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Abstract 

The focus of this book is the cession of the province of Jämtland from 

Denmark-Norway to Sweden after the Peace of Brömsebro in 1645. The pur-

pose is to examine what bearing the steps taken to incorporate the newly con-

quered territory into Sweden had on the state formation already underway. 

In addition, the significance of spatiality and collectivity in conjunction with 

the change of sovereignty is considered. 

What took place when territory changed hands in the early modern period 

has generally been described by the older literature in terms of modern na-

tionalism. In recent decades, doubt has been cast on the existence of nation-

alist ideas during this period, which has left historians to interpret changes of 

sovereignty using other approaches. To explain what happened to provinces 

and their inhabitants when they were transferred from one state to another, 

theories of the conglomerate state and state formation have been used instead, 

and it is these perspectives which have been central to this study. 

The results show that two processes ran in parallel in territories that be-

came Swedish in the early modern period: there was an attempt to incorporate 

newly conquered territories into Sweden; and there was an on-going state 

formation in all regions ruled by the Swedish government. In the case of 

Jämtland, cession to Sweden meant that the province was expected to align —

rapidly and conclusively — with the conditions in existing Swedish posses-

sions. However, this was mainly true of the central and regional levels, while 

Jämtland’s inhabitants had a say in local conditions essential for their survival. 

As soon as it was ceded to Sweden, Jämtland thus became part of the kingdom, 

but locally many of the structures from the Danish-Norwegian period sur-

vived. In time, this was to change under the steady pressure which state for-

mation exerted on the local level in Jämtland, in much the same way as in 

other areas ruled by the Swedish Crown. 

The inhabitants sense of collectivity was rooted in their province or region. 

By terms such as Swedish or Danish, they usually meant a political affiliation 

with central government, confirmed by an oath of allegiance. At times, these 

terms also took on temporal overtones, as when referring to Swedish rule after 

1645 or Danish-Norwegian rule before the Peace of Brömsebro. 

 

Keywords: Jämtland, early modern, conglomerate state, state formation, 

state-building, cession, integration, interaction, Swedish kingdom, Swedish 

Empire, ethnicity, spatiality 
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Förord 

Nu har äntligen en lång resa som doktorand i historia nått sitt slut. Det var 

inte tänkt att det skulle ta så lång tid som det gjorde, men som Karin Boye 

skriver "Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är 

mödan värd".   

Jag vill ta tillfället i akt att tacka de personer som har bidragit till att denna 

avhandling nu är klar. Mina första år på forskarutbildningen tillbringade jag 

vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Ett tack till 

alla där som har bidragit till det färdiga resultatet, ingen nämnd, ingen glömd. 

Stor tacksamhet tillägnar jag också de handledare som har stöttat mig under 

avhandlingsarbetet, utan era värdefulla synpunkter och inspirerande samtal 

hade aldrig detta arbete sett dagens ljus. Börje Harnesk, Per Sörlin och Jan 

Samuelson, TACK! Dessutom vill jag nämna Jan Lindegren för de insiktsfulla 

kommentarer som han gav på min text i slutskedet av avhandlingsarbetet och 

Karl Bergman för sin insats som kritiskt granskande opponent vid slutsemi-

nariet. Ett tack också till Samuel Edquist och alla andra historiker på institu-

tionen för humaniora och samhällsvetenskap, MIUN, för att jag har blivit in-

släppt i er seminarieverksamhet. 

När jag påbörjade min forskarutbildning var jag involverad i ett historie-

projekt som hette Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet som bedrevs 

i MIUNs regi. Genom detta projekt hade jag förmånen att erhålla ekonomiskt 

bidrag från Landsprosten Erik Anderssons minnesfond. 

Slutligen vill jag vända mig till min familj, nu är jag klar! Ett oändligt tack 

till er för att ni finns, utan er hade detta inte varit möjligt. Ni har ofta ställt 

frågan ”Vad ska du göra när du äntligen är klar?”. Jag har ännu inte något 

färdigt svar att ge, det enda jag vet är att Sam och Alfred ska få mer av morfars 

tid.    

 

Hallen, september 2020 

Tord Theland                 
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Inledning 

"Vi hava nu levt uti 30 års tid, allt under Sveriges krona, 

uti strid och tyranni, ingen person att skona. 

Dig vare pris O Gud vår vän, 

som gav oss vår danska konung igen."1  

 

Versen ur nidvisan som en bondson från Lockne socken i Jämtland sägs ha 

skrivit, tillkom drygt trettio år efter freden i Brömsebro år 1645. Den finns 

nedtecknad i ett brev som Carl Sparre skrev till riksrådet den 8 april 1678. 

Sparre hade tidigare varit guvernör över Västernorrlands län, men vid denna 

tidpunkt var han befälhavare över militära trupper i Jämtland och Härjedalen. 

I brevet beskrivs de jämtländska invånarna som svekfulla mot den svenska 

överheten och som bevis anförde Sparre visan. 

Under senare decennier har nya perspektiv förfäktats rörande statsbild-

ning och nationell identitet under tidigmodern tid. Dessa betonar löst sam-

manhållna riken där förhållandet mellan överhet och undersåte bland annat 

byggde på trohets- och lojalitetseder som invånare avgav, samt på en gemen-

sam religiös världsbild som genomsyrade samhället. När nationella föreställ-

ningar slutligen utvecklades skedde detta i lika stor utsträckning genom un-

dersåtarnas agerande som centralmaktens. I syfte att gynna egna intressen, 

främst ekonomiska, kunde lokalsamhället använda sig av statsmakten, vilket 

slutligen ledde till att invånare i allt större utsträckning identifierade sig med 

nationella enheter. För att förklara själva statsbildningen används ofta begrep-

pet konglomerat, utifrån betydelsen att en stat under denna period bestod av 

olika territorier med skilda relationer gentemot överheten. Privilegier, lagar 

samt administrativa system kunde skilja sig åt och när det exempelvis gällde 

skatter, var de styrande tvungna att förhandla med lokala eliter i olika områ-

den. Över tid förändrades dock dessa konglomeratstater genom den statsbild-

ningsprocess som pågick i Europa under tidigmodern tid, vilket slutligen 

kom att leda till mer enhetliga stater.2 Under senare decennier har det bedri-

vits en livlig forskning kring territorier som bytte statstillhörighet under 1600-

 

1 Skrivelser till konungen, Skrivelser till Karl XI vol. 36 Brev från Carl Sparre till Kungl. Maj:t 8/4 1678.  

2 För svensk del är det främst Harald Gustafsson som har introducerat dessa tankegångar. Se exempel-

vis "Statsbildning och territoriell integration. Linjer i nyare forskning, en ansats samt ett bidrag till 

1500-talets politiska geografi", Scandia 1991, "The Conglomerate State. A Perspective on State Forma-

tion in Early Modern Europe", Scandinavian Journal of History 1998, Gamla riken, nya stater. Statsbild-

ning, politisk kultur och identiteter under Kalmarunionens upplösningsskede 1512 – 1542, Stockholm 2000. 
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talet.3 I början var den i stor utsträckning fokuserad på konglomeratstatens 

uppbyggnad och hur nyerövrade områden införlivades i denna typ av stats-

bildning. Efterhand har perspektivet förskjutits till att främst handla om så 

kallade förnationella identiteter bland invånare före den moderna national-

statens framväxt.4 

Inom äldre svensk historieskrivning har händelser som utspelades i sam-

band med statsskiften under tidigmodern tid, främst tolkats utifrån nationella 

betingelser. Ofta har begreppet försvenskning nyttjats utifrån att nyerövrade 

provinser skulle införlivas och likriktas med ett svenskt kärnområde. Exem-

pelvis finns många arbeten gällande Skånelandskapen, vilka tillföll Sverige 

efter freden i Roskilde år 1658, där dessa utgångspunkter har använts.5 För 

Jämtlands del har ovan nämnda smädesskrift, tillsammans med bland annat 

invånarnas agerande under krigen mellan Sverige och Danmark-Norge på 

1600-talet, givits stor betydelse. Nidvisan anses påvisa de jämtländska under-

såtarnas fientlighet till Sverige, något som dessutom skulle ha styrt deras 

handlingar i samband med statsskiftet och under efterföljande decennier.6 

När exempelvis Janrik Bromé i Jämtland och Härjedalens historia skriver om 

händelser under kriget i slutet på 1670-talet, påpekar han, bland annat med 

hänvisning till nämnda visa, att "när den norska hären kom in i Jämtland, 

 

3 En stor del av denna forskning har utgått från Lunds universitet, men kontakter västerut över sundet 

har varit vanligt förkommande Ett exempel är projektet Østdanmark blir Sydsverige. Integration, inter-

aktion och identiteter där Harald Gustafsson, Lunds Universitet, och Karl-Erik Frandsen, Köpenhamns 

Universitet, varit projektledare. 

4 Se exempelvis Karl Bergman Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669 – 70, Lund 

2002; Jens Lerbom Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland  

1500 – 1700, Lund 2003 (a), "Rikets vardagliga förkroppsligande. En aspekt av Gotlands "fördansk-

ning" före övergången till Sverige 1645", Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske 

relationer i 1600-tallet, red. Karl-Erik Frandsen, Jens Chr. V. Johansen, Ebeltoft 2003 (b); Stig Alenäs 

Lojaliteten, prostarna och språket. Studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet, 

Lund 2003; Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet red. Karl-

Erik Frandsen, Jens Chr. V. Johansen, Ebeltoft 2003; Vid gränsen. Integration, och identiteter i det förna-

tionella norden red. Harald Gustafsson, Hanne Sanders, Göteborg 2006; Öresundsgränser. Rörelser, 

möten och visioner i tid och rum red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders, Ylva Stubbegaard, Göteborg 

2007. 

5 Se exempelvis Knud Fabricius Skanes Overgang fra Danmark til Sverige. Studier over nationalitetsskiftet i 

de skaanske landskaber i de nærmeste slægtled efter Brømsebro- og Roskildefredene I – IV, Köpenhamn 1906 – 

1958; Yngve Bogren Den kyrkliga försvenskningen av Skånelandskapen och Bohuslän. Studiet till den s.k. 

uniformitetens genomförande 1645 – omkring 1750, Lund 1937; Jerker Rosén Hur Skåne blev svenskt, 

Stockholm 1943, "Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid", Scandia 1946; Alf 

Åberg När Skåne blev svenskt, Stockholm 1958.  

6 Nidvisor och paskiller var inte ovanliga i erövrade områden, utan liknande alster spreds både på 

Gotland och i Skånelandskapen. Se Lerbom (2003:a) sid. 204 och Fabricius (1906) sid. 246.  
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hälsades den som en i mer än trettio år efterlängtad befriare."7 I boken Jemtland 

og Norge dryftar även Edvard Bull det jämtländska statsskiftet och dess kon-

sekvenser utifrån nationella grunder, men han väger även in andra faktorer. 

Nidvisan skulle enligt honom påvisa "Hele folkestemningen, med nettop den-

ne blandningen av personlige, Økonomiska og nasjonale toner".8   

Tolkningar som dessa har fått sin utformning i en forskningstradition där 

den moderna nationalstatens karakteristik har överförts till tidigmodern tid. 

De erövrade dansk-norska landskapens övergångar till Sverige, har främst 

kommit att ses som en process där invånarnas norska eller danska sinnelag 

skulle omvandlas till ett svenskt. De flesta händelser och skeenden rörande 

statsskiften har liksom versen tolkats utifrån detta perspektiv. Att en nationell 

tolkningsram inte på ett tillfredsställande sätt kunnat förklara ett flertal före-

teelser under tidsperioden, har oftast lämnats utan reflektion. Ett exempel är 

de jämtländska invånarnas agerande under Baltzarfejden 1611 – 1613 då stör-

re delen av dem svor trohet till den svenska överheten, trots att landskapet 

tillhörde Danmark-Norge.9 Medan liknande händelser i samband med kriget 

i slutet av 1670-talet har tolkats som att invånarna medvetet stödde en dansk-

norsk återerövring, har avläggandet av trohetseden till den svenska överhet-

en under Baltzarfejden inte setts som ett aktivt ställningstagande för den sena-

re. Att använda nationalism för att förklara skeenden i erövrade områden un-

der tidigmodern tid lever dock kvar inom historieforskningen. Exempelvis 

menar Jonas Nordin att den svenska statsledningens politik var formad av en 

nationell samhörighetskänsla, och för Jämtlands del nämner också han ovan 

nämnda smädesskrift för att påvisa att dansk-norska trupper tycks ha funnit 

stort stöd bland befolkningen.10 

Vid freden i Brömsebro år 1645, blev Jämtland slutligen en del av Sverige 

efter att ha varit ett omstritt gränsområde under flera krig mellan de båda 

nordiska statsmakterna. Vid denna tidpunkt kunde ingen veta att statstillhö-

righeten definitivt var avgjord och under den resterande delen av 1600-talet, 

blev landskapet involverat i ytterligare två krig där styret skiftade. Vid de 

freder som slöts blev dock Jämtland kvar under den svenska överhetens her-

ravälde. Den forskning som har bedrivits under senare decennier kring 

 

7 Janrik Bromé Jämtland och Härjedalens historia del III 1645 – 1700, Stockholm 1954, sid. 436. 

8 Edvard Bull Jemtland og Norge, Oslo 1927, sid. 228. Liknande nationella tolkningar framkommer även 

i Nils Beltzén "Den kyrkliga försvenskningen av Jämtland-Härjedalen del I, II", Kyrkohistorisk årsskrift 

1944, 1945. 

9 Janrik Bromé Jämtland och Härjedalens historia del II 1537 – 1645, Stockholm 1945, sid. 251. 

10 Jonas Nordin Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild från sen stormaktstid till slutet av fri-

hetstiden, Eslöv 2000, sid. 68, 440. 
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områden som bytte tillhörighet under tidigmodern tid, har ifrågasatt lämplig-

heten med att använda den moderna nationalismen som tolkningsram för att 

förstå denna typ av händelse. Istället har begrepp som statsbildningsprocess 

och konglomeratstat lyfts fram för att tolka statsskiften. 

I denna undersökning kommer Jämtlands övergång till Sverige efter fre-

den i Brömsebro att användas som empiriskt exempel, för att analysera på 

vilket sätt de specifika åtgärder som vidtogs för att införliva ett nyerövrat om-

råde förhöll sig till den allmänna statsbildning som samtidigt pågick under 

tidsperioden. Dessutom ska den betydelse som rumsliga och kollektiva före-

ställningar hade i samband med statsskiften belysas. Utgångspunkterna som 

följer kommer att visa, att när relationen mellan den nya centralmakten och 

erövrade områden etablerades bedrevs ingen enhetlig politik. Istället behand-

lades territorier som bytte statstillhörighet på olika sätt, vilket skulle ha berott 

på varierande lokala strukturer och invånarnas möjligheter att utöva inflytan-

de. Förhållandet mellan överhet och lokalsamhälle var dock något som inte 

enbart påverkades i samband med införlivning av nyvunna territorier. Paral-

lellt pågick en allmän statsbildning i Europa som syftade till att skapa större 

enhetlighet i alla delar som ingick i en stat. I den forskning som under senare 

tid har undersökt landskap och områden som blev en del av Sverige under 

den tidigmoderna perioden, har statsskiften ofta setts som en faktor som kan 

bidra till att olika samhälleliga processer framträder tydligare. De resultat 

som har lyfts fram uppvisar dock inte någon enhetlighet. Vissa har understru-

kit att övergången bidrog till skillnader och brytpunkter för lokalsamhället 

jämfört med det tidigare styret, medan andra istället har betonat den kon-

tinuitet som skapades genom den allmänna centraliseringspolitik som be-

drevs oavsett stat och områden under denna tidsperiod. Med utgångspunkt i 

Jämtland efter 1645 samt med hjälp av jämförelser med Ångermanland och 

Medelpad, vilka tillhörde Sveriges ursprungliga områden, ska betydelsen av 

införlivningsåtgärder kontra allmän statsbildning i samband med statsskiften 

belysas.   

Teoretiska utgångspunkter 

Begrepp av central betydelse för denna framställning är stat, statsbildning, kon-

glomeratstat, lokalsamhälle, integration och förnationella identiteter, vilka kommer 

att konkretiseras i det som följer. Tillsammans med forskning kring statsskift-

en i allmänhet och Jämtland i synnerhet, kommer dessa teoretiska diskussion-

er att bilda de utgångspunkter utifrån vilket den jämtländska övergången till 

Sverige ska tolkas och förstås. 
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Stat och statsbildning ur ett konglomeratstatsperspektiv 

Statsbildningsprocessen har varit en ofta debatterad fråga under de senaste 

decennierna. Martin Almbjär och Mats Hallenberg har diskuterat huruvida 

det kan vara ett problem, att så många undersökningar rörande tidigmodern 

tid tycks göra kopplingar till framväxten av stater. Forskningsfältet har dock 

inneburit en ökad förståelse för statens organisatoriska uppkomst och utveck-

ling, för hur statlig makt har uppnåtts, samt gett bidrag till kunskap om poli-

tiska gemenskaper. Förutom detta har moderna föreställningar om nationell 

samhörighet under tidigmodern tid kunnat ifrågasättas.11 Forskning utifrån 

tidigmodern statsformering är således inte obsolet eller förlegad. I dagens 

samhälle med finansiella recessioner, en ifrågasatt demokrati, militära kon-

flikter samt ekonomisk och politisk ojämlikhet, är stater alltjämt en viktig part 

i den rådande maktstrukturen.12 

Samstämmighet råder att det under tidigmodern tid växte fram en ny typ 

av stater i Europa som låg till grund för dagens moderna statsbildningar. Vad 

som var utmärkande för dessa försökte den tyske sociologen Max Weber ti-

digt att beskriva. Hans allmänna definition lyfter fram vissa särdrag som skil-

jer staten från andra organisationer, nämligen att det fanns en regelstyrd ad-

ministration som kunde hävda rätten till våldsmonopol över ett givet territo-

riellt område.13 Ur denna uppfattning har sedan åtskilliga teoretiska framställ-

ningar om statens roll i samhället utgått.14 Frågan är dock i vilken utsträck-

ning Webers definition överensstämmer med den tidigmoderna statens upp-

byggnad. Hade stater under denna period monopol på våld eller fanns det 

andra grupperingar i samhället, exempelvis lokala eliter, som konkurrerade? 

Var områden som stater kontrollerade enhetliga eller hade de olika relationer 

gentemot statsmakten? Harald Gustafsson har försökt nyansera Webers be-

skrivning av den tidigmoderna staten till att det fanns "en apparat som auk-

toritativt fördelat värden och strävat efter att upprätthålla denna fördelning 

inom ett alltmer avgränsat territorium med ett tilltagande våldsmonopol."15 

 

11 Martin Almbjär, Mats Hallenberg red. "Klassikerpresentationen. Tidigmodern statsformering", 

Scandia 2013:2, sid. 145. 

12 Almbjär, Hallenberg (2013) sid. 163. I följande teoretiska genomgång finns ingen ambition att ge en 

heltäckande beskrivning av teorier kring stat och statsbildning under den tidigmoderna perioden, 

utan endast relevant litteratur för denna undersökning kommer att redovisas. För en översikt gäl-

lande teorier om tidigmoderna stater, se Almbjär, Hallenberg (2013). 

13 Max Weber Economy and society. An outline of interpretive sociology vol. 1, Berkeley 1978, sid. 54ff. 

14 Se exempelvis ovan nämnda arbete av Almbjär, Hallenberg 2013. 

15 Harald Gustafsson ”Vad var staten? Den tidigmoderna svenska staten – sex synpunkter och en mo-

dell”, Historisk tidskrift 1994:2 (b), sid. 211. 
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Statsbildningar under denna tidsperiod skulle således ännu inte uppnått full-

ständig kontroll över eller uniformitet i sina områden, utan detta var något 

som uppkom över tid. 

Vad som föranledde tidigmoderna staters framväxt är en omstridd fråga. 

Charles Tilly menar att olika åsikter om detta har uppstått främst utifrån två 

frågeställningar. Dels i vilken utsträckning ekonomiska förändringar påver-

kade statsbildningar och dels hur stark inverkan yttre faktorer hade på pro-

cessen. 16  Varför många forskningsinriktningar inte kan förklara europeisk 

statsbildning på ett tillfredsställande sätt, beror enligt Tilly på att de tar sin 

utgångspunkt i nutidens nationalstater och negligerar att det har existerat 

olika typer av fungerande stater under europeisk historia. För att komma bort 

från detta måste man istället analysera den stora variationen i tid och rum 

bland stater som har funnits under det senaste årtusendet. Frågan är varför 

det blev den nu dominerande nationalstaten som segrade.17 

Tilly avfärdar tanken att statsbildningar uppstod på grund av härskare 

som agerade utifrån en fastställd strategi i syfte att skapa centraliserade stater. 

Istället ska de ses som oavsiktliga följder av de styrandes försök att lösa akuta 

problem. Detta motiverar han med att: 1. Ingen furste använde en färdig mo-

dell för hur statsbildningen skulle utföras och de försökte inte heller upprätta 

en sådan. 2. Den centrala administrationen var en oavsiktlig men varaktig lös-

ning på de behov som speciellt krig och krigsmakten ställde. 3. Den enskilda 

statens framväxt styrdes och dominerades av det europeiska statssystemets 

tillkomst. 4. Köpslåendet med och en kamp mot olika klasser i lokalsamhället 

påverkade statens utformning.18 

Den verkliga drivkraften för staters framväxt var enligt Tilly förberedelser 

för krig och själva krigen. Härskare tvingades att konkurrera med varandra 

militärt för att inte bli utslagna. En ökad krigsmakt krävde mer resurser, vilket 

i sin tur fordrade en uppbördsapparat, en förvaltning och en centralbyråkrati, 

det vill säga den tidigmoderna statens karakteristiska drag. Att centralmakter 

var uppbyggda på olika sätt förklaras med hjälp av begreppen coercion och 

capital, tvångsmakt och kapital.19 De som kontrollerade tvångsmakten för sina 

egna syften kunde utnyttja dem som hade tillgång till kapital. Båda dessa exi-

sterade i varierande utsträckning, vilket förklarar skillnader i statsbildningen. 

Tilly lyfter fram tre varianter i denna process, nämligen tvångsmaktsintensiv, 

 

16 Charles Tilly Coercion, capital, and European states AD 990 – 1992, Oxford 1992, sid. 5f. 

17 Tilly (1992) sid. 11ff. 

18 Tilly (1992) sid. 25f. 

19 Tilly (1992) sid. 14, 16ff. 
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kapitalintensiv och kapitaliserad tvångsmakt.20 Den första återfanns huvud-

sakligen i Europas perifera delar, där stora administrativa strukturer byggdes 

upp för att utvinna de lokala resurser som behövdes för att bedriva krig. I den 

kapitalintensiva befann sig de styrande i pakt med kapitalister, skyddade de-

ras intressen och hyrde eller köpte militära maktmedel av dem. Detta med-

förde dock inte några bestående statsbyggande element. I varianten mellan 

tvångs- och kapitalintensiv strävade härskare efter samverkan med kapitalis-

ter, vilket innebar att tvångsmakt och kapital arbetade på samma villkor. Det 

var just i denna form som statsbildningar utvecklades tidigast, exempelvis i 

dagens England och Frankrike.21 Trots att det var förhållandet mellan tvångs-

makt och kapital som var den bestämmande faktorn för statens utformning, 

utesluter inte Tilly att klasstrukturen bland den befolkning som kom att till-

höra ett specifikt rike på ett betydande sätt påverkade organisationen.22 

Sociologen Anthony Giddens instämmer till stora delar i ovanstående re-

sonemang. Han accepterar också att interna omständigheter som exempelvis 

produktionsförhållanden och ett samhälles sociala struktur påverkade stats-

bildningsprocessen. Externa relationer i form av framväxten av ett europeiskt 

system av likaberättigade stater som erkände varandras rätt att existera, var 

dock av större vikt. Betydelsefull var även kampen som uppstod mellan olika 

härskare över områden och som oftast utmynnade i krig. "It was war, and 

preparations for war, that provided the most potent energizing stimulus for 

the concentration of administrative resources and fiscal reorganization that 

characterized the rise of absolutism."23 En teknologisk utveckling av militär 

utrustning innebar att krigföringen förändrades, något som krävde mer kapi-

tal och fotfolk. Detta i sin tur fordrade större administrativ makt inom den 

militära sektorn, vilket senare kom att spridas till andra delar av staten.24 

Både Tilly och Giddens delar åsikten att den tidigmoderna statens makt-

utövning inte var territoriellt likformig. Den förstnämnde ser inte dessa stater 

som jämförbara med nutida europeiska länder, där det i stor utsträckning rå-

der administrativ, kulturell och språklig gemenskap. Istället var det central-

makter som styrde flera angränsande områden med hjälp av centraliserade, 

 

20 Tilly (1992) sid. 30f. 

21 Tilly (1992) sid. 30f. 

22 Tilly (1992) sid. 27. 

23 Anthony Giddens The Nation-State and Violence. Volume two of A Contemporary Critique of Historical 

Materialism, Cambridge 1985, sid. 112. 

24 Giddens (1985) sid. 104ff. 
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differentierade och självstyrande strukturer.25 Ett viktigt inslag under den se-

nare delen av statsbildningsprocessen, blev därför försöken att homogenisera 

befolkningen och bryta ned uppdelningen. Detta skedde genom att införa ge-

mensam religion och valuta, samma språk samt enhetliga lagar, lika väl som 

sammanhållna system för handel, transport och kommunikation.26 Den cen-

traliserade och effektiviserade stat som växte fram under tidsperioden ska in-

te överskattas, utan det kom att dröja flera hundra år innan dess administrati-

va räckvidd var likformig över hela territoriet. Äldre stater hade frontiers me-

dan moderna har borders, konkluderar Giddens.27 

Tidigmoderna statsbildningar avvek alltså från dagens nationalstater. Det-

ta förklarar svårigheterna med att utgå från den moderna nationalismen, när 

händelser som utspelades i områden som skiftade statstillhörighet under den-

na tidsperiod ska tolkas. Många företeelser i samband med statsskiften finner 

inte en rimlig förklaring med hjälp av dessa utgångspunkter. Tilly å sin sida, 

utgår från att det funnits en stor variation i tid och rum bland Europas stater 

under statsbildningsprocessen och frågar sig istället varför det blev national-

staten som segrade. Detta innebär att hans teorier inte riskerar att bli determi-

nistiska och teleologiska. En viktig aspekt inom statsbildning är den territori-

ella. Statens utveckling mot en centraliserad administrativ organisation med 

monopol på legalt våld över ett territoriellt avgränsat område, innebar att ti-

digmoderna statsbildningar ställdes inför utmaningen att på något sätt pene-

trera och införliva sina territorier. 

Tilly, Giddens och Gustafsson är överens om att uppkomsten av enhetliga 

stater inte var något som skedde omedelbart, utan att det var en process som 

tog lång tid. Dessutom genomfördes detta utan en färdig modell över hur re-

lationen mellan centralmakt och lokalsamhälle skulle se ut, eller vad resultatet 

skulle bli. Centrala drag i moderna nationalstater är att de består av samman-

hängande områden och att centralmakter utövar sitt styre över hela territoriet 

med samma auktoritet. Huruvida den svenska statens maktutövning under 

stormaktstiden var likformig, både gällande ursprungliga och nyerövrade 

områden, är emellertid en fråga som diskuteras inom forskningen. Mycket 

tyder på att det homogena Sverige uppstod långt senare.28 Detta får konse-

kvenser för hur införlivandet av erövrade territorier under stormaktstiden ska 

 

25 Tilly (1992) sid. 2. 

26 Tilly (1992) sid. 100. 

27 Giddens (1985) sid. 49ff., 88ff., 103f. 

28 Se exempelvis Harald Gustafsson "Sverige som partner 1319 – 1905. Ett perspektiv", Historisk tidskrift 

2016:1. 
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tolkas och förstås. Om Sverige under 1600-talet inte var en enhetlig statsbild-

ning i modern mening, utan ett konglomerat som bestod av flera områden 

med delvis separata rättigheter och skyldigheter mot överheten, blir det pro-

blematiskt att använda sig av begreppet försvenskning.29 Till vad skulle ett 

område likriktas och homogeniseras om det inte fanns ett enhetligt Sverige? 

Medförde detta att den politik som centralmakten bedrev för att överta styret 

i erövrade territorier utformades i varje specifikt fall, eller fanns det införliv-

ningsåtgärder som berörde alla? Som framkom ovan pågick det dessutom un-

der tidsperioden en allmän statsbildning i europeiska stater som syftade till 

att skapa större likformighet i alla områden som ingick. Rimligtvis borde även 

denna process ha påverkat i samband med statsskiften. 

Centralmakt, lokalsamhälle och integrativa processer 

Stater som växte fram under tidigmodern tid utformades enligt forskningsrön 

inte bara utifrån överhetens ambitioner, utan även lokalsamhället och dess 

strukturer påverkade. I denna undersökning av det jämtländska statsskiftet 

kommer lokalsamhället att betraktas som en mindre rumslig och social enhet, 

inom vilken invånarna hade möjligheter att samarbeta för att säkra sina intres-

sen samt påverka regionalt och centralt beslutsfattande.30 Det utgjorde alltså 

den ram för människors handlande på lokal nivå vid interaktion med stats-

makten. Varken den geografiska utbredningen av lokalsamhället eller dess 

sociala uppbyggnad kommer att vara given på förhand. Medan kommunika-

tion rumsligt kunde utgå från landskaps-, tingslags-, socken-, by- eller enskild 

nivå, varierade lokalsamhället som social enhet från att enbart bestå av bön-

der till att även innehålla präster, lokala ämbets- och förtroendemän samt mi-

litära personer. Det jämtländska lokalsamhället kommer alltså utifrån situa-

tion och kontext att variera som rumslig och social enhet i olika delundersök-

ningar. 

Att lokalsamhället kunde påverka statens maktutövning har inom svensk 

historieforskning framförallt förfäktats av Eva Österberg utifrån begreppet 

interaktion.31 Detta innebär att invånare ses som aktörer med möjligheter att 

utöva inflytande över sin situation genom en dialog med centralmakten. Det 

 

29 För en diskussion kring det svenska väldets olika delar under 1600-talet, se exempelvis Torbjörn Eng 

Det svenska väldet. Ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte, Uppsala 2001. 

30 För diskussioner kring lokalsamhället se även exempelvis Kalle Bäck Bondeopposition och bondeinfly-

tande under frihetstiden. Centralmakten och östgötaböndernas reaktioner i näringspolitiska frågor, Stock-

holm 1984, sid. 25 samt Eva Österberg ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige. Kon-

flikt – kompromiss – politisk kultur”, Scandia 1989:1, sid. 74f. 

31 Se exempelvis Österberg (1989) sid. 75. 
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var inte två likvärdiga parter som interagerade, men däremot var lokalsam-

hället inte helt utelämnat åt en maktfullkomlig överhet. Statens strävande att 

stärka sin ställning kunde såväl underlättas som försvåras genom att lokala 

organisationer inlemmades i beslutsfattandet, men det betyder inte att det en-

bart var centralmaktens intentioner som präglade införlivandet.32 

Österberg försöker resonera sig fram till en syntes gällande relationen mel-

lan centralmakt och lokalsamhälle under 1500-, 1600- och 1700-talen.33 Svens-

ka bönder, vilka ska ses som de besuttna, förfogade under tidigmodern tid 

över kanaler till statsmakten för både protester och samverkan. Dessutom låg 

ett flertal beslutsprocesser som var viktiga för bondesamhällets ekonomi på 

lokal nivå, vilket förutsatte en medverkan av socknens organisationer och för-

troendemän. Kontakter mellan dessa båda parter skedde oftast via politiska, 

administrativa eller rättsliga kanaler, i form av förhandlingar eller med hän-

visning till lag och rätt.34 Politiska kulturer under tidigmodern tid kan förstås 

utifrån att det fanns ett ömsesidigt strukturellt beroende mellan staten och 

huvudparten av producenterna i det agrara samhället, att en traditionalistisk 

ideologi existerade som förutsatte en viss ömsesidig solidaritet och att den 

politiska praktiken, exempelvis lokalsamhällets självstyrelseorganisation, in-

stitutionaliserades.35 

Även den norske historikern Steinar Imsen lyfter fram lokala organisatio-

ners viktiga funktion i samband med statsbildning. Exempelvis undersöker 

han och Günter Vogler i en jämförande studie mellan centraleuropeiska och 

skandinaviska statsbildningar, vilka möjligheter olika lokalsamhällen hade 

att påverka centralmakter under tidigmodern tid.36 De vänder sig mot upp-

fattningen att staters allt större makt reducerade det lokala självstyret till ett 

minimum. För Skandinaviens del fanns en politisk kultur där lokalsamhället 

genom bland annat besvär och suppliker hade kanaler till överheten. Stats-

bildningsprocessen innebar att relationen dem emellan förändrades, men 

 

32 Österberg (1989) sid. 75f. 

33 I artikeln "Den svenska modellens tidigmoderna rötter?", Historisk tidskrift 2002:1, kritiserar Börje 

Harnesk Österbergs tankegångar gällande interaktion. Han finner hennes tolkningar sympatiska, 

men menar att de inte i någon större utsträckning har blivit prövade vare sig empiriskt eller teore-

tiskt. Begreppet interaktion var främst tänkt som ett heuristiskt angreppssätt och den syntes som 

presenterades var preliminär. Enligt Harnesk har den dock förvandlats till en vedertagen sanning 

om en fredlig relation mellan allmoge och stat, utan belägg genom relevant empirisk forskning.   

34 Österberg (1989) sid. 86, 89. 

35 Österberg (1989) sid. 90. 

36 Steinar Imsen, Günter Vogler "Communal Autonomy and Peasant Resistance in Northern and Cen-

tral Europe", Resistance, Representation and Community, red. Peter Blickle, New York 1997, sid. 5ff., 

12ff.  
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genom att interaktionen bevarades kunde båda påverka. Trots att Danmark-

Norge och Sverige utvecklades till absoluta stater, fortlevde kommunikatio-

nen mellan central och lokal nivå.37 Gällande Norge har Imsen introducerat 

uttrycket bondekommunalism, som har sitt ursprung i Peter Blickles begrepp 

kommunalism, för att beskriva lokalbefolkningens möjligheter till inflytande 

gentemot överheten.38 

Teoretiska resonemang kring interaktion och lokalsamhällets möjligheter 

att utöva inflytande över centralmaktens politik, harmonierar således väl med 

konglomeratstatstanken. Att statsbildningar under denna period bestod av 

områden som alla hade sin speciella relation till överheten, indikerar att för-

hållandet dem emellan inte enbart utformades genom diktat från centralmak-

ten, utan även lokalsamhället hade möjligheter att påverka. Detta innebär att 

både överhetens samt invånarnas agerande måste belysas för att en förståelse 

för statskiften och statsbildningsprocessen under tidigmodern tid ska kunna 

uppnås. 

Synsättet att det inte bara var centralmakten som kunde påverka utfor-

mandet av staten, har haft stor inverkan på svensk tidigmodern historieforsk-

ning under senare decennier. Exempelvis undersöker Cecilia Ihse vilken roll 

prästerskapet och kyrkan hade i samband med den svenska statsbildningen 

under 1600-talet. Genom att bland annat belysa prästers riksdagsarbete, fram-

kommer att riksdagens främsta uppgift var att legitimera kungens maktutöv-

ning och att prästerskapet gavs en viktig roll i detta genom att det bidrog med 

teologiska argument. Detta innebar i sin tur en möjlighet att förhandla med 

överheten om hur ekonomiska och juridiska villkor skulle utformas.39 I sitt 

avhandlingsarbete kring donationer till adeln i det svenska riket under 1600-

talet, visar Cristina Prytz att dessa inte enbart utformades av centralmakten. 

Även enskilda donationsmottagare kunde framföra åsikter och dessutom få 

gehör för dem.40 Kajsa Brilkman analyserar hur reformationen påverkade in-

vånarna i Sverige och hon poängterar att den inte skapade passiva undersåtar, 

utan istället kom de att aktivt söka kunskap och förståelse.41 

 

37 Imsen, Vogler (1997) sid. 42f. 

38 Se Steinar Imsen Norsk bondekommunalisme: fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart. Del 1, Middelalderen, 

Flataasen 1990, Norsk bondekommunalisme: fra Magnus Lagabøte til Kristian Kvart. Del 2, Lydriketiden, 

Flataasen 1994. 

39 Cecilia Ihse Präst, stånd och stat. Kung och kyrka i förhandling 1642 – 1686, Stockholm 2005. 

40 Cristina Prytz Familjen i kronans tjänst. Donationspraxis, förhandling och statsformering under svenskt 

1600-tal, Uppsala 2013. 

41 Kajsa Brilkman Undersåten som förstod. Den svenska reformistiska samtalsordningen och den tidigmoderna 

integrationsprocessen, Skellefteå 2013. 
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I sitt arbete kring ofrälse ständers roll på riksdagar under 1600-talet, visar 

Joakim Scherp att de hade stora möjligheter att utöva inflytande. Deras age-

rande varierade dock efter situation, kontext och vilken makt statsledningen 

hade för tillfället.42 Riksdagens funktion som kommunikationsforum betonas 

också av Malin Grundberg i en undersökning av hur kungliga ceremonier an-

vändes i syfte att överföra makt till kommande regenter. På riksmöten beslu-

tade ständerna om formella dokument kring maktöverföring, vilket blev ett 

komplement till ceremonier. Att undersåtar deltog i ett kommunikativt hand-

lande för att godkänna maktinnehavet, bidrog till statsbildningsprocessen ge-

nom att riksdagens roll stärktes.43 I ett flertal arbeten om svenska bönder un-

der stormaktstiden, lyfter Johan Holm fram deras möjligheter att interagera 

med överheten. Han visar bland annat att under perioder när en kung sökte 

allianspartners för att stärka sin position kunde skattebönder påverka. Deras 

inflytande minskade dock om adel och kung stod på god fot med varandra. 

Ett viktigt verktyg som bönder använde frekvent för att påverka sin situation, 

dessutom ofta med lyckat resultat, var att skriva besvär.44 Tillsammans med 

Mats Hallenberg har Holm också undersökt sambandet mellan statsbildning 

och bondeinflytande under 1500- och 1600-talen. Slutsatsen blir att central-

makten i stor utsträckning var tvungen att  involvera framför allt skattebön-

der i samband med framväxten av den starka staten.45 

Lokalsamhällets möjligheter att påverka, både vid allmän statsbildning 

och i samband med statsskiften, var inte enbart knutna till administrativa eller 

rättsliga kanaler. Invånarna hade även möjligheter att utöva inflytande på 

överhetens politik genom åtgärder av mer illegal karaktär, exempelvis olika 

typer av protester eller motstånd. Trots att dessa handlingar ofta var enskilda 

och kanske inte i första hand ämnade för att åstadkomma politisk förändring, 

kunde det vardagliga motståndet påverka centralmakten om det var tillräck-

ligt utbrett. Antropologen James C. Scott dryftar makt och motstånd inom 

statsbildningar och trots att han främst utgår från samtida exempel, används 

 

42 Joakim Scherp De ofrälse och makten. En institutionell studie av riksdagen och de ofrälse ståndens politik i 

maktdelningsfrågor 1660 – 1682, Stockholm 2013. 

43 Malin Grundberg Ceremoniernas makt.  Maktöverföring och genus i vasatidens kungliga ceremonier, Lund 

2005. 

44 Johan Holm Konstruktionen av en stormakt. Kungamakt, skattebönder och statsbildning 1595 till 1640, 

Stockholm 2007, "Svenska stormaktsbönder och deras fiender", Scandia 2009:1. 

45 Mats Hallenberg, Johan Holm Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk stats-

bildning under tidigmodern tid, Lund 2016. 
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teorin även inom historieforskning.46 Hans resonemang utmynnar i två olika 

handlingsmönster gällande relationen mellan överhet och invånare i stater. 

Scott menar att forskare i för stor utsträckning fokuserar på det han kallar ett 

public transcript, det vill säga hur dessa parter agerar mot varandra offentligt. 

