilöte 1 Malmö de första dagarna i niaj 1681 om svensk
kyrkoordning och svenskt kyskoskick. Den 14-19 raaa.1 togs
ngstca - redan före priistmötets sammantradande förbereddasteg, nar ombud fran de slianslia staderna förrmaiieldes att
göra samma aiihallan beträfyande både andlig och världslig
lag. Tvenne år senare, i inaj 1683, såg sig den skånska adeln
nödsakad att uttrycka sikt gillande av sch siii tacksamhet
over alt liar1 XI hade beslutat att Pnfora uniforiiiitet i Skåne.
kiliiformiteten H lagar, liyrkosliick ocBi privilegier genoanfördes succes8vt eniider perioden 6681-83 med de skanska standernas fornaella medgivande. Sambandet mellan uniformitet
--

Ahlquist-Bexell-Lig11e11~Bidrag I l , s. 89.
Skånska Samlingar 1868-69, s. 39 ff. J f r U. Bogren], Deii kyrkliga
f~rsveilskningeilav Skånelandskapen och BoIiuslai~,s. 124 R., S. I.jOllerstri>m,
sec. av Bogreii, a. a., Iiyrkoliist. Årsskrift 1938, s. 323.
l
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ocli inkorporering var härvid icke glönat. Standerna höllos
utarifor den svenska ståndsgeaneiisPtapera, tills avgörande%
hade fallit. Fördelen av svenskt medborgarskap framhblls
i propagandan.
Brmförandet av tinifsrmitet P de från Dannaa1.B-Norge
vunna proviimserna sch dessas irakorporering i den svenska
statskroppen framstar sasom ett resultat av kriget 8675--79
och upproi.srörelserna i samband diirmed. Det stod klart
f6n- den svenska statsledningen att Ipefolliningen måste försvenskas. Orsakerna iill omsvängningen måste emellertid
iisreaa sölias p5 ett annat BaåPl: i den f ~ r s k j u t n i n gfran radsvalde
till envailde, som agde r u m i Sverige under aren 1675-82.
Under förrnyndartiden hade fri'agano m adelsprivilegierna
shatt i centrum i uniformitet~problemef~Med denna fraga
sammanhanigde fragan om uiaifoïrnitet i lag s c h Bcyrkoordning. Maii vande sig först till adeln. iG81 var f6rhållanidet
omvant. Praster s c h borgare skieliades fram i taten med
anhålla11 oni iiniforrnitet. Adeln sliilldes 1683 infor ett Fait
accompli. %'i ha hiis samma strömkantring, som xatmarken
det begynnande enväldet. Av betydelse iii. d a r h - att f6rsöka Itonastatera, när den metod, sona 1680-243 kom att
tillampas i Sliane, Iaas faststä118s såsonam det program, efter
villlie8 m a n skulle arbeta.
Vad prästerna och det kyrkliga tanifon-mitetsarbetet vidkommer, fbreligger programmet r ii for mak i det memorial, som
deii nye Luradabiskopen Knut Halin ia.éaanlamnade hos H<arB
XB den 14 juli 1680, s c h i Iisnungens resolufion p5 detta
memorial dagen darefter. Har niiimnes "r f0rsta gången
planen at& f6rrnå prästerna att anhålla oni kiniformi8et Bilisom
o m hesfrafrning av under kriget eipprorislia liolleger l.
K n ~ i t Hahns memorial har tillkommit kort tid efter
generalgiaver~iöreiaJolian Gyllenstiernas död den 10juni 1680.
Om de i meraaorialet namnda metoderna f6r unifol-mitetens
införande n ~ a a r s en nyhet, i~anebar darför detta, att progranimet utfornmats först efter Gyllenstiernas tid sisom genesall

s. 323.

Bogrcii, a. a., s. l 2 9 ff., Iiji>lierstri>m, a. rec., Iiyrlaoiiist. Arsskr. 1948,
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guvernör, Något direkt samband med fredsslutet i Lund
ocli övriga betydelsefulla 1)eslut under senare hälften av aret
1679 skulle då ej I-ia feinnits,
Man måste har hålIa i minnet, att Walins niemorial av
allt att döma ar betingat just av Gylllenstieriias död. Det
Ban förhålla sig sa, att biskopen inför den ovisshet, soni
denna händelse förorsakade, önskade kunglig auktoritet bakom atgarder, som tidigare avtalats mellan Gyllenstierna och
honom och dar han tidigare vetat, att tian haft generalgurernörens stöd. 1 denna punkt ger en granskning av Gyllenstiernas eftertriidares, Aschebergs, ambetsberattelse B693 en
negativ upplysning av värde.