Detta är främst ett skådespel på överhetens premisser som ska legitimera dess 

dominans. Bakom detta finns emellertid ett hidden transcript där båda ger ut-

tryck för andra beteenden och åsikter när motparten inte ser. Lokalsamhällets 

vardagliga motstånd kan exempelvis visas genom skattesmitning, förtal, rym-

ning och vägran att utföra påbud. Att undersåtar på ett dolt sätt protesterar 

mot överheten minskar risken att drabbas av repressalier.47 

En som tidigt anammade Scotts tankegångar i en undersökning av lokal-

samhällets reaktioner på den svenska centralmaktens utskrivningar av fotfolk 

på 1600-talet, var Nils-Erik Villstrand. Antingen kunde undersåtar anpassa 

sig till eller protestera mot resursuttaget, medan överheten kunde befrämja, 

tolerera eller bekämpa lokalsamhällets sätt att reagera.48 I en nyligen utkom-

men undersökning om Ingermanland utgår Kasper Kepsu bland annat från 

begreppen public och hidden transcript. Han kritiserar Villstrands tankegångar 

för att vara förenklade då de förutsätter att bönder endast var reaktiva och 

inte agerade utifrån egna initiativ. Därför utvecklar Kepsu en egen modell 

över allmogens möjligheter att påverka utifrån om handlingar sågs som legala 

eller illegala, om de medförde hög, måttlig eller låg risk att genomföra dem 

och om de utfördes individuellt eller kollektivt.49 

Även Börje Harnesk använder Scotts tankar i en artikel om det vardagliga 

motståndet i Sverige under tidigmodern tid. Han lyfter fram att 1600-talets 

svenska samhälle inte var så konfliktfritt som många forskare vill påstå. Inte 

heller satte undersåtarna bara sin tilltro till legala förhandlingsarenor som ex-

empelvis riksdagen. Även om det var ovanligt med regelrätta bondeuppror i 

Sverige, uppstod många situationer där allmogen agerade utanför de ramar 

 

46 Se exempelvis Nils-Erik Villstrand Anpassning eller protest. Lokalsamhället inför utskrivningar av fotfolk 

till den svenska krigsmakten 1620 – 1679, Åbo 1992; Martin Linde Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge 

och överhet under stora nordiska kriget, Uppsala 2000; Börje Harnesk 2002, "Everyday Resistance and 

the Hidden Transcript in Seventeenth-Century Sweden", Hopes and fears. For the Future in Early Mo-

dern Sweden 1500 – 1800, red. Petri Karonen, Tampere 2009; Kasper Kepsu Den besvärliga provinsen. 

Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet, 

Helsingfors 2014. 

47 Se exempelvis James C. Scott Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, New Haven 

1985, passim, men särskilt Kapitel 2, samt Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, 

New Haven 1990, passim, men särskilt Kapitel 7. 

48 Villstrand (1992) sid. 31ff. 

49 Kepsu (2014) sid. 21f. 
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som lagen föreskrev. Detta innebar också att det fanns en rädsla från överhe-

tens sida för oroligheter. Harnesk kritiserar Scott för att han inte skiljer mellan 

olydnad och motstånd. Det första är när någon i tysthet bryter mot regler och 

lagar, utan att ha intentioner att förändra eller begränsa överhetens maktutöv-

ning. Motstånd innebär istället att den som överträder gällande normer också 

kommunicerar detta i offentliga arenor, i syfte att uttrycka missnöje över re-

lationen till centralmakt. Allmogens vardagliga tredska under 1600-talet blev 

således ett allvarligare hot för överhetens legitimitet, när det synliggjordes ge-

nom olika kanaler.50 

Kimmo Katajala diskuterar också olika protestformer som bönder kunde 

använda sig av i samband med bondeoroligheter i nordiska riken under me-

deltid och tidigmodern tid. Han utgår från ett antal motsatsbegrepp som ex-

empelvis våldsamma protester – icke våldsamma protester, aktiva protester – 

passiva protester och illegala protester – legala protester. Katajala påpekar att 

idéer kring bondemotstånd har uppmärksammats allt mer inom historie-

forskningen och att detta främst beror på Scotts teoretiska diskussioner.51 

Alla vill emellertid inte tillskriva lokalsamhället några större möjligheter 

att utöva inflytande på den centrala politiken under tidigmodern tid. För 

svensk del har framförallt Sven A. Nilsson framhållit att staten under denna 

tidsperiod kan karakteriseras som en makt- eller militärstat, vars kontrollap-

parat omfattade större delen av lokalsamhällets olika sfärer. Den integration 

som bedrevs under 1600-talet skedde nästan uteslutande på överhetens pre-

misser, främst utifrån militära intressen. Maktstatens allt större behov av olika 

resurser innebar krav på en skatteförvaltning och mantalsskrivning av under-

såtar, vilket i sin tur medförde att en effektivare kontrollapparat skapades. En 

viktig del av denna organisation var prästerna som i allt större utsträckning 

blev överhetens ämbetsmän.52 Enligt Nilsson var det alltså den militära ut-

veckling som låg till grund för 1600-talets svenska statsbildning, men till skill-

nad från Österberg med flera ger han lokalsamhället en begränsad möjlighet 

att påverka. 

I Nilssons anda har ett flertal historiker utgått från de militära behovens 

påverkan på staten och lokalsamhällets utveckling. Utifrån ett historiemateri-

alistiskt perspektiv undersöker Jan Lindegren bland annat hur den svenska 

militärstatens utskrivningar drabbade ett lokalsamhälle i Västerbotten. I en 

 

50 Harnesk (2009) sid. 251ff. 

51 Kimmo Katajala Northern revolts. Medieval and early modern peasant unrest in the Nordic countries. 

Helsingfors 2004, sid. 13. 

52 Sven A. Nilsson De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 1990, sid. 

12ff., 25f., 73ff., 226f. 
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rapport om maktstaten i Norden under 1600-talet understryker han dessutom 

att under två perioder, mellan cirka 1620 – 1640 och 1680 – 1720, underordna-

des hela samhället militärens behov.53 Genom att belysa hur krigsorganisatio-

nen professionaliserades med början i mitten av 1500-talet, ser också Gunnar 

Arteus ett samband mellan militära förändringar och statens organisation.54 

Trots att maktstatsbegreppet lägger tonvikten på överhetens dominerande 

ställning gentemot lokalsamhället, lyfte Jan Lindegren tidigt fram att under-

såtar hade möjligheter att utöva inflytande på den politik som bedrevs gente-

mot dem. I en artikel från 1992 framför han tesen att ökade ekonomiska krav 

samt offentliga bördor krävde anpassning och  

 

"På diverse sätt – med lokalsamhällets goda minne och ofta med myn-

digheternas – anpassades, tillpassades och modererades kraven allt ef-

ter de rådande lokala förhållandena. I realiteten omvandlades riksdags-

besluten till synes entydiga skatte- och utskrivningsbevillingar till en 

sorts förhandling mellan överhet och varje enskilt lokalsamhälle."55 

 

Under senare decennier har ett antal historiker, precis som Jan Lindegren, 

utgått från båda maktstat och interaktion i sina tolkningar av tidigmodern tid. 

Exempelvis påpekar Jens Lerbom i sin avhandling om Gotlands övergång till 

Sverige, att det inte är givande att tala om två olika tolkningar av relationen 

mellan överhet och lokalsamhälle under denna tidsperiod. Istället anser han 

att det handlar om två teoretiska perspektiv som en empirisk verklighet kan 

kontrasteras med eller emot, för att på så sätt få en mer rättvisande bild.56 I sin 

undersökning av centralmaktens informationsspridning och krigspropagan-

da under några decennier på 1600-talet, menar även Anna Maria Forssberg 

att dessa två synsätt är förenliga. Hon ser ingen motsättning med att beskriva 

den svenska 1600-talsstaten som en maktstat som försökte utvinna så mycket 

resurser som möjligt, samtidigt som den var tvungen att förhandla på lokal 

 

53 Jan Lindegren Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620 – 1640, Uppsala 

1980, "Den svenska militärstaten 1560 – 1720", Maktstaten i Norden i 1600-tallet och de sociale konse-

kvenser. Rapporter til den XIX nordiske historikerkongres Odense 1984, red. Erling Ladewig Petersen, 

Odense 1984. 

54 Gunnar Arteus Till militärstatens förhistoria. Krig, professionalisering och social förändring under Vasa-

sönernas regering, Stockholm 1986. Även Jan Glete kopplar samman den militära utvecklingen med 

statsbildningsprocessen utifrån utbyggnad och organisation av flottan, se Navies and nations. War-

ships, navies and state building in Europe and America 1500 – 1860, Stockholm 1993. 

55 Jan Lindegren "Ökade ekonomiska krav och offentliga bördor 1550 – 1750. Lokala konsekvenser och 

reaktioner", Lokalsamfunn og Øvrighet i Norden ca. 1550 – 1750, red. Harald Winge, Oslo 1992. 

56 Lerbom (2003:a) sid. 23. 
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nivå om förutsättningar kring skatteuttaget.57 När Kasper Kepsu belyser Ing-

ermanlands förhållande till den svenska centralmakten används maktstaten 

för att förstå vart böndernas resurser försvann, medan interaktion beskriver 

hur denna typ av stat gjorde för att tillägna sig utlagor. Utifrån detta betecknar 

han den tidigmoderna svenska staten som en förhandlande militärstat.58 Inte 

heller Antti Kujala ser det som problematiskt att analysera händelser under 

den svenska stormaktstiden utifrån både interaktion och maktstat. I en artikel 

som handlar om dialogen mellan undersåtar i Ingermanlands samt Kexholms 

län och den svenska centralmakten, uttrycker han det som att forskningen har 

gått från att betona maktens monolog till att istället understryka maktens di-

alog.59 

Även i Tillys statsbildningsmodell berörs relationen mellan central och lo-

kal nivå i samband med staters övergång mot en direkt kontroll av underså-

tarna. Liksom Österberg med flera anser han att det inte är möjligt att bortse 

från lokalsamhällets och lokala eliters påverkan på statsbildningsprocessen, 

utan ett samhälles sociala struktur medverkade till att bestämma hur staten 

organiserades. Under statsbildningens tidiga skeden var statens kontroll över 

befolkningen till stor del indirekt, mellan undersåtar och överhet fanns oftast 

en lokal elit som var ett mellanled i maktutövningen. Övergången mot direkt 

kontroll började under 1600-talet i syfte att öka resursuttaget, något som inte 

var konfliktfritt. Både lokala eliter och bönder som skulle bidra med skatter 

protesterade på ett eller annat sätt. De första var missnöjda med att staten be-

gränsade deras makt, medan de senare klagade över att deras resurser inte 

räckte för att tillfredsställa både lokala eliter samt den växande statsmaktens 

behov. Relationen mellan staten och olika eliter, de sistnämndas position i lo-

kalsamhället samt utfallet av protester, blev ofta avgörande för hur olika om-

råden införlivades.60  

De ramar som en konglomeratstat agerade inom, innebar att centralmak-

ten hade, som tidigare nämnts, varierande relationer gentemot sina olika terri-

torier inom till exempel administration, rättsväsende och vad gällde skatter. 

 

57 Anna Maria Forssberg Att hålla folket på gott humör. Informationsspridning, krigspropaganda och 

mobilisering i Sverige 1655 – 1680, Stockholm 2005, sid. 26. 

58 Kepsu (2014) sid. 29ff., 36. Även i den tidigare nämnda undersökningen av Mats Hallenberg och 

Johan Holm förs ett liknande resonemang bland annat utifrån begreppet förhandlingsstat. Se 

Hallenberg, Holm (2016) sid. 262ff. 

59 Antti Kujala "Det svenska riket och dess undersåtar i Ingermanland och Kexholms län på 1600-talet 

(1617 – 1658). Kronans dialog med den lokala adeln och de ortodoxa bönderna och köpmännen", 

Historisk tidskrift för Finland 2011:2, sid. 131. 

60 Tilly (1992) sid. 99ff.  
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För överhetens del kunde detta enligt Tilly vara både positivt och negativt. 

Fördelen att styra över heterogena områden där invånare hade olika relatio-

ner till centralmakten, var att risken för en enad opposition var liten. Nackde-

len med konglomeratstatens funktion var bland annat att resursuttaget tende-

rade att bli kostnadskrävande och ineffektivt, då hänsyn var tvungen att tas 

till lokala eliter och genom att administrativa åtgärder skulle anpassas till re-

spektive område. Detta innebar att de styrande över tid nödgades att i allt 

större utsträckning homogenisera sina territorier, vilket slutligen ledde fram 

till enhetsstater. Detta gav fördelar gällande uttaget av resurser och dessutom 

förbättrades undersåtarnas identifikation med samt lojalitet till överheten.61 

Först i samband med det sistnämnda är det är rimligt att tala om integration 

av områden i dess rätta bemärkelse. Vid vilken tidpunkt de styrande övergick 

från att enbart kontrollera till att även homogenisera, torde ha bestämts av de 

kostnader respektive vinster som de två förhållningssätten gav i olika områ-

den. 

För att förstå hur de konglomeratstater som uppstod under medeltid och 

tidigmodern tid förändrades och blev mer enhetliga, kan begreppen interak-

tion, maktstat, statsbildning och statsbyggnad vara användbara.62 Initialt bil-

dades och formades stater när härskare var tvungna att söka lösningar på aku-

ta problem, främst händelser relaterade till  krig. Oftast skedde detta i inter-

aktion med olika lokala grupperingar. Över tid framträdde en centralmakt 

som med större målmedvetenhet försökte öka kontrollen på lokal nivå och 

skapa ett enhetligare styre. Även i denna statstyp, av vissa benämnd som en 

militär- eller maktstat, hade lokalsamhällets invånare möjligheter att påverka 

den centrala politiken. Det är dock viktigt att komma ihåg att allt detta skedde 

utan övergripande ambitioner att det var dagens nationalstater som var målet. 

De förändringar som stater genomgick under tidsperioden, kan således be-

skrivas som en process som initialt bestod av en oavsiktlig statsbildning som 

över tid övergick i ett mer medvetet statsbyggande.63 

Ovanstående resonemang kommer att ligga grund för att tolka och förstå 

Jämtlands övergång till Sverige. Även om militära behov hade genererat en 

 

61 Tilly (1992) sid. 106f. 

62 Harald Gustafsson har diskuterat dessa begrepp och han menar att statsbildning är en lämplig 

svensk term för att beskriva engelskspråkiga begrepp som statebuilding, state formation och state 

making. Se Gustafsson (1991) sid. 194. I sin undersökning av norrländska landshövdingar använder 

sig också Alexander Jonsson av statsbildning kontra statsbyggnad. Han menar att det första begrep-

pet speglar hur stater växte fram, medan det senare kan kopplas till olika statliga aktörer som agera-

de mer målmedvetet för att skapa ett enhetligare statsområde. Se Alexander Jonsson De norrländska 

landshövdingarna och statsbildningen 1634 – 1769, Umeå 2005, sid. 35.    

63 Se Alexander Jonssons resonemang i fotnot 62. 
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central förvaltning med långtgående maktbefogenheter, innebar konglome-

ratstatens karakteristik att kontrollen över invånarna inte var obegränsad eller 

likartad. Uttryck som en förhandlande militärstat beskriver att den svenska 

överheten hade den makt som krävdes både för att införliva områden som 

hade erövrats och för att skapa en enhetligare statsbildning, men också att 

invånarna hade möjligheter att påverka relationen till centralmakten. Något 

som var av betydelse när dessa parter interagerade var vilka föreställningar 

de hade om varandra. Som framkommit tidigare är det tveksamt om deras 

handlingar styrdes av nationella tankegångar. 

Rumslig förankring och kollektiva föreställningar 

Det finns en relativ samsyn bland dagens historiker att det är missvisande att 

nyttja den moderna nationalismen för att förstå människors agerande under 

tidigmodern tid. Orsaken till detta är att de flesta kopplar framväxten av den-

na idéströmning till det sena 1700-talet och 1800-talet, under påverkan av fak-

torer som kapitalism och/eller industrialism.64 Därför används ofta uttryck-

et ”förnationella identiteter” för att belysa föreställningar som individer hade 

kring olika tillhörigheter under denna tidsperiod. Begreppet kan dock ge upp-

hov till tankegångar att det fanns likheter med de nationella identiteter som 

senare uppstod, vilket inte kan tas för givet. För att undvika liknande associa-

tioner i denna undersökning, kommer istället ”rumslig förankring och kollek-

tiva föreställningar” att användas som ett gemensamt uttryck för identiteter 

under tidigmodern tid.65 

Över tid har olika perspektiv lyfts fram kring uppkomsten av nationella 

identiteter. Den tidiga forskningen såg på nationalismen som ett ursprungligt, 

så kallat primordialt fenomen, vars rötter kunde spåras tillbaka till antiken. 

Inom denna tradition, som mestadels var aktiv mellan 1920- och 1950-talen, 

förfäktades att nationella föreställningar alltid skulle ha styrt politiskt hand-

lande.66 Det är främst utifrån denna inriktning som en stor del av den äldre 

 

64 Se exempelvis Samuel Edquist I Ruriks fotspår. Om forntida svenska österledsfärder i modern 

historieskrivning, Stockholm 2012, sid. 9. 

65 För en diskussion kring dessa begrepp se Karl Bergman "Erövrade danska provinser. Rum, erfaren-

het och identitet", Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket, red. Max Engman, Nils-

Erik Villstrand, Stockholm 2008 (a). 

66 Nordin (2000) sid. 13. I en avhandling kring den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet 

under tidigmodern tid, benämner Johanna Widenberg denna syn på nationens framväxt som 

essentialistisk. Med det menas att nationsgemenskapen var en produkt av det förflutna, detta till 

skillnad från senare synsätt där nationen ses som konstruerad och föreställd. Se Johanna Widenberg 

Fäderneslandets antikviteter. Etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska 

statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600 – 1720, Uppsala 2006, sid. 43. 
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forskningen har tolkat områden som bytte statstillhörighet under tidigmo-

dern tid. Det primordiala synsättet ifrågasättes dock allt mer under 1900-talets 

andra del och kom slutligen att ersättas av ett socialkonstruktivistiskt per-

spektiv, där nationen anses vara en konstruerad och föreställd gemenskap. 

Nationalistiska strömningar var en produkt av den utveckling som slutligen 

ledde fram till det kapitalistiska samhället. Ståndssamhällets sönderfall hade 

inneburit att gamla identifikationsformer upplöstes och som ett svar på män-

niskors rotlöshet uppstod nationalismen.67 Inom den konstruktivistiska sko-

lan har tvistefrågan framför allt varit nationernas ålder, vilket har lett till två 

olika inriktningar. Den första, ofta kallad den modernistiska, lyfter fram att 

nationella gemenskaper är en sentida skapelse från 1700-,1800- och 1900-talen, 

som uppstod i samband med övergången från det feodala till det kapitalistis-

ka samhället. Det andra synsättet, ofta förknippat med den så kallade etno-

symboliska skolan, anser att nationen har utvecklats under mycket lång tid 

utifrån en etnisk kollektiv organisationsform av äldre datum. Det var utifrån 

dessa förmoderna etnoterritoriella enheter, så kallade ethnier, som en natio-

nell identitet kom att konstrueras.68 Den svenska nationalismforskningen har 

länge präglats av det modernistiska perspektivet, men under det senaste de-

cenniet har deras motvillighet att acceptera etniska gemenskaper under tidig-

modern tid kritiserats.69 

Den forskning som har bedrivits inom ramen för dessa olika inriktningar 

har till större delen fokuserat på den moderna perioden, medan undersök-

ningar rörande kollektiva föreställningar under tidigmodern tid inte varit lika 

frekventa. Det är först under senare decennier som arbeten om denna tidspe-

riod aktualiserats i någon större utsträckning. För svensk del har detta skett 

främst inom ramen för den forskning som bedrivits rörande hur Gotland och 

Skånelandskapen blev en del av Sverige. 

En tongivande forskare inom den etnosymboliska skolan är Anthony D. 

Smith, som genom begreppet ethnie har lanserat idén att det fanns någon typ 

av etniska tankegångar före det kapitalistiska samhällets framväxt. Dessa var 

kulturella gemenskaper som exempelvis grundades på delade ursprungsmy-

ter och historiska minnen, gemensamt språk, samma religion samt kollektiva 

institutioner. Ethnier var dessutom en förutsättning och en grogrund för att 

den moderna nationalismen skulle få det genomslag den fick i samband med 

 

67 Widenberg (2006) sid. 43f.; Nordin (2000) sid. 13f. 

68 Widenberg (2006) sid. 45ff.; Nordin (2000) sid. 13f. För en utförligare beskrivning av den 

modernistiska skolan, se Anne Berg Kampen om befolkningen. Den svenska nationsformeringens 

utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 1780 – 1860, Uppsala 2011, sid. 15ff.  

69 Se exempelvis Edquist (2012) sid. 9; Widenberg (2006) sid. 46. 
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industrialiseringen.70 För svensk del har Rune Johansson myntat begreppet 

protonationalism. Han menar också att nationalism som massrörelse uppstod 

först på 1800-talet, men att det trots detta går att finna vissa tankeströmningar 

i det förflutna som påminner om den. Protonationalismen hade dock inte nå-

gon större betydelse i samband med de stater som fick en tydligare kontur i 

Väst- och Nordeuropa från slutet av 1400-talet. Nationstillhörighet var inte en 

faktor som bestämde statsbildningar eller hur gränser skulle dras. Inte heller 

gick likriktningen så långt att det uppstod en språklig och kulturell likhet. 

Utvecklingen av olika statsbildningar som inleddes under medeltiden, inne-

bar dock att de styrande i allt större utsträckning betonade lojalitet mot staten 

och en samhörighet mellan människor som bodde inom landets gränser.71 

Inte alla delar uppfattningen att etniska föreställningar existerade före el-

ler under tidigmodern tid. I en undersökning av två territorier som konsoli-

derades i den katalanska dalgången Cerdanya, vilken delades mellan Frank-

rike och Spanien 1659, betonar Peter Sahlins att framväxten av liknande iden-

titeter var något som började först i samband med detta. Han menar att 1600-

talsstaten istället var uppbyggd kring olika jurisdiktioner som inte var terri-

toriellt organiserade. Denna typ av suveränitet byggde framför allt på relatio-

nen mellan kung och undersåte, vilken bekräftades genom den trohets- och 

lojalitetsed som individer och korporationer avgav.72 

Sahlins förordar också en modell med motidentiteter där lojalitet och iden-

titet inte är ordnade hierarkiskt, utan där de skiftar mellan olika nivåer utifrån 

situation och kontext. Dessa kunde uppstå när en by i Cerdanya stod i mot-

sättning till en annan, när distrikt ställdes mot andra distrikt, grevskap mot 

grevskap och när flera grevskap enades mot furstendömen eller kungadöm-

en.73 När kollektiva föreställningar på nationell nivå slutligen växte fram un-

der 1700-talet, var dessa främst en konstruktion där invånarna utvecklade en 

retorisk nationalistisk identitet för att gynna egna intressen. Detta medförde 

även att centralmakten blev mer synlig i ett gränsområde som Cerdanya, än i 

andra mer centralt belägna allmogesamhällen. Enligt Sahlins ska alltså denna 

process inte ses som ett försök från en överhet att införa politiska, rättsliga,  

 

70 Anthony D. Smith The ethnic origins of nations, Oxford 1986, sid. 22ff., 212ff. 

71 Rune Johansson "Nationer och nationalism. Teoretiska och empiriska aspekter", Den problematiska 

etniciteten. Nationalism, migration och samhällsomvandling, red. Sven Tägil, Lund 1993, sid. 24f., 27ff. 

72 Peter Sahlins Boundaries. The making of France and Spain in the Pyrenees, Berkeley 1989, sid. 28, 54f. 

73 Sahlins (1989) sid. 110ff. 
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administrativa och kulturella åtgärder i periferin, utan nationella identiteter 

växte i lika stor utsträckning fram lokalt.74 

Att det var trohet till överheten som formellt avgjorde tillhörighet till en 

stat under 1600-talet, är ett synsätt som även Monika Edgren delar. En inbyg-

gare var i första hand knuten till en regent och inte till ett statsterritorium, 

vilket avläggandet av trohetseden var ett uttryck för. Även om den avlades 

till både kung och rike betraktades båda som oskiljaktiga enheter under denna 

tidsperiod. Det var inte enskilda personer som svor eden, utan detta gjordes i 

regel av representanter för stånden. Med hjälp av begreppet undersåterätt be-

skriver Edgren vad som knöt inbyggaren till kungen. De som var födda i 

Sverige, byggde och bodde i riket, visade sin undersåteskyldighet genom lyd-

nad, huldhet och trohet samt hade den rätta tron, omfattades av denna rättig-

het. Infödda ansågs dessutom som mer trogna än främmande och enligt re-

geringsformen från 1634, behövde erövrade områden ha tillhört riket i några 

år innan män som var födda där kunde räknas som svenskar och därmed lo-

jala.75 Att vara svensk utifrån detta resonemang handlade således inte om här-

komst, utan om att under viss tid ha varit undersåte och inbyggare i riket 

Sverige, ha avlagt sin trohetsed och dessutom efterlevt den. 

I en undersökning av hur eder användes under 1500- och 1600-talen, me-

nar Sari Nauman att de från början syftade till att etablera en politisk tillit 

mellan överhet och undersåtar. Det existerade en ovisshet mellan dessa två 

parter huruvida de kunde lita på varandra, men med hjälp av edsavläggelsen 

kunde trovärdighet skapas. Dessutom gav denna handling uttryck för ett öm-

sesidigt beroende, något som ytterligare stärkte tilliten. I samband med för-

valtningens utbyggnad under 1600-talet kom överheten att hantera tilltron till 

undersåtarna annorlunda. Tilliten som tidigare skapats med hjälp av eder 

mellan två parter som var beroende av varandra, delegerades istället till loka-

la ämbetsmän som förebyggde bristen på tilltro genom kontroll. Detta med-

förde enligt Nauman att eden slutligen blev ett kontrollinstrument för över-

heten och att ömsesidigheten upphörde.76    

Även Harald Gustafsson diskuterar identiteter och föreställningar som 

fanns bland människor som levde i en konglomeratstat.77 Han använder sig 

 

74 Sahlins (1989) sid. 127f., 164f., 269f. 

75 Monika Edgren Från rike till nation. Arbetskraftspolitik, befolkningspolitik och nationell gemenskapsformer-

ing i den politiska ekonomin i Sverige under 1700-talet, Lund 2001, sid. 41ff., 50ff., 64f. 

76 Sari Nauman Ordens kraft. Politiska eder i Sverige 1520 – 1718, Lund 2017, sid. 143ff. 

77 Se Harald Gustafsson "Att göra svenskar av danskar? Den svenske integrationspolitikens föreställ-

ningsvärld 1658 – 1693", Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-

tallet, red. Karl-Erik Frandsen, Jens Chr. V. Johansen, Ebeltoft 2003, "Att draga till Malmö och skaffa 
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bland annat av Smiths ethniebegrepp och Sahlins synsätt att det var underså-

tarna själva som skapade en nationell medvetenhet. Argument i propaganda 

och politisk kommunikation under denna tidsperiod uppvisade en stor vari-

ation. Exempelvis förekom gammal sedvana, lag och rätt, status, ära samt 

goda kristna, men även hänvisningar till kollektiva tillhörigheter. Olika etnis-

ka, politiska och territoriella föreställningar åberopades inom alla typer av ar-

gument, dock inte nödvändigtvis hela tiden. Gustafsson väljer att kalla detta 

det åttonde argumentet, vilket syftar på att kollektiva enheter på nationell ni-

vå existerade under den tidigmoderna perioden och att de var retoriskt an-

vändbara.78 De hade däremot inte den dominerande ställning som nation och 

nationalism har idag, utan det var en omständighet bland många andra som 

kunde användas politiskt. Det fanns alltså etniska gemenskaper enligt Smiths 

definition under tidsperioden, men räckvidden var politiskt begränsad. Me-

dan andra använder begrepp som protonationalism, ethnier och regnalism, 

väljer Gustafsson istället begreppet patriotism då retoriken ofta utgick från 

fäderneslandet eller patria.79 

Genom att bland annat belysa domstolsprotokoll från småländska härader 

vid den dansk-norska gränsen samt tänkeboksprotokoll från Stockholms stad, 

dryftar Jens Lerbom betydelsen av etniska och nationella föreställningar un-

der tidigmodern tid. Gällande begreppen svensk och svenskar menar han att 

de i början på 1500-talet främst var uttryck för en politisk-rättslig gemenskap 

som fokuserade på riket, monarkin och lagen. Över tid förändrades dock det-

ta och under 1700-talet kom den förställda svenskheten i allt större utsträck-

ning även att innehålla etniska och kulturella inslag. Detta visades till exem-

pel genom en emotionell bindning till ett gemensamt fädernesland som var 

befolkat av släkt och vänner. Den svenskhet som fanns under tidigmodern tid 

var dock inte enhetlig i hela riket, utan uttrycksformen kunde variera bland 

olika minoriteter. Exempelvis var den i hög grad flytande och instrumentell 

för invånare i tidigare dansk-norska områden. När Lerbom beskriver förlop-

pet hur undersåtarna slutligen kom att uppfatta sig själva som svenskar, in-

volverar han, liksom Peter Sahlins, lokalsamhället i denna process. Att det 

 
sig rätt. Undersåtar, överhet och identitetsföreställningar i skånska suppliker 1661 – 1699", Öresunds-

gränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum red. Fredrik Nilsson, Hanne Sanders, Ylva 

Stubbergaard, Göteborg 2007. 

78 Övriga sju argument som Harald Gustafsson lyfter fram är hänvisningar till förhållanden i äldre tid, 

lag och överenskommelser, människors status och samhällsposition, att eftersträva fred, hot och löf-

ten rörande materiella tillgångar, att agera som en god kristen samt att försvara äran. Se Harald 

Gustafsson "The Eight Argument. Identity, Ethnicity and Political Culture in Sixteenth-Century 

Scandinavia", Scandinavian Journal of History 2002, sid. 96ff.     

79 Gustafsson (2002) sid. 91ff., 96, 103ff., 110ff. 
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inte bara var överheten som påverkade berodde bland annat på att begrepp 

om svenskhet även kom till uttryck i en horisontell lokal och regional kom-

munikation, att allmogen generellt sett inte bara var passiva politiska objekt 

utan även kunde agera mot överheten, samt att det fanns en gemensam refe-

rensram mellan överhet och undersåte som utgick från Gud och monarkin.80 

Hanne Sanders lyfter än tydligare fram att människor under den tidigmo-

derna perioden hade en gemensam religiös världsbild som till stor del styrde 

deras handlingar. Hon ifrågasätter varför religion och det religiösa livet inte i 

större utsträckning har använts som förklaringsmodell för att förstå kollektiva 

föreställningar. Inom nationalism- och etnicitetsforskning behöver det inte 

vara antingen eller när det gäller dessa perspektiv, utan det kan lika väl hand-

la om båda.81 Det var föreställningen om Gud och hans relation till människan 

som styrde de sistnämndas tankar och handlingar, vilket också hjälpte till att 

forma identitetsföreställningar till stater och riken under denna tidsperiod.82 

 

Den teoretiska diskussionen väcker således frågor kring statsskiften i Sverige 

under tidigmodern tid. Om den svenska staten var ett konglomerat bestående 

av områden där relationen till centralmakten varierade, bör detta ha inneburit 

att erövrade territorier införlivades utifrån de specifika lokala strukturer som 

existerade. Dessutom hade invånarna i lokalsamhället generellt sett goda möj-

ligheter att påverka relationen till överheten, vilket torde ha förstärkt förut-

sättningarna för att varje statsskifte blev en unik händelse. Genomgången 

ovan visar att det samtidigt pågick en allmän statsbildning, där centralmakten 

på ett mer målmedvetet sätt strävade efter att utöka sin makt lokalt och lik-

rikta alla delar den kontrollerade. Detta väcker funderingar om det finns lik-

heter i de åtgärder som vidtogs för att uppnå detta, exempelvis gällande ad-

ministration, lag och rätt, skatteuttag samt militär organisation, jämfört med 

den politik som bedrevs mot nyerövrade områden i syfte att införliva dem i 

den svenska statsbildningen. Eller var det två parallella processer som inte 

påverkade varandra? Dessutom är det av intresse att undersöka vilka rumsli-

ga och kollektiva föreställningar som styrde överhetens och lokalsamhällets 

agerande. Innan avhandlingens syfte konkretiseras ytterligare ska relevant 

empirisk forskning för problemområdet och Jämtland belysas. 

 

80 Jens Lerbom Svenskhetens tidigmoderna gränser. Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i 

Sverige 1500 – 1800, Göteborg 2017, sid. 25, 80f., 183ff. 

81 Hanne Sanders "Religiøst eller nationalt verdensbillede? Skåne efter overgangen til Sverige i 1658", 

Mellem Gud og djævelen. Religiøse og magiske verdensbilleder i Norden 1500 – 1800, red. Hanne Sanders, 

Köpenhamn 2001, sid. 233f. 

82 Sanders (2001) sid. 251f. 
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Tidigare forskning 

Ambitionen i det som följer är inte att belysa all forskning kring statsskiften 

och Jämtland, utan bara arbeten av betydelse för denna framställning. Genom 

att kontrastera Jämtland mot undersökningar som under senare decennier har 

bedrivits kring områden som bytt statstillhörighet, är avsikten att problema-

tisera landskapets övergång till Sverige. 

Statsskiften 

Den långsamma, problematiska och nationalistiska försvenskningsprocess 

som ofta har förfäktas i äldre forskning kring nyerövrade områden, har ersatts 

av ett synsätt där lokala strukturer och lokalsamhället hade möjligheter att 

påverka i samband med byte av statstillhörighet. Det var exempelvis inte 

ovanligt att invånarna fick behålla tidigare villkor och privilegier även under 

den nya överheten, speciellt om de tillhörde en lokal adelselit. När områden 

införlivades i Sverige skedde alltså detta utifrån lokala förutsättningar, vilket 

innebar att varje statsskifte blev en unik händelse. 

Äldre forskning har således kritiserats för att den mestadels utgått från en 

modern nationalism, när händelser och skeenden i samband med statsskiften 

under tidigmodern tid har tolkats. Utgångspunkten har främst varit att det 

fanns ett svenskt enhetligt kärnområde till vilket nyerövrade provinser skulle 

infogas och assimileras. Målet var att de territorier som tillföll Sverige skulle 

försvenskas, vilket ofta beskrivs som en problematisk och långdragen process 

som medförde omfattande förändringar för invånarna. Ett par exempel är 

Jerker Roséns arbete om den svenska centralmaktens integration av transbal-

tiska och dansk-norska områden som införlivades under stormaktstiden, 

samt Alf Åbergs undersökning av Skånes försvenskning. Varken Rosén eller 

Åberg diskuterar i någon större utsträckning att statsbildningar under denna 

tidsperiod kunde bestå av områden med olika relationer till överheten. Istället 

utgår de från att centralmakten strävade efter att likforma alla nyerövrade ter-

ritorier utifrån rådande förhållanden i ett enhetligt och ursprungligt Sverige.83 

Även i Danmark uppmärksammades förlusten av Skånelandskapen tidigt. 

Den grundläggande och mest utförliga danska studien om Skånes övergång 

från danskt styre till svenskt, är Knud Fabricius verk i fyra delar som skrevs 

under flera decennier i början av 1900-talet. Liksom många andra forskare 

 

83 Se exempelvis Jerker Rosén 1946; Alf Åberg Kampen om Skåne under försvenskningstiden, Stockholm 

1994. 
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under denna tidsperiod utgick Fabricius från att invånarna i Skåne skulle byta 

nationalitet, från att ha varit danskar skulle de istället bli svenskar.84 

För att kunna tolka händelser i samband med statsskiften är det viktigt att 

förstå hur den svenska statsbildningen organiserades och uppfattades under 

tidigmodern tid. Med utgångspunkt i ett oreflekterat bruk av begreppet "det 

svenska riket" i tidigare forskning, exempelvis i Roséns arbeten, diskuterar 

Torbjörn Eng konglomeratstatens konstruktion. Under denna tidsperiod väx-

te Sverige territoriellt med områden som anslöts administrativt, politiskt, 

rättsligt eller religiöst på ett sätt som avvek från rikets ursprungliga delar. 

Ibland har begreppet riket använts för alla territorier som låg under överhe-

tens styre, medan det vid andra tillfällen endast har representerat vissa områ-

den, oftast dagens Sverige och Finland. I det senare fallet har det framför allt 

varit en politisk kontext som har bestämt tillhörigheten till riket, nämligen om 

invånarna hade säte och stämma på riksdagen. Detta synsätt har inneburit att 

de enda erövrade områden som betraktades som blivande delar av Sverige 

var de tidigare dansk-norska landskapen. Eng anser att denna beskrivning är 

för begränsad och försöker därför göra en tydligare distinktion mellan det 

svenska väldet och riket, där det förstnämnda definieras som alla områden 

som stod under svensk överhöghet.85 

Med hjälp av statsrättsliga akter visar Eng att det svenska riket inte hade 

en enhetlig betydelse under tidigmodern tid. Exempelvis var det betydligt vi-

dare i rättsligt-administrativa termer än vad den politiska avgränsningen till-

skrev. Riket var således inte ett konstant begrepp i det allmänna medvetandet, 

utan något som formades och förändrades över tid.86 Före 1561 var det ingen 

geografisk skillnad mellan politisk representation i riksdagen och den judici-

ella indelningen utifrån svensk lag. Den territoriella expansionen innebar 

dock att dessa två sfärer inte längre var identiska. Det som tidigare varit en 

förhållandevis enhetlig statsbildning kom att definieras på olika sätt. I reger-

ingsformen från 1634 förknippades inte det svenska riket med politisk repre-

sentation i riksdagen, det avgörande var istället tillhörighet till lagsagor inom 

vilka svensk lag användes. Detta medförde att exempelvis Ingermanland och 

Kexholms län med utgångspunkt i regeringsformen var en del av riket i 

rättsligt hänseende, trots att invånarna inte hade tillträde till riksdagen.87 

 

84 Knud Fabricius 1906 – 1958. 

85 Eng (2001) sid. 24f., 61, "Sweden as state, realm and sphere of domination in early modern time", Vid 

gränsen. Integration och identiteter i det förnationella norden, red. Harald Gustafsson, Hanne Sanders, 

Göteborg 2006, sid. 123f. 

86 Eng (2001) sid. 296 ff. 

87 Eng (2006) sid. 124. 
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Judiciellt var också hovrätter viktiga för att definiera riket och väldet. Fyra 

av dem fanns i det svenska riket och till dessa räknades även den i Dorpat, 

vilket gjorde att baltiska provinser rättsligt knöts till riket. Däremot betrakta-

des inte hovrätten i tyska områden, även kallad den Wismarska tribunalen, 

som tillhörande det svenska riket, något som tydligt visar att dessa provinser 

endast sågs som en del av väldet. De var dessutom fortfarande en del av det 

tyska riket.88 Trots att det svenska riket inte hade en enhetlig betydelse under 

tidsperioden är det tydligt att det bestod av ett begränsat område. När detta 

kopplas till undersökningens teoretiska diskussioner, kan det sägas att när 

den svenska centralmakten lät nyerövrade provinser behålla stora delar av 

sina tidigare villkor och strukturer på central, regional och lokal nivå, blev de 

en del av väldet. Om däremot en mer omfattande införlivningspolitik bedrevs 

knöts områden i olika utsträckning till det svenska riket. 

Även Harald Gustafsson dryftar den svenska statsbildningens samman-

sättning under den tidigmoderna perioden. Liksom Eng lyfter han fram att 

Sverige under 1500-talet bestod av ett tämligen enhetligt territorium, som i ett 

europeiskt perspektiv var unikt med en lag och en politisk församling för hela 

statsområdet. När sedan Gustafsson problematiserar Sveriges territoriella ex-

pansion och hur nyerövrade områden införlivades, blir slutsatsen att de an-

tingen blev en del av riket eller en provins i väldet. Till skillnad från Eng be-

tonar han riksdagsrepresentationens betydelse för att tillhöra det svenska ri-

ket.89 Utifrån detta framkommer tre kluster av erövrade provinser som med 

vissa regionala avvikelser stod utanför riket gällande svensk lag och säte på 

riksdagen, nämligen baltiska, tyska och skandinaviska. I exempelvis Inger-

manland och Kexholms län infördes dock svensk lagstiftning, medan Skåne-

landskapen erhöll riksdagsrepresentation. En fjärde gruppering var de tidi-

gare dansk-norska landskapen Gotland, Jämtland och Härjedalen som ome-

delbart blev en del av riket.90 

Engs och Gustafssons tolkningar avviker till viss del från varandra, men 

de visar ändå att den svenska konglomeratstaten under denna tidsperiod var 

indelad i två huvudsakliga sfärer. Trots att relationen som olika områden ha-

de gentemot centralmakten oftast skiljde sig åt, fanns således vissa generella 

drag som antingen gjorde dem till en del av riket eller provins i väldet. För att 

kunna belysa det jämtländska statsskiftet kommer begreppen välde och rike 

att användas, vilket ger möjligheter till jämförelser med andra områden som 

 

88 Eng (2006) sid. 124. 

89 Gustafsson (2016) sid. 10f. 

90 Gustafsson (2016) sid. 14ff. 
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bytte statstillhörighet under tidsperioden. Begreppen och dess inbördes rela-

tion kommer att konkretiseras ytterligare i metodavsnittet. 