På tal om den kyrkliga f6rsvensknlngen, dar ledningen
innehades av Hahn, heter det i berättelsen, att »jag underlat
ock intet eRer min underdånigste skyldighet Biarutitinan efter
yttersta förrniga att utratta Eders Kungl. Maj:ts befallningar,
som först till sal. h:r Gyllenstierna voso avgångne och sedan
av Eders Iiungl. Maj:t mig copialiter tillskickade)) l. I tillampliga delas Ilar otvivelalitigt instruktionen för Ascheberg av
den 4 september 1680 legat till grund för hans berättelse.
I iiistr~iktionensmotsvarande paragraf hanvisas beträffande
den Icyrkliga uniformiteten endast till instruktioiieai för Gyllentierna av den 7 november 1679 med tillagg av den ovan
niimnda resolutionen på Hahns memorial av den 15 juli
1680
De förliålilnlngsorder i frågan, som Ascheberg fatt
utöver instruktionen, ha, om man får ta hanis berättelse efter
orden, bestått av kopior av order till Gyllenstierna. Hade
han erhållit nya direktiv av IiarH XI, sliulJe förvisso detta ej
ha föïtegats P berattelsen.
Beträffande uniformiteten på den varldsllga Bagens område
möter samma förbiållande. I Aschebergs berattelse undeïstryltes, att den svenska lagen i enlighet med Kungl. Maj:ts
intentioner infördes på det sättet, »att landsens Inbyggare
godvilligen aiihöllo, det sådant efter svensk process och praxin
Rutger von Xscl~ebergsämbetsberättelse 1693, Scandia 1946, s. 27.
Sliånska Samlingar 1874, s. 58 f., 64. Om instruktionen för Gyllenstieriia se nedan, s. 264 f.
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matte inriittas)) l. Orden stå i f~iB1 överensstamme8se med
instruktionen f6r Asclieberg. Denna iterger i sita tur rned
smiirre varianter instruktionen for Gyllenstierna
Ascliehergs berattelse, sammanstalld med instrtalitionerna
"r honom ocli Gyllenstierna, ger %Ililresultat, att programmet
"r isniformitetens införande Bill vasentliga delar firelegat
klart under Gyllenstiernas livstid. Restaltatet vinner bekraflelse och kan ytterligare preciseras på gruiidval av andra
kallor.
Freden och förbundet P Lund slötos den 26 och 27 september 1679. Akterna underslirevos av Karl X1 den 8 oktober.
Den 26 september anlande vice guvernören i Skåne J ö r a n
Sperling tilB det kungliga höglivarteret 1 Sireköpinge. Påfh(P1jailde dag Iaomino d e svenska fredsdelegaterna Gyllenstierwa
och bjrnstedt på ett korf; besök, varefter de i t e r v i n d e till
1,und. Gyllenstierria liar Bnyo den 2 oktober vistats i Sireköpiinge 3. Det a r naiiarligt, alt d e konfereaaser, som vid denna
tid höllos maellail Karl XI, GylPenslierna och Sperling, i sin
helllek stodo under direkt iliflytande av den just slutna freden".
Rutger von Ascliehergs amhetsberiittelse, Scalidin 1946, s. 33.
"Skiiska
Samlingar 1871, s. 59 f., 65.
"Carl
XI:s alrnanaclrsaiitecl<iiiiigar, ed. S. Hildebraild, s. 57.