Under senare decennier har forskning kring områden i Norden som bytte 

statstillhörighet varit livlig, främst rörande Gotland och Skånelandskapen. I 

början behandlades främst hur nyerövrade områden blev en del av Sverige, 

men över tid har fokus i stor utsträckning hamnat på hur identitetsföreställ-

ningar påverkade och förändrades i samband med statsskiften. Framför allt 

har Harald Gustafsson varit drivande när det gäller ifrågasättandet av de "na-

tionalistiska" utgångspunkter som ofta använts i äldre forskning. Samtidigt 

introducerade han, som tidigare nämnts, begreppet konglomeratstat för att 

belysa förhållandet mellan centralmakter och olika områden under tidigmo-

dern tid.91 Under senare tid har även Gustafssons inriktat sig på identiteter 

och kollektiva föreställningar bland människor som levde i ett konglomerat.92 

Gällande statsskiftet i Skånelandskapen utgår han från att Sverige var en 

konglomeratstat under denna tidsperiod och därav inte nödvändigtvis 

försökte likrikta erövrade områden. Istället behandlades dessa landskap som 

unika delar som på något sätt skulle införlivas och styras av den svenska 

överheten. Förhållandet mellan centralmakten och områden i denna typ av 

statsbildning, bestämdes i stor utsträckning av hur den lokala eliten var 

sammansatt och agerade. I Skånelandskapen fanns en inflytelserik adel som 

var vana att utöva makt. Enligt Gustafsson hade den svenska överheten initi-

alt inte bestämt sig för hur omfattande införlivningen skulle vara, utan olika 

alternativ övervägdes. I slutändan blev huvudmålet att behålla dessa eröv-

ringar istället för att genomföra en total inkorporering. Den lokala adeln lyck-

ades genom förhandling ge sig själva och landskapet en gynnsammare ställ-

ning än den tidigare haft under danskt styre. Vissa anpassningar till svenska 

förhållanden skedde emellertid inom exempelvis tullväsendet och kommer-

siella regleringar. I stater som kan karakteriseras som konglomerat fortlöpte 

dock ständigt processer som strävade efter centralisering och integration. För 

Skånelandskapens del, men även för riket som helhet, innebar det karolinska 

enväldets införande på 1680-talet att likriktningen tog fart på allvar.93 Den 

 

91 Se exempelvis Harald Gustafsson 1991, "Conglomerates or Unitary States? Intergration Procsses in 

Early Modern Denmark-Norway and Sweden", Föderationsmodelle und Unionsstrukturen red. Thomas 

Fröschl, München 1994 (a), 1994:b, 1998, 2000, 2003, 2007, 2016. Den svenska konglomeratstatens oli-

ka delar från 1500-talet till 1800-talet diskuteras också av Eng 2001. Utifrån kungatitulaturen, stats-

rättsliga akter, provinsvapen och kartor undersöker han vilka föreställningar den politiska eliten 

hade kring de områden som ingick i detta konglomeratvälde. 

92 Se Gustafsson 2003, 2007. 

93 Gustafsson (2003) sid. 33ff., 42ff., 52f., 56f. 
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initiala övergången till Sverige var således enligt Gustafsson ingen omvälv-

ande händelse för invånarna. Vardagen formades i huvudsak av väder, skör-

dar, jakt- och fiskfångster samt krav på olika utlagor, medan det var av min-

dre betydelse om "den översta överheten satt i Köpenhamn eller Stockholm."94 

Gustafsson förkastar alltså den moderna nationalismens giltighet under 

denna tidsperiod, men han menar dock att det i dessa landskap, åtminstone 

bland adeln, fanns etniska föreställningar om ett kulturellt samt biologiskt 

sammanhållet folk med särskilda egenskaper och lojaliteter. När begrepp som 

svensk eller dansk användes kopplades detta till statsbildningarna i Norden. 

Att vara svensk innebar exempelvis att den svenska centralmakten förvänta-

de sig en större lojalitet från dessa personer jämfört med andra.95 Gustafsson 

vill dock inte övervärdera liknande föreställningar under 1600-talet. Språk, 

härkomst och kulturella betingelser spelade roll i vissa situationer, men de 

hade inte samma grundläggande och genomgående betydelse de senare kom 

att få i samband med nationalismen genombrott.96 

Gustafssons kritik mot att använda nationalism som analysverktyg för ti-

digmodern tid har fått stort genomslag, men trots detta innehåller forskning 

kring övergångsproblematik många olika tolkningar. Resultaten rör sig från 

att se på statskiften som händelser som medförde skillnader och brytpunkter, 

till att lyfta fram kontinuiteten i en allmän statsbildningsprocess som fortlöpte 

oavsett byte av statstillhörighet. Gällande rumsliga förankringar och kollekti-

va föreställningar menar vissa att det går att bortse från att etniska tankegång-

ar påverkade övergången till en annan centralmakt, medan andra lyfter fram 

ståndpunkter som ligger nära den moderna nationalismen. Dessutom utgår 

undersökningarna från olika sociala grupper och en stor mängd företeelser 

tas upp, vilket ytterligare komplicerar och splittrar bilden av områden som 

skiftade statstillhörighet under tidsperioden. 

När Karl Bergman undersöker införlivandet av Blekinge är det inte etniska 

föreställningar bland invånarna som han lyfter fram, istället skulle de främst 

ha agerat utifrån ståndstillhörighet. Överheten var tvungen att förhålla sig till 

varje enskilt stånd, vilket innebar att det inte var landskapets problem som 

dryftades utan exempelvis allmogens eller prästerskapets. När Blekinge blev 

en del av Sverige agerade således ständerna var för sig för att uppnå bästa 

möjliga villkor, speciellt ekonomiskt.97 Det fanns krafter bland de styrande 

 

94 Gustafsson (2007) sid. 111. 

95 Gustafsson (2003) sid. 56f. 

96 Gustafsson (2006), sid. 14. 

97 Bergman (2002) sid. 355f. 
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som ville skapa ett uniformt rike med en enhetlig lagstiftning, gemensam kyr-

koordning och en likformig förvaltning, men regionala och lokala maktcentra 

baserade på olika ständer var ett hinder i dessa strävanden.98 Det var dock 

inte bara den svenska centralmakten som traktade efter enhetlighet, liknande 

mönster fanns även i Danmark-Norge och i övriga Europa. Den kamp, mesta-

dels kring livsbetingelser, som invånarna i Blekinge förde mot den nya över-

heten efter statsskiftet existerade således redan under dansk tid. Närbesläkta-

de processer löpte parallellt i de nordiska statsbildningarna, vilket medförde 

att centralisering, professionalisering, homogenisering samt integration stod 

att finna oavsett stat. Enligt Bergman innebär detta att statsskiftet i Blekinge, 

men även i andra provinser, bättre kan förstås utifrån kontinuitet istället för 

förändring.99 

Även Andreas Olsson lyfter fram att livet för befolkningen i Skåneland-

skapen inte förändras nämnvärt efter statsskiftet 1658. Den stora omställning-

en skedde på 1680-talet då bland annat svensk kyrkoordning och rättsskip-

ning infördes. I sin undersökning av hur borgare i skånska städer agerade i 

samband med övergången till Sverige, utgår han från föreställningen om ett 

hierarkiskt ståndssamhälle med ursprung i Luthers hustavla. Överst i hierar-

kin fanns Gud och under honom fanns en ömsesidig men ojämlik relation 

mellan överhet och undersåte. Borgare hänvisade ofta till att de var goda un-

dersåtar som hade uppfyllt sina plikter, vilket gjorde att de kunde förvänta 

sig en rättvis behandling av överheten. Istället för föreställningar mot kung, 

rike eller folk, bestod stadsinvånarnas identitetsbruk av en undersåtlighet 

som kom från ståndssamhällets hierarkiska indelning i olika grupper. I kon-

takter med överheten var det mer användbart och legitimt att framhålla egen-

skaper som en god undersåte och borgare, än att hänvisa till svenskt eller 

danskt.100 

I undersökningar av gränsområdet mellan Sverige och de till Danmark 

hörande Skånelandskapen under 1500- och 1600-talen, lyfter Stefan Persson 

fram att det fanns ett ömsesidigt beroende mellan central och lokal nivå som 

påverkade hur relationen kom att utformas. För att centralmakten skulle över-

leva var det en förutsättning att lokalsamhället fullgjorde sina förpliktelser, 

 

98 Bergman (2002) sid. 49ff., 362. 

99 Karl Bergman ""Blekinges overgang". Övergångsproblematiken ur ett regionalt perspektiv", Da Øst-

danmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet, red. Karl-Erik Frandsen, 

Jens Chr. V. Johansen, Ebeltoft 2003, sid. 119. 

100 Andreas Olsson "Inte bara undersåte utan också borgare. De skånska stadsinvånarnas 

identitetsbruk 1658 – 1685", Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum, red. Fredrik 

Nilsson, Hanne Sanders, Ylva Stubbergaard, Göteborg 2007, sid. 73f. 
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vilket innebar att den förstnämnda var tvungen att visa omsorg om sina un-

dersåtar. Ömsesidighetstanken var stark i gränsområden och det var före-

komsten av en tredje part som påverkade, nämligen en yttre fiende. Under 

delar av statsbildningsprocessen var den dansk-norska centralmakten bero-

ende av invånarnas trohet och om fienden på andra sidan gränsen kunde er-

bjuda bättre villkor, kunde lojaliteten skifta. Detta medförde att överheten var 

tvungen att förhandla och göra eftergifter i samband med att lokalsamhället 

skulle utgöra resurser eller ställa upp militärt.101 

Persson lyfter också fram att bönder i Göinge var väl medvetna om att den 

danska kungen var nödgad att visa omsorg, vilket gav dem möjligheter att 

påverka sin situation. Lojaliteten som invånare i detta område uppvisade mot 

överheten i Köpenhamn, var oftast flytande och underställd materiella beting-

elser. Den omskapades utifrån förutsättningar som gavs i förhållande till fien-

dens position, den danska centralmaktens styrka och lokalsamhällets egen 

förhandlingsposition gentemot de två centralmakterna. Gränsfreden under 

det nordiska sjuårskriget visar hur identitet och lojalitet utifrån ett materiellt 

egenintresse, kunde flyttas från Köpenhamn till det småländska gränslandet. 

Invånarnas primära syfte var alltså att undvika fiendetruppers plundring och 

förstörelse av egendom. Den riksidentitet som uppstod till den danska kronan, 

var enligt Persson en konsekvens av att lokalsamhället i Göinge tvingades att 

vända sig dit för att förhandla om sina rättigheter.102 

När Jens Lerbom undersöker Gotlands övergång från dansk överhet till 

svensk, lyfter han fram, liksom Gustafsson, att det skulle ha existerat en etnisk 

och kulturell samhörighet bland invånarna i samband med statsskiftet. Det 

gotländska lokalsamhället bands samman av föreställningar om ett gemen-

samt ursprung, språk och en samfälld historia, vilket Lerbom benämner som 

en ethnie.103 Vid sidan av sin gotländska gemenskap hade bönderna också en 

dansk riksidentitet, det vill säga de associerade sig med det danska språket, 

kände en lojalitet till kungahuset och hade en föreställning om att Gotland var 

en del av det danska riket. Uppkomsten av denna riksidentitet var inte enbart 

skapad av centralmaktens propaganda och tvång, utan den formades även i 

samband med vardagliga lokala möten.104 Den danska kungamakten hade re-

dan före statsskiftet 1645 påbörjat viss ekonomisk, administrativ, kyrklig och 

 

101 Stefan Persson Gränsbygd och svenskkrig. Studier i Blekinges, Skånes och Hallands östdanska historia, 

Lund 2007, sid. 411f. 

102 Stefan Persson Kungamakt och bonderätt. Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca    

1525 – 1640, Göteborg 2005, sid. 417f. 

103 Lerbom (2003:a) sid. 226f. 

104 Lerbom (2003:a) sid. 231, (2003:b) sid. 29. 
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rättslig inkorporering av landskapet, något som medförde att övergången till 

Sverige delvis innebar kontinuitet. Till skillnad från exempelvis Karl Bergman 

menar Lerbom att ett alltför stort fokus på centraliseringsprocesser i det stor-

maktstida Sverige, riskerar att tona ned de skillnader och brytpunkter som 

övergången innebar för erövrade provinser och landskap. Åtgärder som den 

svenska överheten vidtog rörande exempelvis rättsväsendet, administration 

och skatteuttag på Gotland, medförde stora förändringar jämfört med dansk 

tid.105 

Trots att kritiken mot nationalismens giltighet under tidigmodern tid har 

fått stort genomslag, används den fortfarande av vissa forskare. Jonas Nordin 

vill inte avfärda att det fanns nationella tankegångar under denna tidsperiod, 

utan han lyfter fram uppfattningar om en svenskhet bland statsbärande samt 

litterata klasser under 1600- och 1700-talen som skulle utvecklas och bevaras. 

Dessutom skulle dessa grupper haft en uttalad målsättning att förmedla ett 

nationellt budskap till samhällets lägre klasser.106 Överheten strävade också 

efter att inkorporera provinser som låg under svenskt styre med rikets kärn-

område, vilket märktes tydligast i förhållandet till före detta danska provinser 

där resultatet efterhand blev lyckat. Enligt Nordin hade undersåtar i Sverige 

dessutom olika relation till överheten. De som bodde i provinser stod i tro-

hetsförhållande till kungen men saknade politiska rättigheter i Sverige, me-

dan bosatta i riket även hade riksdagsrepresentation. Att vara riksundersåte 

innebar även fler plikter gentemot kungen, främst var deras försvarsåtagande 

mer omfattande.107 

De danska historikerna Jens Chr. V. Johansen och Paul Erik Engelhardt 

utgår än tydligare från en nationalistisk tolkningsram. De använder sig av be-

greppet försvenskning i sina arbeten, vilket innebär fokus på förändring och 

likriktning. Den första undersöker bland annat rättsväsendet samt kyrko- och 

skolpolitiken i Skåne efter freden i Roskilde, vilket utmynnar i slutsatsen att 

landskapet skulle ha utsatts för en omedelbar försvenskning. Johansen på-

pekar bland annat att svensk lag började användas på häradsting långt före 

den 20 oktober 1683, då Karl XI uppmanade Göta hovrätt att dansk lag skulle 

överges.108 Även inom det kyrkliga området menar han att det bedrevs en 

 

105 Lerbom (2003:a) sid. 25f., 225f. 

106 Nordin (2000) sid. 444. 

107 Nordin (2000) sid. 430ff. 

108 Jens Chr. V. Johansen "Den hastige forsvenskning. Skåne efter freden i Roskilde", Roskildefreden 350 

år. Från danskt till svenskt kyrkoliv, red. Stig Alenäs, Lund 2008, sid. 36ff. 
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långtgående likriktning av förhållandena.109 I ett arbete om kyrklig verksam-

het i Skåne mellan 1658 – 1679 utgår även Engelhardt från att statsskiftet på-

verkades av nationella betingelser. Exempelvis lyfter han fram att biskop 

Peder Vinstrup var dansk och att hans agerande styrdes av viljan att Lunds 

stift även fortsättningsvis skulle behålla sin danska ordning.110  

Även inom europeisk historieforskning har det genomförts en mängd un-

dersökningar om statsbildningsprocess och integration av territorier. I Peter 

Sahlins tidigare nämnda undersökning rörande Cerdanya, lyfter han fram att 

centralmakters kontroll över olika domäner inte var territoriellt likformig. 

Den militära sfären, rättsväsendet, kyrkan, handeln, skatter och andra ekono-

miska aktiviteter, kunde omfatta differentierade områden.111 Målsättningen 

för både Frankrike och Spanien i samband med delningen av Cerdanya var 

enligt Sahlins att skapa en fungerande förvaltning, medan uniformitet inom 

kultur, språk, lagar och religion inte var något som stod högt på agendan. De 

styrande var främst intresserade av att utvinna resurser samt upprätthålla en 

miniminivå av ordning och politisk lojalitet.112 Den lokala oppositionens var-

dagliga motstånd gentemot centralmakter, tillsammans med fortlevnaden av 

det katalanska språket och kulturen, innebar att kommunikationen i dalgång-

en fortsatte utan att minska. Trots detta medförde delningen början på en pro-

cess där medvetenheten ökade om skillnader på olika sidor av gränsen. Dessa 

nationella diskrepanser utnyttjades av lokala intressen, främst för egna eko-

nomiska syften.113 

I en antologi som berör bland annat Flandern, Skottland, Irland, Schlesien 

och Ukraina, riktas blicken mot områden som skulle integreras istället för cen-

tralmakternas roll och betydelse. Författarna vill påvisa att lokalsamhällen var 

en pådrivande kraft i skapandet och konsolidering av statsmakter. Lokala eli-

ter kunde både motsätta sig och använda sig av stater för egna syften. En 

framgångsrik integration bestod alltså inte enbart av erövring och likriktning 

av mindre områden, utan även samspel mellan överhet och lokalsamhälle var 

 

109 Johansen (2008) sid. 44ff. 

110 Paul Erik Engelhardt Skåne mellem dansk og svensk. En undersøgelse af de nationale brydninger i Skåne 

stift i årene 1658 til 1679. Holdninger hos biskoppen och i praesteskabet, Köpenhamn 2007, sid. 32. Även 

Stig Alenäs använder begreppet försvenskning i sin undersökning av prostarnas roll när Lunds stift 

skulle införlivas under svensk kyrkoförvaltning. Se Alenäs 2003. 

111 Sahlins (1989) sid. 28. 

112 Sahlins (1989) sid. 127. 

113 Sahlins (1989) sid. 128, 132. 
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av betydelse.114 Genom att nyttja begreppen resistance, representation och com-

munity har ett antal historiker med Peter Blickle i spetsen, undersökt lokal-

samhällets roll i den europeiska statsbildningsprocessen. De konstaterar att 

det är av stor vikt att inkludera både urbana och rurala samhällen som viktiga 

delar av statsmakten. När staten infogade områden under sin maktsfär, pekar 

mycket på att lokalsamhällets institutioner och värderingar spelade en bety-

dande roll i utformandet av statsmakten. Exempelvis innebar bondemotstånd 

i södra Centraleuropa att bönder ofta erhöll representation i regionala försam-

lingar.115 

Ovanstående genomgång åskådliggör att forskning kring statsbildning 

och statsskiften uppvisar disparata tolkningar, trots att ifrågasättandet av den 

moderna nationalismen har fått stort genomslag. Vissa menar att det fanns 

etniska föreställningar bland både överhet och invånare som styrde hand-

lingsmönster, medan andra väljer att exempelvis lyfta fram ståndstillhörighet 

som drivkraften bakom olika sätt att agera. I arbeten som fokuserar på pro-

blematiken när ett erövrat område skulle införlivas, har betydelsen av en all-

män statsbildningsprocess både före och efter själva statsskiftet framhållits. 

Medan vissa forskare har valt att belysa kontinuiteten i den centraliserings-

politik som fördes oavsett vilken centralmakt som styrde, väljer andra att lyfta 

fram den homogenisering och likriktning som bedrevs i hela Sverige under 

det karolinska enväldet på 1680-talet. Dessutom finns uppfattningar om att 

en ensidig fokusering på allmän statsbildning, kan medföra att de skillnader 

och förändringar som statsskiften skapade för lokalsamhällen och dess invå-

nare inte uppmärksammas. Detta sätter fokus på hur den omedelbara inför-

livningsprocessen samverkade med en allmän statsbildning i samband med 

att områden skulle byta statstillhörighet. När exempelvis Karl Bergman un-

dersöker hur Blekinge blev en del av Sverige efter 1658 används den Skånska 

kommissionen för att belysa detta. Kommissioner som den svenska central-

makten tillsatte under denna tidsperiod, var viktiga verktyg för att kunna be-

driva en centraliseringspolitik i de områden som kontrollerades. Dessutom 

genomfördes den i Skånelandskapen ett drygt decennium efter övergången 

till Sverige. Detta innebär således att Bergmans undersökning får ett stort fo-

kus på allmän statsbildning, medan omedelbara åtgärder som vidtogs för att 

införliva Blekinge inte får samma uppmärksamhet. 

 

114 Mark Greengrass "Introduction: Conquest and Coalescence", Conquest and Coalescence. Shaping of the 

state in early modern Europe, red. Mark Greengrass, New York 1991, sid. 6f. 

115 Peter Blickle  "Conclusions", Resistance, representation and community, red. Peter Blickle, Oxford 1997, 

sid. 325ff. 
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Jämtland 

Historiografiskt har Jämtland framställts som ett unikt gränsområde mellan 

Norge och Sverige. Geografiska, sociala, politiska, religiösa och ekonomiska 

förhållanden, har i många beskrivningar lyfts fram som förklaringar till varför 

landskapet under medeltid och tidigmodern skulle ha haft en särställning mot 

överheter jämfört med många andra nordiska områden. Jämtlands speciella 

position lyftes först fram inom äldre historieforskning och i lokalhistoriskt 

förankrade arbeten, där främst en modern nationalism har använts som tolk-

ningsram. Det starka och självständiga bondesamhälle som skulle ha existerat 

i landskapet under medeltiden och framåt har även lyfts fram inom norsk 

kommunalismforskning. Faktorer som Jämtlands omfattande självstyre, ett 

perifert geografiskt läge, svaga odlingsbetingelser, väl utvecklade handelsför-

bindelser och invånarnas norska sinnelag, har medfört att övergång till 

Sverige efter freden i Brömsebro i många stycken tolkats som en problematisk, 

långdragen samt omvälvande process för både överhet och invånare. 

Även många nyare skildringar av Jämtlands statsskifte och förhållandet 

till överheten tenderar att vara påverkad av ovan beskrivna synsätt. Nils-Erik 

Villstrand lyfter exempelvis fram att landskapets självständiga ställning var 

något som hotades av centralmakten, först den dansk-norska och sedan den 

svenska. Dessutom skulle invånarna ha visat motvilja mot den svenska över-

heten, medan de i samband med Hannibalfejden 1643 – 1645 och under krigs-

åren 1676 – 1679 istället aktivt stöttade norska trupper.116 Arbeten som under 

senare decennier nyttjat statsbildning och konglomeratstat som tolkningsram, 

visar dock att invånarnas motstånd mot en viss överhet inte nödvändigtvis 

behöver förstås som ett aktivt ställningstagande för en annan. Inte heller kan 

centralmaktens strävan, oavsett om den var dansk-norsk eller svensk, att stär-

ka sin ställning lokalt betraktas som unikt. Detta var något som förekom i alla 

områden som ingick i en stat. 

Liksom övrig forskning av äldre datum har den som berör Jämtland under 

1600-talet i stor utsträckning utgått från nationalistiska tolkningsramar. Ett 

tidigt grundläggande arbete om landskapets historia skrevs på 1920-talet av 

den norske historikern Edvard Bull. Där dryftas Jämtlands relation till Norge 

från medeltiden fram till statsskiftet 1645. Under stora delar av perioden kun-

de landskapet karakteriseras som en bonderepublik. Dessutom skulle detta 

styrelseskick ha levt kvar längre där än i någon annan del av det norska riket. 

Enligt Bull medförde detta att "Landet og folket i Jemtland var aldri rent norsk, 

 

116 Nils-Erik Villstrand Sveriges historia 1600 – 1721, Stockholm 2011, sid. 294f. 
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likesom det heller ikke var svensk før lenge efter Brømsebrofreden."117 Med 

stöd av Knud Fabricius undersökningar om det skånska statsskiftet, menar 

Bull däremot att folket i Skåne var danskar och att nationalitetsbytet var det 

problematiska i samband med deras övergång till Sverige. På samma sätt var 

drivkraften i Bohuslän att landskapets norska invånare skulle omvandlas till 

svenskar.118 Att de jämtländska invånarnas anknytning till centralmakter var 

svag under tidsperioden, skulle således ha inneburit att övergångsproblema-

tiken inte var densamma som i andra tidigare dansk-norska landskap.119 Bull 

menar dock att den svenska överheten hade en sammanhängande politisk lin-

je under 1600-talet för att införliva nyerövrade områden, exempelvis genom 

att upprätta kartor, skaffa sig en översikt över administrativa och ekonomiska 

villkor, bygga vägar samt vägkrogar, inrätta postkontor och ge invånarna ef-

tergifter i resursuttaget.120 

Huvudverket om Jämtland är Jämtlands och Härjedalens historia I-IV som 

behandlar dessa landskap från medeltiden fram till mitten av 1900-talet. I 

den tredje delen, skriven av Janrik Bromé, berörs övergången från Danmark-

Norge till Sverige.121 Statsskiftet behandlas i stor utsträckning endast narra-

tivt och försöken till mer djuplodade analyser är få. Implicit kan det dock 

utläsas att tolkningar utgår från en modern nationalism. Exempelvis berät-

tas att landshövdingen Strijk trots sin duglighet, inte "lyckades i nämnvärd 

mån assimilera jämtarna med Sverige och svenskt-nationellt tankesätt".122 

Bromé betonar att den svenska centralmakten behandlade det nyerövrade 

landskapet med försiktighet, vilket bland annat innebar att prästerskapet 

fick fortsätta predika efter gamla kyrkoceremonier och att allmogen återfick 

den odalrätt de förlorade vid räfsten efter Baltzarfejden 1613. Dessutom fick 

forbondehandeln med Norge fortgå, hotet om utskrivningar undanröjdes 

genom att bönderna åtog sig att utrusta och underhålla 300 man och stän-

derna fick riksdagsrepresentation redan 1647. Utifrån detta dras slutsatsen 

att försvenskningsarbetet inte var lyckosamt. Trots att den nya överheten 

behandlade de jämtländska invånarna varligt, skulle de ha varit missbelåtna 

över ökade skatter och dessutom uppvisat en välvillig inställning till dansk-

 

117 Bull (1927) sid. 235. 

118 Bull (1927) sid. 235. 

119 Som nämnts tidigare lyfter Bull inte bara fram nationella betingelser i sina förklaringar av händelser 

kring det jämtländska statsskiftet, utan han nämner att även invånarnas ekonomiska och personliga 

intressen kunde påverka. Se Bull (1927) sid. 228. 

120 Bull (1927) sid. 221f. 

121 Bromé (1954) kap. I. 

122 Bromé (1954) sid. 43f. 
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norska trupper under krigen på 1650- och 1670-talen. Enligt Bromé visar det-

ta att Jämtland intog en särställning i Sverige under tidsperioden.123 

Utifrån ett statsbildnings- och konglomeratstatsperspektiv kan Bulls och 

Bromés tankegångar ifrågasättas. Exempelvis innebar de ramar som konglo-

meratstaten gav, att den svenska centralmakten införlivade områden efter de-

ras speciella förutsättningar och inte efter en färdig modell. Om det dessutom 

inte fanns ett enhetligt Sverige i mitten av 1600-talet, till vad skulle då Jämt-

land assimileras och likriktas? Båda lyfter också fram att landskapet skulle ha 

haft en särställning gentemot överheter, först som en bonderepublik i Norge 

och sedan som en bristfälligt integrerad del av Sverige. Men som framgått var 

inte detta något unikt under tidsperioden, utan i statsbildningar som var kon-

glomerat hade områden ofta olika relationer till centralmakten inom exempel-

vis rättsliga, administrativa, militära och kyrkliga sfärer. Bulls resonemang att 

invånarna i Jämtland inte identifierade sig på samma sätt gentemot överheter 

som i andra provinser, är dock värt att lyfta fram. Detta liknar Karl Bergmans 

och Kasper Kepsus diskussioner om att det i Blekinge respektive Ingerman-

land existerade en speciell identitet som uppstod i gränsbygder.124 

Forskning under senare decennier om Jämtland, speciellt gällande relatio-

nen till den norska och den dansk-norska överheten före 1645, har främst be-

drivits av norska historiker. Den teoretiska utgångspunkten har framför allt 

varit Peter Blickles kommunalismbegrepp som utgår från att lokalsamhällen 

hade en hög grad av självstyre inom ekonomiska, rättsliga och politiska sfärer, 

vilket även gav möjligheter till påverkan på central nivå.125 På grund av lokala 

olikheter mellan tyska områden och Norge myntade alltså, som nämnts tidi-

gare, Steinar Imsen begreppet norsk bondekommunalism. Den största skill-

naden var att norska lokalsamhällen var mer integrerade i statsmakten, samt 

att tyska lokala organisationer i större utsträckning var arbets- och näringsge-

menskaper.126 Imsen menar att den självständighet som existerade i bonde-

samhällen i det norska riket under medeltiden, fortlevde även under danskt 

styre. I samband med Christian IV:s övertagande av kungakronan försökte 

dock överheten utöka sin makt och kontroll över Norge, men trots detta kun-

de lokalsamhället bevara delar av sin tidigare position genom att exempelvis 

lokala rättsliga och kyrkliga sedvanor anpassades till den nya tidens krav. 

 

123 Bromé (1954) kap. I, sid. 480f. 
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Den norska bondekommunala traditionen medförde att bönder behöll sin 

ställning, speciellt i jämförelse med Danmark där en stark adel kontrollerade 

den lokala offentligheten.127 Likt Bull lyfter Imsen fram att Jämtland hade uni-

ka politiska drag inom det norska riket och "I den jemtske tingordningen fram 

til 1645 kan vi således spore restene av den middelalderske skattlands- eller 

provinskommunen."128 

På ett liknande sätt har Magne Njåstad fortsatt att understryka Jämtlands 

speciella relation till överheten före freden i Brömsebro. Även han utgår från 

kommunalism som teoretisk ram, men diskuterar även Norge som konglo-

meratstat. Det norska kungadömet bestod under hög- och senmedeltid bland 

annat av en uniform kärna som kan benämnas fastlandsnorge, ett jarldöme 

på Orkneyöarna, skattlandet Jämtland och samiska områden i norr. Om fokus 

dessutom flyttas från formella juridiska förhållanden mellan överhet och lo-

kalsamhälle på central nivå till det reella lokala styret, blir bilden än mer delad 

enligt Njåstad. Även i det så kallade fastlandsnorge begränsade olika regio-

nala och lokala förhållanden centralmaktens möjligheter till maktutövning. 

Överheten accepterade dessa ramar och i en fredlig samexistens enades par-

terna om fördelning av makten.129 Trots Njåstads diskussioner om att Norge 

bestod av olika typer av områden, tenderar hans beskrivningar av Jämtland 

ändå att fokusera på landskapets unika förhållande till centralmakten. Exem-

pelvis nämner han att lagmansämbetet i Jämtland uppvisade stora skillnader 

jämfört med andra delar av det norska riket. Från att lagmannen var nära knu-

ten till kungamakten under 1300-talet, blev han under 1400-talet i allt större 

utsträckning lokalsamhällets ombudsman. Lagmannens roll var således an-

norlunda i Jämtland än i andra norska områden. Precis som Imsen framhäver 

Njåstad den unika tingsordningen i landskapet, samt att sigillet gav invånar-

na möjlighet att ge uttryck för en kollektiv vilja gentemot centralmakt och kyr-

ka.130 

För att förklara Jämtlands självständiga ställning använder sig Njåstad av 

konglomeratstatsbegreppet. Både den norska staten fram till cirka 1380 och 

 

127 Imsen (1994) sid. 231f., 234ff. 

128 Imsen (1994) sid. 140. 

129 Njåstad (2003) sid. 249f. Se även Magne Njåstad "Landet i midten. Jemltland fra unionspereferi til 

grenseprovins", Grenser og grannelag i Nordens historie, red. Steinar Imsen, Oslo 2005, sid. 288.  

130 Njåstad (2005) sid. 280ff.; Imsen (1994) sid. 138ff., 157f., ”Det norske grenselandskapet Jemtland”, 

Vid gränsen. Integration och identiteter i det förnationella norden, red. Harald Gustafsson, Hanne 

Sanders, Göteborg 2006, sid. 62, 65ff. Det jämtländska lokalsamhället hade fått rätten att använda 

sig av ett landskapssigill omkring år 1280 för att ge uttryck för landskapets gemensamma vilja i 

interaktion med överheten. Se Njåstad (2005) sid. 281f.   
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Kalmarunionen kan beskrivas som konglomerat, där territoriella områden 

med olika politiska och juridiska strukturer fanns sida vid sida förenade av 

en gemensam överhet. Denna statsrättsliga konstruktion gav stort utrymme 

för ett utvecklat självstyre, något som stod att finna i bland annat Jämtland. 

Efter Kalmarunionens sammanbrott påbörjades en process, där de nordiska 

statsbildningarna kom att omvandlas från konglomerat till att bli mer byrå-

kratiserade och enhetliga.131 

Även Imsen diskuterar hur Jämtlands relation till överheten förändrades 

under olika statsbildningar, främst den norska som präglade samhällsutveck-

lingen från 1280, då landskapet troligtvis fick ett eget landsskapssigill och där-

av officiellt fick status som norsk provinskommun, samt den dansk-norska 

som för Jämtlands del inträffade mellan 1570 – 1645.132 Under perioden med 

norsk överhet gav den politiska stabiliteten i området invånarna möjligheter 

till ett omfattande självstyre, samtidigt som landskapets geografiska läge även 

förde med sig kulturella och ekonomiska utbyten med Sverige.133 Efter 1570 

började den dansk-norska överheten på allvar att stärka sitt inflytande i land-

skapet. Denna statsutveckling kan delas in i två perioder, före och efter Kal-

markriget 1611 – 1613. Före kriget var målet att likrikta administrativa och 

judiciella strukturer i Jämtland till övriga delar av det norska riket, utan att 

för den skull avskaffa det gamla lokala självstyret. Efter 1613 inskränktes 

självbestämmandet i landskapet, det lades under Trondheims län och kung-

ens män ökade sin makt. Invånarna förväntades dessutom bidra med mer 

skatter, dagsverken och soldater. När maktkampen mellan de två nordiska 

statsbildningarna på allvar startade i samband med det nordiska sjuårskriget 

1563, var det viktigt att skapa en tydligare gräns och ett skydd mot fienden. 

Detta var något som också blev synligt i Jämtland efter Kalmarkriget. På 

grund av lokalsamhällets protester och motstånd, konkluderar Imsen, lycka-

des dock invånarna från 1630-talet och framåt återerövra delar av sitt tidigare 

självstyre.134 För Jämtlands del blir således den allmänna statsbildningspro-

cessen tydlig redan före statsskiftet, genom åtgärder som både den norska och 

den dansk-norska centralmakten vidtog.    

 

131 Njåstad (2005) sid. 278. 

132 Imsen (2006) sid. 63, 65. 

133 Imsen (2006) sid. 74, 83. 

134 Imsen (2006) sid. 82f. I Landskap og maktstat. Jemtland 1613 – 1645, Östersund 2000, fokuserar Espen 

Andresen främst på de händelser som utspelade sig i Jämtland efter Baltzarfejden 1611 – 1613. Han 

menar att de åtgärder som den dansk-norska överheten vidtog för att stärka sin ställning efter Kal-

markriget ska ses som den stora skiljedelaren i landskapets historia, åtminstone fram till 1645. 
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Från svensk sida har det varit sparsamt med forskning kring Jämtland och 

statsbildningsproblematiken under senare decennier, men en antologi från 

2011 belyser landskapet från 1000-talet fram till freden i Brömsebro. I inled-

ningen diskuterar Maria Ågren ovan nämnda synsätt, det vill säga att Jämt-

land ofta lyfts fram som ett avvikande område med en särställning gentemot 

överheter under tidsperioden. En uttalad ambition är ansatsen att komma 

bort från det unika Jämtland och istället se på landskapet som en samhällstyp 

som även funnits i andra delar av världen. Utifrån denna utgångspunkt dras 

bland annat paralleller till hertigdömet Andorra och det höglänta Schweiz.135 

Att en jämförelse görs med dessa områden tyder på ett synsätt där Jämtland 

betraktas som ett avvikande område i ett nordiskt perspektiv. 

Antologin utmynnar i att Olof Holm lyfter fram Jämtland som typ, alltså de 

speciella karaktärsdrag som landskapet uppvisade och som framtida forsk-

ning kan utgå från vid komparationer med andra områden.136 Genom beskriv-

ningar som "Integrationen av landskapet i det norska riket blev dock under 

medeltidens lopp aldrig särskilt stark, utan utmärktes av en relativt begrän-

sad överhetsnärvaro (med många sysslomän, fogdar och lagmän residerande 

på andra orter än i Jämtland), modesta krav på militära och ekonomiska pre-

stationer och särprivilegier givna till befolkningen"137, kan även denna artikel 

tänkas bidra till synen på landskapet som ett unikt område. Enligt Holm med-

förde det bristfälliga införlivandet bland annat till att Jämtland ur ett kultu-

rellt perspektiv inte sågs som en del av det norska riket, utan Norge ansågs 

börja vid tröndelagsgränsen.138 

Om det norska riket och Jämtland istället diskuteras utifrån konglomerat-

statsbegreppet framträder en annan bild. Det var inte bara Jämtland som hade 

en speciell relation till överheten, utan liknande förhållanden fanns också i 

andra perifert belägna områden som exempelvis Orkneyöarna. Som nämndes 

ovan menar Magne Njåstad dessutom att den reella maktutövningen på lokal 

nivå kunde variera även i det så kallade fastlandsnorge, något som berodde 

på att regionala och lokala förutsättningar skiftade i olika områden.139 Detta 

visar att Jämtlands relation till överheten under den tidigmoderna perioden 

 

135 Maria Ågren "Inledning", Jämtland och den jämtländska världen 1000 – 1645, red. Olof Holm, Motala 

2011, sid. 9f. 

136 Se Olof Holm "Jämtlands karaktärsdrag 1000 – 1645. Försök till en syntes och förslag till vidare 

forskning", Jämtland och den jämtländska världen 1000 – 1645, red. Olof Holm, Motala 2011. 

137 Holm (2011) sid. 226. 

138 Holm (2011) sid. 227f. 

139 Njåstad (2003) sid. 249f. Se även Njåstad (2005) sid. 288.  
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inte nödvändigtvis behöver beskrivas som unik, utan istället som en tidsty-

pisk relation mellan centralmakt och lokalsamhälle.  

I några av sina artiklar om statsskiften diskuterar Harald Gustafsson Jämt-

land, mestadels genom att utgå från tidigare forskning. Som redan nämnts 

lyfter han fram tre olika kluster av erövrade områden, nämligen baltiska, tys-

ka och skandinaviska provinser, som hade det gemensamt att de inte blev de-

lar av det svenska riket. En fjärde gruppering var Gotland, Jämtland och Här-

jedalen som överfördes till Sverige efter freden i Brömsebro. Enligt Gustafsson 

införlivades dessa omedelbart med rikets ursprungliga område, vilket bland 

annat skulle ha inneburit att det infördes svensk kyrkoordning, uniformitet 

med svenska lagar och privilegier samt representation på riksdagen. Dessut-

om styrdes inte landskapen av en generalguvernör, utan de lades under ordi-

narie länsförvaltning.140 När han beskriver dessa övergångar används formu-

leringar som "De områden som saknade en stark elit kunde alltså inlemmas 

utan vidare krus" och "De 1645 erövrade Gotland, Jämtland och Härjedalen 

inkorporerades däremot med hull och hår i det svenska riket."141 Framställ-

ningar som dessa ger sken av att den svenska centralmakten dikterade villko-

ren på central, regional och lokal nivå när landskapen skulle införlivas, utan 

att invånarna kunde påverka. I andra artiklar påpekar dock Gustafsson det 

partikularistiska i de stater som fanns under tidigmodern tid. Detta innebar 

bland annat att alla territorier hade sin särställning i ett konglomerat, något 

som ofta kunde bibehållas om de blev delar av andra sammanslutningar.142 

Olika institutionella strukturer och politiska kulturer, skapade speciella spel-

regler för områden som skulle införlivas och "Ingenstans i Europa gjorde en 

statsmakt precis som den ville med undersåtarna, utan måste alltid i större 

eller mindre grad interagera med dem, och konglomeratstatsstrukturen var 

ett av delvillkoren för denna interaktion."143 

 

140 Gustafsson (2003) sid. 40, (2016) sid. 13ff., 19. Liknande tankegångar har också lyfts fram av Jonas 

Nordin, se Nordin (2000) sid 430. 

141 Harald Gustafsson "De överlappande pusslen. Om partikularistiska och multietniska konglomerat-

stater i det tidigmoderna Europa", Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket, red. 

Max Engman, Nils-Erik Villstrand, Stockholm 2008 (a), sid. 65, “Skånelandskapen i den svenska 

konglomeratstaten. Ett europeiskt perspektiv", Roskildefreden 350 år. Från danskt till svenskt kyrkoliv, 

red. Stig Alenäs, Lund 2008 (b), sid. 31. 

142 Gustafsson (2008:a) sid. 66. 

143 Gustafsson (2008:a) sid. 66. Även i Makt och människor. Europeisk statsbildning från medeltiden till 

franska revolutionen, Halmstad 2010, lyfter Gustafsson fram att det inte bara var personer som var 

involverade i det politiska styret på central eller regional nivå som kunde utövade inflytande. Även 

lokalsamhällets vanliga invånare kunde genom förhandlingar och motstånd påverka olika lokala 

strukturer. Se Gustafsson (2010) sid. 212f. 
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Gustafssons beskrivning av Jämtlands övergång till Sverige går således 

stick i stäv med den långdragna och problematiska process som har förfäktats 

i tidigare forskning. Han lyfter dock främst fram åtgärder som vidtogs täm-

ligen omedelbart på central och regional nivå, medan lokala förhållanden inte 

ges något större utrymme. Kan förklaringen till skillnaderna i dessa tolkning-

ar finnas i att det pågick två parallella processer i det erövrade Jämtland efter 

1645? En som främst bedrevs med hjälp av åtgärder på central och regional 

nivå i syfte att göra det nyvunna landskapet till en del av Sverige, och en där 

centralmakten även strävade efter att homogenisera lokala strukturer i alla 

territorier den styrde över. 

 

Avhandlingens utgångspunkter visar att den beskrivning av Jämtland och det 

jämtländska statsskiftet som har lyfts fram i äldre forskning kan ifrågasättas. 

Stater under tidigmodern tid var oftast konglomerat som bestod av ett antal 

provinser, landskap och territorier där relationen till centralmakten varierade. 