I fredsslutet hade t . ex. bestämts, a t t den daiiske konnngen skulle
erhglla 30.000 d. s. m. i danskt mynt, motsvaraiide 40.000 i sveilskt och formellt utgörande restantier på av daiislrariia i Laridskrona och Halsingborgs
lail pilagda lroiltributioiier. Tills sver~sltarna erlagt denna stimma, skulle
Wismar Iiållas besatt av Danmark. Eialigt fredsslutet hade deil dai~slrel<oiiurigeil
formell r a t t a t t välja mellan detta alternativ och sl<iUedornsförfaraiide. iifeii
det liar de facto varit klart, a t t han skulle Påta sig nöjas med den föreslagiia
summan (Danmark-Norges Traktater 1'11, s. 296, 339 ff., 413 ff.) Ciider uppeIiallet i Sireköpiiige Iiar Sperling erPiållit direktiv, h u r u sumrnan skulle utkriivas
av de s k i i ~ s l i a standeriia. Se Iiiirom Imans beräl<iiingar över fördelningen av
koiitribiitioiien samt koncept till cirkiilar till adeln ocli till hefalluingsmannen
aiigieiide priisters, borgares och böaiders koiitributiora "10 1679, RåPamliska
sarnl. fol. 167, KB. I skrivelse till Iiar1 XI 7 / 1 ~P679 (gen. guv:s skrivelser,
RA, egenliandigl) meddelade Sperling, a t t cirkuliiren utskrivits och åheropar
»Eders liiiiigl. Maj:ts miintlige nådigste hefallniing)). - Kålarnuska saml., foPe
167, som synes vara helt förbisedd av forskningen, iatgör till största delen
eii rest av Sperlitigs ambetsarkiv sisom skåiisk guvernör.
Störst isilresse i
l
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Vid sin ankomst till Sireköpinge har Sperling inlanlnat
ett n~ernorialtill Karl XI, dair han bl. a. uppehöll sig vid
iináformitetsprobleniet. Mala ville veta, h u r han skulle förfara med de vakanta pastoratens återbesatlaride, »antirigen
därmed skall dröjas till fredens fullkomlige execu tion eller ock
att det strax skall ske, samt o m de har i provinsen infödde
därtill böra admitteras». Aven befraffande justItlev5sendet
önskade han besked, »om namligeri svenska lagen ocli processen strax införas eller med danska lagen nii för tiden
begynnas skall, eller ock om med tingens hiillaride till fredens
fullbordaai innelaållas måste» l. Det air tydligt, att fredsslutet
alitiialiserat u n i i f o r m i t e t s p r o b l e b Sperling liar varit oviss
om han nau - med bansyn till fredstraktatens garantier skulle verkställa den under kriget utfardade men hemligstämplade Itungliga ordern om taniformitetens införande efter
fredsslutet.
Karl XI:s resolution p5 Sperlings memorial air daterad
den 2 olttober, sainma dag som Gy%%eaastierna
åierviint till
Sireköpinge från Lrind. Den besvarade båd:i de uppställda
fragorna mycket liortfattat: Kungl. Maj:t »vill dess nådige
"rklaring över desse bagge styclien an på nagon kort tid
differera))
Freden i Lund har omedelbart lett 1111 en omprövning av metoderna för uniforniiletens införande. Nar
avgörandet uppsköts i början av oktober, har det varit klart,
att man fick valja andra vägar. Uppskovet p& »Iiort tid»
innebar, att Gyllenstlerna, som den 65 oktober utnamndes
till generalguvernör över Skåne, Hallalad och Blekinge, hade
beslutat att själv ta hand o m ärendet.
Nar instruktionen för Gyllenstierna utfärdades den 7
volgme~itilldrar sig liaiis egenliiiridiga journal från preliiniiiarf6rha11d1iiigarna
i L u n d 1G79 med hela den av lioriom i detta iireade förda korrespondensen
såsom bilagor.
SperIings odat. egenhändiga memorial, gen. giiv:s skrivelser, KB.
Iioricept till svar på Speilings memorial ' / l o 1679, Iiungl. kone., RA.
Resolutioiien sal<ilas i RK. Det ar därför niojligt, a t t deii endast lämnats
muntligt. Jfr de muntliga direktiv. som Sperliog samtidigt erliöll betriiffan.de kontributionen (ovan s. 263, not 4).
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december 8679 har fragan o m raniformitetens införande varit
avgjord. Har hanvisas betraflande kyrl*;oskIcket endast till
orderna rander kriget, villias utf6sanade generalguvern6ren
skulle »befordra». H42 vilket satt, detta skaalle ske, omniimnes ej. Att det emellertid nu gallde att förma provinsstanderna att sjalva anhålla o m kailiforraiitet framgår av bestaanmelsernaa om den viirldsliga lagens infi9ïande: »Vad justatlens administration anbelangar, sai vet riksraidet och generalguvernören Kungl. Maj:ts darom fattade Intea~tionoch lir
"rdenskull efter handen s5 begå, att inbyggarna sjalva mage
f% hug till en likhet uti detta fall med Kungl. Maj:ts under&%are i Sverige, varf6re ocli de, som kunna hava bekommit
Kisngl. Ma>j!j:lcbrev på haradshövdingsqinster h a r i provinserna, desamma icke ana f6r tiden F2 exercers och farrattap) l.