Jämtland hade sina speciella privilegier och villkor gentemot överheten, men 

det kunde även landskap som Medelpad och Ångermanland ha. Det var dessa 

olikheter som den svenska centralmakten över tid försökte förebygga i syfte 

att skapa en enhetligare stat. Redan före 1645 hade Jämtland inbegripits i en 

allmän statsbildningsprocess som syftade till större kontroll och att skapa ett 

homogenare statsområde. Initialt började detta under norsk överhet, men 

processen övertogs och intensifierades av den dansk-norska centralmakten. 

När landskapet sedan bytte statstillhörighet skulle det bli en del av konglo-

meratstaten Sverige, där de styrande hade stor erfarenhet av att kontrollera 

heterogena landskap och provinser. Införlivandet av erövrade områden i den-

na statsbildning går alltså inte att beskriva utifrån begreppet försvenskning, 

utan centralmakten bedrev en politik där hänsyn ofta togs till lokala förut-

sättningar. Om Jämtland omedelbart efter 1645 blev en väl integrerad del av 

Sverige, något som Harald Gustafsson lyfter fram, bör detta ha skett genom 

en snabb och effektiv införlivningsprocess. Innebär det att den allmänna stats-

bildning som samtidigt pågick i alla europeiska stater under tidsperioden inte 

påverkade det jämtländska statsskiftet? 

Forskningsproblem 

Under senare decennier har således den äldre nationalistiskt färgade forsk-

ningen kring statsskiften ifrågasatts. Istället har teoretiska begrepp som stats-

bildningsprocess och konglomeratstat gett upphov till nya tolkningar av det 

som utspelades när områden bytte statstillhörighet. Dessa visar att varje över-

gång måste ses som en unik händelse där lokala förhållanden påverkade hur 
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utfallet skulle bli. Men under tidigmodern tid pågick även en allmän statsbild-

ning där centralmakten strävade efter att öka sitt inflytande på lokala nivå i 

alla territorier den kontrollerade. I vissa undersökningar har kontinuiteten 

som denna centraliseringspolitik innebar i samband med statsskiften under-

strukits, medan andra arbeten istället har fokuserat på de förändringar och 

brytpunkter som införlivning av erövrade områden medförde. Trots att båda 

dessa processer har uppmärksammats har relationen mellan specifik införliv-

ning och allmän statsbildning inte diskuterats i någon större utsträckning.   

Syftet med denna avhandling är att undersöka på vilket sätt de specifika 

åtgärder som vidtogs för att införliva ett nyerövrat område förhöll sig till den 

allmänna statsbildning som samtidigt pågick under tidsperioden. Dessutom 

ska den betydelse som olika rumsliga och kollektiva föreställningar hade i 

samband med statsskiften belysas. Som empiriskt exempel för att analysera 

detta kommer Jämtlands övergång till Sverige efter freden i Brömsebro att an-

vändas. De tolkningar som tidigare har förfäktats kring det jämtländska stats-

skiftet uppvisar stora olikheter. Medan äldre forskning beskriver införliv-

ningen av landskapet som en långdragen och problematisk period med stora 

omvälvningar, lyfter nyare rön fram ett snabbt, omfattande och okomplicerat 

förlopp. Är orsaken till dessa diametralt skilda förklaringar att det pågick två 

processer i samband med det jämtländska statsskiftet som har tolkats på olika 

sätt? Mig veterligt har det inte genomförts några mer omfattande studier av 

det jämtländska statsskiftet, som har utgått från de teoretiska perspektiv som 

har förfäktats under senare decennier gällande denna problematik. Detta ar-

bete innebär alltså att ytterligare ett område som blev en del av Sverige under 

1600-talet kartläggs, vilket bidrar till ökad kunskap om statsskiften i allmän-

het under denna tidsperiod. För att kunna undersöka forskningsproblemet 

kommer inte bara Jämtland att granskas, utan jämförelser kommer att göras 

med andra områden. Dels med Ångermanland och Medelpad som tillhörde 

det svenska rikets ursprungliga landskap och dels med andra territorier som 

blev en del av Sverige under tidsperioden. 

Metod och källor 

Metodologiska utgångspunkter och kategoriseringar 

Avhandlingens empiriska delar kommer att fokusera på förhållandet mellan 

den svenska centralmakten och det jämtländska lokalsamhället under decen-

nierna efter statsskiftet. För att kunna belysa båda dessa parter kommer källor 

på central, regional och lokal nivå att användas. Eva Österberg diskuterar 

källmaterial i samband med undersökningar av folkliga föreställningar, vilket 
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är något som också kommer att belysas i detta arbete när invånarnas agerande 

avhandlas. Hon menar att det är nödvändigt att arbeta med flera olika mate-

rial och metoder för att kunna beskriva människors handlingar under tidig-

modern tid. Exempelvis kan en analys göras inifrån genom tolkningar av lo-

kalsamhällets utsagor, lokala tankegångar kan rekonstrueras genom material 

som kommer från överheten, det vill säga ovanifrån, eller genom tolkningar av 

handlingar som uttryck för olika värderingar och synsätt.144 På ett liknande sätt 

kommer källor från central, regional och lokal nivå att användas i denna un-

dersökning. 

För att beskriva den relation som olika territorier hade till centralmakten 

under den tidigmoderna perioden, görs ibland inom svensk historieforskning 

en indelning i riket och väldet. Det första brukar karakteriseras som landets 

ursprungliga område, något som ofta beskrivs som dagens Sverige och Fin-

land. Denna geografiska del var förhållandevis likformig beträffande exem-

pelvis rättsligt utövande, administration och politisk representation på cen-

tral nivå, speciellt i ett europeiskt perspektiv. När sedan Sveriges expansion 

tog vid blev inte alla nyvunna territorier väl integrerade delar av det svenska 

riket, utan vissa blev löst knutna provinser i väldet. För att kunna jämföra de 

införlivningsåtgärder som vidtogs mot Jämtland med andra områden som 

också blev delar av den svenskt statsbildningen under tidigmodern tid, kom-

mer begreppen riket och väldet att användas. 

Som framkom tidigare i kapitlet var det framför allt två saker som bestäm-

de tillhörighet till riket, nämligen svensk lag och rätt samt riksdagsrepresen-

tation. Medan Torbjörn Eng med hjälp av statsrättsliga akter främst lyfter 

fram det judiciella som en avgörande faktor, betonar Harald Gustafsson istäl-

let att en viktig markering för rikstillhörighet var säte och stämma på riksda-

gen.145 Ambitionen är inte att ta ställning i denna fråga, utan begreppen välde 

och rike ska istället användas för att illustrera den relation olika territorier 

hade gentemot den svenska centralmakten. Lag och rätt samt riksdagsrepre-

sentation kan således räknas som viktiga förutsättningar för att bli en del av 

det svenska riket, men även administration, ekonomiska förhållanden och re-

ligiösa frågor var av betydelse. Åtgärder som överheten vidtog inom dessa 

sfärer styrde i vilken utsträckning ett nyerövrat område blev en fullvärdig del 

av det svenska riket, eller om det införlivades som en provins i väldet. Dessa 

territorier kommer dock inte att klassificeras som antingen eller, utan de kan 

även inta en ställning mellan dessa två positioner. Generellt sätt kan sägas att 

 

144 Eva Österberg "Folklig mentalitet och statlig makt. Perspektiv på 1500- och 1600- talens Sverige", 

Scandia 1992:1, sid. 86f. Se även Österbergs källkritiska granskning av dessa olika materialtyper. 

145 Se kapitel Statsskiften sid. 32ff. 
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om varken svensk lag eller riksdagsrepresentation infördes ses området som 

en provins i väldet, oavsett vilka övriga åtgärder som vidtogs. Om däremot 

inga rättsliga förändringar gjordes, men viss homogenisering genomfördes 

inom administration samt ekonomi och om ständerna erhöll säte på riksdagen, 

blir det rimligt att beskriva det som ett delvis införlivande i det svenska riket. 

För att undersöka huruvida politiken som den svenska överheten bedrev 

mot Jämtland efter övergången 1645, enbart innefattade specifika införliv-

ningsåtgärder som syftade till att göra landskapet till en del av Sverige eller 

om den också innehöll inslag av en allmän statsbildning, kommer material 

från bland annat Kungl. Maj:t, förmyndarregering, riksråd, riksdag och kolle-

gier att användas.146 Dessa statsbärande organ besatte givetvis skilda möjlig-

heter under olika perioder att utöva sitt inflytande, men då det inte är makt-

fördelning inom statsmakten som ska undersökas lämnas detta därhän. När 

centralmakten genomförde åtgärder mot Jämtland hade länsstyrelsen en vik-

tig roll. I landshövdingeinstruktionen från 1635 slogs det fast att landshöv-

dingen var kungens samt kollegiernas ställföreträdare och exekutiva organ 

runt om i Sverige. Till sin hjälp att utföra arbetsuppgifterna hade han en regi-

onal stab bestående av bland annat en bokhållare och en skrivare. På lokal 

nivå var länet i sin tur indelat i fögderier som förestods av fogdar och härads-

skrivare. De förstnämndas uppgift var främst skatteuppbörd, men de skulle 

även med hjälp av länsmän samt fjärdingsmän se till att lagar och förordning-

ar efterlevdes i socknarna. Skrivarens främsta uppgift var att föra längder och 

räkenskaper över uppbörd, samt att vikariera för fogden vid hans frånvaro.147 

Centralmaktens införlivande av Jämtland påverkade inte enbart centrala 

och regionala förhållanden, utan det fick rimligtvis även konsekvenser för in-

vånarnas vardagliga villkor som exempelvis resursuttag, handel, äganderätt 

till jord samt jakt- och fiskerättigheter. I de teoretiska utgångspunkterna fram-

kom att relationen mellan centralmakt och lokalsamhälle inte bara utforma-

des av den första, utan att det var en interaktion mellan dessa parter. Genom 

att använda besvär, suppliker samt protokoll från landsting och lokala ting, 

kommer det att undersökas hur det jämtländska lokalsamhället påverkades 

av statsskiftet och vilka möjligheter det hade att utöva inflytande i samband 

med detta. 

 

146 För en utförligare beskrivning av centralmaktens uppbyggnad och funktion, se Björn Asker Hur 

riket styrdes. Förvaltning, politik och arkiv 1520 – 1920, Stockholm 2009, kap. 3, 4. 

147 Olof Sörndal Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmänna maktställning, Lund 1937, 

sid. 33ff.; Pär Frohnert "Administration i Sverige under frihetstiden", Administrasjon i Norden på 

1700-talet, red. Yrjö Blomstedt, Oslo 1985, sid. 219ff.; Björn Asker I konungens stad och ställe. Läns-

styrelser i arbete 1635 – 1735, Uppsala 2004, sid. 115ff., 126ff., 130ff., (2009) sid. 102ff.  
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De utgångspunkter detta arbete vilar på visar att landskap och provinser 

ofta hade separata villkor gentemot centralmakten. I samband med statsskif-

ten var de styrande tvungna att ta hänsyn till detta, något som medförde att 

det inte fanns en färdig modell över hur nyerövrade områden skulle inlem-

mas. Komparationer med andra territorier som tillföll Sverige under tidsperi-

oden ska visa på likheter och skillnader vid respektive införlivning. För att 

även kunna belysa om den allmänna statsbildningsprocess som pågick under 

tidigmodern tid också påverkade i samband med statsskiften, kommer en 

jämförelse att göras med det svenska rikets så kallade ursprungliga område. 

I detta arbete representerade av Ångermanland och Medelpad. En kompara-

tion med dessa kommer att påvisa huruvida åtgärder som vidtogs mot Jämt-

land enbart strävade mot att införliva landskapet, eller om det även fanns in-

slag av en politik som syftade till att skapa en större enhetlighet i alla delar 

som ingick i den svenska statsbildningen. Under hela undersökningsperioden 

tillhörde dessa landskap samma län som Jämtland, något som ger goda förut-

sättningar att belysa både specifik införlivning och allmän statsbildning. 

När omfattande källserier analyseras kommer detta att ske både kvantita-

tivt och kvalitativt, medan enskilda dokument och skrivelser bara används på 

det senare sättet. Genom att utgå från undersökningens teoretiska utgångs-

punkter och den empiriska verkligheten, kommer centralt och regionalt käll-

material att kategoriseras i olika ärendetyper. Den norske statsvetaren Stein 

Rokkan har beskrivit framväxten av stater ur ett centrum-periferi förhållande 

och ser relationen dem emellan utifrån fyra aspekter, nämligen makt, juris-

diktion, ekonomi och kultur.148 Maktaspekten innehåller uppkomst av organi-

sationer för territoriell förvaltning, kontroll och för utvinning av resurser, det 

vill säga militär- och uppbördsorganisationer. Inom den judiciella aspekten 

skapas strukturer för rättslig konfliktlösning, upprätthållande av inre ordning 

och för intern representation. Inom den ekonomiska sfären bildas organisa-

tioner för kontroll av samhällets produktion och varudistribution, medan den 

kulturella aspekten innehåller arrangemang för spridning och upprätthållan-

de av religiösa idéer samt ideologiska budskap.149 

Även Harald Gustafsson gör en liknande indelning i sina diskussioner 

kring konglomeratstaten, men han lyfter fram att förhållandet mellan central-

makt och lokalsamhälle utformades inom sfärerna administration, politik, 

juridik, ekonomi samt kultur.150 De två första avviker, men båda kan anses 

 

148 Stein Rokkan Stat, nasjon, klasse, Oslo 1987, sid. 232ff. 

149 Rokkan (1987) sid. 232f., 349ff. 

150 Gustafsson (1994:a) sid. 46f. 
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rymmas under Rokkans maktaspekt. Enligt Gustafsson har administration 

haft en avgörande betydelse för att införliva olika områden. Detta begrepp 

motsvarar den ordning som överheten skapade för kontroll och förvaltning 

av sitt territorium samt för utvinning av resurser. Som en konsekvens av en 

administrativ uppbyggnad följde ett politiskt interagerande, det vill säga vid 

tillkomsten av kontroll- och förvaltningsorganisationer uppstod en politisk 

dialog mellan centralmakt och lokalsamhälle. Även den judiciella aspekten 

har haft en stor betydelse och att införa gemensam lagstiftning, en enhetlig 

juridisk struktur samt utbildade domare, var viktigt för centralmaktens inten-

tioner att öka kontrollen över områden. Gustafsson lägger inte lika stor vikt 

vid ekonomi och kultur, de skulle ha blivit aktuella i samband med nationa-

lismens framväxt efter franska revolutionen.151 I en senare artikel lyfter han 

dock fram att integration av territorier skedde inom politiska, administrativa, 

judiciella, ekonomiska och kyrkliga sfärer, men oftast utan några försök till 

språklig eller annat kulturell likriktning.152 I denna undersökning kommer 

centrala samt regionala källor att klassificeras och kategoriseras med hjälp av 

ovan nämnda fem teoretiska aspekter, men hänsyn tas även till den empiriska 

verkligheten. Detta utmynnar i kategorierna Skatter och avgifter, Militärväsen-

det, Rättsväsendet, Civil förvaltning, Produktion och ägande, Handel, Kommunika-

tion, Fattigvård samt Ideologisk kontroll.153 När skrivelser har kvantifieras uti-

från dessa ärendetyper kommer innehållet att göras till föremål för en mer 

ingående analys. 

För att undersöka hur specifika införlivningsåtgärder och allmän statsbild-

ning fick genomslag i det jämtländska lokalsamhället, kommer protokoll från 

lokala ting att användas. Dessa kommer att belysas genom en traditionell 

dombokskategorisering. Orsaken till att frångå den systematisering som an-

vänds för övrigt källmaterial, är att många händelser som utspelades på lokal 

nivå inte ryms inom dessa delvis teoretiskt skapade ärendetyper. För att två 

olika kategoriseringar ändå ska kunna sammanfogas, kommer tingsprotokol-

lens innehåll i samband med genomgången att diskuteras och relateras till de 

resultat som framkommit i centrala och regionala källor. Detta innebär att 

tingsärenden kommer att delas in i Civilmål, Brottmål samt Uppmaningar och 

 

151 Gustafsson (1994:a) sid. 46f. 

152 Gustafsson (2008:b) sid. 16. 

153 I Bilaga 1 förs en diskussion kring kategorisering av ärenden. En liknande indelning har gjorts av 

Martin Melkersson i Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på statens roll 

mellan stormaktstiden och 1800-talet, Uppsala 1997. 
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information från centralmakten.154 De två första innehåller sedan ett antal under-

kategorier som utgår från den empiriska undersökningen av protokollen.155 

Ärenden som handlar om hur centralmakten informerade och uppmanade 

undersåtarna redovisas dock utan underkategorier. Även tingsprotokoll 

kommer först att sammanställas kvantitativt, för att sedan bli föremål för en 

grundligare genomgång av innehållet i de ärenden som kan kopplas till rela-

tionen mellan överhet och lokalsamhälle. 

Många tingsärenden har en liknande karaktär och i vissa fall kan det vara 

svårt att bestämma om de tillhör Civilmål eller Brottmål. Utgångspunkten är 

dock om ett ärende berör en tvist eller liknande mellan lokalsamhällets invå-

nare och resolutionen redovisar en lösning utan att utdöma straff, kategorise-

ras det under Civilmål. Om det däremot hänvisas till lagbokens paragrafer och 

en juridisk påföljd aviseras, förs det istället till Brottmål. 

Kronologiskt läggs avhandlingens empiriska fokus först på åren efter det 

jämtländska statsskiftet, då den svenska centralmaktens ambitioner med in-

förlivandet och de åtgärder den vidtog tydligt bör framkomma. För att även 

se mer generella mönster över tid och kunna göra kopplingar till den allmän-

na statsbildningsprocessen, genomförs även undersökningar som tidsmässigt 

sträcker sig över en längre tidsperiod, från statsskiftet 1645 till mitten av 1680-

talet. Vid den senare tidpunkten hade det sista kriget under 1600-talet mellan 

Sverige och Danmark-Norge som utspelades i Jämtland avslutats. Landskapet 

hade också tillhört Sverige i mer än fyra decennier, vilket medför att både 

specifik införlivning och generell homogenisering bör bli tydligt urskiljbara 

under denna period. Dessutom lyfter många historiker fram att efter enväl-

dets införande 1680, bedrevs det en aktiv centraliseringspolitik som berörde 

både gamla och erövrade områden.156 Skillnaden mellan dessa två processer 

skulle således ha minskat alternativt upphört på 1680-talet. En undersökning 

av relationen mellan Jämtland och Sverige under kommande årtionden, skul-

le med all säkerhet ge ytterligare kunskap om den fortsatta omvandlingen 

från konglomerat till enhetsstat. Att belysa denna övergång är dock inte syftet 

med avhandlingen. 

 

154 Denna typ av indelning är vanligt förekommande i domboksundersökningar. Se exempelvis Marja 

Taussi Sjöberg Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 1600-talet, 

Stockholm 1996; Jan Sundin För Gud, Staten och Folket. Brott och rättskipning i Sverige 1600 – 1840, 

Lund 1992. Den sistnämnda har dock inte klassificerat ärenden där centralmakten använde tinget 

som en informationskanal under en egen huvudkategori.  

155 En mer utförlig genomgång av kategoriseringen finns i Bilaga 2. 

156 Se exempelvis Gustafsson (2003) sid. 52, 57; Bergman (2002) sid. 49f. 
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Källmaterial 

Källor på central och regional nivå 

För att undersöka åtgärder som den svenska överheten vidtog i Jämtland efter 

freden i Brömsebro, kommer i huvudsak verksamheten vid länsstyrelsen i 

Härnösand att belysas under perioden 1645 – 1650. Under dessa år bör den 

politik som centralmakten bedrev för att införliva den nyerövrade provinsen 

ha framträtt på ett tydligt sätt. Även Ångermanland och Medelpad lades un-

der det nybildade länet, vilket ger möjligheter att jämföra Jämtlands relation 

till centralmakten med två av rikets ursprungliga landskap. Det källmaterial 

som främst kommer att användas är skrivelser till och från länsstyrelsen i Här-

nösands län.157 Som redan nämnts var det landshövdingen och hans ämbets-

män som skulle se till att beslut tagna på central nivå genomfördes regionalt 

och lokalt.158 För att centralmaktens ambitioner och åtgärder ska kunna syn-

liggöras kommer det empiriska materialet att sammanföras och systematise-

ras utifrån ovan beskrivna kategorisering. En enstaka skrivelse behandlar i 

vissa fall flera angelägenheter. Detta innebär att antal ärenden kommer att 

överstiga skrivelsernas numerär. Kvantifieringen kommer att fungera som 

bakgrund, för att visa på vilka sfärer i relationen mellan den svenska central-

makten och det jämtländska lokalsamhället som berördes när landskapet 

skulle införlivas. Utifrån det mönster som sammanställningen visar kommer 

sedan skrivelsernas innehåll att bli föremål för en närmare granskning. 

De volymer som kommer att användas är registraturet där landshövding-

ens utgående brev är nedtecknade, in- och utgående diarium där all korre-

spondens beskrivs kortfattat, kungliga brev samt skrivelser från Svea hovrätt, 

Krigskollegium, Amiralitetskollegium, Kammarkollegium och Bergskollegi-

um. Då majoriteten av handlingarna har sitt ursprung i den centrala eller re-

gionala administrationen, kommer denna delundersökning till stora delar att 

få ett centralmaktsperspektiv. Trots detta framkommer lokalsamhällets reak-

tioner och agerande till viss del genom skrivelsernas kontext, särskilt i lands-

hövdingens brev till lokala ämbetsmän och invånarnas representanter. Brev 

från Kungl. Maj:t och kollegier är bevarade för hela undersökningsperioden, 

det vill säga 1645 – 1650. Länsstyrelsens registratur finns endast för 1646, vil-

ket dock inte enbart är negativt. Det positiva är att året täcker perioden efter 

statsskiftet då den svenska centralmaktens åtgärder för att införliva Jämtland 

bör ha varit frekventa. Detta innebär alltså att analysen av utgående skrivelser 

 

157 För mer kunskap om länsstyrelsens arkiv se Asker (2004) sid. 148ff. 

158 Landshövdingars och generalguvernörers viktiga roller i legitimering av den svenska centralmak-

tens kontroll och makt över rikets olika provinser, lyfts fram av Kekke Stedin i "Att ta territoriet i 

besittning. Generalguvernörerna och maktens legitimering i provinserna", Scandia 2007:1.   
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från landshövdingen enbart kommer att omfatta 1646, medan inkommande 

skrivelser undersöks mellan 1645 – 1650. Utifrån min kännedom om materia-

let vill jag hävda att kontexten för länsstyrelsens inkommande och utgående 

skrivelser samvarierar, det vill säga att de första till stor del styrde de senare. 

Detta innebär att avsaknaden av registraturet under den senare delen av un-

dersökningsperioden, inte nämnvärt kommer att påverka möjligheterna att 

belysa den svenska centralmaktens övertagande av Jämtland. 

Förutom länsstyrelsen i Härnösands läns arkiv kommer även andra regio-

nala källor att användas, men även visst material från central nivå. Det sista 

består av skrivelser och protokoll från Kungl. Maj:t samt riksrådet, vilka i hu-

vudsak ska nyttjas för att belysa de intentioner som statsledningen hade med 

införlivandet av Jämtland. De brev som drottningen eller kungen skrev i sin 

ämbetsutövning finns bevarade i Riksregistraturet och de är avskrivna i 

kronologisk ordning. Till detta finns vissa samtida register där innehåll och 

adressat framkommer. Förutom Kungl. Maj:t hade även riksrådet inflytande 

över den politik som centralmakten bedrev gentemot Jämtland. Protokoll från 

deras möten finns avskrivna i Handlingar rörande Sveriges historia och även i 

dessa finns register över ärenden samt vilka personer eller områden som 

berördes.159 Dessa två källor kommer inte att kvantifieras, utan enskilda skri-

velser och rådsprotokoll analyseras kvalitativt. För att undersöka åtgärder på 

regional nivå har även länsräkenskaper till viss del använts. Dessa framställ-

ningar finns bevarade på Riksarkivet under Länsräkenskaper 1631 – 1820 Här-

nösands län 1646 – 1653 och de innehåller både ekonomiska redogörelser samt 

klagomål från invånare. 

 

Lokala källor 

För att undersöka hur det jämtländska lokalsamhället och invånarna reagera-

de på införlivning respektive allmän statsbildning, kommer resolutioner som 

centralmakten utfärdade som svar på undersåtarnas suppliker och besvär att 

användas. Förutom detta kommer även protokoll från landsting och lokala 

ting att nyttjas.160 Dessa källor ska tillsammans ge en bild av lokalsamhällets, 

det vill säga bönders och prästers möjligheter att påverka relationen till den 

svenska överheten, men de ska även påvisa rumsliga förankringar och kollek-

tiva föreställningar bland invånarna i Jämtland under tidigmodern tid. Med 

besvär och suppliker avses skrivelser som undersåtar skrev i syfte att på något 

 

159 Svenska riksrådets protokoll finns utgivna av Riksarkivet i Handlingar rörande Sveriges historia, tredje 

serien 1878 – 1959.  

160 Samtliga resolutioner kommer att kategoriseras utifrån de principer som beskrivs i kapitel 

Metodologiska utgångspunkter och kategoriseringar sid. 50ff. samt i Bilaga 1. 
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sätt påverka sin situation och förändra förhållandet mellan dem och central-

makten, exempelvis rörande myndighetsutövning, skatter, militär närvaro 

samt ekonomiska villkor. De första lämnades in vid riksdagar, medan de se-

nare exempelvis delgavs Kungl. Maj:t, kommissioner eller landshövdingar. I 

denna undersökning förekommer båda typer av klagomål. Trots att resolutio-

nerna är författade av centralmaktens representanter, framkommer tydligt de 

ärenden som invånarna i Jämtland besvärade sig över. 

För att undersöka resolutioner som centralmakten utfärdade som svar på 

böndernas besvärspunkter, kommer Ekdahlska samlingen och material från 

den Västernorrländska kommissionen att användas. Den första förvaras på 

Riksantikvarieämbetet och kommer från Nils Ekdahls resor i Norrland under 

slutet av 1820-talet i syfte att samla in antikvariska handlingar. Samlingen be-

står av två olika typer av material, dels hans egna anteckningar samt brev-

korrespondens och dels insamlade eller avskrivna dokument. Ekdahl var 

född i Skåne och han prästvigdes 1823. Tre år senare genomförde han en an-

tikvarisk resa till Gotland, vars resultat fick Vitterhetsakademins erkännande. 

Efter detta hjälpte han den nyblivna riksantikvarien Johan Gustaf Liljegren 

med förarbetet till Svenskt Diplomatorium. I ett brev till Vitterhetsakademin 

den 22 maj 1827, meddelade Ekdahl sina planer för ett fältarbete i Norrland 

och han erhöll 400 Rd årligen mellan 1827 – 1830 av Kungl. Maj:t för detta.161 

Under tre år samlade han alltså in eller skrev av dokument från rikets nor-

ra delar och under sommaren 1828 var han verksam i Jämtland. I landskapet 

fanns visst material redan insamlat av lektor Fale Burman vid Härnösands 

gymnasium och auditören Erik Tryggdahl vid Jämtlands regemente, vilket 

Ekdahl tog del av. Om originalskrivelser skulle överlämnas krävde ofta äga-

ren att vidimerade avskrifter lämnades i utbyte. För Jämtlands del samlade 

Ekdahl exempelvis in skrivelser och dokument kring ständernas privilegier, 

kungliga resolutioner, utdrag ur kyrkoböcker och jordeböcker, ritningar av 

antikvariska lämningar samt olika kartor. Till den Ekdahlska samlingen hör-

de ursprungligen även ett par tusen medeltida handlingar rörande Norrland, 

men dessa överlämnade Vitterhetsakademin till Riksarkivet.162 I denna sam-

ling finns 32 stycken resolutioner som den svenska centralmakten utfärdade 

som svar på allmogens besvär och suppliker mellan 1645 – 1686. Genom dessa 

är det möjligt att se inom vilka områden bönderna besvärade sig och hur den 

svenska överheten bemötte sina nya undersåtar. Att undersökningen sträcker 

sig över en längre tidsperiod gör det möjligt att även belysa förändringar i 

 

161 Gustaf Hallström "N. J. Ekdahls norrländska resor och samlingar 1827 – 1830", Arkiv för norrländsk 

hembygdsforskning 1928-1929, Härnösand 1929, sid. 73ff., 84ff. 

162 Hallström (1929) sid. 73ff., 84ff.  
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parternas beteende över tid, vilket kan påvisa om och i så fall hur relationen 

ändrades. 

Orsaken till att Ekdahlska samlingen nyttjas i denna delundersökning är 

främst arbetsekonomisk. Resolutionerna finns lättåtkomliga i samma volym 

och de sträcker sig över en längre tidsperiod. Om inte denna samling skulle 

ha använts, hade istället Riksregistraturet och länsstyrelsens handlingar varit 

det källmaterial där skrivelserna skulle ha eftersökts. Problemet med dessa är 

att de innehåller all korrespondens från Kungl. Maj:t respektive länsstyrelsen, 

vilket gör att enskilda resolutioner är svåra att hitta i den stora mängden be-

varade handlingar. Det finns dock vissa samtida register över innehållet, men 

dessa ger inte med säkerhet en heltäckande bild. Det är inte möjligt att hävda 

att alla resolutioner som den svenska centralmakten utfärdade som svar på 

den jämtländska allmogens besvär, finns i Ekdahlska samlingen. Men då ett 

trettiotal är bevarade från en 40-årsperiod torde ändå tillförlitliga slutsatser 

kunna dras. Att de är avskrifter kan innebära utrymme för att ord eller me-

ningar har transkriberats fel. Då ambitionen är att kartlägga vilka samhälls-

sfärer som den jämtländska allmogen besvärade sig över och hur den svenska 

centralmakten bemötte detta, torde dessa eventuella feltolkningar inte påver-

ka det mönster som framträder.163  

Bönder i Jämtland lämnade också in klagomål till den Västernorrländska 

kommissionen, vars handlingar finns bevarade i Riksarkivet under Kommis-

sion till Västernorrland med Jämtland och Härjedalen för undersökning av tillståndet 

därstädes. Denna tillhörde en grupp av kommissioner som Karl XI:s förmyn-

darregering tillsatte under 1660- och 1670-talen för att kontrollera olika delar 

av Sverige. Syftet var bland annat att undersöka hur ämbetsmän och under-

såtar uppförde sig, samt hur tillståndet i stort var på landsbygd och i städer.164 

Det material som Västernorrländska kommissionen efterlämnade är ansenligt 

och innehåller bland annat brevkorrespondens, protokoll, domar, suppliker, 

resolutioner samt räkenskaper.165 I detta arbete kommer dock fokus enbart att 

sättas på resolutioner som kommissionen utfärdade som svar på böndernas 

 

163 Ytterligare diskussioner kring den Ekdahlska samlingen samt de jämtländska böndernas besvär och 

suppliker finns i Bilaga 3. Där redovisas också vissa nedslag i Ständernas enskilda besvär och 

Riksregistraturet för att på så sätt belysa i vilken utsträckning Ekdahls insamlade resolutioner 

överensstämmer med de besvärsskrivelser som bönderna skrev.  

164 Marie Lennersand "Höga herrar på visit. Kommissionen till Västernorrlands lagsaga 1670", Sprickor 

i muren. Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet, red. Gudrun Andersson Lennström, 

Marie Lennersand, Uppsala 1994, sid. 101. 

165 För en allmän diskussion kring vilket källmaterial som kommissioner under denna tidsperiod efter-

lämnade, se Marie Lennersand Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, kommissioner-

na och tjänstemännen ca 1680 – 1730, Uppsala 1999, kapitel 3.1. 
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klagomål. Den 22 och 25 februari 1670 kungjorde kommissionen, i Kungl. 

Maj:ts namn, sina beslut rörande Jämtland. Dessa kan delas in i två kategorier, 

en där det allmänna förhållandet i landskapet dryftas utifrån kommissionens 

instruktioner och en där allmogens suppliker besvaras. De senare är också 

tvådelade. Den första berör besvär från hela allmogen i Jämtland, medan den 

andra innefattar klagomål från olika grupper. Då den Västernorrländska 

kommissionen också undersökte förhållanden i Ångermanland och Medel-

pad, kommer komparationer med dessa landskap att genomföras. 

Ett tiotal resolutioner från det jämtländska prästerskapets suppliker och 

besvär från 1645 till början av 1680-talet finns bevarade i Offerdals kyrkoarkiv. 

Majoriteten har utfärdats av Kungl. Maj:t eller av förmyndarregeringar i hans 

namn, medan ett fåtal har författats av landshövdingen. De flesta skrevs i bör-

jan och slutet av perioden, medan förekomsten är mer fragmentariska under 

1650- och 1660-talen. Orsaken att Offerdals kyrkoarkiv nyttjas för att belysa 

prästernas besvärspunkter är densamma som för Ekdahlska samlingen. Inte 

heller i detta fall går det att fastställa huruvida alla resolutioner som den 

svenska centralmakten utfärdade för prästerna del, finns bevarade i detta kyr-

koarkiv.166 Det är dock ett rimligt antagande att skrivelser som har sparats i 

kyrkan i Offerdal var av betydelse för det jämtländska prästerskapet, det vill 

säga att de bekräftade olika villkor och privilegier. Trots att det alltså utifrån 

detta källmaterial inte går att fastställa hur många suppliker och besvär land-

skapets kyrkliga tjänare skrev, bör ändå de som finns bevarade belysa relatio-

nen mellan dem och den svenska centralmakten. Dels är resolutionerna kro-

nologiskt spridda över flera decennier, vilket ger en möjlighet att undersöka 

förändringar över tid, och dels är det troligt att innehållet var viktigt för präs-

terna. Då antal resolutioner är ringa kommer dessa inte att kvantifieras, utan 

endast analyseras kvalitativt. 

 

166 I samband med att jämförelsen mellan Riksregistraturet och Ekdahlska samlingen gjordes för att 

säkerställa att det inte i någon större utsträckning saknades resolutioner rörande böndernas 

klagomål, eftersöktes även skrivelser till prästerna i Jämtland. I Offerdals kyrkoarkiv finns tre 

stycken resolutioner från 1660-talet bevarade, två från 1660 och en från 1668. Vid genomgången av 

Riksregistraturet hittades dessa, men även ytterligare en från 1660. Se Riksregistraturet 1523 – 1718 

(RR) vol. B:335 Skrivelse från Hedvig Eleonora till prästerskapet i Jämtland 3/3 1660. Drottningen 

skrev dock inte bara till de jämtländska prästerna denna dag, utan hon utfärdade ett antal skrivel-

ser till prästerskapet i olika områden. Budskapet till prästerna i Jämtland den 3 mars var att de uti-

från dessa tiders svåra villkor var tvungna att låta sina egna drängar bli soldater. Om de inte kunde 

övertalas till detta skulle landshövdingen se till att det skedde med tvång. Alla resolutioner som 

den svenska centralmakten utfärdade som svar på det jämtländska prästerskapets besvärspunkter 

finns således inte i Offerdals kyrkoarkiv, men de som bevarades där torde vara av betydelse för 

prästernas ställning. Se även Bilaga 3. 
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Införlivandet och det jämtländska lokalsamhällets möjligheter att påverka 

övergången till Sverige, kommer även att belysas genom landstingsprotokoll 

mellan 1646 – 1677. För att undersöka landsting som hölls i Jämtland från 

statsskiftet och framåt ska i första hand Jämtlands läns fornskriftsällskaps ar-

kiv på Landsarkivet, Östersund, användas. Där finns avskrifter av kända pro-

tokoll från landsting i landskapet och från ovan nämnda tidsperiod är arton 

stycken bevarade. Det möte som hölls 1646 finns dock inte beskrivet i forn-

skriftsällskapets arkiv, utan det har excerperats från Ekdahlska samlingen. 

Protokollen är spridda över tid och dessutom är sex av dem från 1665, vilket 

naturligtvis måste beaktas vid genomgången. Det är rimligt att det saknas 

protokoll från landsting som genomfördes under denna tidsperiod. Trots det-

ta kommer en undersökning av befintliga landstingsprotokoll att belysa, i vil-

ken utsträckning detta forum användes av centralmakten respektive lokal-

samhället i samband med införlivningen av Jämtland. Dessutom kommer 

protokollen att visa vilka ärenden som dessa två parter ansåg vara betydelse-

fulla i samband med övergången till Sverige. Det som togs upp på landstingen 

kommer att delas in i rättsliga aspekter, både civil- och brottmål, men även i 

ärenden där centralmakt och lokalsamhälle interagerade. De senare kommer 

sedan också att kategoriseras utifrån de principer som nyttjas för källmaterial 

på central och regional nivå. 

Slutligen kommer också den verksamhet som bedrevs på tre lokala ting, 

nämligen Undersåker, Hammerdal samt Revsund, att undersökas för att mer 

i detalj kunna analysera hur statsskiftet och en allmän statsbildning blev syn-

ligt på lokal nivå. Genom att använda domböcker från dessa tingslag kommer 

även geografiska skillnader inom Jämtland att kunna belysas. Undersåker 

gränsade mot Norge och det dansk-norska riket, medan Hammerdal var pla-

cerat i landskapets norra delar och angränsade bland annat mot Ångerman-

land. Revsund däremot låg i söder och på andra sidan landskapsgränsen 

fanns Medelpad. Valet av dessa innebär att det blir möjligt att se om närhet 

antingen till Norge eller Sverige påverkade invånarnas agerande. Det kom-

mer även att genomföras en komparation med tinget i Njurunda, Medelpad, 

vilken kan förväntas synliggöra eventuella likheter och skillnader i den svens-

ka centralmaktens förhållningssätt mot dessa landskap. 

Domböcker från ovan nämnda tingslag finns utgivna i tillförlitliga utgåvor. 

Landsarkivet i Östersund har tillsammans med Jämtlands läns fornskriftsäll-

skap gett ut digitala textutgåvor av protokoll från de tre jämtländska tingsla-

gen, vilka ligger till grund för genomgången.167 Dessa tar vid där Jämtlands 

 

167 "Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649 – 1690", Källor till Jämtlands och Härjedalens historia 

utgivet digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap, pdf-dokument, 
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domböcker och landstingsprotokoll IV, 1647 – 1648 slutar. I de tre utgåvorna har i 

första hand domböcker i Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv vid Lands-

arkivet, Östersund, använts, men om protokoll saknas där har renoverade 

domböcker från Svea hovrätt nyttjats. I samband med excerpering och ren-

skrivning av originalhandlingar finns det alltid utrymme för vissa felaktiga 

tolkningar av texten. I den mån detta har skett påverkas dock inte resultatet i 

denna undersökning, då kontexten av ett ärende går att uttolka även om vissa 

enstaka ord eller bokstäver har excerperats fel. Dessutom ger dessa digitala 

renskrivningar möjligheter att analysera en stor mängd protokoll, vilket gör 

att tydligare mönster kan ses. 

Gällande Njurunda tingslag har en renskrivning av Algot Hellbom an-

vänts. Han har i samarbete med Medelpads Fornminnesförening gett ut tings-

protokoll från Njurunda mellan åren 1609 – 1699.168 Precis som i ovan nämnda 

utgåvor har han nyttjat originaldomböcker som för Njurundas del finns på 

Landsarkivet, Härnösand. Han har också använt renoverade domböcker från 

Svea Hovrätt, men delvis på ett annat sätt. Förutom att dessa renovationer har 

fått ersätta protokoll som saknas i originaldomböcker, har de även införts som 

tillägg när kompletterande fakta kunnat tillföras. I min undersökning har jag 

dock enbart beaktat renovationer från Svea hovrätt då protokoll från ting i 

Njurunda har saknats, inte när de har använts för att innehållet har avvikit 

från originaldomböcker. Detta innebär att tingslagen i Jämtland och Njurunda 

har excerperats på liknande sätt. Precis som ovan nämnda renskrivningar 

finns även för Njurundas del utrymme för felaktiga tolkningar av enstaka ord, 

men detta hindrar inte att kontexten framgår. 

Avhandlingens disposition 

Innan det jämtländska statsskiftet efter freden i Brömsebro undersöks, vänds 

blicken mot andra landskap och områden som hamnade under svenskt styre 

under denna tidsperiod. Införlivades de som delar av det svenska riket eller 

som provinser i väldet? Detta kommer att belysas med hjälp av tidigare forsk-

ning i kapitlet Sveriges territoriella expansion under tidigmodern tid. I Den svenska 

konglomeratstaten och Jämtland analyseras centralmaktens politik åren närmast  

 
red. Karin Bark, Östersund 2013; "Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649 – 1690", Källor till 

Jämtlands och Härjedalens historia utgivet digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns 

fornskriftsällskap, pdf-dokument, red. Georg Hansson, Östersund 2010; "Revsunds tingslags dom-

boksprotokoll 1649 – 1700", Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utgivet digitalt av Lands-

arkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap, pdf-dokument, red. Ingegerd 

Richardsson, Östersund 2011. 

168 Tingsprotokoll för Njurunda: 1. Ur Medelpads domböcker 1609 – 1672, 2: Ur Medelpads domböcker 1673 – 

1699, red. Algot Hellbom, Stockholm 1982, 1983. 
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efter statsskiftet, vilket ska visa om landskapet blev en provins i väldet eller 

en del av det svenska riket. Genomgången ska även synliggöra i vilken ut-

sträckning åtgärder initierades av att det var ett erövrat område som skulle 

införlivas, eller om det även fanns inslag av allmän statsbildning. För att kun-

na undersöka detta görs en komparation med Ångermanland och Medelpad 

som kom att tillhöra samma län som Jämtland efter freden i Brömsebro. Kapit-

let Den svenska överhetens närvaro i Jämtland belyser hur centralmakten mani-

festerade sig i landskapet efter 1645 och hur detta förändrades över tid. Cen-

tralmakt och allmoge utreder vilka möjligheter bönderna hade att påverka i 

samband med statsskiftet och under kommande decennier. I Centralmakt och 

prästerskap genomförs en liknande genomgång, men med fokus på prästerna 

i Jämtland. Genom att nyttja domböcker mellan 1647 – 1685 från tre jämtländ-

ska tingslag i kapitlet Centralmakt och lokalsamhälle på tinget, kommer statsskif-

tets påverkan på lokal nivå att analyseras. Genom att göra en jämförelse med 

Njurunda tingslag i Medelpad, kommer det också att synliggöras om föränd-

ringar i relationen mellan centralmakten och invånare enbart berodde på in-

förlivning eller om även allmän statsbildning inverkade. Jämtlands övergång 

till Sverige efter freden i Brömsebro 1645, sammanfattas och tolkas slutligen 

med hjälp av avhandlingens teoretiska ramar i det avslutande kapitlet Mildhet 

och saktmod – en sammanfattande diskussion. 
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Sveriges territoriella expansion under tidig-

modern tid 

Under tidigmodern tid var det inte bara Jämtland som tillföll Sverige, utan 

även ett antal andra områden blev en del av statsbildningen. Detta kapitel 

kommer att fokusera på den politik som den svenska centralmakten bedrev 

initialt mot de senare i syfte att införliva dem. Med hjälp av denna genomgång, 

vilken utgår från tidigare forskning, ska det synliggöras vilka åtgärder som 

vidtogs i samband med statsskiften för att göra dessa territorier till delar av 

det svenska riket eller provinser i väldet. I metodavsnittet framkom att lag 

och rätt samt riksdagsrepresentation var viktiga förutsättningar för att bli en 

del av riket, men även administration, religiösa frågor samt ekonomiska för-

hållanden som handel, tullar och skatter inverkade på relationen mellan över-

het och lokalsamhälle. Tillsammans med den kommande undersökningen av 

det jämtländska statsskiftet, ska denna genomgång bidra till en förståelse för 

de införlivningsåtgärder som initierades i områden som bytte statstillhörighet. 

Detta ska sedan relateras till den allmänna statsbildning som samtidigt fort-

löpte i alla territorier som den som den svenska centralmakten kontrollerade, 

för att på så sätt kunna analysera om och i så fall hur dessa två processer sam-

verkade i samband med statsskiften. 

 

Östersjöprovinserna 

När områden på andra sidan Östersjön blev en del av Sverige påverkade pre-

cis som i övriga territorier lokala förutsättningar. Förutom detta var det även 

av betydelse hur dessa hade kommit under svensk besittning, det vill säga om 

de hade erövrats militärt eller om det handlade om en fredlig underkastelse. 

Områden som hade vunnits genom krig ansågs ha förlorat sina ärvda rättig-

heter, medan de som hamnade under svensk överhet genom avtal kunde räk-

na med bibehållna privilegier. Detta medförde att styret över Östersjöprovin-

serna delades i olika administrativa enheter där förhållandena delvis kom att 

skilja sig åt. Ett liknande mönster återfanns även i städer. Exempelvis innebar 

Revals överenskommelse med den svenska centralmakten om beskydd att 

borgarna fick behålla sina tidigare villkor, medan den militära erövringen av 

Narva medförde förändringar i både förvaltning och privilegier för stadens 

invånare. Gränsdragningen mellan dessa två typer av territorier var dock till 

viss del flytande. Över tid likriktades exempelvis adelns privilegier i det er-

övrade Livland med villkor som fanns i Estland, vilket var ett område som 
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hade anslutits genom avtal.169 Ytterligare en faktor som påverkade införlivan-

det av områden var vem som kontrollerade den svenska statsbildningen. När 

det fanns en stark kungamakt bedrevs det oftast en mer långtgående homoge-

nisering, medan förmyndarregeringarnas högaristokrati i större utsträckning 

strävade efter att låta gamla strukturer leva kvar. Detta berodde främst på 

möjligheten för den svenska högadeln att erhålla förläningar i området med 

samma fördelaktiga villkor som den baltiska adeln.170 

Trots nämnda diskrepanser framkommer vissa likheter i samband med in-

förlivandet av baltiska provinser. Framför allt fanns det i alla dessa områden 

en inflytelserik lokal elit som centralmakten var tvungen att ta hänsyn till. 

Furstendömet Estland hade bildats när adeln i några av de tidigare ordensta-

terna slöt ett avtal med den svenska kronan. Provinsen styrdes av en general-

guvernör som samarbetade med ett självrekryterande lantråd bestående av 

tolv medlemmar från den lokala adeln. Tillsammans utgjorde dessa aktörer 

också den högsta rättsinstansen i Estland. I övrigt bevarades lagar, privilegier 

och rättigheter som hade existerat före övergången till Sverige. Samma för-

hållanden kom att råda i Reval där stadens borgerskap fick behålla sina tidi-

gare villkor. Detta innebar att ridderskapets och städernas råd besatte stor 

makt när det gällde det lokala styret. När övriga baltiska områden införliva-

des skapade centralmakten egna administrativa och geografiska enheter av 

dessa. Hertigdömet Livland inrättades då ytterligare delar av ordenstaten 

hamnade under svensk överhet genom erövring och precis som Estland kom 

det att styras av en generalguvernör. Initialt hade adeln svårt att få sina privi-

legier bekräftade, men under drottning Kristinas förmyndarregering erhöll 

ridderskapet villkor som liknade de estländska. Detta befäste deras lokala 

makt och dessutom skapades ett antal ämbeten samt en lantdag enbart för 

dem. När det däremot gällde borgarna i huvudorten Riga var de välbärgade 

och hade ett väl utvecklat självstyre, vilket var något överheten tvingades ta 

hänsyn till redan i samband med övergången till Sverige. Även på Ösel lyck-

ades den lokala aristokratin bevara sin särställning. Administrativt tillhörde 

ön Livland och styrdes av guvernören i Riga. Endast i undantagsfall sände 

adel eller borgare i dessa områden representanter till Sveriges riksdag.171 

 

169 Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen Provinsen bortom havet. Estlands svenska historia 1561 – 1710, Stock-

holm 2013, sid. 36ff., 55ff., 325. Gällande förhållandena i Narva i samband med övergången till 

svenskt styre, se Jaak Naber Motsättningarnas Narva. Statlig svenskhetspolitik och tyskt lokalvälde i ett 

statsreglerat samhälle 1581 – 1704, Uppsala 1995.  

170 Tarkiainen (2013) sid. 327f. Dessa tankegångar initierades först av Jerker Roséns i samband med 

diskussioner kring provinspolitiken under Sveriges stormaktstid, se Rosén 1946.  

171 Gustafsson (2008:b) sid. 16ff., (2016) sid. 12ff.; Tarkiainen (2013) sid. 79ff., 125f., 325f. 
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Ställningen för övriga ständer var generellt sett sämre än i det svenska ri-

kets ursprungliga områden. I Sverige hade prästerna tillträde till riksdagen, 

de agerade som språkrör för centralmakten genom att läsa upp förordningar 

från predikstolen, de fick lön i form av tionden och genom stiftpartikularis-

men var de en skyddad ämbetsmannagrupp. I baltiska områden levde dock 

det tyska systemet vidare, där superintendenter med begränsad makt styrde 

tillsammans med konsistorier bestående av bland annat adel och borgare. 

Prästerna kunde oftast inte allmogens språk och något kyrkligt tionde togs 

inte ut. Istället hade prästerskapet livegna bönder som arbetade för dem. Den 

största skillnaden mellan det svenska riket och de baltiska provinserna fanns 

dock bland allmogen. I områdena på andra sidan Östersjön var bönder liveg-

na och trots att en del av skatten betalades i naturaprodukter eller pengar, var 

det dagsverken som var mest betungande. Denna struktur fortlevde även un-

der svensk tillhörighet. Vare sig präster eller bönder från dessa provinser ha-

de säte i den svenska riksdagen.172 

Införlivningen av baltiska provinser ledde således inte till några större för-

ändringar på central, regional eller lokal nivå, utan tidigare strukturer fick 

fortleva. För att representera kungen och styra dessa områden tillsattes dock 

generalguvernörer. Ständerna fick behålla sina tidigare villkor, något som 

bland annat ledde till att maktstrukturen med en stark och inflytelserik lokal 

adel bevarades. Den svenska centralmakten hade således inga ambitioner att 

införliva de baltiska provinserna till det svenska riket, utan de inkorporerades 

som delar av väldet. 

När Ingermanland och Kexholms län tillföll Sverige efter freden i Stolbova 

1617, vidtog centralmakten delvis andra åtgärder för att införliva dessa. Ad-

ministrativt styrdes även de av en generalguvernör. Först hamnade Inger-

manland och Kexholms län under samma guvernement som Livland, men 

1642 bildade de ett eget. En skillnad i det första området var att ridderskapet 

inte var lika talrikt och välorganiserat som i de baltiska provinserna, främst 

beroende på att många ryska adelsmän hade flytt till Ryssland. Dessutom ha-

de en stor del av den kvarvarande lokala eliten redan före 1617 övergått i 

svensk tjänst, vilket innebar att många blev centralmaktens ämbetsmän efter 

övergången. Som belöning för sina insatser erhöll de omfattande donationer 

och fick tillträde till det svenska riddarhuset, något som knöt dem ännu när-

mare den svenska kronan.173 Trots detta hade även ridderskapet i Ingerman-

land viss regional politisk makt genom de lantdagar som hölls i provinsen. På 

 

172 Tarkiainen (2013) sid. 321ff. 

173 Kepsu (2014) sid. 48f., 60; Gustafsson (2016) sid. 15. 
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dessa möten deltog generalguvernören som representant för den svenska cen-

tralmakten och där diskuterades exempelvis ekonomiska, militära samt ad-

ministrativa frågor.174 På lokal nivå bibehölls förvaltningen och de ämbeten 

som fanns före statsskiftet. Kasper Kepsu menar att lokalförvaltningens funk-

tion i Ingermanland skiljde sig förhållandevis lite från den ordning som rådde 

i det svenska riket, trots att organ och ämbeten benämndes olika. När det där-

emot handlade om strukturer för beskattning, härstammade dessa från den 

ryska tiden och de uppvisade stora skillnader gentemot Sverige. Grunden för 

resursuttaget var så kallad arvning, vilket innebar att skatten omprövades 

varje år. Trots detta gjordes inga försök till likriktning med förhållanden i det 

svenska riket, utan resurser fortsatte att utvinnas enligt tidigare villkor.175 

Rättsväsendet i Ingermanland och Kexholms län hade däremot inte sam-

ma starka tradition som den övriga lokala förvaltningen. Detta medförde att 

det inte fanns en struktur som den svenska överheten var tvungen att beakta 

och ta hänsyn till i samband med övergången. Bristen på rättspraxis, tillsam-

mans med att ryska rättstjänare troligtvis hade lämnat provinsen och att den 

var glest befolkad, innebar att centralmakten såg fördelar med att omedelbart 

införa svensk lag och judiciell ordning.176 Vid fredsslutet var religionsutöv-

ningen i området splittrad och ett stort antal invånare bekände sig till den 

ortodoxa tron. Fördraget från freden garanterade inte religionsfrihet, men den 

svenska centralmakten gjorde vissa undantag för att exempelvis ortodoxa 

borgare skulle stanna kvar. Överheten strävade dock efter att införa den lut-

herska läran och en effektivisering av kyrkoadministrationen påbörjades. Ini-

tialt lades både Ingermanland och Kexholms län under Viborgs stift, men 1641 

fick det förstnämnda en egen superintendent.177 

Ingermanland och Kexholms län behandlades således annorlunda än bal-

tiska provinser. På regional nivå knöts delar av den lokala adeln till den nya 

centralmakten och rättsligt infördes svensk organisation och lagstiftning. 

Dessutom vidtogs vissa åtgärder gällande religiösa förhållanden. Precis som 

i baltiska territorier styrdes de dock av en generalguvernör och ständerna sak-

nade riksdagsrepresentation. Ingermanland och Kexholms län kan således ka-

raktäriseras som en mellankategori av områden som tillfördes Sverige. Det 

första pekar mot att de införlivades i det svenska riket, medan det senare 

tyder på att de blev provinser i väldet. Detta visar att den svenska överheten 

 

174 Kepsu (2014) sid. 70f.; Gustafsson (2016) sid. 14. 

175 Kepsu (2014) sid. 59. 

176 Kepsu (2014) sid. 62; Eng (2001), sid. 69; Gustafsson (2008:b) sid. 19. 

177 Kepsu (2014) sid. 50f.; Gustafsson (2008:b) sid. 19. 
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inte följde en färdig modell när Östersjöprovinserna skulle inkorporeras, utan 

lokala förutsättningar påverkade hur långtgående integrationen blev. 

 

Områden i Tyskland 

Tyska territorier som blev en del av Sverige i samband med den Westfaliska 

freden år 1648, hade en annan ställning än Östersjöprovinserna genom att de 

efter övergången fortfarande var en del av det tysk-romerska riket. Den svens-

ka regenten styrde dessa områden som en tysk hertig underställd kejsaren, 

vilket bland annat innebar att så kallade tyska friheter och ständers, främst 

adelns, starka ställning upprätthölls. Trots detta fanns skillnader i relationen 

till den svenska överheten även mellan tyska territorier. Exempelvis kontrol-

lerade centralmakten militär- och finansväsendet i Bremen-Verden genom 

Krigs- och Kammarkollegiet i Stockholm, men även genom att tillsätta egna 

ämbetsmän. Däremot fortsatte kyrklig och rättslig verksamhet att styras efter 

tidigare regelverk och traditioner. Den svenska centralmakten hade dock den 

högsta domsrätten i de tyska områdena genom en särskild överdomstol i Wis-

mar. Inte heller i dessa provinser gavs invånarna säte och stämma på den 

svenska riksdagen.178 Tyska områden som tillföll Sverige efter den Westfalis-

ka freden blev således en del av det svenska väldet. 

 

Gotland 

Gotland kom precis som Jämtland att tillhöra Sverige efter freden i Brömsebro 

år 1645. Instruktionen till den nyutnämnda landshövdingen, vittnar om en 

strävan efter att genomföra långtgående åtgärder för att införliva landskapet 

administrativt, rättsligt, ekonomiskt och kyrkligt. Denne uppmanades att resa 

runt på ön för att informera sig om hur förvaltning, tullar, skattesystem, kyrka 

och rättsväsendet fungerade, för att sedan införa en svensk ordning. När det 

gällde de lokala ämbetsmännens funktioner initierades inte några omedelbara 

förändringar. Övergången till svenskt styre innebar dock en kvantitativ ök-

ning av lokala tjänstemän, speciellt inom tullväsendet. Den ökade närvaron 

av centralmaktens representanter märktes även militärt genom att antal sol-

dater vid garnisonen steg markant.179 Efter statsskiftet ersattes exempelvis 

fogdar och tulltjänstemän av personer som främst härstammade från områ-

den i det svenska riket. Före 1645 företräddes tingslagen av så kallade tings-

domare med en stark förankring i lokalsamhället. I samband med övergången 

till Sverige avsattes dessa lokala förtroendemän och istället tillsattes en 

 

178 Gustafsson (2008:b) sid. 15ff.; Villstrand (2011) sid. 314. 

179 Lerbom (2003:a) sid. 33, 37f. 
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kategori som liknade länsmän, vars arbetsuppgifter i större utsträckning in-

lemmades i den statliga förvaltningen.180 Gällande politisk representation på 

central nivå beslutade riksrådet i november 1646 att Gotland skulle få skicka 

representanter till riksdagen. Detta skedde redan till 1647 års riksdagsmöte.181  

Vid övergången till Sverige beskattades inte bönder på Gotland enskilt, 

utan skatter fördelades inom tingslagen enlig en sämjeprincip som medförde 

årliga variationer för hushållen. Detta system bibehölls initialt efter statsskif-

tet och trots att vissa extraskatter togs ut, ökade inte resursuttaget nämnvärt. 

I början på 1650-talet genomförde dock den svenska överheten en reform som 

innebar att skatten istället lades på enskilda hemman. Ett resultat av detta blev 

en större kontroll över lokalsamhället genom att ägande och beskattning ned-

tecknades för varje gård i jordeböcker.182 De gotländska bönderna bedrev ock-

så handel och vid statsskiftet infördes svenska tullar, men för varor som inte 

fanns i tullordningen gällde tills vidare tidigare föreskrifter. För att så stor del 

av handeln som möjligt skulle ske via Visby förbjöds 1646 dessutom köpen-

skap via lanthamnar. Trots försök till olika regleringar, menar Jens Lerbom att 

den gotländska allmogens anknytning till ett nordeuropeiskt handelsnät inte 

påverkades i någon större utsträckning av statsskiftet.183 

Judiciellt infördes svensk lag och rätt. Landsting och settingsrätter avskaf-

fades, istället inrättades tre stycken tredingsrätter som tillsammans utgjorde 

en domsaga. Överklaganden skulle ställas till lagmansrätten eller Svea hov-

rätt. Enligt Lerbom innebar införandet av en svensk rättsordning också en 

rumslig centralisering av domstolar, från små ting som hölls nära invånarna 

till större rättsliga enheter. Det skedde även en tidsmässig likriktning då det 

skulle hållas tre tingsförhandlingar årligen.184 Vissa nya tjänstemän tillsattes 

även inom rättsväsendet, exempelvis utsågs gevaldiger som agerade åklagare 

och efterspanade kriminella tillsammans med profosser. I tredingsrätter döm-

de tolvmannanämnder som direkt blev en fast församling av relativt välbär-

gade husbönder.185 

Den kyrkliga verksamheten, slutligen, skulle anpassas efter förhållandena 

i riket och den nya överheten påbjöd att svensk kyrkoordning ovillkorligen 

skulle gälla. Superintendenten skulle avsättas om han kom från Danmark och 

 

180 Lerbom (2003:a) sid. 38ff. 

181 Lerbom (2003:a) sid. 93f. 

182 Lerbom (2003:a) sid. 43f., 46. 

183 Lerbom (2003:a) sid. 44f. 

184 Lerbom (2003:a) sid. 46f., 51f.  

185 Lerbom (2003:a) sid. 51ff. 
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inte var fast bosatt på ön, vilket också gällde prästerskapet. Kyrkliga företrä-

dare som var bofasta och visade trohet till den svenska överheten kunde dock 

få stanna kvar. Präster uppmanades också att skicka sina söner till Uppsala 

för studier, även om de redan påbörjat sin utbildning i Danmark.186 I prakti-

ken var dock de åtgärder som genomfördes rörande kyrkliga förhållanden 

sporadiska under de första decennierna efter övergången. Superintendenten 

stannade kvar på sin post och han erhöll en svensk fullmakt. Efter hans död 

1656 kom dock detta ämbete att besättas av personer som härstammade från 

det svenska riket. Även prästerskapet på Gotland fick behålla sina ämbeten 

och under öns första halvsekel som svensk riksdel, hade ytterst få präster sitt 

ursprung från rikets övriga delar. Inte heller införskaffades initialt svenska 

kyrkoböcker i någon större utsträckning till gotländska kyrkor. Den svenska 

kyrkoordningen tycks dock ha följts i rättsligt hänseende, men inte ceremoni-

ellt. Det var först från och med 1680-talet som en likriktning av kyrkoceremo-

nier påbörjades.187 

Jämfört med Östersjöprovinserna och tyska områden införlivades Gotland 

således på ett helt annat sätt. Trots att inte alla ambitioner den svenska cen-

tralmakten hade i samband med övergången kunde fullföljas, genomfördes 

ett stort antal åtgärder på central, regional och lokal nivå. Detta ledde till att 

landskapet administrativt, rättsligt, ekonomiskt och delvis även kyrkligt, blev 

en väl integrerad del av det svenska riket.  

 

Halland 

Medan övriga områden som Danmark avstod 1645 bytte tillhörighet för alltid, 

avträddes Halland formellt på 30 år som pant för att freden skulle efterlevas. 

Efter detta skulle landskapet återigen tillfalla Danmark. Den särställning som 

Halland intog innebar att det uttrycktes tydligt att "inbyggare adel och oadel/ 

andlig och werldslig/ borgare och bönder/ blifwe regerit och forsuarit/ veed 

deris gamble Privilegia och friiheder kirche ordinants, dansche laug och 

rett".188 Formulering medförde att införlivandet av landskapet kom att avvika 

från andra områden som erövrades vid denna fred. 

I samband med att fästningarna i Halmstad och Varberg överlämnades 

och besattes av svenska trupper, avlade invånarna i Halland trohetseden till 

den nya överheten. De som inte ville stanna kvar skulle sälja sin egendom och 

 

186 Lerbom (2003:a) sid. 57. 

187 Lerbom (2003:a) sid. 58f. 

188 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645 § XXVI, Konungens i 

Danmark pant- och försäkringsbrev på Halland. 
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lämna landskapet inom det närmaste året. Fogdar fick inte behålla sina ämbe-

ten, men de kunde bo kvar om de avlade ed. Beträffande adelsmän skulle de 

som ville stanna i landskapet svära trohet till den svenska drottningen. De 

som hade jord både i Halland och i Danmark kunde dock befrias från detta, 

under förutsättning att de bosatte sig på sina danska gods. Oavsett om de val-

de att stanna kvar eller inte fick de behålla sina tidigare danska privilegier och 

villkor på jordinnehavet i Halland. De åtgärder som den svenska centralmakt-

en vidtog initialt efter statsskiftet var sporadiska, istället låg fokus på att samla 

in uppgifter om exempelvis landskapets skatter, avgifter och arbetsprestatio-

ner. Detta medförde att tidigare fogdar tillfälligtvis fick stanna kvar på sina 

poster för att ta hand om årets uppbörd, samtidigt som nyförordnade lokala 

ämbetsmän fick en möjlighet att sätta sig in i halländska förhållanden. Något 

som dock genomfördes omedelbart var att Otto Sperling utsågs till guvernör 

över de tre län som landskapet varit indelat i under dansk tid. Dessutom lades 

Halland kyrkligt under Göteborgs superintendentia.189 

I början av 1646 utsågs en kommission vars uppgift var att utreda hur re-

lationen till Halland skulle se ut. Den skulle bland annat undersöka garniso-

nerna i Halmstad, Varberg samt Laholm, rättegångsväsendet, resursuttaget, 

handeln och vilka privilegier adeln i landskapet hade. Dessutom fick kom-

missionen i uppdrag att underrätta befolkningen att Halland lydde under su-

perintendenten i Göteborg. Barn och ungdomar skulle avrådas från att stude-

ra vid skolor i Danmark, istället borde deras undervisning bedrivas vid ut-

bildningsanstalter i Sverige. Om så skedde kunde de i framtiden få ämbeten i 

både Halland och svenska områden.190 Resultatet av kommissionens arbete 

blev att landskapet i stor utsträckning införlivades efter fredsfördragets for-

mulering, vilket således medförde att invånarna fick behålla sina tidigare dan-

ska privilegier och villkor. Detta innebar samtidigt att landskapets ständer in-

te erhöll representation på den svenska riksdagen.191 

Inom den civila administrationen genomfördes dock förändringar. Som 

nämndes ovan tillsattes en guvernör över landskapets tre tidigare danska län, 

något som ändrades 1648 då Halland kom att bilda ett generalguvernement 

tillsammans med Västergötland, Värmland och Dal. Lokala ämbetsmän som 

fogdar och borgmäster som utsågs efter 1645, kom dessutom i stor utsträck-

ning från områden i Sverige. Inom den kyrkliga verksamheten skedde inga 

 

189 Jerker Rosén "Hallands försvenskning", Hallands historia II, Halmstad 1959, sid. 30ff., 37. 

190 Rosén (1959) sid. 30ff., 37. 

191 Rosén (1959) sid. 68. Trots att de halländska ständerna inte fick säte på den svenska riksdagen för-

rän 1662, utnyttjade prästerskapet sin tillhörighet till Göteborgs stift och lämnade in riksdagsbesvär 

redan 1649. Se Lerbom (2008) sid. 114.  
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större förändringar, förutom att landskapet hamnade under ett svenskt super-

intendentia. Den tidigare danska kyrkoordningen skulle gälla och prästerna 

fick även fortsättningsvis njuta av sin vanliga rätt samt sina gamla friheter. 

Som framkom tidigare skulle dock landskapets ungdomar studera vid skolor 

i Sverige, något som medförde två saker. Dels skulle skatter som invånarna 

utgjorde för att finansiera studier hädanefter betalas till Göteborgs trivialskola, 

och dels utsågs många personer som exempelvis hade studerat vid Uppsala 

universitet till präster i Halland efter 1645.192 

Efter statsskiftet gällde fortfarande dansk lag i Halland, men till landsdo-

mare utsågs den svenska adelsmannen Göran Sparre. Landskapet lades under 

Göta hovrätt, vilken dock skulle döma efter dansk lag i ärenden som hänsköts 

dit.193 Den svenska centralmakten införde också en del ekonomiska föränd-

ringar i Halland efter 1645. Exempelvis fokuserades på städer och köpenskap 

för att knyta dessa till en svensk handelsstruktur. Tullar infördes mot dansk-

norska områden, handeln med Sverige underlättades och dessutom förbjöds 

både landsköp samt bondeseglation. Allmogen skulle fortsätta utgöra de skat-

ter och resurser som tidigare betalats till den danska överheten. Gällande ut-

skrivningar skedde dessa initialt på samma sätt som före 1645. Den svenska 

centralmakten erbjöd dock bönderna att mot viss ersättning köpa sig fria från 

detta och från vissa extra gärder, skjutsfärder samt dagsverken. Efter förhand-

lingar kom parterna överens om att allmogen skulle erlägga 15, 18 eller 20 

daler silvermynt per hemman och år för att slippa dessa utlagor.194 

Det står således klart att införlivandet av Halland påverkades av att land-

skapet enligt fredsfördraget skulle återbördas till Danmark-Norge efter 30 år. 

Jämfört med Östersjöprovinserna infördes det dock ett antal åtgärder på cen-

tral, regional och lokal nivå som anpassade förhållanden i Halland till det 

svenska riket. Trots detta blir ändå slutsatsen att landskapet införlivades som 

en provins i väldet, då varken svensk lag infördes eller att ständerna gavs till-

träde till riksdagen. Efter freden i Roskilde 1658 lades Skånelandskapen och 

Halland under ett generalguvernement med fem underställda landshövding-

ar, något som innebar att bytet av statstillhörigheten i dessa landskap kom att 

bindas samman.195 

 

 

 

192 Rosén (1959) sid. 44ff., 56f., 61f. 

193 Rosén (1959) sid. 56, 60f.  

194 Rosén (1959) sid. 40, 44, 50ff. 

195 Rosén (1959) sid. 77. 
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Skånelandskapen 

Trots att det skulle ha inneburit stora fördelar att göra Skånelandskapen till 

en fullvärdig del av det svenska riket, exempelvis försvarsstrategiskt och eko-

nomiskt, blev så inte fallet. Traktaten efter freden i Roskilde år 1658 stipulera-

de att dessa provinser skulle få behålla sina gamla lagar, privilegier och frihe-

ter, under förutsättning att de inte stred mot svenska fundamentallagar. Det 

slogs dock fast att i framtiden var en frivillig övergång till svensk lag möjlig. 

Enligt Harald Gustafsson visar initiala kontakter att den svenska överheten 

inte hade en tydlig strategi gällande övertagandet av landskapen, utan att den 

utformades genom förhandlingar. En kommission som sändes till Skåne för 

att ta emot undersåtarnas trohetseder fick också i uppdrag att undersöka om 

den skånska adeln ville tillhöra det svenska riddarståndet. På ett utskottsmöte 

i Göteborg där representanter från rikets ständer deltog, diskuterades dessut-

om om de nyvunna landskapen skulle styras efter gamla lagar och privilegier 

eller om svensk konstitution och sedvana skulle införas. I april 1658 träffade 

den utsända kommissionen adel från Skånelandskapen och Halland för att 

förhandla om införlivande. Mötet resulterade inte i några besked huruvida 

landskapen skulle bli delar av riket eller provinser i väldet, men trots detta 

lades området under en generalguvernör. Den senare ansvarade för civil för-

valtning och han var också den högsta militära befälhavaren över Skåneland-

skapen och Halland.196 Förvaltningsmässigt kom alltså detta område att ut-

göra en geografisk enhet som exempelvis Estland och Livland. 

Innan ytterligare åtgärder vidtogs anfölls Sverige av Danmark-Norge och 

först efter freden i Köpenhamn år 1660 fortsatte införlivandet. En ny kommis-

sion tillsattes och 1662 hölls en lantdag i Malmö med ständerna från Skåne, 

Halland samt Blekinge. Redogörelsen för mötet kallas Malmö recess och den 

kan ses som en författning över hur relationen mellan dessa landskap och den 

svenska centralmakten utformades efter statsskiftet. Viss likformighet med ri-

ket förespråkades, exempelvis blev det tillåtet att använda svensk rätt där det 

saknades danska bestämmelser. Enligt Jens Chr. V. Johansen innebar detta, 

att svensk lag nyttjades parallellt med dansk på tingen långt före den infördes 

officiellt den 1 juli 1683.197 När det gällde ekonomiska förhållanden påbörjade 

centralmakten tidigt en likriktning efter rådande strukturer i det svenska riket. 

Exempelvis anpassades tullar, skatteuttag, militär rekrytering samt mått och 

vikt till rikets övriga delar. Invånarna i Skånelandskapen skulle dessutom ha 

samma rätt till ämbeten som andra inbyggare och ständerna gavs tillträde till 

 

196 Gustafsson (2008:b) sid. 21f.; Villstrand (2011) sid. 297; Rosén (1959) sid. 77ff. 

197 Johansen (2008) sid. 36ff. 
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riksdagen. För adelns del innebar detta att de fick behålla fördelaktiga danska 

privilegier, samtidigt som de fick politisk makt genom representation på den 

svenska riksdagen.198 

Den kyrkliga organisationen, slutligen, lämnades till stor del orörd i sam-

band med övergången till Sverige. Gudstjänster fortsatte efter tidigare dansk 

sedvana och prästerna fick behålla sina ämbeten, medan däremot svenska  

böndagar infördes tidigt. Det dröjde till mitten av 1680-talet innan en likrikt-

ning av den kyrkliga verksamheten påbörjades i Skånelandskapen. Detta in-

nebar exempelvis förändringar i gudstjänstceremonier, samt att svenska kyr-

koböcker och det svenska språket användes i allt större utsträckning.199 

Om den ställning som Ingermanland och Kexholms län erhöll efter över-

gången till Sverige kan betecknas som mellan riket och väldet, blev resultatet 

detsamma när Skånelandskapen bytte statstillhörighet. Det genomfördes ett 

antal åtgärder centralt, regionalt och lokalt för att anpassa landskapen till för-

hållanden i det svenska riket. Då den tidigare lagen behölls kan dock inte in-

förlivningen i riket betecknas som fullständig. 

 

Bohuslän 

Även Bohuslän tillföll Sverige i samband med freden i Roskilde år 1658. Till 

skillnad från Skånelandskapen som före statsskiftet varit en del av Danmark, 

hade det förstnämnda landskapet tillhört Norge. Trots att det fanns stora lik-

heter i de instruktioner som utfärdades i samband med övertagandet av dessa 

områden, avvek införlivandet av Bohuslän delvis från Skånelandskapen.200 

Det sändes även en kommission till det tidigare norska landskapet under 1658, 

bestående av den nytillträdde landshövdingen Harald Stake och sekreteraren 

Jacob Törnsköld. I den fullmakt som utfärdades framkommer bland annat att 

adeln skulle erbjudas att bli en del av det svenska adelsståndet, bönderna 

skulle hålla med knektar, militära förband uppsättas och svensk tullordning 

införas, medan handel från småhamnar skulle förbjudas till förmån för stapel-

städer. Dessutom blev Bohuslän en del av den ordinarie regionala förvalt-

ningen i Sverige, den kyrkliga organisationen hamnade slutligen under Göte-

borgs superintendentia och Karlstads stift, svenska stadsprivilegier skulle an-

vändas och en svensk landsdomare utsågs. Kommissionens instruktion fast-

slog dock att religion skulle utövas efter den gamla kyrkoordningen, samt att 

 

198 Gustafsson (2008:b) sid. 23f.; Villstrand (2011) sid. 297ff.; Sanders (2008) sid. 81ff. 

199 Alenäs (2003) sid. 31, 213ff.; Johansen (2008) sid. 43ff.; Villstrand (2011) sid. 301f. 

200 Åke Holmberg "Försvenskningstiden (1658 – 1718)", Bohusläns historia, red. Erik Lönnroth, Göteborg 

1963, sid. 195ff. 
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norsk lag även fortsättningsvis gällde.201 Liksom i Skånelandskapen avstanna-

de arbetet med att införliva Bohuslän på grund av att kriget återupptogs igen. 

Den fred som undertecknades i Köpenhamn den 27 maj 1660 bekräftade 

återigen att Bohuslän skulle tillhöra Sverige, samt att invånarna skulle få be-

hålla tidigare privilegier och lagar. Omedelbart efter fredsslutet placerade den 

svenska centralmakten militära trupper i landskapet som allmogen skulle un-

derhålla, vilket var betungande och orsakade många tvister.202 För Skåneland-

skapens del slogs riksdagsrepresentationen fast i Malmö recess 1662 och trots 

att de beslut som togs på detta möte enbart gällde Skåne, Blekinge samt Hal-

land, kom ledande principer också att införas i Bohuslän. Detta medförde att 

även det senare landskapet fick säte och stämma på riksdagen, att svensk lag 

inte infördes och att tidigare kyrkoordning även fortsättningsvis skulle an-

vändas. Precis som i Skånelandskapen introducerades svenskt mynt, mått och 

vikter.203 Även om fredsfördraget stipulerade att de bohuslänska undersåtar-

na skulle få behålla sina tidigare villkor, försökte landshövdingen bedriva viss 

likriktning utifrån förhållanden i det svenska riket. Exempelvis strävade han 

efter att tillsätta så kallade infödda personer som domare i underrätter och 

som fogdar. I fögderier där tidigare befallningsmän behöll sina ämbeten för-

sökte han tillsätta häradsskrivare som kunde föra räkenskaper på svenskt 

vis.204 

I den kommission som besökte Bohuslän 1662 dryftades införlivandet av 

landskapet bland annat på ett ständermöte i Uddevalla den 25 augusti. I kom-

missionärernas rapport framkommer exempelvis att den svenska överheten 

strävade efter att kyrkliga ämbeten skulle tillsättas med personer från det 

svenska riket. Prästutbildade från Bohuslän uppmuntrades däremot att söka 

sig till de delar av stiftet som tillhörde det svenska rikets ursprungliga område. 

Förutom detta skulle invånarna erlägga skjuts- och arbetspengar istället för 

tidigare måttliga naturaprestationer, lilla tullen introducerades och en höj-

ning av stora sjötullen genomfördes. Istället för utskrivningar vid behov gäll-

de ett årligt båtmanshåll, medan seglation och handel med främmande för-

bjöds. Det senare berörde allmogen och i en supplik till kommissionen fram-

höll den svårigheterna med att enbart försörja sig på jordbruk och boskaps-

skötsel. Bönderna menade att deras verksamhet måste kompletteras med fis-

ke, sjöfart och trävaruexport. Trots detta kunde inte centralmakten bevilja 

 

201 Holmberg (1963) sid. 198f., 203f. 

202 Holmberg (1963) sid. 206f. 

203 Holmberg (1963) sid. 222. 

204 Holmberg (1963) sid. 212. 
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någon bondeseglation.205 Även om lokala villkor dryftades på riksdagarna 

1664 och 1668 samt i en ny kommission 1669, infördes aldrig någon likformig-

het med det svenska riket inom lag och rätt, kyrkoverksamheten eller stän-

dernas privilegier förrän efter det skånska kriget i slutet på 1670-talet.206 

Bohuslän införlivades till stora delar enligt samma mönster som Skåne-

landskapen, men med vissa avvikelser. Exempelvis blev det första landskapet 

en del av den ordinarie regionala länsförvaltningen, istället för att hamna un-

der ett generalguvernement. De bohusländska ständerna fick tillträde till den 

svenska riksdagen, medan den tidigare lagen även fortsättningsvis kom att 

styra rättsutövningen. Detta medförde således att även Bohuslän intog en po-

sition mellan riket och väldet. 

 

Trondheims län 

Ytterligare ett område som Sverige erhöll efter freden i Roskilde var Trond-

heims län. Kontrollen över länet blev dock kortvarig då kriget mot Danmark-

Norge återupptogs tämligen omgående, något som medförde att de införliv-

ningsåtgärder som hann genomföras var ringa. Denna händelse har inte fått 

någon större uppmärksamhet inom historieforskningen, men trots detta kan 

vissa övergripande drag lyftas fram. 

Som representant för Sverige vid övertagandet av Trondheims län utsågs 

landshövdingen Lorentz Creutz i Falun. I den instruktion han erhöll framgick 

att övertagandet skulle ske den 1 maj 1658 och att han omedelbart skulle bege 

sig till Trondheim tillsammans med 800 soldater. Han uppmanades att under-

söka länets gränser och lämna redogörelse för skatter, tionde, tullar, bergs-

verk samt för kyrko- och skolväsendet. Det ställdes inga krav på att fogdar, 

skrivare, länsmän, präster eller lärare skulle bytas ut, så länge som de var föd-

da inom områden som var en del av Sverige. När det gällde den rättsliga ord-

ningen slogs det fast att inga ändringar skulle göras, utan den gamla lagen 

skulle även fortsättningsvis tillämpas. Kung Karl X Gustav utsåg dock Georg 

Stiernhielm till lagman över Trondheims län istället för den tidigare Nicolaus 

PovelssØn.207 

Det var inte bara inom rättsväsendet som högt uppsatta ämbetsmän byttes 

ut. Inom den civila administrationen förändrades den norrländska regionala 

indelningen och Trondheims län kom att bilda ett guvernement tillsammans 

 

205 Holmberg (1963) sid. 218ff. 

206 Holmberg (1963) sid. 223f. 

207 Petter Kristian Vikestad "Sveriges Trondheim". Svensk integrasjon og ekstraksjon av Trondhjem len 

1658 – En komparasjonsstudie med Jemtland 1645, opublicerad masteroppgave, NTNU, Trondheim 

2017, sid. 28ff.; Bromé (1954) sid. 125f.  
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med Jämtland och Härjedalen. Som guvernör över detta område utnämndes 

generalkrigskommissarien Klas Stiernsköld. I sina försök att etablera ett styre 

över det nybildade guvernementet kallade han fullmäktige från staden och 

länet till ett ständermöte den 1 september 1658, där bland annat en ny trohets-

ed avlades. Det utsågs även en del andra ämbetsmän för att stärka administra-

tionen i guvernementet. Exempelvis tillsattes Jakob Törnsköld som guvernö-

rens sekreterare, Nils Burenskiöld skulle förstärka stadens magistrat, Johan 

Swart förordnades som fogde över fiskeräntor, Johan Andersson utsågs till 

tullnär, medan Arendt och Johan Påvelsson tillsattes som falkenerare.208 

Biskopen Erik Bredal erbjöds initialt att få stanna kvar på sitt ämbete, men 

han avsade sig denna möjlighet och blev istället superintendent över det 

nordligaste stiftet i Norge. Till högsta andliga ledare över Trondheims stift 

utsåg istället Karl X Gustav hovpredikanten Henning Skytte. Under sin korta 

tid som biskop hann inte Skytte genomföra några större förändringar, men i 

ett brev till kungen konstaterade han att skolverksamheten och kyrkliga cere-

monier inte nämnvärt avvek från förhållandena i Sverige.209 Militärt hade den 

svenska centralmakten förlagt en styrka på cirka 600 personer i Trondheim 

till stadens försvar, under ledning av överkommendanten Krister Svinhufvud. 

Dessutom påbörjade Lorentz Creutz omedelbart utskrivningar från det nyer-

övrade området. Målsättningen var att 3 000 soldater skulle underställas den 

svenska armén för att sedan överföras till Reval. När dessa trupper lämnade 

Trondheim bestod de dock bara av cirka 2 000 man. Den svenska centralmak-

ten var inte enbart intresserad av att skriva ut knektar, den ville även utvinna 

andra resurser. Trots att länet var under svensk kontroll endast en kort period, 

inleddes omedelbart en insamling av den så kallade svenskskatten. Dessutom 

höjdes tullavgifter och invånare i Trondheims län var tvungna att betala tull 

när de bedrev handel med övriga områden i Norge.210 

Utifrån de begränsade införlivningsåtgärder som den svenska överheten 

hann införa innan kriget återupptogs, är det svårt att dra långtgående slutsat-

ser om Trondheims läns tilltänkta ställning i Sverige. Faktorer som att tidigare 

lagstiftning även fortsättningsvis skulle användas och att representation på 

riksdagen inte dryftades, tyder på att länet eventuellt skulle bli en provins i 

väldet. Vilken ställning Jämtland och Härjedalen skulle ha i guvernementet 

framkommer inte.    