Mara a r herattigad att av instrulitionen dra slutsatsen,
att programmet att f6rmii provinsernas stailder att anhiilla
om uniformitet med Sverige i andlig och a~arldsllglag förelegalt klart, d5 instruktionen för Gylilenstlerna uppsattes den
7 december 1679. Härmed skall sammanst511ias7 att Knut
Hahn, som skulle bli deil drivande kraften i det salunda
beslutade och planerade kyrkliga försvenskningsarbetet, den
29 aiovember, endast niigra dagar innan inslrkilitionen a r daterad, erhöll fullmakt såsom kyrkoherde i Landslirona, den
planerade nya residensstaden i generalguvernemenitet. Vid
sidan om sin kyrliol-aerdetjiilsk skeille han ha hand om »stiftets vårdaizde till vara undersåtars v5lfard och f6rkovring sa
i andlig som leliamlig måtto vid dolitor \Vinstrups höga
i l d e r och of6rmhigenhet» ? Den n u fastslagna metoden fick
ocksa en praktislr tillaaaapning under Gylleiistiernas tid s asom
o
generalguvernör, da just Landskrona - dock utan Mahns
synliga medverkan - förmåddes att mot B~fteom biittre
privilegier anhålla om svensk andlig och varldsliig lag 3.
Skåizslia Samlingar 1874, s. 59 f.

V. Cawallin, Lunds stifts herclaminne I, s. 59.
"osen,
Skanska privilegie- och redolrtionsfrågor, s. 1 2 2 1. Utom i
detta arbete gjorda Iiiiiivisilingar må anföras brev fraii biskop JolianiiesBodi18
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Programmet av år 1679 Iiiter sig helt inordnas P den
grundprincip, som gallt för förhållandet mellan svensk statsmakt och erövrade Iander sedan 1500-talets slut. Erövringarna skulle - "r alt tala med Axel Oxenstierna -antingen
ha sianders ratt eller behandlas såsorn provinser. Följdsiktiglaeten i detta avseende demonstreras markant darigenom,
att de skanska standerna höllos utanför den svenska ståndsgemenskapen och riksdagen, tills uniformitet P lagar och privilegier var antagen.
Men "Ijdriktigheten i deil svenska statsledningens politik yttrar sig också i sanibandet mellan den inre maktförskjutningen i Sverige och provinspolitiken. Det ar en handelse, som ser u t som en tanke, att programmet för uniformiteteris införande först tydligt framtrader på Ejungbymötet
i november-december
1679. Det inordnas darigenom ej
endast 1 det omfatfande skånslra reformprogram, son? dar nppskisserades, utan ocksa i den indrade inrikespolitiska Bixrsen
i Sverige. Tiden karakteriseras av en uppgörelse med förmyndartidens högadliga råd och dess politik. Det högadliga
inflytandet hade genomgående medf6rt haimningar P uniformitetsstravandena. På I.jui~gbymötet har vagen varit klart
utstaliad för Karl X1 och Gyllenstierna i det avseendet, att
missnöjet hos den lagre adeln och de ofriilse standen mot
högadelns regemente sliulle utnyttjas till redulition och rådets degradering. De salunda besparade medlen slitille anvandas till en utökad krigsmakt. Det var programmet för
P680 års riksdag1. Uniformiteten i Skåne Iiorn att genomdrivas med utgingspunkt från priister och borgare och med
nus i Västerås tiI1 I<niit Hahn 2 4 / i 1680 oc1i från biskop donas Scariiiins i
Växjö till Jolian Gyllenstierna 4 / s 1680, Acta cleri, LDA.
J. Rosén, Johan Gylleristiernas program för 1680 å r s rilisdag, Scandia
1944 (tr. 1945), s. 117 f. I sitt iiyligen (1946) utlromna arbete »Ätten Wachtmeister genom seklerna II» vidhålles S. Graners sin tidigare hävdade mening,
att något program för 1680 i r s riksdag ej existerat. Eftersom Grauers
ej anfört några nya argument för sin mening och jag dessutom kommer att
beröra dessa problem i annat sammanliang, har jag ingen anledning att h a r
ingå pH e t t bemötande.