 

208 Vikestad (2017) sid. 29ff.; Bromé (1954) sid. 127f., 131. 

209 Vikestad (2017) sid. 45ff.; Bromé (1954) sid. 126.  

210 Vikestad (2017) sid. 60ff., 66ff.; Bromé (1954) sid. 129ff.  
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Del av riket eller provins i väldet? 

Tablå 1 visar en sammanställning av genomgången ovan kring hur territorier 

som tillföll Sverige under tidigmodern tid införlivades initialt. Det som styrde 

huruvida de blev en del av riket eller provins i väldet, var främst åtgärder 

som vidtogs rörande förhållandet mellan centralmakt och lokalsamhälle på 

central och regional nivå. I tablån benämns detta som Politik, Lag och Regionalt 

styre. I baltiska och tyska områden fick inte ständerna tillträde till den svenska 

riksdagen, medan en lokal elit kunde behålla sin regionala makt genom lant-

dagar. Dessa territorier hamnade inte under den ordinarie länsindelningen i 

Sverige och dessutom fortsatte tidigare lagstiftning att styra rättsutövningen. 

Detta medförde att baltiska och tyska områden kom att införlivas som pro-

vinser i det svenska väldet. 

Införlivandet av Ingermanland samt Kexholms län, de så kallade Skåne-

landskapen och Bohuslän, kan istället bäst beskrivas som att de erhöll en po-

sition mellan riket och väldet. På central och regional nivå administrerades de 

av generalguvernörer, förutom Bohuslän som lades under den ordinarie läns-

indelningen i Sverige. I dessa områden infördes antingen svensk lag eller så 

erhöll ständerna representationsrätt på riksdagen. Dessutom hölls det lantda-

gar eller landsmöten där lokala eliter kunde utöva inflytande. Gotland, slutli-

gen, som tillföll Sverige efter freden i Brömsebro år 1645 införlivades däremot 

som en del av det svenska riket. På central och regional nivå lades landskapet 

under det ordinarie länsväsendet, ständerna fick tillträde till riksdagen och 

svensk lagstiftning infördes. 

När det gällde religionsutövningen i de områden som tillföll Sverige under 

tidigmodern tid, genomfördes inga större förändringar i samband med över-

tagandet. I Ingermanland och Kexholms län gjordes dock vissa försök att re-

formera kyrkoorganisationen och införa den lutherska läran. På Gotland hade 

centralmakten uttalade ambitioner att likforma den kyrkliga verksamheten 

utifrån förhållanden i det svenska riket, men under de första decennierna efter 

statsskiftet levde tidigare strukturer i stor utsträckning vidare. Det allmänna 

mönstret på lokal nivå i erövrade territorier var att invånarna behöll de villkor 

och privilegier som hade varit rådande under den tidigare överheten. Där-

emot genomfördes vissa ekonomiska förändringar i några av dessa områden, 

exempelvis för att etablera kontroll över handeln och knyta den till ett svenskt 

handelsmönster. 
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Tablå 1. Grunddrag i införlivandet av nya områden i Sverige under 

1500- och 1600-talen. 

 Politik Lag Regionalt 

styre 

Religion Ekonomi 

Estland (1561), 

Livland (1629) 

Ösel (1645) 

Lantdag Tidigare lag General-

guvernör 

Inga 

ändringar 

Inga 

ändringar 

Ingermanland, 

Kexholms län 

(1617) 

Lantdag Svensk lag General-

guvernör 

Vissa 

ändringar 

Inga 

ändringar 

Gotland (1645) Svensk riks-

dag 

Svensk lag Lands-

hövding 

Vissa 

ändringar 

Ändringar 

Halland (1645) Landsmöte, 

svensk riks-

dag (1658)  

Tidigare lag General-

guvernör 

Inga 

ändringar 

Vissa 

ändringar 

Tyska 

provinser 

(1648) 

Lantdag Tidigare lag General-

guvernör 

Inga 

ändringar 

Vissa 

ändringar 

Skåneland-

skapen (1658) 

Landsmöte, 

svensk riks-

dag 

Tidigare lag, 

inslag av 

svensk lag 

General-

guvernör 

Inga 

ändringar 

Ändringar 

Bohuslän 

(1658) 

Landsmöte, 

svensk riks-

dag 

Tidigare lag Lands-

hövding 

Inga 

ändringar 

Ändringar 

Trondheims 

län (1658) 

Ständermöte Tidigare lag Guvernör Inga 

ändringar 

Vissa 

ändringar 

 

Tablå 1 visar att den svenska statsbildningen under denna tidsperiod mås-

te karakteriseras som ett konglomerat.211 När överheten införlivade erövrade 

områden skedde inte detta utifrån en fastställd modell, istället styrde lokala 

förutsättningar. Faktorer som lokala eliters ställning och tidigare strukturer 

medförde att varje område erhöll en speciell relation till centralmakten. Gene-

rellt tycks dock en stark adel och mäktiga borgare ha inneburit att territorier 

oftast inkorporerades som en del av det svenska väldet, vilket medförde att 

tidigare lagar, rättigheter och lokala förvaltningsstrukturer i stor utsträckning 

 

211 För en utförligare beskrivning av den svenska konglomeratstatens olika delar, se Torbjörn Eng 

2001. 
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lämnades oförändrade. Om däremot lokala eliter saknades eller var svaga, fö-

refaller det som att en mer långtgående likriktning gentemot förhållanden i 

rikets ursprungliga områden eftersträvades.212 De åtgärder som var av störst 

betydelse om territorier införlivades som delar av riket eller provinser i väldet 

återfanns främst på central och regional nivå. När det däremot gällde lokala 

strukturer tycks även personer från lägre ständer i stor utsträckning ha behål-

lit privilegier och villkor från perioden före statsskiftet.  

I äldre forskning har införlivningsproblematiken ofta beskrivits som en 

långdragen och problematisk process som pågick under många decennier in-

nan ett område blev försvenskat. Även i vissa nyare arbeten kan det implicit 

utläsas att statsskiften var en process som utspelades under en längre tidspe-

riod. De utgångspunkter detta arbete vilar på erbjuder dock andra tolkningar. 

Det är tänkbart att införlivning av erövrade territorier generellt var en snabb 

och omedelbar händelse, där utfallet bland annat bestämdes av lokalsamhäl-

lets strukturer och lokala eliters möjligheter att påverka. Efter dessa initiala 

åtgärder vidtog en allmän statsbildning som den svenska överheten bedrev i 

syfte att skapa en enhetligare stat. Kan det vara så att det som tidigare lyfts 

fram som en långsam och omvälvande införlivning av ett erövrat område, 

egentligen måste tolkas och förstås med hjälp av båda dessa processer? 
  

 

212 Se även Gustafsson 2016 för en diskussion om lokala eliters betydelse i samband med införlivning 

av erövrade områden. 
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Den svenska konglomeratstaten och Jämt-
land 

Efter freden i Brömsebro år 1645 överfördes Jämtland från Trondheims län till 

Härnösands hövdingadöme. I detta kapitel kommer åtgärder som den svens-

ka centralmakten vidtog för att införliva landskapet under de första åren efter 

statsskiftet att undersökas, främst med hjälp av skrivelser till och från lands-

hövdingen i Härnösands län under perioden 1645 – 1650. Dessutom kommer 

landsting i Jämtland efter 1645 att belysas för att granska i vilken utsträckning 

överhetens politik fick genomslag i landskapet. Landstingsprotokollen ska 

även visa på vilka möjligheter lokalsamhället hade att påverka i samband 

med övergången till Sverige. Innan detta utförs kommer dock den svenska 

centralmaktens relation till Jämtland före statsskiftet att diskuteras, samt vilka 

förutsättningar fredsfördraget i Brömsebro gav kring införlivandet av land-

skapet.     

Kontakter före 1645 

Trots att Jämtland formellt sett inte blev en del av Sverige förrän vid freden i 

Brömsebro, hade invånarna vid ett flertal tillfällen redan före 1645 konfronte-

rats med en svensk överhet som på olika sätt försökte etablera kontroll och 

styre över landskapet. Fram till freden i Stettin år 1570 hade Jämtland kyrkligt 

legat under Uppsala stift, trots att det under samma period i världsligt hänse-

ende tillhörde Norge. Detta innebar att den kyrkliga organisationen kom att 

påverkas av svenska förhållanden.213 Under en kort tidsperiod före det offici-

ella statsskiftet ockuperades landskapet dessutom av svenska trupper i sam-

band med krigsperioder, nämligen det nordiska sjuårskriget 1563 – 1570, 

Baltzarfejden 1611 – 1613 samt Hannibalfejden 1643 – 1645.214 När Jämtland 

erövrades under det första kriget svor invånarna trohet till Erik XIV. De lova-

de bland annat att betala skatt till honom istället för den dansk-norska kung-

en.215 Krigsframgångarna för de båda nordiska statsmakterna växlade dock 

och efter några månader återtog Danmark-Norge landskapet, för att sedan 

förlora det igen. Vid båda dessa tillfällen svor invånarna trohet till respektive 

 

213 Se exempelvis Steinar Imsen "Uppsalakirken og det norske grenselandskapet Jemtland", Jämtland 

och den jämtländska världen 1000 – 1645, red. Olof Holm, Motala 2011. 

214 För utförligare genomgångar av dessa krigsperioder se exempelvis Bromé (1645) kap. III, VII, XI. 

215 Bromé (1945) sid. 98. 
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kung, vilket medförde att Erik XIV inte längre kunde behandla dem med 

mildhet, då eden mot honom hade brutits.216 

I samband med den första ockupationen av Jämtland vidtog den svenska 

överheten åtgärder för att etablera ett styre över landskapet. Exempelvis gavs 

order om att fästningar skulle anläggas, soldater skrevs ut och en fogde ut-

nämndes. Den senare tog ytterligare initiativ för att förbättra förvaltningen 

genom olika administrativa och judiciella åtgärder. Bland annat upprättade 

han en postförbindelse till Stockholm, rekvirerade en svensk lagbok och be-

gärde att en lagförare skulle tillsättas, något som slutligen resulterade i ett 

lagmansdöme över Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Ångermanland.217 

Trots att kungen ansåg att de jämtländska invånarna hade brutit mot trohets-

eden och därför borde behandlas därefter, bemöttes de välvilligt. Exempelvis 

tilläts de även fortsättningsvis betala skatter efter det regelverk som hade gällt 

under den dansk-norska tiden. Dessutom fick de lindringar i skatteuttaget på 

grund av missväxt.218 

Även i samband med ockupationen av Jämtland under Baltzarfejden, det 

vill säga den väpnade konflikt som utspelades i landskapet under Kalmar-

kriget, genomförde den svenska överheten ett antal åtgärder för att etablera 

ett styre. I samband med att Karl IX beordrade anfallet, skrev han till överste 

Jakob Tommesson att alla danskar som fanns i Jämtland borde slås ihjäl och 

att deras egendomar skulle plundras. De som däremot kunde räknas som in-

födda skulle skonas och förmås att svära trohet till kungen. Detta motiverades 

med att landskapet tidigare hade legat under den svenska kronan och, som 

det hette, att invånarna var av svenskt blod.219 När svenska trupper under led-

ning av överste Baltzar Bäck intog Jämtland hösten 1611 avlade invånarna 

återigen trohetsed till den svenska kungen. Trots detta krävde den senare att 

två personer från varje tingslag skulle resa till Stockholm för att personligen 

svära eden inför honom. Slutligen var det dock bara fyra representanter för 

allmogen och två för prästerskapet som reste söderut. Innan de anlände till 

Stockholm dog kungen, men resan fullföljdes ändå. Ombuden från Jämtland 

avlade istället trohetsed till Gustav II Adolf, samtidigt som de framförde öns-

kemål rörande tillståndet i landskapet.220 

 

216 RR vol. B:40 Svar på Claude Collarts skrivelser 10/2, 5/3 1564; Bromé (1945) sid. 100, 107f., 140. 

217 RR vol. B:40 Svar på Jonas Jönssons skrivelse 26/4 1564; Bromé (1945) sid. 126, 138ff., 147ff. 

218 RR vol. B:47 Svar till Jonas Jönsson 28/12 1567; Bromé (1945) sid. 143f.  

219 RR vol. B:113 Fullmakt för överste Jakob Tommesson 8/5 1611; Bromé (1945) sid. 229.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

220 RR vol. B:113 Svar på Baltzar Bäcks skrivelse 17/9, 21/10 1611; Bromé (1945) sid. 246, 251. 
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För att styra den civila administrationen utsågs en landssekreterare över 

Jämtland, vars ansvarsområden liknade landshövdingens. Han skulle tillva-

rata den svenska kronans intressen, förmana invånarna att vara hörsamma, 

trogna och lydiga, ta emot allmogens klagomål samt se till att lagen följdes. 

För att hjälpa sekreteraren utnämndes dessutom en fogde som hade till upp-

gift att bland annat övervaka allmogens uppträdande, hjälpa dem till rätt och 

rättvisa, samt hålla uppsikt över gränsen mot Norge för att upptäcka fientliga 

anfall. Han skulle redovisa skatter till den kungliga räkningskammaren och 

till sin hjälp vid insamlandet hade han så kallade fogdekarlar. År 1611 hade 

rikskanslern Axel Oxenstierna utsetts till lagman över de norra landskapen i 

Sverige. I samband med ockupationen lades även Jämtland till samma lagsaga. 

För att utföra det vardagliga arbetet inom det jämtländska rättsväsendet ut-

nämndes Peder Andersson som underlagman, vilket var en tjänst som han 

troligtvis tidigare hade besuttit i Medelpad.221 

I samband med den svenska ockupationen hade präster som härstammade 

från Danmark-Norge lämnat landskapet, och för att ordna kyrkliga förhållan-

den förordnades hovpredikanten Jonas Palma till biskop över Jämtland och 

Härjedalen. Samtidigt skickades ett brev till ärkebiskopen i Uppsala med upp-

maning att utse skickliga präster som kunde överta verksamheten. På grund 

av kriget var situationen i Jämtland besvärlig och en stor del av de nytill-

trädda prästerna tycks ha övergett landskapet tämligen omgående.222 Även 

många invånare hade flytt under det svenska anfallet och i en framställan till 

kungen önskades att dessa skulle få fri lejd att återvända, vilket även bevilja-

des. Allmogen beklagade sig också över att knektar som var förlagda i land-

skapet begick övergrepp, något som ledde till en order från kungen där invå-

narna fredades mot övervåld samtidigt som våldsverkare skulle straffas.223 

Även militärt genomförde den svenska centralmakten åtgärder i Jämtland. 

Exempelvis tillsattes en kommendant vid skansarna på Frösön och i Mörsil. 

Dessutom påbörjades byggandet av ett försvarsverk i Järpen. Förutom detta 

önskade kungen också att 200 knektar skulle skrivas ut och sändas till Stock-

holm.224 Freden i Knäred år 1613 innebar dock att Jämtland fortfarande till-

hörde Danmark-Norge. Som nämnts tidigare ställdes invånarna till svars och 

 

221 RR vol. B:112 Fullmakt för Axel Oxenstierna att vara lagman över Norrland 19/1 1611, vol. B:113 

Fullmakt för Karl Bärg att bli sekreterare i Jämtland 18/9 1611, vol. B:115 Fullmakt för Jakob 

Olofsson att vara fogde i Jämtland 21/5 1612; Bromé (1945) sid. 246ff.  

222 RR vol. B:113 Kollationsbrev för mäster Joen hovpredikant att vara biskop i Jämtland 17/9 1611; 

Bromé (1945) sid. 248ff.  

223 RR vol. B:115 Brev från Gustav II Adolf till invånarna i Jämtland 27/1 1612; Bromé (1945) sid. 252. 

224 RR vol. B:113 Svar på Baltzar Bäcks skrivelse 17/9 1611; Bromé (1945) sid. 246, 254f. 
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straffades av den dansk-norska överheten efter fredsslutet. Orsaken till detta 

var att de hade svurit trohet till och aktivt hjälpt den svenska centralmakten 

under kriget.225 

Även under den så kallade Hannibalfejden 1643 – 1645 ockuperade svens-

ka trupper Jämtland, innan landskapet officiellt bytte statstillhörighet i sam-

band med freden i Brömsebro. Den 18 februari 1644 erhöll översten och krigs-

rådet Henrik Fleming instruktioner kring hur han skulle agera i Norrland och 

gentemot Jämtland. Under förutsättning att landskapets invånare godvilligt 

gav sig under den svenska överheten, skulle de först avkrävas ed och därefter 

behandlas väl. De skulle dock fråntas sina vapen, officerare skulle fängslas 

och var tionde man i Jämtland skulle skrivas ut. Innan anfallet påbörjades 

skickades också ett öppet brev till allmogen där skulden för kriget lades på 

den danska kungen. Invånarna uppmanades istället att visa lydnad och hör-

samhet till den svenska överheten.226 Liksom under föregående ofredsår på-

börjades omedelbart efter ockupationen åtgärder för att etablera ett styre över 

Jämtland. Den 28 mars 1644 utfärdades en fullmakt för överste Hans Strijk att 

vara landshövding och kommendant över landskapet. Han skulle bland annat 

se till att lag och rätt skipades, att militären underhölls, samt att allmogen be-

talade samma skatter som under den dansk-norska tiden.227 

Som svar på en skrivelse som Fleming skrev till Hennes Kungl. Maj:t den 

15 mars 1644, utfärdades en instruktion bestående av sjutton punkter som rör-

de styret av Jämtland. Exempelvis skulle trohetsed avläggas skriftligt och "be-

kräftas medh landzens och hwart och et häradtz signet, samt ländzmännens 

och dee förnembstas af allmogens bomärke."228 Detta trots att många redan 

svurit eden muntligt. Den brandskatt som överste Fleming påbjudit skulle 

jämkas efter böndernas betalningsförmåga, de som rymt till Norge skulle 

lockas tillbaka till sina gårdar och en inventering skulle genomföras av det 

spannmål som fanns i landskapet. Länsmän och de äldsta skulle utfrågas om 

vilka utlagor som tidigare hade betalats till den dansk-norska centralmakten. 

Dessa skulle i framtiden istället utgöras till den svenska överheten, men de 

fick varken ökas eller minskas. För att förvara spannmål som samlades in 

skulle det byggas ett magasin i närheten av Kungsgården. Invånare som be-

drev jakt skulle få behålla sina vapen, medan övriga skulle överlämna dem 

 

225 Bromé (1945) sid. 264f. 

226 RR vol. B:222 Memorial för översten och riksrådet Henrik Fleming 18/2 1644; Bromé (1945) sid. 

356ff.  

227 RR vol. B:222 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara kommendant i Jämtland 28/3 1644; Bromé 

(1945) sid. 362. 

228 RR vol. B:222 Svar på krigsrådets Henrik Flemings skrivelse om tillståndet i Jämtland 29/3 1644. 
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till förvaring på Kungsgården tills de bevisat sin trohet mot den nya överhe-

ten.229 

Länsmän som hade stannat kvar i Jämtland skulle få behålla sina ämbeten, 

under förutsättning att de inte hade danska eller norska föräldrar. Däremot 

kunde inte länsmän, präster eller skrivare som rymt under kriget räkna med 

att få återvända till sina gårdar, speciellt inte om de kom från Danmark eller 

Norge. Då större delen av prästerskapet hade flytt västerut skulle ärkebiskop-

en i Uppsala utse nya i deras ställe. Som skydd mot fientliga anfall föresprå-

kade den svenska centralmakten att det skulle uppföras två skansar, den ena 

vid Kungsgården på Frösön och den andra på ett lämpligt ställe för att kon-

trollera vägen till Norge. Många av de sexhundra knektar som hade skrivits 

ut av den dansk-norska överheten hade också rymt till Norge i samband med 

det svenska anfallet. Hennes Kungl. Maj:t lovade att om dessa återvände till 

Jämtland skulle de inte skickas till Ryssland, Livland eller Polen. De skulle 

istället underställas Hälsinglands regemente och när de hemförlovades kunde 

de räkna med att få återvända till sina gårdar. Om dessa bortrymda knektar 

återkom och istället blev soldater i den svenska centralmaktens armé, skulle 

allmogen i Jämtland vara befriad från utskrivningar under innevarande år.230 

I judiciellt hänseende, slutligen, hamnade Jämtland redan i samband med 

ockupationen 1644 återigen under den Västernorrländska lagsagan där Axel 

Oxenstierna fortfarande var lagman. I ett öppet brev från Kungl. Maj:t till riks-

kanslern den 20 april 1644, slogs det fast att han skulle rannsaka samt döma 

invånarna i Jämtland efter Sveriges lag och laga stadgar.231 Det är dock tvek-

samt om den svenska centralmaktens ambitioner med styret av Jämtland un-

der ockupationen 1644, kom att realiseras i någon större utsträckning. Dansk-

norska trupper återerövrade landskapet redan i början av sommaren.232 

De åtgärder som drottningen förespråkade i instruktioner till Fleming och 

Strijk dryftades också i riksrådet.233 I januari 1644 och i samband med att ovan 

nämnda plakat till de jämtländska invånarna skulle utformas, diskuterade rå-

det orsakerna bakom ockupationen av Jämtland. Huvudargumentet var att 

förhindra dansk-norska militära angrepp mot Sverige genom landskapet och 

 

229 RR vol. B:222 Svar på krigsrådets Henrik Flemings skrivelse om tillståndet i Jämtland 29/3 1644; 

Bromé (1945) sid. 362f. 

230 RR vol. B:222 Svar på krigsrådets Henrik Flemings skrivelse om tillståndet i Jämtland 29/3 1644; 

Bromé (1945) sid. 362f. 

231 RR vol. B:222 Öppet brev till rikskanslern Axel Oxenstierna att Jämtland ska tillhöra hans lagsaga 

20/4 1644; Bromé (1954) sid. 221. 

232 Bromé (1945) sid. 364f. 

233 Se exempelvis Svenska riksrådets protokoll (SRP) X 1643, 1644 (1905) sid. 479f.  
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på så sätt säkra Norrland.234 När brevet som skulle skickas till Jämtland för att 

rättfärdiga kriget mot Danmark-Norge avhandlades i riksrådet, poängterades 

också att landskapet var under den danska kronans träldom, att det låg inom 

Sveriges gränser och att H.K.M:t var villig att skydda samt ge dem samma 

villkor som övriga undersåtar. Om de däremot gjorde motstånd mot militären 

fick de ta konsekvenserna av sina handlingar.235 

Även efter att svenska trupper hade ockuperat Jämtland på våren 1644 

fortsatte riksrådet att dryfta förhållanden i landskapet. Bland annat diskute-

rades numerären på de trupper som skulle lämnas kvar i Jämtland. Rådet me-

nade att fyra kompanier skulle stanna och vid behov kunde de kompletteras 

med soldater samt bönder från landskapet.236 Den 29 maj 1644 deltog överste 

Fleming på riksrådsmötet för att avlägga rapport om sin krigsexpedition i 

Jämtland. Han meddelade att landskapet var ockuperat och att invånarna ha-

de bringats till lydnad samt avlagt sin trohetsed.237 

De krig som utspelades mellan Sverige och Danmark-Norge under en 

hundraårsperiod före freden i Brömsebro, visar tydligt att Jämtlands tillhörig-

het inte betraktades som självklar under tidsperioden. Redan i samband med 

ovan nämnda ockupationer vidtog den svenska överheten ett antal tämligen 

långtgående åtgärder för att införliva Jämtland under sitt styre. Detta indike-

rar att Karl IX:s påstående om landskapets tillhörighet till den svenska kronan, 

inte bara var innehållslös retorik.238 En ambition kan ses där Jämtland i stor 

utsträckning skulle likformas med angränsande ursprungliga svenska land-

skap, åtminstone på central och regional nivå. Åtgärder som exempelvis till-

hörighet till den Västernorrländska lagsagan, införandet av svensk lag, för-

ändringar i den regionala samt lokala civila förvaltningen och genomförandet 

av olika militära reformer, tyder således på en strävan att göra Jämtland till 

en del av det svenska riket och inte bara en löst knuten provins i väldet. Dess-

utom visar händelserna under dessa ofredsår att kung och överhet försökte 

 

234 SRP X 1643, 1644 (1905) sid. 435, 469. Denna militärstrategiska hållning framkommer också i sam-

band med att riksrådet diskuterar vilka krav som ska ställas i samband med en eventuell fred, se 

SRP X 1643, 1644 (1905) sid. 485. 

235 SRP X 1643, 1644 (1905) sid. 436, 455. 

236 SRP X 1643, 1644 (1905) sid. 479. 

237 SRP X 1643, 1644 (1905) sid. 537. 

238 I samband med Kalmarunionens upplösning argumenterade också Gustav Vasa för att Jämtland 

tidigare hade tillhört Sverige. I ett brev till allmogen förklarade han att landskapet olagligen hade 

skilts från det svenska riket, till vilket det hörde enligt Sveriges lagbok. Se Gustafsson (2000) sid. 84. 
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etablera en tillitsfull relation till undersåtarna genom trohetseden, men att det 

också fanns föreställningar om att tillhörighet till ett visst folk spelade roll.239 

Medan den svenska överheten inte tycks ha varit tvungen att ta hänsyn till 

specifika jämtländska strukturer gällande relationen till landskapet på central 

och regional nivå, framkommer delvis ett annat mönster gällande lokala för-

hållanden som var viktiga för invånarna. De senare lämnade bland annat in 

klagomål över övergrepp som knektar begått och önskemål om lindringar på 

grund av missväxt. Förutom detta skulle de få fortsätta betala skatt efter det 

tidigare dansk-norska regelverket. Trots att fredsfördragen efter krigen inne-

bar att tilltänkta åtgärder aldrig kunde fullföljas, hade den svenska central-

makten genom dessa ockupationer erhållit kunskap om och erfarenheter av 

hur ett eventuellt framtida övertagande av Jämtland skulle utformas. I det 

som följer ska det undersökas om den tog tillvara på lärdomarna och lät dem 

styra övergången även efter Brömsebrofreden, eller om ambitionerna föränd-

rades när landskapet officiellt tillföll Sverige. 

Freden i Brömsebro 

Något som påverkade den svenska centralmaktens möjligheter när Jämtland 

skulle införlivas var den överenskommelse som slöts i samband med freden. 

Fredsförhandlingarna hade initierats av Frankrike och för att leda dessa ut-

sågs den franska ambassadören Casper Coignetz de la Thuilleries. Ansvaret 

för den svenska delegationen gavs till rikskanslern Axel Oxenstierna, medan 

förhandlarna från Danmark leddes av Corfits Ulfeldt. De båda statsmakternas 

representanter inkvarterades i socknar på varsin sida om riksgränsen. Den 8 

februari 1645 möttes de för första gången på bron över Brömsebäck, vilken 

var den geografiska markeringen mellan länderna. Efter att ha förhandlat i 

sex månader undertecknades och utväxlades slutligen fredstrakten mellan 

Sverige och Danmark-Norge i Brömsebro den 13 augusti 1645.240 

En stor del av överläggningarna berörde sjöfarten genom Öresund och Bäl-

ten, speciellt den tull som Sverige var tvungen att betala. I fredsfördraget slogs 

det bland annat fast att handel genom sundet med fartyg från Sverige och 

underliggande provinser skulle ha tullfrihet.241 Gällande territoriella landvin-

ningar stipulerade fredsfördraget att den dansk-norska kungen skulle 

 

239 För en utförligare diskussion kring detta se Olof Blomqvist "Migrant, officer och fosterlandsförräda-

re. Dödsdomen mot Fredrich Sahlgård och föreställningar om nationell tillhörighet i stora nordiska 

krigets Sverige", Historisk tidskrift 2018:3. 

240 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645; Bromé (1945) sid. 370ff. 

241 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645 § I – XIX.   
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"affträda Jemteland med Herredalen inclusive, så widt befinnes aff be:te  

Herredalen / at liggia på then swenske sidan om fiällen; Gotland medh 

Wiisby stadh och slott / samt tillhörande öjar och skäär; så Ösel med 

Arensborgh och sine underliggiande öjar och tillbehöringar / samt med 

all then tilliggiande land och folk / högheet / herligheet / jurisdiction, 

andeligh och werldszligh / skatt / ingiäld / tull / ränta och rättighet till 

lands och watns / såsom Danmarchz och Norges konungar / serdeles 

hans maij:tt konung Christian den fierde / nu regerandes / them här til 

nutit och besuttit hafwer".242 

 

Även cessionsbrevet gällande ovan nämnda områden som den danska kung-

en och riksrådet bifogade till fredstraktaten uppvisar ett liknande innehåll.243 

Dessa landskap skulle hädanefter tillhöra Sverige och de resurser som tidiga-

re utgjorts till den dansk-norska överheten, skulle istället tillfalla den svenska. 

I brevet slogs det också fast att inbyggare i land och stad, andlig och världslig 

adel och oadel, präster, borgare och bönder, frigavs från den "huldheldz / tro-

schabs hörsamhedz och tienistes ed och löffte" som de hade avlagt till den 

danska kungen.244 Detta innebar att invånarna i landskapen kunde byta över-

het och istället svära trohet till den svenska drottningen. 

Det var dock inte bara dessa områden som tillföll Sverige efter freden i 

Brömsebro, utan även Halland skulle ligga under svensk överhet i 30 år. Detta 

som pant för att den dansk-norska överheten inte skulle bryta mot fredsför-

draget. Traktaten samt det pant- och försäkringsbrev för Halland som bifoga-

des av den danska kungen och riksrådet, visar tydligt att villkoren för detta 

landskap var annorlunda. De delar som berörde resurser och dylikt uppvisar 

dock stora likheter med andra områden som blev en del av Sverige 1645. Det 

som Halland tidigare hade utgjort till den dansk-norska staten skulle nu till-

falla den svenska under 30 år. Däremot skiljer sig fredsfördraget och pantbre-

vet tydligt när villkoren för invånarnas relation till den nya överheten stipu-

lerades. Det slås fast att halländska undersåtar under denna tidsperiod skulle 

få behålla tidigare privilegier och villkor, den danska kyrkoordningen samt 

dansk lag och rätt.245 Det är således tydligt att den svenska centralmakten inte 

 

242 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645 § XXV. 

243 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645, Konungens i Danmark 

cessionsbrev på Gotland, Jemteland med Herredalen och Ösel. 

244 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645, Konungens i Danmark 

cessionsbrev på Gotland, Jemteland med Herredalen och Ösel. 

245 Fredsfördrag mellan drottning Kristina och kung Kristian IV 13/8 1645 § XXVI, Konungens i 

Danmark pant- och försäkringsbrev på Halland. 
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kunde införliva Halland som en del av riket, utan det mesta skulle även fort-

sättningsvis vara som före 1645.246 För Jämtland och övriga landskap fanns 

dock inte denna inskränkning, vilket gav överheten andra möjligheter. 

Centralmakten etablerar sig 

Freden i Brömsebro och de landvinningar som där gjordes medförde föränd-

ringar i den regionala civila förvaltningen i Sverige. För Norrlands del innebar 

detta att det bildades tre landshövdingedömen, nämligen Härnösands län 

som bestod av Jämtland, Ångermanland och Medelpad, Västerbottens län in-

nehållande Västerbotten och det som nu är Lappland, samt Hudiksvalls län 

som inrymde Hälsingland, Gästrikland och Härjedalen. Till landshövding för 

det första länet och därmed också över det erövrade Jämtland, utnämndes 

återigen översten Hans Strijk vid Hälsinglands regemente. Den 18 oktober 

1645 erhöll han en fullmakt med tillhörande memorial av drottning Kristina, 

att styra över Jämtland, Medelpad och Ångermanland.247 I dessa beordrades 

Strijk att den 31 oktober bege sig till Jämtland för att 

 

"landet medh alle dess inbyggare och follk, Skantzar, Skäär, Öijar, Hol-

mar, räntor och Rättigheter, sampt alle andre tillbehöringar, /…./ emoth 

tagha, och theet åå Hennes Kongl: Maij:ts wägnar under sin admini-

stration hafwa."248 

 

Redan tio dagar tidigare, den 8 oktober, utsågs landshövdingen över Dala- 

och Kopparbergslagen Johan Berndes att representera den svenska central-

makten vid överlämnandet av landskapet från Danmark-Norge. Samtidigt 

erhöll också han instruktioner kring hur övertagandet skulle genomföras, vil-

ka i stor utsträckning liknade de som senare utfärdades till Strijk.249 

Dessa skrivelser slog fast hur framför allt Strijk initialt skulle förhålla sig 

till det nyerövrade Jämtland. Enligt fullmakten ålåg det honom att övervaka 

rättsskipning bland undersåtarna, förvalta statens inkomster och exekvera 

 

246 Liknande formuleringar finns också i fredsfördragen gällande Skånelandskapen 1658 och 1660. I 

dessa slogs det fast att tidigare lagar och privilegier fick behållas under förutsättning att de inte 

stred mot Sveriges fundamentallagar. Se exempelvis Gustafsson (2008:b) sid. 21; Rosén (1959) sid. 

78.   

247 RR vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland, Medelpad och 

Ångermanland 18/10 1645. 

248 RR vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland, Medelpad och 

Ångermanland 18/10 1645. 

249 RR vol. B:229 Instruktion till Johan Berndes 9/10 1645; Bromé (1954) sid. 19ff. 
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domar. I memorialet föreskrevs att han också skulle se till att skansen på 

Frösön besattes med soldater och att den fick det underhåll som krävdes. 

Förutom detta skulle jordeböcker, uppgifter om privilegier, räntor, gränser, 

råmärken, domar, byskillnader, rättegångshandlingar och annat som var av 

stor vikt för landskapets administration, inhämtas från dansk-norska ämbets-

män. Dessutom beordrades landshövdingen övervaka att alla som svor tro-

hetsed till drottningen och den svenska kronan, fick behålla sina privilegier, 

friheter och vanliga rättigheter. De präster som önskade stanna kvar i sina 

församlingar, måste avhålla sig från korrespondens med den dansk-norska 

överheten och istället rätta sig efter ärkebiskopen i Uppsala.250 "Fougder, Skri-

fuare och andre sådanne Konungens i Danmarkz tienare" fick däremot inte 

behålla sina tjänster, men om de ägde jord och avlade ed fick de stanna kvar i 

landskapet.251 Den som inte efterlevde detta fick en tidsfrist på ett år för att 

sälja sin egendom och lämna Jämtland.252 Strijk skulle också överlägga med 

bönderna om betalning av brandskatten som utlovats till överste Fleming un-

der hans ockupation av Jämtland 1644. Vidare skulle de knektar som skrevs 

ut under krigsåren återigen ges möjlighet att övergå till det norrländska rege-

mentet. Slutligen skulle landshövdingen med hjälp av några kunniga män re-

sa runt i Jämtland för att skaffa information om landskapet. Speciellt betona-

des att gränser mellan Jämtland och Norge skulle undersökas, samt att malm-

fyndigheter, skogar, sjöar och öar borde kartläggas.253 

I ett brev till Axel Oxenstierna som skrevs på Kungsgården, Frösön, den 5 

november 1645, berättade Strijk att han bland annat hade efterlyst skatter, pri-

vilegier och uppgifter kring gränser. Vissa rapporter hade dessutom redan 

inkommit.254 Vidare frågade han om svensk eller norsk lag skulle följas, på 

vilket sätt de 300 hälsingeknektar som var stationerade i Jämtland skulle av-

lönas och om några ämbetsmän kunde utses till hans hjälp. Efter sitt första 

besök i landskapet återvände Strijk till Stockholm. Under första delen av 1646 

reste han återigen norrut för att upprätta sitt ämbete i Härnösand och påbörja 

 

250 RR vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland, Medelpad och 

Ångermanland 18/10 1645. 

251 RR vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland, Medelpad och 

Ångermanland 18/10 1645. 

252 RR vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland, Medelpad och 

Ångermanland 18/10 1645. 

253 RR vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att vara landshövding över Jämtland, Medelpad och 

Ångermanland 18/10 1645. 

254 Åke Hartelius Hans Strijk. Landshövding i Härnösand 1645 – 1653, Stockholm 1992, sid. 20. 
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styret av Jämtland, Ångermanland samt Medelpad.255 Att svensk lag skulle 

gälla hade, som tidigare nämnts, redan slagits fast i det öppna brev som drott-

ningen utfärdade till Axel Oxenstierna under ockupationen 1644, i samband 

med att Jämtland lades under den Västernorrländska lagsagan.256 Ytterligare 

en åtgärd som var viktig i införlivandet av landskapet var deltagandet på riks-

dagar, vilket innebar att representanter för präst- respektive bondeståndet 

sändes till Stockholm redan 1647 för att närvara på ett riksdagsmöte.257 

Även riksrådet diskuterade relationen till Jämtland efter Brömsebrofreden. 

Exempelvis slogs det fast att nyerövrade landskap skulle skonas från ut-

skrivningar under vintern 1645 – 1646, samt att en delning av det geografiskt 

vidlyftiga Uppsala stift var önskvärt. Jämtland, Medelpad, Ångermanland, 

Västerbotten och dagens Lappland skulle bilda ett eget superintendentia med 

Härnösand som kyrkligt centrum.258 Den 13 december upplästes ett brev från 

Hans Strijk angående vissa angelägenheter i Jämtland. Bland annat bestämde 

rådet att tidigare danska ämbetsmän skulle få den ersättning de hade rätt till 

och att antalet soldater som var stationerade på Frösö skans skulle minskas. 

Dessutom dryftades landskapets försvar och rikskanslern undrade om fler 

fästningar kunde anläggas. Något som också behövde lösas var den handel 

som allmogen i Jämtland bedrev. Riksrådet konstaterade att bönderna var be-

roende av köpenskap västerut och att den därför inte kunde förbjudas. Ambi-

tionen på sikt var dock att vända kommersen mot Sverige, vilket skulle kunna 

ske genom att en stad anlades i det nyerövrade området.259 

Den 19 december 1645 avlade Johan Berndes, den svenska överhetens re-

presentant vid överlämnandet av Jämtland, sin rapport inför rådet. I samband 

med detta framförde också han ett antal ärenden som landskapets ständer 

hade diskuterat med honom.260 Innehållet var i stor utsträckning samma som 

prästerskapets och allmogens suppliker till drottning Kristina, vilka hon be-

svarade den 24 december 1645. Dessa resolutioner kommer att belysas när-

mare i kommande kapitel då de jämtländska invånarnas möjligheter att på-

verka i samband med statsskiftet undersöks. 

 

255 Hartelius (1992) sid. 20, 25ff. 

256 RR vol. B:222 Öppet brev till rikskanslern Axel Oxenstierna att Jämtland ska föras till hans lagsaga 

20/4 1644; Bromé (1954) sid. 221. 

257 RR vol. B:236 Brev till landshövding Hans Strijk från drottning Kristina 13/11 1646; Länsstyrelsen i 

Härnösands län arkiv (LHL) vol. AII:1 fol. 130f.; Bromé (1954) sid. 39.  

258 SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 241, 252. 

259 SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 256f. 

260 SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 261ff. 
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Från riksrådets sida uttalades dessutom ett flertal gånger en ambition hur 

invånarna i Jämtland skulle behandlas i samband med övergången till Sverige. 

På ett möte den 20 september 1645, framkom att den svenska överheten sträv-

ade efter att vinna de nyerövrade undersåtarnas förtroende genom en mild 

behandling. Rikskanslern Axel Oxenstierna framhöll att de skulle påminnas 

om sina förseelser under kriget, "män lijkväl lenitate et clementia dragha dem 

till sigh och intet revangera."261 Det som Oxenstierna hänvisade till var troligt-

vis att invånarna under den svenska överhetens ockupation 1644 svor trohet 

till drottning Kristina. När sedan dansk-norska trupper återtog landskapet 

levde dock inte det jämtländska lokalsamhället upp till de skyldigheter eden 

medförde.262 

Landshövdingens inledande kommunikation med den svenska statsled-

ningen och riksrådets diskussioner, visar att övertagandet av Jämtland i stor 

utsträckning följde samma mönster som under tidigare ockupationer. Land-

skapet bildade ett län tillsammans med Ångermanland och Medelpad, i rätts-

ligt hänseende hamnade det återigen under den Västernorrländska lagsagan, 

en militär styrka etablerades och civila ämbetsmän byttes ut. Till skillnad från 

de åtgärder som tidigare hade föreslagits, antyddes däremot att prästerskapet 

kunde få stanna kvar i sina församlingar efter freden i Brömsebro. Dessutom 

gavs invånarna tillträde till riksdagen. Införlivningen hade främst fokus på 

att den svenska centralmaktens relation till Jämtland på central och regional 

nivå skulle anpassas till förhållanden i övriga Norrland. Detta indikerar att 

landskapet omedelbart blev en del av det svenska riket. När dessa åtgärder 

initierades tycks den nytillträdda överheten inte ha tagit någon större hänsyn 

till rådande jämtländska strukturer. Gällande lokala förhållanden som var 

viktiga för lokalsamhället, verkade det dock ha funnits möjligheter för invå-

narna att påverka i samband med statsskiftet. Landshövdingen uppmanades 

bland annat att förhandla med bönderna om erläggandet av brandskatten 

från ockupationen 1644 och deras klagomål diskuterades i riksrådet. Dessut-

om påpekades att den jämtländska befolkningen skulle behandlas milt, under 

förutsättning att de svor trohet till den svenska överheten. 

I fredsfördraget från Brömsebro uttalades det tydligt att de halländska 

invånarna skulle få behålla tidigare privilegier och villkor samt dansk lag, me-

dan något liknande inte föreskrevs för övriga områden som bytte tillhörighet 

 

261 SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 200. Det latinska uttrycket "lenitate et clementia" kan översättas med 

mildhet och saktmod. Även vid riksrådsmöten den 12 och 19 december 1645 förekom uppmaningar 

som "tractera dem leni manu", det vill säga med mjuk hand, samt att det var viktigt att vid "denne 

tiden intet göre regemente bittert". Se SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 256, 263. 

262 Bromé (1945) sid. 362. 
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1645. För Jämtlands del medförde detta bland annat att svensk lag omedelbart 

kunde införas. Trots att fördraget inte slog fast att jämtländska ständer hade 

rätten att behålla tidigare privilegier och villkor, påpekade den svenska över-

heten i sina instruktioner till landshövdingen att det fanns möjligheter till 

detta. Om de svor trohet till drottning Kristina skulle deras vanliga rättigheter 

bevaras. Den långtgående homogenisering som centralmakten bedrev mot 

Jämtland på central och regional nivå utifrån förhållanden i angränsande ur-

sprungliga svenska landskap, innebar således inte per automatik att även lo-

kala villkor och strukturer som var av stor betydelse för invånarna också skul-

le likriktas. 

I det som följer kommer inkommande och utgående skrivelser till länssty-

relsen i Härnösand under de första åren efter statsskiftet att granskas närmare. 

Detta i syfte att undersöka i vilken utsträckning den svenska centralmaktens 

intentioner med införlivandet av Jämtland efterlevdes. Genom att jämföra 

med Ångermanland och Medelpad ges möjligheter att belysa om alla åtgärder 

som vidtogs i det nyerövrade landskapet kan ses som specifik införlivning, 

eller om det också rörde sig om en allmän statsbildning som strävade efter att 

skapa större enhetlighet i alla områden som ingick i Sverige. 

Länsstyrelsen i Härnösand 1645 – 1650 

När Jämtland blev en del av den norrländska länsindelningen lades det under 

en regional förvaltning som hade skapats i början på 1630-talet. I 1634 års re-

geringsform slogs det fast att varje län skulle ha en landshövding som bland 

annat skulle exekvera kungens order och hovrättsdomar, samt övervaka rätts-

skipning, utskrivningar och övriga saker som angick kronan. Därtill ingick att 

kontrollera underlydande ämbetsmän, arbeta för att förbättra städer och när-

ingar, vara uppmärksam på tecken till uppror, se till att den rätta kristna läran 

predikades och att vägar vidmakthölls. För att utföra sitt uppdrag hade lands-

hövdingen ett antal ämbetsmän till sin hjälp, exempelvis bokhållare, hand-

skrivare, profosser och underprofosser. Dessutom var fogden underordnad 

länsstyrelsen.263 Den allmänna landshövdingeinstruktionen från 1635 bestod 

av 45 paragrafer som styrde arbetet. Även i den definierades olika verksam-

hetsområden och av störst betydelse var rättsväsendet, krigsmakten, religio-

nen, finansförvaltningen samt landsregeringen. Det sista berörde bland annat 

politien, näringar och kommunikationer. Förutom detta beskrevs praktiska 

förhållanden vid landskansliet och rutiner vid tjänsteutövning.264  

 

263 Se även Sörndal (1937) Avd. I, kap. II:V för den regionala förvaltningens uppbyggnad. 

264 Jonsson (2005) sid. 53ff.; Sörndal (1937) sid. 41ff. 
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I en undersökning om norrländska landshövdingars påverkan på svensk 

statsbildning mellan 1634 – 1769 har Alexander Jonsson berört Härnösands 

län, vilket blev en del av Västernorrlands län 1654. I sitt arbete försöker han 

sammanfoga teoretiska perspektiv som utgår från statsbildning respektive 

statsbyggnad. Jonsson påpekar, i Tillys efterföljd, att det inte var nationalsta-

ten som var målet med de stater som växte fram under denna tidsperiod, istäl-

let var det en statsbildning utan ett tydligt syfte. Däremot var aktörer som 

deltog i processen, i detta fall landshövdingar, målmedvetna och de hade tyd-

liga intentioner med sitt arbete.265 Den regionala förvaltningen var viktig för 

hur framgångsrik centralmaktens kontroll över ett område och dess invånare 

blev. Dessutom var länsstyrelsen en maktlegitimerande institution genom sin 

tillsyn av lägre ämbetsmän och som instans för allmogens besvär.266 Jonsson 

lyfter fram att de norrländska länens geografiska utbredning justerades konti-

nuerligt i syfte att finna en optimala administrativ organisation. Förändringar 

kunde också ske när länsindelningen ställdes inför nya utmaningar, exempel-

vis när Jämtland och Härjedalen skulle införlivas efter freden i Brömsebro. 

Den sociala bakgrunden hos landshövdingar i Härnösands respektive Väster-

norrlands län påverkades bland annat av extraordinära händelser, som det 

jämtländska statsskiftet och de krig som utspelades i denna del av Norden. 

Detta medförde att en majoritet av dem hade militär bakgrund.267 Jonssons 

arbete visar att länsstyrelsen och dess verksamhet var viktig för att den svens-

ka centralmaktens politik skulle förverkligas i landets olika delar. I samband 

med det jämtländska statsskiftet bedrev alltså landshövdingen i Härnösand 

en specifik införlivning mot det erövrade landskapet, samtidigt som en all-

män statsbildning påverkade länet som helhet. 

Som nämndes i inledningskapitlet ska landshövdingens korrespondens 

undersökas utifrån registraturet där hans utgående brev är nedtecknade, in-  

samt utgående diarium där all brevväxling beskrivs kortfattat, kungliga brev 

och skrivelser från Svea hovrätt, Krigskollegium, Amiralitetskollegium, Kam-

markollegium samt Bergskollegium. De senare, det vill säga inkommande 

skrivelser, finns för hela undersökningsperioden 1645 – 1650, medan lands-

hövdingens utgående brev endast är bevarade för år 1646. Det är dock inte all 

utgående korrespondens under detta år som är tillgänglig, utan i registraturet 

saknas skrivelser från den 9 augusti till den 18 oktober. Dessa kommer att 

 

265 Jonsson (2005) sid. 92f. 

266 Jonsson (2005) sid. 275f. 

267 Jonsson (2005) sid. 271. 
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kategoriseras med hjälp av diariet och trots att skrivelserna endast beskrivs 

kortfattat, tillför denna rekonstruktion relevanta fakta.268 

Angående skrivelser från Kungl. Maj:t måste vissa omständigheter näm-

nas. Dessa ska finnas förvarade i volymen Västernorrlands läns landskontor DI:1 

i landsarkivet i Härnösand. Vid tidpunkten för undersökningen kunde dock 

inte volymen uppbringas av arkivet, utan den hade troligtvis placerats fel. För 

att sammanställa kungliga brev nyttjades istället Riksregistraturet. Genom att 

använda registraturets adressatregister kunde datum för kungliga brev till 

landshövdingen Hans Strijk fastställas, vilka sedan excerperats. De brev som 

är aktuella berör hans tjänsteutövning och därför utelämnas exempelvis pri-

vat korrespondens rörande donationer till Strijk. Däremot ingår i undersök-

ningen de skrivelser som adresserades till alla landshövdingar. 

 

Inkommande skrivelser 

Länsstyrelsen i Härnösand tog emot 289 skrivelser mellan 1645 – 1650. Som 

Tabell 1 visar omtalades de tre landskapen eller hela hövdingadömet totalt 

339 gånger.269 Att det är fler ärenden än skrivelser beror på att ett enskilt brev 

inte nödvändigtvis bara berör en angelägenhet eller ett landskap, utan vissa 

avhandlar flera. Fyra områden dominerar, nämligen Skatter och avgifter, Mili-

tärväsendet, Civil förvaltning och Rättsväsendet, medan övriga fem ärendetyper 

behandlas mer sporadiskt.270 Den första kategorin förekommer mest frekvent 

i alla landskap och den övervägande delen berör fördelning av skatter, eller 

resurser som förlänades till olika ämbetsmän.271 De skrivelser som behandlar 

Militärväsendet rör främst organisatoriska frågor, befattningar och fortifika-

tion.272 Till skillnad från Skatter och avgifter är militära frågor betydligt vanlig-

are för Jämtlands del än för de andra två landskapen. 

 

 

268 LHL vol. BI:1.  

269 Som nämndes ovan excerperades dock skrivelser från Kungl. Maj:t till landshövdingen från Riks-

registraturet på grund av en saknad volym på Länsarkivet, Härnösand. 

270 Detta mönster bekräftas av Asker (2004) sid. 266. Han har undersökt inkommande skrivelser till  

landshövdingar i Uppland, Örebro och Kopparberg under 1659. Resultatet visar att de flesta kom 

från Kammarkollegiet, Krigskollegiet samt Hovrätten. Skrivelser från dessa centrala myndigheter 

bör således i stor utsträckning ha behandlat Skatter och avgifter, Militärväsendet, Civil förvaltning och 

Rättsväsendet. 

271 Se exempelvis LHL vol. DIIb:1 fol. 14, 40, 53, vol. DIIb:2 fol. 113, vol. DIId:1 fol. 7, 8, 14, 16, 27, 30, 

68, vol. DIId:2 fol. 13.  

272 Se exempelvis LHL vol. DIIb:1 fol. 1, 9, 18, 29.  
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Tabell 1. Skrivelser till Länsstyrelsen i Härnösand 1645 – 1650, 

absoluta tal (N) och procent (%) utifrån ärendetyp samt vilken 

del av länet som berörs.  

 J Å M L 

 N % N % N % N % 

Skatter och avgifter 25 48 33 39 25 56 119 75 

Militärväsendet 11 21 3 4 3 7 8 5 

Civil förvaltning 7 13 16 19 2 4 15 9 

Rättsväsendet 6 12 22 26 9 20 3 2 

Produktion och ägande 1 2 1 1 1 2 4 3 

Handel - - - - - - 5 3 

Kommunikation - - 5 6 5 11 - - 

Reproduktion - - - - - - - - 

Ideologisk kontroll 2 4 3 4 - - 4 3 

Övrigt - - 1 1 - - - - 

Totalt 52 100 84 100 45 100 158 100 

Anmärkningar: Tabellens förkortningar står för J – Jämtland, Å – Ångermanland, M – 

Medelpad och L – Länet. Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket inne-

bär att summan inte alltid blir 100 %.  Källor: Länsstyrelsen i Härnösands län arkiv, 

HLA; Riksregistraturet, RA.  

 

Övriga kategorier som avhandlas ofta, det vill säga Civil förvaltning och 

Rättsväsendet, berör främst olika civila ämbetsmän och deras tjänsteutövning, 

organisatoriska frågor samt hovrättsdomar.273 Inom Civil förvaltning är antalet 

som handlar om Ångermanland högre än för Jämtland, medan det är lägre för 

Medelpad. I ärenden om Rättsväsendet behandlas komparationslandskapen 

betydligt mer frekvent än Jämtland. Slutligen kan det konstateras att övriga 

fem ärendetyper förekommer ytterst sparsamt oavsett vilket landskap som 

berörs, förutom Kommunikation som dryftas i ett antal ärenden kring Ånger-

manland och Medelpad. Dessa berör främst frågor om städers utveckling, 

exempelvis byggande samt underhåll av staket, bommar och kronoportar.274 

Bland inkommande skrivelser som enbart nämner länet behandlar 75 procent 

Skatter och avgifter, medan ungefär tio procent dryftar ärenden rörande Civil 

förvaltning. Övriga kategorier gällande hela länet avhandlas sparsamt. 

 

273 Se exempelvis LHL vol. DIId:1 fol. 1, 2, 74, vol. DIId:3 fol. 31, vol. DIIa:1 fol. 1, 32, 40, 46. 

274 Se exempelvis LHL vol. DIId:1 fol. 5, 11. 
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Utgående skrivelser 

I registraturet har 236 stycken skrivelser som landshövdingen skrev under 

1646 nedtecknats, inklusive de 58 som har excerperats från diariet. Att ärende-

antalet överstiger skrivelsernas numerär, beror även här på att ett enskilt brev 

inte nödvändigtvis bara handlar om en angelägenhet eller ett landskap. Som 

Tabell 2 visar innehåller skrivelserna totalt 303 olika ärenden och som i in-

kommande dominerar Skatter och avgifter, Militärväsendet, Civil förvaltning 

samt Rättsväsendet. Även i landshövdingens utgående korrespondens berörs 

exempelvis uppbörden, skattelindringar, den militära organisationen, utnäm-

ning av civila ämbetsmän och deras ämbetsutövning, hovrättsdomar samt oli-

ka rättsliga processer.275 

 

Tabell 2. Skrivelser från Länsstyrelsen i Härnösand 1646, absoluta 

tal (N) och procent (%) utifrån ärendetyp samt vilken del av länet 

som berörs.  

 J Å M L 

 N % N % N % N % 

Skatter och avgifter 16 16 43 48 27 39 12 29 

Militärväsendet 40 39 9 10 4 6 4 10 

Civil förvaltning 22 22 8 9 8 11 12 29 

Rättsväsendet 7 7 13 15 19 27 4 10 

Produktion och ägande 5 5 4 4 3 4 2 5 

Handel 3 3 4 4 1 1 1 2 

Kommunikation 4 4 4 4 6 9 4 10 

Reproduktion - - 1 1 - - - - 

Ideologisk kontroll 4 4 2 2 1 1 3 7 

Övrigt 1 1 1 1 1 1 - - 

Totalt 102 100 89 100 70 100 42 100 

Anmärkningar: Tabellens förkortningar står för J – Jämtland, Å – Ångermanland, M – 

Medelpad och L – Länet. Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket inne-

bär att summan inte alltid blir 100 %. Källor: Länsstyrelsen i Härnösands län arkiv, 

HLA; Riksregistraturet, RA.  

 

 

275 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 31, 38, 45, 47, 51, 63, 67, 

77, 78, 84, 123, 128, 137, 141. 
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Tabell 2 åskådliggör att också den utgående korrespondensen skiljer sig åt 

mellan de landskap som ingick i länet. Drygt 100 ärenden berör Jämtland och 

den ärendetyp som dominerar är Militärväsendet. Även Civil förvaltning och 

Skatter och avgifter avhandlas relativt frekvent. Dessa kategorier står tillsam-

mans för nästan för 80 procent av alla ärenden, medan övriga sex förekommer 

sporadiskt. I Ångermanland och Medelpad dominerar däremot Skatter och av-

gifter, medan Civil förvaltning och Militärväsendet inte dryftas lika frekvent. 

Dessutom behandlas Rättsväsendet relativt ofta för komparationslandskapen, 

medan denna ärendetyp förekommer sporadiskt rörande Jämtland. Övriga 

fem kategorier avhandlas sparsamt även i Ångermanland och Medelpad, för-

utom Kommunikation i det senare landskapet.276 I landshövdingens utgående 

skrivelser under 1646 finns det 42 stycken som inte berör något specifikt land-

skap, utan enbart länet. Även bland dessa dominerar Skatter och avgifter, Mili-

tärväsendet, Civil förvaltning och Rättsväsendet med nästan 80 procent av ären-

dena. 

Alexander Jonsson har gjort en liknande kvantifiering av skrivelser i de 

norrländska länen, vilken uppvisar både likheter och skillnader. I landshöv-

dingars i Västernorrlands brev till Kungl. Maj:t under perioden 1637 – 1770 

dominerar militär-, närings- och civilförvaltningsärenden, men även kulturel-

la och ideologiska frågor, resursuttag och allmogens besvär förekommer rela-

tivt ofta. Då Jonssons undersökning sträcker sig över en längre tidsperiod kan 

en jämförelse vara vansklig. Ser man till den delperiod i hans arbete som lig-

ger nära denna undersökning, nämligen 1637 – 1660, är militära ärenden för-

härskande, vilket han förklarar med de krig som utspelades i Jämtland och 

Härjedalen. Övriga områden uppträder däremot ytterst sparsamt under den-

na delperiod. I ärenden rörande resurser menar Jonsson att dessa är ett ståen-

de inslag i all brevväxling med Kungl. Maj:t, men aldrig i någon framträdande 

omfattning.277 Han har också kvantifierat landskansliets diarier, det vill säga 

det kortfattade register som finns över inkommande och utgående skrivelser 

till länsstyrelsen. Detta har dock endast gjorts under fyra år, två i slutet av 

1600-talet och två under 1700-talet. Trots att tidpunkterna inte överensstäm-

mer med denna undersökning är det av intresse att jämföra ärendestrukturen. 

De vanligaste ärendena från centralmakten och tjänstemän inom Västernorr-

lands län berör resursuttag, näringar och rättsväsendet. Militärärenden finns 

i ganska stor omfattning under alla år, men de dominerar bara i samband med 

 

276 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 28.  

277 Jonsson (2005) sid. 196ff. 
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ofredsår.278 Jonssons kvantifiering av skrivelser till och från Västernorrlands 

län under perioden 1637 – 1770, liknar den ärendestruktur som framkom vid 

genomgången av Härnösands län. Då detta arbete enbart fokuserar på åren 

omedelbart efter det jämtländska statsskiftet måste dock avvikelser rimligen 

ses som naturliga. 

De åtgärder som den svenska överheten vidtog i Jämtland under perioden 

1645 – 1650 genom länsstyrelsens och landshövdingens omsorg, berörde såle-

des främst resursuttag, den civila administrationen, militär verksamhet och 

rättsliga frågor. Detta var dock inte något unikt för det nyerövrade landskapet, 

utan även i Ångermanland och Medelpad var liknande ärenden dominerande. 

Däremot uppvisar fördelningen mellan kategorierna olikheter i länets tre om-

råden. Korrespondensen rörande Jämtland indikerar att centralmaktens åt-

gärder främst fokuserade på att upprätta en civil administration, en militär 

kontroll och att etablera ett resursuttag. Skillnader i ärendestrukturen gent-

emot komparationslandskapen tyder på att den svenska centralmakten vid-

tog vissa specifika åtgärder för att göra Jämtland till en del av Sverige. För att 

mer i detalj kunna analysera vad som tillhörde införlivning och vad som var 

allmän statsbildning, görs en utförligare granskning av skrivelsernas innehåll 

för de landskap som ingick i Härnösands län. 

Skatter och avgifter 

I länsräkenskaper för Härnösands län finns skatter och andra resurser från 

Jämtland redovisade från 1646 och framåt, precis som för Ångermanland och 

Medelpad. Räkenskaperna visar att den svenska överheten omedelbart börja-

de utvinna skatter från det nyerövrade landskapet. Uppbörden från Jämtland 

fungerade dock inte problemfritt under de första åren, utan den nya central-

makten tycks ha saknat kännedom om tillgängliga resurser. Exempelvis läm-

nades jordeboken för 1646 inte in förrän under hösten 1647, medan den inkom 

redan i mars för Ångermanland och Medelpad. Fogden i Jämtland levererade 

också en jordebok för 1645, troligtvis även detta i efterhand.279 En orsak torde 

vara att lokala dansk-norska ämbetsmän inte fick behålla sina uppdrag efter 

statsskiftet, något som innebar att den kunskap de hade om landskapet inte 

per automatik överfördes till den svenska centralmakten. Behovet av god kän-

nedom om det nyerövrade området framkom redan i Strijks instruktioner där 

han uppmanades att undersöka rådande förhållanden i Jämtland. Det är såle-

des rimligt att nytillträdda ämbetsmän behövde tid för att erhålla insyn i 

 

278 Jonsson (2005) sid. 205f., 223f. 

279 Länsräkenskaper 1631 – 1820 Härnösands län 1646 – 1653 (LR) vol. 1, ingressen, fol. 133, 158ff. 
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landskapets ekonomi. En skrivelse från Kammarkollegiet till landshövdingen 

den 24 maj 1650, antyder dock att det inte bara var i det erövrade Jämtland 

som räkenskaperna orsakade problem. Kollegiet saknade landsboken från lä-

net som helhet både för 1648 samt 1649 och krävde att dessa skulle skickas 

in.280 

Skatter och avgifter dryftades i 41 ärenden rörande Jämtland under perioden 

1645 – 1650, fördelade på tjugofem inkommande och sexton utgående skri-

velser.281  De inkommande var i huvudsak författade av Kammarkollegiet, 

Krigskollegiet samt Amiralitetet, men då ansvaret för rikets resurser låg på 

det förstnämnda kom mer än hälften av skrivelserna därifrån. Den utgående 

korrespondensen från landshövdingen adresserades framför allt till lokala 

ämbetsmän. Kommunikationen mellan Kammarkollegiet och Strijk som be-

rörde de jämtländska skatterna uppstod först under periodens senare del. 

Några enstaka skrivelser skrevs under 1648, men större delen författades un-

der 1649 och 1650.282 Initialt använde alltså inte den svenska centralmakten i 

någon större utsträckning räntor från Jämtland utanför landskapet. Detta tro-

ligtvis på grund av bristande kunskaper om ekonomiska förhållanden. De 

skatter som utvanns nyttjades istället till lokala behov, främst militära, och 

först efter några år fördelades de också till andra delar av riket.283 

Även landshövdingens utgående skrivelser handlade mestadels om att re-

surser från landskapet skulle användas till lokala militära behov, i första hand 

för att försörja Frösö skans.284 Exempelvis skickade Strijk ett brev den 10 feb-

ruari 1646 till fogden, där han bland annat dryftade hur kyrkotionden skulle 

användas och hur insamlade pengar skulle förvaras. Landshövdingen hade 

krävt besked om hur garnisonen vid Frösön skulle underhållas, men något 

sådant hade inte anlänt. Därför beordrade han att när "nöden så wijda kräfwer, 

måste man något grijpa till dee närmaste medell som förhanden är, huillka 

man mena kyrkijotijionden".285 Bristen på besked om hur militären i Jämtland 

skulle försörjas, innebar således att räntor som samlades in under de första 

 

280 LHL vol. DIId:2 fol. 74.  

281 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

282 Se exempelvis LHL vol. DIId:1 fol. 53, 57, vol. DIId:2 fol. 17, 22, 24, 29, 47, 59, 60. 

283 Michael Nilssons menar att det jämtländska skatteuttaget efter 1645 allt mer omvandlades till ett 

underhållssystem för militära behov. Se "Den svenska militärstatens resursuttag i Jämtland 1645 – 

1695", Mellan två statssystem. Jämtland under 1600-talet, red. Per Sörlin, Umeå 1995.   

284 Initialt bidrog även övriga landskap i länet till underhållet av Frösö skans. Den 13 augusti 1646 

skrev Strijk till fogden i Ångermanland att han skulle samla in 600 D. S. M:tt till garnisonen i 

Jämtland. Se LHL vol. BI:1 fol. 37. 

285 LHL vol. AII:1 fol. 1. 
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åren oftast var tvungna att fördelas lokalt genom akuta åtgärder. Detta bekräf-

tades återigen den 29 december 1646, när landshövdingen skrev till fogden att 

tionden från avlägsna tingslag skulle hållas i god förvaring tills garnisonen 

behövde dem. Spannmål från närliggande områden skulle däremot samlas in, 

malas och bakas för att sedan delas ut till soldater.286 Några order från central-

makten om hur militären skulle försörjas hade tydligen fortfarande inte erhål-

lits, utan kyrkotionden användes alltjämt. 

När brevväxlingen från centralmakten till landshövdingen rörande resur-

ser slutligen inleddes, anslogs skatter från Jämtland, speciellt kungsskatten, 

även utanför landskapet. Exempelvis fördelades medel till fortifikationsver-

kens fortskridande och till Krigskollegiestaten. Kammarkollegiet ansåg dock 

att uppbörden inkom för långsamt och att landshövdingen skulle skynda på 

insamlandet.287 Ett antal kyrkohärbärgen från Jämtland lades dessutom under 

Härnösands stift för lön och underhåll av skolor.288 Trots att resurser anslogs 

till övriga delar av riket efter några år fortsatte även lokala behov att tillgodo-

ses. Exempelvis förlänades delar av kungsskatten och den ordinarie jämt-

landsräntan till militär verksamhet i landskapet.289 

Även om Kammarkollegiet i slutet av undersökningsperioden tilldelade 

räntor och spannmål från Jämtland till olika ändamål i andra delar av Sverige, 

fortsatte problemen kring resursuttaget. Exempelvis saknade Krigskollegiet 

en stor del av 1648 års kungsskatt från landskapet, vilken hade tilldelats for-

tifikationsverken i Kalmar och Göteborg.290 Dessutom kommunicerade Ami-

ralitetet med Strijk om den spannmål som invånarna i Jämtland under vintern 

skulle transportera till Sundsvall, för vidare befordran till Stockholm. Lands-

hövdingen gjorde ett försök att använda den i samband med byggandet av 

den nya skansen i Jämtland och föreslog att allmogen istället skulle erlägga 

pengar. Då det saknades spannmål accepterades dock inte detta, utan Amira-

litetet påpekade att Kungl. Maj:t skulle bli ytterst missnöjd om flottan inte 

kunde sjösättas på grund av brist på proviant.291 Ställd inför detta hot gav 

landshövdingen slutligen order till fogden i Jämtland att spannmålen skulle 

samlas in och skickas till Sundsvall.292 Strijk tycks således inte enbart ha varit 

 

286 LHL vol. AII:1 fol. 141. 

287 LHL vol. DIId:1 fol. 53, 57. 

288 LHL vol. DIId:2 fol. 17, 86. 

289 LHL vol. DIId:2 fol. 24, 61. 

290 LHL vol. DIIb:1 fol. 12. 

291 LHL vol. DIIb:1 fol. 58. 

292 LHL vol. DIIb:1 fol. 51, 52, 55, 58, 59. 
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centralmaktens underdåniga tjänsteman, utan han förhandlade med kollegier 

för att främja sin egen ämbetsutövning. Om denna spannmål hade stannat i 

Jämtland skulle byggandet av en ny skans ha underlättats. 

Något som ytterligare försvårade centralmaktens uttag av skatter var all-

mogens ansökningar om lindringar. Trots att Jämtland var nyerövrat intera-

gerade invånarna omedelbart efter statsskiftet med landshövdingen, exem-

pelvis om att få betala mindre skatt. Ett stort antal brev där bönder söker skat-

telindring finns i länsräkenskaperna för Härnösands län.293 Även på central 

nivå dryftades denna typ av ärenden och i ett brev från Kammarkollegiet den 

28 juni 1650 bemöttes allmogens besvär över silverskatten. Kollegiet skrev att 

H.K.M:t 

 

"i anseende af denna dyra tijden och elliest bemelte almoges ringa wil-

kohr sig derpå nådigast förklarat, att för dhe begge åhren 1649 och 1650 

skal af hwar tunna landzuthsädhe för båda åhren uthgifwas en rijks-

daler, Men för 1651 och sedan åhrligen en daler silvermynt af huar tun-

na landzutsäde."294 

 

Det var inte bara olika grupper ur allmogen som hade möjlighet att söka 

lindring, utan även enskilda individer. Exempelvis beviljades prästänkor i Lit 

respektive Hammerdal att under sitt änkestånd betala mindre skatt på sina 

hemman.295 Att invånarna i det jämtländska lokalsamhället omedelbart efter 

statsskiftet kunde ansöka om skattelindringar, styrdes av trohetseden som de 

hade avlagt. Den var ett juridiskt kontrakt som gav ömsesidiga rättigheter och 

skyldigheter för båda dem och den nya centralmakten.296 Som nämnts tidigare 

betonar Monika Edgren betydelsen av trohet och lojalitet i relationen mellan 

överhet och undersåte. En inbyggare var i första hand knuten till en regent 

och inte till ett statsterritorium, vilket avläggandet av trohetseden var ett ut-

tryck för. Undersåterätten inbegrep de som byggde och bodde i riket, hade 

den rätta tron, samt visade sin undersåteskyldighet genom lydnad, huldhet 

 

293 Se LR vol. 2 verifikationer. 

294 LHL vol. DIId:2 fol. 75. Se även LHL vol. DIId:3 fol. 52. Redan under våren 1648 skrev drottningen 

till landshövdingen att hon hade avslagit en supplik från de jämtländska bönderna angående lind-

ring av kungsskatten, se RR vol. B:249 Till Hans Strijk om kungsskatten uppbärande i Jämtland 

25/4 1648.  

295 LHL vol. DIId:2 fol. 89, 90. 

296 Liknande tankegångar lyfts fram av Börje Harnesk. Han menar att det fanns en kontraktstanke hos 

både överhet och undersåtar om ömsesidiga skyldigheter och rättigheter som bekräftades genom 

trohetseden. Se Harnesk (2002) sid. 89f.   
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och trohet.297 Detta medförde bland annat att invånarna i Jämtland var för-

pliktade att betala skatt och ställa upp med soldater, men så länge de var trog-

na kunde de förvänta sig överhetens beskydd, gunst och nåd. 

Under ockupationer av landskapet före 1645 och i samband med fördraget 

efter Brömsebrofreden, blev invånarna lovade att deras tidigare privilegier 

och rättigheter även skulle gälla under svenskt styre. Det finns inte något i 

detta material som motsäger att så också blev fallet rörande resursuttaget. Det 

genomfördes inte några större förändringar, vare sig organisatoriskt eller gäl-

lande utlagornas omfattning. Att införliva Jämtland skattemässigt handlade 

således främst om administrativa åtgärder på central, regional och lokal nivå, 

för att på så sätt styra resursflödet till Stockholm. Ambitionen var dock inte 

att förändra invånarnas tidigare villkor och privilegier. 

Det var inte bara gentemot det nyerövrade Jämtland som den svenska 

överheten visade ett stort intresse för skatter. I Ångermanland och Medelpad 

var Skatter och avgifter den dominerande ärendetypen, både bland inkomman-

de och utgående skrivelser.298 Generellt sett uppvisade kommunikationen rö-

rande komparationslandskapen samma mönster som i Jämtland, det vill säga 

att den behandlade resurser som skulle utvinnas och hur dessa skulle använd-

as. Det existerar dock vissa skillnader. De inkommande skrivelser som berör-

de Ångermanland och Medelpad skrevs under hela perioden, inte som i Jämt-

land under den senare delen. Innehållet visar dessutom att resurser i mycket 

större utsträckning redan under de första åren fördelas utanför komparations-

landskapen, vilket indikerar att dessa skattemässigt var en del av det svenska 

riket på ett helt annat sätt än Jämtland. Även rörande Ångermanland och Me-

delpad var det Kammarkollegiet som skickade den övervägande delen av 

skrivelserna. Under 1646 fick landshövdingen åtskilliga påbud om att skatter 

skulle distribueras till olika delar av riket.299 

De skrivelser som Strijk skrev till lokala ämbetsmän i komparationsland-

skapen, exempelvis befallningsmän och borgmästare, uppvisar också tydligt 

att resurser därifrån redan under början av undersökningsperioden, i mycket 

större utsträckning än i Jämtland anordnades till speciella poster utanför lä-

net.300 En skillnad var också att nästan varannan skrivelse handlade om att 

olika räntor från gårdar och hemman tilldelades officerare samt andra högre 

 

297 Edgren (2001) sid. 41ff., 50ff., 64f. 

298 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

299 Se exempelvis LHL vol. DIId:1 fol. 16, 17, 18, 68. 

300 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 17, 35, 138. 
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tjänstemän.301 Skatter som överheten erhöll i Ångermanland och Medelpad 

fördelades således både inom och utom landskapen på ett mer kontrollerat 

sätt, medan akuta lokala lösningar inte förekom i någon större utsträckning. 

Detta tyder på att den regionala och lokala administrationen i komparations-

landskapen hade god kunskap om förhållandena redan i början av undersök-

ningsperioden. Detta är inte anmärkningsvärt då landskapen vare sig var ny-

erövrade eller hade nytillträdda ämbetsmän på lokal nivå. 

Trots detta visar korrespondensen att överheten hade problem med upp-

börden även i Ångermanland och Medelpad. Det fanns exempelvis ett stort 

behov av resurser för att sjösätta en flotta, men de anslagna utlagorna från 

Härnösand och Sundsvall levererades inte i tillräcklig utsträckning.302 Många 

av skrivelserna som landshövdingen skrev till lokala ämbetsmän i dessa land-

skap, berättar att uppbörden inte hade erlagts i tid eller att den inte inkommit 

alls.303 Precis som i Jämtland försvårades resursuttaget i komparationsland-

skapen av allmogens ansökningar om lindring. Skrivelser från centralt håll till 

landshövdingen som berörde skattelättnader, förekom betydligt mer frekvent 

i de senare landskapen än i det första.304 Som nämndes ovan fanns det dock 

brev i länsräkenskaperna för Härnösands län där invånare i alla tre landskap 

ansökte om nedsättning av skatter hos landshövdingen. Denna kommunika-

tion hade dock kanske ännu inte uppnått samma kvantitet gällande Jämtland. 

Ett stort antal skrivelser om skatter, speciellt bland inkommande, behand-

lade alla tre landskap som en enhet.305 Även dessa skrevs oftast av Kammar-

kollegiet och de visar att centralmakten frekvent använde länet som administ-

rativ enhet när skatter skulle utvinnas eller fördelas.306 Kollegiet efterfrågade 

också ränteförslag från landshövdingen som berörde hela hövdingadömet.307 

Att länet ofta användes som en enhet för uppbörden indikerar att den svenska 

överheten inte gjorde någon större skillnad på de tre områden som ingick. 

Den svenska centralmakten agerade således aktivt för att skattemässigt in-

förliva Jämtland till det svenska riket. De åtgärder som genomfördes var i stor 

 

301 Se exempelvis LHL vol. DIId:1 fol. 14, 27, 49, 62, 73. 

302 LHL vol. DIIb:1 fol. 41, 49, 54. 

303 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 130, vol. BI:1 fol. 38.  

304 RR vol. B:232 Till landshövding Hans Strijk för allmogen i Resele och Ramsele 16/4 1646, vol. B:234 

Till landshövding Hans Strijk för H. Nils Nicolas i Borgsjö, Medelpad 31/8 1646, vol. B:236 Till 

landshövdingen Hans Strijk att låta rannsaka hur stor skada H. Erik Huss lidit på sitt hemman 

24/12 1646. 

305 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

306 Se exempelvis LHL vol. DIId:1 fol. 3, 7, 8, 22, vol. DIId:2 fol. 6. 

307 LHL vol. DIId:1 fol. 11, vol. DIId:2 fol. 26, 56, 76. 
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utsträckning inriktade på att administrativt likrikta landskapets resursuttag, 

efter förhållanden som rådde i angränsande ursprungliga svenska områden. 

Skatteärenden som initierades i komparationslandskapen uppvisade dock ett 

liknade mönster som i Jämtland och ofta behandlades länet som en enhet, vil-

ket pekar mot att händelser i det senare landskapet inte enbart kan kopplas 

till specifika införlivningsåtgärder mot ett erövrat område. De måste även tol-

kas och förstås utifrån den allmänna statsbildning som pågick under tidsperi-

oden. Även om den svenska centralmakten strävade efter att utvinna och kon-

trollera det jämtländska resursuttaget, finns det inte något som tyder på att 

den hade ambitioner att likrikta omfattningen av eller villkoren för uppbör-

den i de landskap som ingick i länet. Tidigare lokala strukturer tycks ha levt 

vidare i Jämtland efter freden i Brömsebro. 

Militärväsendet 

Mellan 1645 – 1650 behandlades militära frågor rörande Jämtland i 51 ärenden, 

fördelade på elva inkommande och fyrtio utgående skrivelser.308 Bland de 

brev som landshövdingen skrev under 1646 var denna ärendetyp absolut van-

ligast, vilket visar på den energi han var tvungen att lägga ned på det militära 

etablerandet i landskapet. Korrespondensen från åren efter statsskiftet åskåd-

liggör att den svenska centralmakten omedelbart strävade efter militär närva-

ro i Jämtland, något som i första hand skedde genom att Frösö skans besattes 

med trupper. Krigskollegiet skickade ett brev den 3 juli 1646 om att Mattias 

Franck skulle, med hjälp av landshövdingens assistans, tillsättas som kom-

mendant vid skansen.309 Via sin ämbetsutövning hamnade den förstnämnde 

genast i konflikt med allmogen. Den 20 oktober 1646 skickade Strijk en skri-

velse till Franck där det bland annat framkom att bönderna klagade över allt 

tyngre bördor sedan garnisonen anlänt till Frösön. Landshövdingen uttryckte 

dock sitt förtroende för kommendanten, men framhöll att han i framtiden 

skulle behandla bönderna varligare.310 Detta visar återigen ambitionerna att 

bemöta det erövrade landskapet varsamt. 

Landshövdingen skrev till överste Butterlin att Frösö skans skulle, förutom 

kommendanten, besättas av ett kompani som bestod av fyra över- samt fem 

underofficerare, sex korpraler, fyra mönsterdrängar, två trumslagare, en blå-

sare och 126 soldater.311 När dessa anlände skickade Strijk en skansorder till 

 

308 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

309 LHL vol. DIIb:1 fol. 1. 

310 LHL vol. AII:1 fol. 125. 

311 LHL vol. AII:1 fol. 12, 19. 
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kapten Börielsson som slog fast att deras närvaro i landskapet inte enbart var 

påkallad av yttre hot från Danmark-Norge. Vid behov kunde militären även 

användas för att etablera kontroll över det erövrade landskapet. Ordern be-

stod av tio punkter som fastställde att kompaniet skulle hålla orten väl be-

vakad, att det skulle förläggas hos bönder närmast skansen och att soldaterna 

skulle bistå fogden om invånarna i landskapet inte hörsammade överhetens 

påbud. Militära personer skulle inte tvinga resurser av allmogen, men de hade 

rätt till ett nödtorftigt uppehälle av proviant, persedlar eller pengar tills dess 

att utförligare order anlände från Kammarkollegiet.312  

Skrivelser av senare datum, både inkommande och utgående, behandlade 

främst underhåll av en mer etablerad militär verksamhet.313 Trots detta före-

kom även här, liksom inom Skatter och avgifter, många akuta åtgärder för att 

lösa försörjning av trupper som hade stationerats i Jämtland.314 Strijk efterfrå-

gade bland annat om inte Kammarkollegiet kunde sända staten för garniso-

nen i Jämtland, så att han "bättre må weta alle saker i tilbörligh disposition 

hålla eller där någott disbutabel för feel på berörde skiäl föreföllo".315 Den 

svenska överheten var dock inte enbart intresserad av att militären skulle bi-

dra till att kontrollera landskapet i syfte att etablera ett styre. Jämtland hade 

dessutom ett strategiskt viktigt läge som gränsområde mot fienden Danmark-

Norge, och genom att bygga en ny fästning i landskapet var förhoppningen 

att en eventuell dansk-norsk återerövring skulle försvåras. I slutet av perioden 

skrevs därför ett antal skrivelser där skatter och material anslogs till bygget.316 

Att Jämtland och Härjedalen tillföll Sverige innebar att den militära orga-

nisationen i Norrland förändrades. Ett nytt regemente bildades där landska-

pen som ingick i Härnösands län var upptagningsområde.317 Detta innebar att 

den svenska centralmakten ställde krav på att även allmogen i Jämtland skulle 

bidra med knektar. Landshövdingen skrev till fogden Johan Christophersson 

att han skulle förbereda den kommande mönstringen och tillkännage inför 

bönderna, att den "uthan försumellsse hafua sina solldater tillreedz och all 

 

312 LHL vol. AII:1 fol. 14. 

313 LHL vol. AII:1 fol. 8, 16, vol. DIIb:1 fol. 13. 

314 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 8, 16, 127. 

315 LHL vol. AII:1 fol. 24. 

316 LHL vol. DIIb:1 fol. 18, vol. DIId:2 fol. 47, 61. 

317 Stefan Östergren "Ångermanlands, Jämtlands och Medelpads regemente. Ett infanteriförband i 

Norrland under 1600-talet", Försvar och bygd i Ångermanland och Medelpad, Östervåla 1977, sid. 46; 

Göran Hagberg "Historien om ett regemente insatt i sina historiska sammanhang och såsom rullor-

na berättar", Manual för Soldatregister - Fältjägare 1645 – 1901 flik 9, Landsarkivet i Östersund 

2003, sid. 4. 