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som främsta mot-

Erik Gustai Geijer has unden-strenkit det geimnerasamma
draget i Jolaan Skyttes, Bengt Skyttes och Johan Gyllenstaernas liarikespo8ltiska stallningstagande1. Parallellen iian utstriklias till. provinspolitiken. Programmet inkorporering
och unihrmitet hade i Sveriges baltisliia politik fgtt sitt mest
renodlade uttryck under hertig B<arli. Det h a r dar ett tydligt sarriband med Imertigeias stravan att ena standerna mot
Sigismenaad och rådsaristokratien. Tendensen fick sedermera
en energisk föresprakare i Jol-ian Skytte. Sonen Bengt Skytte
avstiingdes 1664 från politisk verksamhet pai grund av sina
konspiratioiaer mot fbPrmyridarregeri111gen~Dessfëirinnan hade
hala i ridet Iniannit utlala sin meninig om behandjangen av
de fran Danmark vunna provinserna: »Efter de DU STO mder svenska regeringen, sa maste de antingen vara under
sveilsk lag och statuter eller trakteras som de aau i danska
provvirmserna», d. v. s. iinder enviildet
Johan Gylleiastierna
var Johan Skyttes dotterson. Mata furaPlf6ljde B provi~ispolitiIien linjen från anaorfadern, en linje, som var ouipp%ös%igtförbunden med de Inrikespolitislia fiorvecklPngarna och ståndsmots5ltningarria. Den andra Pinjen, att bel-iaaadla er8vriaaggarna sasom provinser, g i r Bilia markerat Gver f ~ r m y n d a r styrePserina för Kristina och Karl XI. Den bottnar delvis B
hiogaristokratiens ståndsimtressena.
Men utvecklingeni skulle ej stanna med den seriomkaaaering, varom bl. a. li2jungbym6tet och dess beslut vittna.
ReaPitionen mot ridsviildet f8rde över i dess motsats, enviildet. Aven denna fëirskj~lilnhg blev av betydelse %r den
svenska behandlingen av de erövrade kinderna. År 8680
gick politiken at p5 att f6rrm7ii de Iagre standen i Skåne att
anlaålla o m ~ainiformitet. Denna politik a r samtidig med att
Samlade skrifter, ed. J. Landquist, 6 (19271, s. 170.
Rosen, a. a., s. 82.
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angreppel P Sverige ensidigt riktade sig mot radsaristokratien och högadeln, medan ständernas rattbevarades. Genom
riksdagen 1682-83 fGrvandlades Sveriges rikes stinder Ii11
Kungl. Maj:ts stiinder. Samtidigt se vi Karl X1 sta på gransen till diktat i den skånska uniformitetsfrågan. Detta liunde
aven formellt motiveras. Jura fundamentales hade trängts
undan av jura majestatis saval i Sverige son2 i Danmark.
Betydelsen harav för provinsernas vidkommande har fornaulerats av Karl X1 redan 1681, då han laavdade, att han borde
ha samma »auktoritet och mgrndighet)) i de från Danamark
vunna Iiinderna som den danske laonungen nu hade i sitt
rike l.
Det karoliraska envaldet inedförde aven en ändring av
förhallandet mellan svensk statsinalit och de baltiska provinserna, I många avseenden blev det en iterging till Iiertig
Karls och Johan Skyttes prcsvinspïogram. Den svensii(ra
kyrkolagens införande i de fran Danmark-Norge
vunna
provinserna vid 1680-talets borjan fdjdes ett decennium
senare av samma åtgard i Estland och kivland Priiskerna
frigjordes fran beroendet av adel11 i och aned att de flesta
patronella pastoraten förvandlades till regala. Aven om deil
svenska Bagen i sin helhet ej påbjöds sasom gallaiide ratt,
kom den att tränga in på manga områden. Attacker gjordes
mot Hivegenskapen redan 1681 < Energiska f6rsök alt införa
en allman sliolundesvisning p5 folkspråket PiännelecBinar 1600talets båda sista årtionden *.
Alla reformer genomfördes under adelns protester. De
kunde genomföras tack vare att adelns donainerande maktställning bröts ner, samtidigt som reformerna utgjorde viktiga
led i en s i d a n politik, 1 det avseendet var emellertid redukRosCn a. a., s. 183.
F. Westling, Iiyrkolagar och Iiyrkolagsarbeteii i Estland, s. 237, Dens.,
Bidrag till Livlands kyrkohistoria, Iiyrkoliist. Akrsslcr. 1801, s, 63 R.
Die Recesse der livlandisclien Landtage, ed. C. Scliirren, s. 19.
Se h i r o m ocli om litteraturen i irnnet G. Wieselgren, B. G. Forselius,
und die Grundlegung der estnischen Volksschule, Vetei~slrapssoeietetensi Lund
arsbok 1942, s. 65 ff.
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tionen det framsta medlet i de loaliiska provinserna lika viil
son1 i Skåne l. Även direkt befl-amjade reduktionen taniformitetspolitiken genom at8 r ~ j aundan hindren. Genom
reduktionen f ~ r s v ~ a n nde
o adliga jura patronatus och doanstolaïaaa. Den svenska statsledningen hade ej längre nigot
intresse av att upphäva böradernias livegenskap, sedan de flesta
geraom godsindragningarna blivit kronans bidnder. Politiken
a r densaanma soin den vi mott under seklets början i Balticum och under senare hälften av 1600-talet i de från Danmark eravrade provinserna. Det gallde att bygga på de k g r e
staiiaden gentemot adeln.
Parallellismen mellan det liarolinslia env28dets poliitik
i Ballicurn och l de forna dansk-norska provinserna har
stått klar f6r Sveriges motstalndare. Med särskilt Inhresse laar
mala i Danmark iakttagit utvecklingen i de baltiska provinserna. Under disliussionen om liagliglnetei~av reduktionen
i Skaiae fragade deai danske storkanslern Ahlefeldt 1686 envoyén
Eeijoncloo, »om reduktionera h n e i överstånden var i Livland
och hurel med pantegodsen d2r var»
Han allaaderade diisined på det gemensamma motstand, som %ivl5ndslioch dansk
adel gjorde naot Karl 51:s politik i provinserna.
Under den "]jande tiden ha de danslia ministrarna B
Stockholm med sparad uppmarkcaraahet "]j8 livlgrmdariaas kamp
mok reduktionen. a r 1692 Aterger Lusdorph ett yttrailde av
en livlandsk deputation: »De sager hautemelat, att de lurade
endast p i att det skulle komma kil1 ruptur emellan Sverige
och Danmark . . . ocli önska nu allenast, att Polen vill tentera nigot» 3. Tvenne a r senare - vid tiden "r rattegangen
mot Johan Reinhold Patkul och hans medaniklagade - har
keixdorph fatt besök av en estP8ndsk Bverste, Hastfehr, som
»ville föraiimma, om han icke P~undef5 tjänst P Danmark,
eftersom konungen nu hade tagit från laonom allt det han
Om reduktioiieii i Livland se främst J. Vasar, Die grosse livläiidisclie
Giiterredulrtion, Acta et commentationes Uiiiversitatis Sartnei~sis,Humaniora
20, 22.
Leijoncloo till I<M j/& 4686, Daiiisa, RA.
Frgxell, H a ~ i d l i i i g aIII,
~ s. 262.
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hade» l. Samtidigt rapporterar den svenske Köpenhamnsministern, Leijoncloo, det missnöje som behärskade den danska adeln nied gamla besittningar i de förlorade provinserna '.
Nar Johan Reinhold Patkul infann sig i Köpenlaamn
på varen 1699 för att sasom August 11:s av Polen ombud
föra de förl-iandlingar, son1 ledde fram till det stora nordiska
krigets utbrott, och nar gelieimerådet Knud Thot, ledaren
för den danska adelns motstånd mot Karl S1:s skånska
reduktionspolitili, samtidigt fick ökat politiskt inflytande 3,
kan det synas vara tillfalligheter. Men bakom handelserna
ligger en lång och djupgående rntveckling 1 svensk provinspolitik. Patkuls uppträdaiide i Köpenhanan var å andra sidan
förberedd av den uppmarksamhet, sonil danskarna sedan
över ett årtionde agnat
den delvis parallella utvecklingen i
Skåne och Livland.
Jerker ROSER.
Fryxell, Handlingar III, s. 349 f.
Se t. ex. Leijoncloo till K M 6/io 1690, 3 / 7 1691, 14/10 1698, '/I 1700,
Danica, RA.
Halle~idorff, Bidrag till det stora nordiska krigets förliistoria, s. 142.
l

(Tryckt m a r s 1947).