 

107 

färdiga, när Munstringz Commisarierna komma och sig där sammastädes 

praesentera".318 Det utgick även ett påbud att allmogen skulle inställa sig i 

Brunflo den 28 februari 1646 med de 300 man som den hade lovat att ställa till 

förfogande.319 I ett brev till drottningen den 13 mars samma år, meddelade 

Strijk att generalmönstringen i länet var avklarad och att man i Jämtland en-

dast förmått att uppbringa 133 knektar. Dock 

 

"hafua tolfmännerna eij allenast låfuat, uthan och sielfue i caution stån-

da, att de resterande 167 mann med allra första skola framtaas, af huilka 

mann förmodar alredo een deel wara lefurerade och de öfriga innan 

kort framstellte blifua."320  

 

Även knektuttaget visar att den svenska överhetens intentioner och verk-

ligheten inte alltid sammanföll. Detta var ett problem som existerade i hela 

riket under tidsperioden.321 Trots att inte alla knektar kunde uppbådas, åskåd-

liggör mönstringen att det fanns en hörsamhet från den jämtländska allmogen 

att den nu hade skyldigheter mot den svenska överheten. I Jämtland hade 

bönderna förhandlat fram ett ständigt knekthåll på 300 man, vilket medförde 

att de mer betungande årliga utskrivningarna kunde undvikas.322 Det fanns 

således utrymme för förhandling kring antal soldater och på vilket sätt de 

skulle uppbringas. 

Jämfört med Jämtland dryftades militära ärenden betydligt mer sparsamt 

rörande Ångermanland och Medelpad, både i inkommande och utgående 

skrivelser.323 De som förekom behandlade till stor del förändringar i en redan 

existerande organisation, medan det i Jämtland handlade om att skapa en ny. 

Dessutom informerade centralmakten ofta om vilka skyldigheter respektive 

rättigheter allmoge och knektar hade gentemot varandra.324 Rimligtvis var 

militären redan etablerad i dessa landskap, vilket innebar att behovet av åt-

gärder inte var lika stort. Dessutom kan det tänkas att militära spörsmål till 

viss del hade mist sin betydelse i Ångermanland och Medelpad då landska-

pen inte längre gränsade mot Danmark-Norge. Noterbart är också att det 

 

318 LHL vol. AII:1 fol. 2. 

319 LHL vol. AII:1 fol. 1, 2. 

320 LHL vol. AII:1 fol. 10. 

321 Se exempelvis Villstrand 1992. 

322 Östergren (1977) sid. 46, 51ff. 

323 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

324 Se exempelvis LHL vol. DIIb:1 fol. 2, 3, 17. 
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saknades lösningarna av tillfällig karaktär kring det militära underhållet, vil-

ket var något som förekom frekvent gällande Jämtland. Korrespondensen fo-

kuserade istället på att vidmakthålla det redan etablerade.325 Ytterligare en 

skillnad var att i komparationslandskapen berörde många fler ärenden lind-

ringar av militära bördor.326 

Det militära etablerandet i Jämtland var en viktig del i den svenska central-

maktens strategi för att ta kontroll över det nyerövrade området och dess in-

vånare. Dessutom fanns ett behov av att skapa ett hållbart försvar mot fienden 

Danmark-Norge. Många av de åtgärder som vidtogs var också sammankopp-

lade med de angränsande svenska landskapen. Exempelvis inrättades ytterli-

gare ett regemente i landets norra delar där det nybildade Härnösands län var 

upptagningsområde. Den jämtländska allmogen gavs dock möjligheter att 

förhandla i vissa frågor, bland annat om hur många soldater den skulle hålla 

och hur dessa skulle utses. 

Civil förvaltning 

Under perioden 1645 – 1650 behandlades Civil förvaltning rörande Jämtland i 

sju inkommande och tjugotvå utgående skrivelser.327 De brev som skickades 

till landshövdingen berörde nästan uteslutande skapandet av en lokal civil 

administration för att styra landskapet. Den 25 oktober 1645 accepterade 

Kammarkollegiet Strijks förslag att Johan Kristoffersson skulle bli fogde i det 

nyerövrade landskapet. För att få insikt om vilka räntor som var tillgängliga, 

befallde kollegiet dessutom att en jordebok skulle upprättas.328 Trots uppma-

ningen inlevererades ingen bok och den 29 april 1647 skickade Kammar-

kollegiet återigen en skrivelse i samma ärende. Mantalen i landskapet hade i 

samband med räntornas uppbärande endast redovisats som en summa och 

landshövdingen beordrades att för 

 

"innewarandhe åhr formera en rätt jordebook öfuer alla heman så be-

sittna som elliest om någon wore obesitna och ödhe, med specificeradh 

ränta i alla perzedlar, sochn från sochn, by från by, aldeles efter sätt och 

 

325 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 1, 138. 

326 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 4, 43. 

327 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

328 LHL vol. DIId:1 fol. 2. 
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wys, som H Landzhöfdingen weet wara brukhligit medh andhra Jorde-

böcker i Rijket".329 

 

Även Strijks skrivelser kring Civil förvaltning, handlade om att skapa en 

fungerande lokal administration i Jämtland och hans brev adresserades i för-

sta hand till befallningsmannen samt landsskrivaren. Landshövdingen skrev 

ofta till nytillsatta ämbetsmän angående deras förpliktelser och påminde frek-

vent om vilka skyldigheter de hade, även om skrivelsen primärt berörde ett 

annat ärende. Exempelvis uppmanades fogden och skrivaren att ansvara för 

att landstingsbeslut samt hovrättens resolutioner efterlevdes, att upprätta en 

förteckning över ödehemman, att representanter för präster och allmoge sän-

des till riksdagen och att resande till Norge hade giltiga handlingar. Dessutom 

skulle fogden och skrivaren ansvara för att räntor samlades in, att kyrkotion-

den levererades i torr och duglig säd, att garnisonen försörjdes av tillgängliga 

medel, att jordeboken och mantalslängder sändes till landshövdingen, samt 

att efterspana personer som brutit mot trohetseden och var fientligt inställda 

till H.K.M:t.330 Många skrivelser började och slutade ofta med allmänna upp-

maningar som att de inte skulle vara "förtröge på pennen uthan skrijfuer migh 

till om alle saker"331, samt 

 

"alla cronones där i landet fallande saker med högsta flijt i acht taga och 

huar och een uthj dess behörlige esse och disposition hålla, så will iagh 

nu med denne min skrifuelse hafua eder detsamma påmint med alf-

warligh befalldningh och otwijfuelachtigh förhoppningh, att I nu så-

dant i acht hafuer och wederbörlige dirigeren."332 

 

Strijks ständiga och generella uppmaningar till lokala ämbetsmän kring deras 

arbetsuppgifter, tyder på en osäkerhet från hans sida om vad som hade utförts 

och inte. Återigen framkommer att regional och lokal förvaltning tycks ha haft 

problem att etablera ett väl fungerande styre över Jämtland under de första 

åren. Dessutom tog det tid för nytillträdda ämbetsmän att få kunskap om och 

kontroll över de jämtländska invånarna och deras resurser. Landshövdingens 

 

329 LHL vol. DIId:1 fol. 33. Se även kapitel Skatter och avgifter sid. 99f. angående problem med att upp-

rätta en jordebok i Jämtland. 

330 LHL vol. AII:1 fol. 8, 12f., 20, 41, 47, 128f., 141. 

331 LHL vol. AII:1 fol. 20. 

332 LHL vol. AII:1 fol. 86. 
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anmaningar visar även att den svenska överheten ville kontrollera och styra 

den lokala ämbetsutövningen. 

För att ytterligare stärka administrationen utnämndes flera ämbetsmän. 

Jon Halwardsson utsågs till budbärare och han uppmanades att tjäna kronan 

med flit och trohet.333 Hans Andersson tillsattes i sin tur för att kontrollera 

resandet mellan Sverige och Norge.334 Dessutom förordnades Erich Matzson 

till tingsskrivare och trots att hans åtaganden främst var av judiciell karaktär, 

skulle han också övervaka att postbönder skötte sina uppdrag.335 Även när 

lokala ämbetsmän utsågs framkom trohetsedens betydelse. För att betraktas 

som svensk undersåte var det viktigt att avlägga eden och att dessutom efter-

leva den. Nämnde Hans Andersson uppmanades därför att efter 

 

"sin aflagde trohets eedz plicht wara förobligerad, eij allenest för sin 

egen person, emooth Hen. K. M.tt wår allernådigaste drottning samt 

Sweriges crono, som een trogen, hulld och uprichtigh swensk under-

såte egnar och bör, i alle måtto att stella och förehålla, uthan och till-

täncktt och förplichtad wara, androm dertill råda, förmahana och styr-

ckia: Och där han förnimmer någon otrooheet eller myterij å färde wara, 

sådant tijdigt tellkenna gifua och därmed eij förhala, så kärdt honom är 

höga öfuerheetenes högsta onådher och straff at undwijka."336 

 

Den tidigare lokala administrationen i Jämtland övertogs således inte, utan 

ett nytt styre skapades enligt rådande strukturer i Härnösands läns övriga två 

landskap. Trots att lokala ämbetsmän hade vissa initiala svårigheter med att 

etablera sin maktutövning i det erövrade området, kan det konstateras att 

landskapet ur ett administrativt perspektiv, både centralt och regionalt men 

även lokalt, omedelbart införlivades i det svenska riket.   

Jämfört med Jämtland förekom korrespondens kring Civil förvaltning i be-

tydligt mindre utsträckning gällande Ångermanland och Medelpad.337 I skri-

velser till landshövdingen där oftast Kammarkollegiet stod som avsändare, 

behandlades främst olika civila befattningar som exempelvis tillsättande av 

fogde och landsskrivare.338 Trots att den administrativa förvaltningen i dessa 

 

333 LHL vol. AII:1 fol. 66f. 

334 LHL vol. AII:1 fol. 69f. 

335 LHL vol. AII:1 fol. 71. 

336 LHL vol. AII:1 fol. 69. 

337 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 

338 LHL vol. DIId:1 fol. 60, vol. DIId:2 fol. 3, 4, 5, 70. 
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landskap redan var etablerad och inte behövde förändras som i Jämtland, 

fanns det problem även där. Exempelvis hade fogden och landsskrivaren i 

Ångermanland en stor rest på sina räkenskaper till kronan. Detta genererade 

en del inkommande skrivelser från Kammarkollegiet till landshövdingen.339  

De brev som landshövdingen skrev adresserades nästan uteslutande till 

lokalsamhället, främst befallningsmän, borgmästare och råd. En betydande 

skillnad var att dessa skrivelser oftast bara berörde ett specifikt ärende, inte 

som i Jämtland allmänna förmaningar rörande ämbetets skyldigheter. Kom-

munikation med fogdar behandlade exempelvis erläggande av obetalda skat-

ter, utbetalning av löner efter den anslagna staten och ekonomisk ersättning 

till rannsakningsmän.340 Borgmästare och råd informerades om vilka regler 

som gällde vid utnämningar av dessa ämbeten, om att stadens privilegier, fri-

heter samt domböcker skulle levereras till residenset och hur tredskande bor-

gare skulle behandlas.341 Skrivelser som syftade till att samla information om 

landskapens beskaffenhet saknades helt. I Ångermanland och Medelpad 

framträder således en bild av en lokal civil förvaltning som hade större kon-

troll över och kunskap om landskapen. Som framkom tidigare fanns det trots 

detta även brister i den lokala förvaltningen i komparationslandskapen.342 

Liksom i Jämtland hade centralmakten behov av att stärka sin ställning i 

Ångermanland och Medelpad genom att utse fler ämbetsmän. Brofogden 

Mats Erichsson erhöll en fullmakt av landshövdingen att övervaka underhåll 

samt förbättringar av vägar, broar och färjor i Ångermanland. Nils Pedersson 

blev tagen i kronans tjänst för att se till att inga landsköp bedrevs i Medelpad 

och att vägar, speciellt mot Jämtland, hölls i gott skick.343 Det sista visar på 

behovet av goda kommunikationer till och från det nyligen erövrade landska-

pet. 

Inom Civil förvaltning dryftade tjugosju skrivelser hela hövdingadömet.344 

Många av dem initierade åtgärder som innebar en likriktning av förhållanden 

 

339 LHL vol. DIId:1 fol. 75, 76, vol. DIId:2 fol. 2, 3, 7, 28, 66, 74, 82, 84. 

340 LHL vol. AII:1 fol. 22, 29, 35, 48, 53, vol. BI:1 fol. 37. 

341 LHL vol. AII:1 fol. 52, 134, vol. BI:1 fol. 43. 

342 Att det fanns problem inom den lokala förvaltningen i Medelpad under denna tidsperiod har också 

lyfts fram av Börje Harnesk. Han menar att maktstrukturen var otydlig och att det fanns en rivalitet 

mellan lokala ämbetsmän som bönderna utnyttjade genom att spela ut dem mot varandra. Detta 

kunde exempelvis ske i samband med kommissioner som utredde den lokala förvaltningens age-

rande. Harnesk påpekar också att om de lokala ämbetsmännens auktoritet var svag fanns det en 

större risk för att lokalsamhällets invånare tredskades mot dem. Se Harnesk 2009. 

343 LHL vol. AII:1 fol. 38, 50f. 

344 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 
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i de tre landskap som ingick i länet, men även för riket som helhet. Detta visar 

att den politik som bedrevs mot Jämtland inte enbart kan förstås och tolkas 

utifrån att landskapet var erövrat och skulle införlivas, utan omedelbart efter 

statsskiftet genomfördes också åtgärder som strävade efter att skapa en en-

hetligare svensk statsbildning. Exempelvis uppmanade drottning Kristina 

alla landshövdingar att meddela undersåtarna att de skulle sända represen-

tanter till riksdagen i januari 1647.345 Kammarkollegiet utsåg Erich Petersson 

Bandler till bokhållare och landshövdingen skulle omedelbart leverera riktiga 

landsböcker för 1648 samt 1649.346 Kollegiet meddelade också att vissa skjuts-

färder var avskaffade och att kronobetjänter istället skulle erhålla pengar för 

att bekosta sina resor.347 Strijk beordrade alla länsmän i länet att övervaka och 

föra längder över skjutsfärder så att de inte missbrukades, medan prostar 

gavs ansvar för att drottningens påbud om riksdagen förmedlades i kyrkor-

na.348 Fogdar å sin sida skulle se till att läns- och fjärdingsmän övervakade så 

att ingen uteblev från böne- eller fastedagar, samt påminna länsmän att skicka 

in uppgifter över skjutsfärder till landshövdingen.349 

Rättsväsendet 

Som framkommit tidigare hade Jämtland redan under den svenska ockupa-

tionen 1644 lagts under den Västernorrländska lagsagan, något som samtidigt 

innebar att Sveriges lagar och stadgar skulle följas. Som på många andra stäl-

len i riket utövade inte lagmannen Axel Oxenstierna själv sitt ämbete, utan 

underlagmannen Erik Olofsson var ställföreträdare. Redan under 1647 utsågs 

istället Peder Classon Broman till lagmannens representant i Jämtland.350 I 

samband med övergången till Sverige var dock Strijk osäker hur den judiciella 

verksamheten i landskapet skulle organiseras, vilket medförde att han var 

tvungen att fråga Axel Oxenstierna om svensk eller norsk lag skulle nyttjas.351 

I skrivelser till och från länsstyrelsen i Härnösand behandlades rättsliga 

frågor om Jämtland i tretton ärenden.352 De inkommande kom uteslutande 

 

345 RR vol. B:235 Till alla landshövdingar angående herredagen 25/9 1646.  

346 LHL vol. DIId:1 fol. 1, 54, vol. DIId:2 fol. 74.  

347 LHL vol. DIId:2 fol. 46. 

348 LHL vol. AII:1 fol. 6, 123. 

349 LHL vol. AII:1 fol. 55, 133. 

350 RR vol. B:222 Öppet brev till rikskanslern Axel Oxenstierna att Jämtland ska föras till hans lagsaga 

20/4 1644; Bromé (1954) sid. 221, 224.  

351 Hartelius (1992) sid. 20. 

352 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 
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från Svea hovrätt, medan landshövdingen främst kommunicerade med fog-

den eller tingsskrivaren. Ärendena visar att landskapet rättsligt blev en del av 

det svenska riket och att den nya överheten omedelbart fick inflytande över 

högmålsbrott genom att dessa skickades till hovrätten. Exempelvis hade en 

soldat dömts för tidelag med en ko och Svea hovrätt slog fast att han skulle 

halshuggas samt brännas på bål.353 Andra skrivelser berörde en barnamörder-

ska i Berg, en våldsam man i Brunflo som slog sina grannar och soldater som 

hade misshandlat samer i Oviken.354 Landshövdingen å sin sida beordrade till 

exempel fogden att exekvera domar från ting i Jämtland som hovrätten hade 

fastställt. Han skulle även bevaka en soldat som hade begått ett högmålsbrott 

tills dess att resolutionen anlände.355 Den 24 april 1646 uppmanades fogden 

dessutom tillkännage från predikstolarna att 

 

"de som wed Lagh och Rätta något hafua anthenn kiära eller swara, 

måge sådant i tijdh weta och sedan på dess behörliga orter instella, där 

deris ährender skola blifua optagna, skiärskodade och förmedelst lagh 

och doom till enda förda."356 

 

Att den svenska överheten omedelbart även etablerade kontroll över den 

lokala tingsverksamheten i Jämtland, visas av att den tidigare nämnda Erich 

Matzson tillsattes som tingsskrivare. Han skulle bland annat se till att hand-

lingar hölls redo och föredrogs vid laga ting, samt tillsammans med länsmän 

ansvara för att bönderna efterlevde landstingsbeslut.357 Det är rimligt att även 

allmogen såg fördelar med detta ämbete. I Strijks fullmakt till Erich Matzson 

framkommer att beslutet om att tillsätta honom togs enhälligt på ett landsting 

på Rödön.358 

I komparationslandskapen var denna ärendetyp betydligt vanligare jäm-

fört med Jämtland. Efter Skatter och avgifter var Rättsväsendet det område som 

behandlades mest frekvent både i inkommande och utgående skrivelser.359 

Landshövdingens korrespondens adresserades i huvudsak till lokalsamhället, 

 

353 LHL vol. DIIa:1 fol. 2. 

354 LHL vol. DIIa:1 fol. 5, 9. 

355 LHL vol. AII:1 fol. 1, 77. 

356 LHL vol. AII:1 fol. 47. 

357 LHL vol. AII:1 fol. 71f. 

358 LHL vol. AII:1 fol. 71. Se även landstingsprotokoll från mötet i Rödön, Ekdahlska samlingen (ES) 

vol. 2 Landsting Rödön 4/7 1646 § 13. 

359 Se Tabell 1, 2 sid. 96, 97. 
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främst till underlagmän, fogdar samt borgmästare och råd. Den visar tydligt 

att centralmakt och lokalsamhälle interagerade på ett helt annat sätt gällande 

rättsliga frågor i dessa landskap än i Jämtland. Exempelvis dryftades straff-

lindringar, rannsakningar i tvister, klagomål över rättsliga utfall, utlysande 

av kommande ting från predikstolen och exekverande av hovrättsdomar.360 

Något som avhandlades frekvent i både inkommande och utgående skrivel-

ser, var exempelvis tvisten om några ägor mellan Sundsvalls borgare och all-

mogen i Njurunda.361 En rimlig förklaring till den aktiva kommunikation som 

berörde Rättsväsendet i komparationslandskapen, torde vara att det fanns ett 

stort antal ärenden inom det judiciella systemet som hade överförts till Svea 

hovrätt eller landshövdingen. Då denna genomgång endast berör åren efter 

statsskiftet, är det troligt att antal rättsfall som kommunicerades mellan lokal, 

regional och central nivå rörande Jämtland initialt var ringa. 

Övriga kategorier 

Även om övriga ärendetyper avhandlades sparsamt kan ändå dessa skrivel-

ser bidra till kunskap om det jämtländska statsskiftet. Många av de åtgärder 

som vidtogs inom dessa kategorier, visar tydligt att allt inte enbart kan tolkas 

som införlivning av ett nyerövrat område. Istället måste den politik som be-

drevs gentemot Jämtland under de första åren efter statsskiftet, även kopplas 

till överhetens intentioner att stärka sin ställning lokalt och skapa större enhet-

lighet i alla områden den styrde över. Ärenden inom Handel samt Produktion 

och ägande visar att den svenska centralmakten försökte kontrollera och ibland 

förändra ekonomiska strukturer. Genom att ge allmogen bättre förutsättning-

ar att bedriva jordbruk med tillhörande binäringar, ökade möjligheten att den 

kunde betala skatt. De åtgärder som vidtogs var dock inte enbart inriktade på 

det erövrade landskapet eller Härnösands län, utan det fanns en strävan att 

säkra resurser från alla områden i Sverige. För Jämtlands del utfärdade lands-

hövdingen frihetsbrev rörande rätten att använda skogar, fångstgropar för älg 

samt kring jakt på björn och bäver. En av orsakerna till detta var att "de norska 

finnarna" som höll till på Snåsafjället även utnyttjade den del av fjället som 

låg på den jämtländska sidan. Dessutom bekräftades böndernas rätt att nyttja 

avradsland och prosten tillsades att upprätta en längd över ödehemman med 

en beskrivning av orsaken bakom, hur länge det varit öde samt vilken ränta 

som var föreskriven.362 När det gällde länet som helhet uppmanade Strijk, på 

 

360 LHL vol. AII:1 fol. 7, 14, 20, 21, 30. 

361 LHL vol. AII:1 fol. 18f., 21, 22, 30.  

362 LHL vol. AII:1 fol. 2, 73ff. 
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drottningens order, att länsmän skulle övervaka samt förhindra olovligt djur- 

och fågelfällande.363 

Handel var av stor ekonomisk betydelse för den svenska centralmakten. 

Åtgärder som vidtogs inom detta område berörde både enskilda landskap 

och länet som helhet. I Ångermanland och Medelpad var det ofta problem 

kring städernas tullar, bland annat på grund av ett omfattande landsköp. Det 

var dock inte bara allmogen som agerade felaktigt, utan även borgare bidrog 

genom att handla direkt med bönder utanför städerna. I Ångermanland till-

sättes därför Mårten Nilsson för att övervaka huruvida allmogen tog sina va-

ror till Härnösand och därmed också tullade för dem. Strijk uppmanade dess-

utom fogden samt läns- och fjärdingsmän att hjälpa Mårten i hans tjänsteut-

övning.364 I Jämtland var det dock andra förutsättningar som styrde handeln. 

Detta delvis på grund av att det saknades en stad och genom att drottning 

Kristina år 1649 hade beviljat invånarna rätten att bedriva köpenskap med 

Stora Kopparberg. Bergskollegiet påstod att befallningsmannen i Jämtland 

hindrade bönder från att utöva denna handel, vilket innebar stor skada för 

gruvnäringen i Dalarna. Landshövdingen uppmanades därför att se till att 

allmogen fick fortsätta med sin köpenskap, under förutsättning att den erlade 

tull vid tullplatsen i Svärdsjö.365 Att gynna bergsnäringen medförde troligtvis 

större ekonomiska fördelar för den svenska centralmakten, än att anpassa de 

jämtländska böndernas handel till kustlandskapens städer. 

Skrivelser som berörde Kommunikation förekom mer frekvent gällande 

Ångermanland och Medelpad än för Jämtland. I komparationslandskapen 

strävade överheten främst efter att förbättra infrastrukturen i städer, sannolikt 

i syfte att säkra tullinkomster.366 Då det inte existerade några större orter i 

Jämtland saknades givetvis denna typ av ärenden kring det nyerövrade land-

skapet. Däremot fanns ett intresse av att fysiskt knyta Jämtland närmare rikets 

övriga delar. För att ämbetsmän som var stationerade i landskapet skulle kun-

na upprätthålla en kommunikation med regional och central förvaltning, 

fanns behov av ett väl fungerande postväsende. Som en konsekvens därav 

gav, som tidigare nämnts, landshövdingen den nytillträdde tingsskrivaren 

Erich Matzson i uppgift att ha uppsikt över hur postbönder i Jämtland skötte 

sina uppdrag.367 Även i Ångermanland och Medelpad vidtogs åtgärder för att 

 

363 LHL vol. AII:1 fol. 26. 

364 LHL vol. AII:1 fol. 23, 34. Se även LHL vol. AII:1 fol. 18, 136. 

365 LHL vol. DIIb:1 fol. 69. 

366 LHL vol. AII:1 fol. 24, vol. DIIb:1 fol. 48, vol. DIId:1 fol. 11. 

367 LHL vol. AII:1 fol. 72. 
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stärka postväsendets funktion. Bland annat hade postmästaren i Sundsvall 

misskött sitt ämbete och en ny skulle tillsättas i hans ställe. Dessutom uppma-

nades fogdar i komparationslandskapen att påminna postbönder om att leve-

rera posten utan dröjsmål.368 Även gällande de mätenheter som användes vid 

uppbörden var enhetlighet viktig mellan Jämtland och övriga delar av Sverige. 

Landshövdingen utfärdade därför en fullmakt till Måns Jonsson att resa till 

landskapet för att kröna vikter och mått enligt ett riksdagsbeslut från 1638, 

precis som han tidigare gjort i andra områden.369 

Trots avsaknaden av ärenden i vissa kategorier kan det vara så att även 

detta ger en större förståelse för övergångsproblematiken. Ett exempel är Ideo-

logisk kontroll, det vill säga spörsmål som visar på centralmaktens ambitioner 

att sprida en tankemässig likformighet i områden den kontrollerade, vilket 

var något som förekom ytterst sporadiskt. Korrespondensen till och från läns-

styrelsen uppvisar inga försök att förmedla föreställningar om tillhörighet till 

folk eller nation i det erövrade Jämtland. Att invånarna skulle ha haft ett norskt 

sinnelag som försvårade övergången och att detta skulle ersättas med ett 

svenskt, något som har förfäktats inom äldre forskning, är inget som fram-

kommer i detta material. Istället var skapandet av administrativa och militära 

strukturer i likhet med övriga landskap i länet, införande av svensk lag och 

rättsordning, kontroll över resurser, riksdagsrepresentation samt den trohets-

ed som invånarna svor, betydelsefulla åtgärder för att Jämtland skulle bli en 

del av det svenska riket.370 Det finns ingenting i landshövdingens korrespon-

dens som bekräftar exempelvis Jonas Nordins påstående, att det redan under 

stormaktstiden existerade föreställningar bland statsbärande samt litterata 

klasser om en svensk nationell identitet värd att utveckla, bevara och förmed-

la till samhällets lägre klasser.371 

Den svenska överheten strävade dock efter att bryta de erövrade underså-

tarnas kontakter västerut. Den 11 mars 1646 befallde Strijk, på order av drott-

ningen, att prosten herr Olof i Brunflo skulle ordna så att djäknepengar från 

landskapet skickades till skolan i Gävle. Samtidigt uppmanades ungdomar 

att utbilda sig inom det svenska rikets gränser.372 För att ytterligare stärka ut-

bildningsväsendet anslog Kammarkollegiet ett antal kyrkohärbergen för att 

 

368 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 28, 35, 36, 41.  

369 LHL vol. AII:1 fol. 9. 

370 Även Jens Lerbom lyfter fram trohetsedens betydelse i sin undersökning av svenskheten under 

tidigmodern tid. Se Lerbom (2017) sid. 76. 

371 Nordin (2000) sid. 35, 444. 

372 LHL vol. AII:1 fol. 6. 
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avlöna docenter på gymnasier och i skolor. Denna åtgärd gällde dock inte ba-

ra Jämtland, utan underhållet till läroanstalter ökade även i övriga delar av 

Härnösands län.373 Undervisningens betydelse i samband med den jämtländ-

ska övergången till Sverige kommer att diskuteras ytterligare i nästa kapitel. 

Även om en nationell retorik förekom sparsamt gentemot invånarna i 

Jämtland, var det av stor betydelse för den svenska centralmakten att nå ut 

med information och propaganda. En viktig kanal för detta ändamål var kyr-

kor och präster.374 Landshövdingen påminde därför länets prostar att uppma-

na alla invånare att med största gudfruktighet högtidlighålla bön- och faste-

dagar. Om så inte skedde skulle straff utdelas.375 Det var således inte bara en 

religiös drivkraft bakom strävan att alla skulle delta i gudstjänster, utan cen-

tralmakten såg det som en nödvändighet att undersåtar tog del av maktlegi-

timerande propaganda som förmedlades från predikstolar. Detta påbud gäll-

de dock alla landskap i länet och inte bara det erövrade Jämtland. 

Förutom ambitionen att sprida förkunnelser med hjälp av kyrkan strävade 

den svenska överheten även efter att kontrollera de jämtländska undersåtar-

nas leverne. I ett brev från landshövdingen till prosten i Jämtland, framkom-

mer att det "alltid och av ålder" hade utsetts visa, trogna samt beskedliga män 

i varje socken för att efterspana missgärningar och stämplingar. I de fall miss-

tänkta handlingar upptäcktes skulle de anmälas till präster eller länsmän. Ef-

ter befallning från drottningen beordrade Strijk att herr Olof i Brunflo skulle 

tillsätta dessa män, se till att de avlade ed och fullföljde sina förpliktelser. 

Dessutom skulle den senare skicka en lista över vilka som hade förordnats 

uppdraget.376 Det ges inte någon benämning på dessa personer, men deras 

uppgifter liknar till viss del sexmännens. Det nämns dock inte något om de 

kyrkoekonomiska plikter som ingick i deras uppdrag. I skrivelsen antyds att 

de förtroendemän som avses hade sitt ursprung i en lokal sedvana som fun-

nits i Jämtland under en längre tidsperiod.377 

 

373 LHL vol. DIId:2 fol. 86. 

374 Se exempelvis Göran Malmstedt "Frihetstidens karismatiska kungar", Maktens skiftande skepnader: 

Studier i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk, Umeå 2003. 

375 LHL vol. AII:1 fol. 54. 

376 LHL vol. AII:1 fol. 62. 

377 En genomgång av det personregister som finns i Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll (JDL) IV 

1647 – 1648, Östersund 1989, sid. 125ff., visar att inga sexmän nämns på de jämtländska tingen un-

der dessa två år.  
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Centralmakten möter lokalsamhället 

I samband med att den svenska överheten skulle införliva det erövrade land-

skapet mötte den lokalsamhällets representanter på landstinget. Under 1600-

talet förändrades detta forum i Jämtland både till funktion och innehåll.378 

Från den dansk-norska tiden finns inga lag- eller landstingsprotokoll bevara-

de förrän 1621, men med hjälp av andra källor går det belägga att de ägde 

rum åtminstone från 1588. Fram till statsskiftet existerade det således två ty-

per av ting på landskapsnivå i Jämtland. Lagtinget var andrainstans i den ju-

diciella ordning som fanns i Norge under tidsperioden och det behandlade i 

huvudsak rättsliga ärenden. Trots att det finns få bevarade lagtingsprotokoll 

från Jämtland menar Sonja Englund att det på goda grunder kan antas att det 

hölls lagting från 1630, det vill säga efter att landskapet hade återfått en egen 

lagman. I samband med statsskiftet 1645 upphörde dock denna typ av ting.379 

De landsting som hölls under dansk-norsk tid karakteriserar Englund främst 

som en arena för förhandlingar mellan allmoge och överhet, i första hand rö-

rande ekonomiska frågor. En förändring skedde dock över tid då jämtländska 

bönderna i större utsträckning istället skrev suppliker till centralmaktens oli-

ka representanter. Detta medförde att landstingen till viss del förvandlades 

till en förmedlande instans för dessa beslut.380 

Landstingsverksamheten i Jämtland fortsatte efter freden i Brömsebro och 

trots en ad-hoc-liknande karaktär, det vill säga att funktionen varierade, me-

nar Englund att allmogens interaktion med centralmakten levde vidare. Pre-

cis som under den dansk-norska tiden dryftades främst frågor av ekonomisk 

karaktär, i synnerhet gäst- och skjutsningar. Initialt försökte parterna reglera 

lokala förhållanden i det nyerövrade landskapet, för att sedan också förhand-

la om storlek på resursuttag och hur det skulle fördelas. Frågor som allmogen 

initierade handlade främst om omfördelning och utjämning av skatter lokalt, 

medan överheten oftast drev ärenden som rörde ekonomiska förhållanden 

mellan dem och landskapet. Interaktionen mellan parterna var alltså begräns-

ad till främst det lokala planet, medan förhållanden på central nivå inte berör-

des.381 Enligt Englund behövde den svenska centralmakten landstinget för att 

kunna ta kontroll över det nyerövrade Jämtland. Detta innebar att allmogens 

 

378 För en längre diskussion kring landstingens förändring i Jämtland, se Sonja Englund ”Landet i 

midten. Jemtland fra unionsperifiri til grenseprovins”, Grenser og grannelag i Nordens historie, red. 

Steinar Imsen, Oslo 2005. 

379 Englund (2005) sid. 297ff. 

380 Englund (2005) sid. 302f., 306f. 

381 Englund (2005) sid. 307ff. 
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möjligheter till inflytande ökade efter statsskiftet, men det avtog när den nya 

överheten på allvar hade etablerat sig. Dock återfick dessa ting viss betydelse 

under ofredsår då landshövdingar behövde förhandla om och legitimera ett 

ökat resursuttag.382 

 

Tabell 3. Ärenden på landsting i Jämtland 1646 – 1677, 

absoluta tal (N) och procent (%) utifrån ärendetyp. 

 N % 

Möte mellan centralmakt och lokalsamhälle 173 65 

Judiciella ärenden, civilmål 67 25 

Judiciella ärenden, brottmål 28 10 

Totalt 268 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att 

summan inte alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands läns fornskriftsällskaps arkiv, ÖLA; 

Ekdahlska samlingen, RAA. 

 

I Jämtlands läns fornskriftsällskaps arkiv och i Ekdahlska samlingen finns 

protokoll från arton landsting mellan 1646 – 1677. Ingresserna visar att dessa 

ting var ett forum i olika konstellationer där centralmakt och lokalsamhälle 

möttes. Den första representerades av ämbetsmän som exempelvis landshöv-

ding, underlagman, landskamrer och befallningsman, medan boende i Jämt-

land företräddes av landstingsmän, också kallade landsens tjugofyra, samt 

länsmän.383 Som Tabell 3 visar berör 35 procent av de ärenden som dryftades 

på landstingen efter 1645 judiciella tvister, i huvudsak mellan landskapets 

invånare. En stor del av dessa hade remitterats från lokala ting för att avgöras 

på landstingsnivå. Trots att lagtingen upphörde i samband med statsskiftet 

fortsatte således jämtländska invånare att underställa landstinget judiciella 

frågor. Dessa kommer inte att belysas ytterligare i samband med genomgång-

en av landstingsprotokollen, utan rättsliga ärenden dryftas senare när verk-

samheten på lokala ting skärskådas. I 65 procent av de angelägenheter som 

behandlades på landstingen kommunicerade däremot centralmakt och lokal-

samhälle med varandra.384 Englund lyfter fram betydligt färre ärenden i sin 

 

382 Englund (2005) sid. 311f. 

383 Se exempelvis Jämtlands läns fornskriftsällskaps arkiv (JFS) vol. HI:2 Landsting 21/6, 8/10 1647, 

18/5 1658, 13/2 1663. 

384 Några av dessa ärenden har klassificerats under mer än en kategori i Tabell 4 då de berör flera 

områden. Exempelvis handlar vissa om både Kommunikation samt Skatter och avgifter.   
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undersökning där dessa två parter interagerade, något som beror på att hon 

endast diskuterar dem som tydligt uppvisar spår av förhandling.385 I denna 

genomgång har dock alla ärenden där den svenska centralmakten och det 

jämtländska lokalsamhället möttes klassificerats i samma kategori. Detta oav-

sett om det enbart handlade om att den första använde landstingen som en 

informationskanal eller om det skedde regelrätta förhandlingar. 

Innan innehållet på landstingen under perioden 1646 – 1677 undersöks, 

kommer de två första efter freden i Brömsebro att belysas närmare. Rimligtvis 

avhandlades många ärenden som var av betydelse för landskapets övergång 

till Sverige, på de möten som hölls den 4 juli 1646 på Rödön och den 21 juni 

1647 på Frösön.386 Under dessa två ting dryftades ett stort antal frågor, 27 re-

spektive 39 stycken, och det framkommer tydligt att statsskiftet låg till grund 

för de flesta. På landstinget 1646 förekom inga rättstvister, utan nästan allt 

som avhandlades berörde angelägenheter kring övergången. Under mötet 

1647 var dock ett tiotal ärenden judiciella tvister mellan landskapets invånare. 

Det som ventilerades berörde främst den lokala förvaltningens organisation 

och funktion, skatter som skulle betalas, gäst- och skjutsningar samt jordegen-

domar. Exempelvis uppmanades läns- och tolvmän att vara trogna och lydiga, 

se till att även gemene man var det samt att övervaka att räntor levererades i 

tid. Dessutom beslutades enhälligt att ingen skulle få resa till Norge utan pass, 

postbönder förordnades, ett landskapsvapen efterfrågades och det utlovades 

att alla tingslag skulle införskaffa sigill.387 Gällande resurser lovade allmogen 

att försörja knektar med kläder och mat, det beslutades hur tionden skulle 

levereras, hur vägar, broar och färjor skulle bekostas, samt vad som gällde vid 

gäst- och skjutsningar.388 Många ärenden berörde också ägande och brukande 

av jord. Läns- och landstingsmän skulle verka för att ödehemman upptogs, 

allmogen lovade att bruka humlegårdar, svedjebruk utan fogdens tillstånd 

förbjöds, jordköp samt skiften skulle ske på lagligt sätt och lagmannen eller 

tingsskrivaren skulle upprätta handlingar rörande detta. Slutligen dryftades 

även besittningsrätt till avradsland.389 Vid en jämförelse med Strijks kommu-

nikation ovan, kan det konstateras att det som diskuterades på landstingen i 

 

385 Englund (2005) sid. 307. 

386 Det dokument som finns bevarat för 1646 benämns Länsmännens och de 24:s förklaring på de punkter 

som blev anhållna och föredragna på det landsting som hölls i Rödöns länsmansgård. Trots att det inte 

liknar ett traditionellt landstingsprotokoll ger det ändå kunskap om vilka ärenden som dryftades.    

387 ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 2, 10, 15, 25; JDL IV 1647 – 1648 sid. 94, Landsting 21/6 1647 § 20. 

388 ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 5, 22, 26; JDL IV 1647 – 1648 sid. 92f., Landsting 21/6 1647 § 4, 5, 9. 

389 ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 3, 6, 11; JDL IV 1647 – 1648 sid. 92ff., Landsting 21/6 1647 § 2, 12,      

14, 16.  
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Jämtland inte enbart var påkallat av att landskapet skulle införlivas och bli en 

del av Sverige. Liknande ärenden hade landshövdingen även initierat i Ång-

ermanland och Medelpad. 

Som nämndes tidigare menar Englund att det jämtländska lokalsamhället 

initialt hade möjligheter att påverka statsskiftet. Detta genom att den svenska 

centralmakten nyttjade landstingen för att etablera kontroll över landskapet. 

I landstingsprotokollen från 1646 och 1647 framkommer dock ett mönster där 

allmogen i vissa frågor kunde utöva inflytande, medan den i andra var tvung-

en att rätta sig efter överheten. I Englunds genomgång är det de första som 

kategoriseras som interaktion, och i ett antal ärenden nämns att bönderna lo-

vade, beviljade enhälligt, tog ärendet i vidare betänkande och övervägande, 

avtalade, beslutade, förhandlade, samtyckte eller blev tillfrågade. De angelä-

genheter där allmogen tycks ha kunnat förhandla och påverka uppvisar ett 

disparat innehåll. Några berörde ekonomiska frågor som vägbyggnad, under-

håll av färjor och att en barberare skulle tillsättas, medan andra handlade om 

att ingen skulle resa till Norge utan pass och om inrättandet av en skola.390 

Detta bekräftar Englunds påstående att jämtländska invånare genom lands-

tinget kunde påverka lokala angelägenheter i samband med övergången till 

Sverige. 

I andra landstingsärenden gavs däremot inte lika stort utrymme till för-

handling, utan där förmanade, uppläste, befallde strängt, påbjöd, påminde, 

förbjöd och rannsakade den svenska centralmakten i kommunikationen med 

allmogen. Även dessa uppvisade ett varierat innehåll och de berörde exem-

pelvis trohetsedens avläggande, olaga jordköp, handel med Norge, ödehem-

mans bebyggande, husmän, drängar samt pigors förpliktelser, skjutsfärder 

och svedjande.391 Trots att dessa ärenden också dryftade lokala angelägenhe-

ter, handlade de främst om mer övergripande organisatoriska frågor och inte 

i lika stor utsträckning om konkreta lokala ekonomiska villkor. De två lands-

ting som genomfördes åren närmast efter statsskiftet visar således att den 

svenska centralmakten använde detta forum i samband med införlivandet av 

landskapet, men också att den inte själv dikterade alla villkor. I vissa ekono-

miska frågor av lokal karaktär kunde det jämtländska lokalsamhället utöva 

inflytande. 

 

 

390 ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 4, 7, 10, 16, 26; JDL IV 1647 – 1648 sid. 94 ff., Landsting 21/6 1647         

§ 16, 32  

391 ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 1, 8, 9; JDL IV 1647 – 1648 sid. 92f., Landsting 21/6 1647 § 2, 3, 4, 6, 7, 

9, 10. 
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TABELL 4. Ärenden på landsting i Jämtland 1646 – 1677 där 

centralmakt och lokalsamhälle interagerade, absoluta tal (N) 

och procent (%) utifrån ärendetyp. 

 N % 

Skatter och avgifter 75 43 

Militärväsendet 9 5 

Civilförvaltning 12 7 

Rättsväsendet 8 5 

Produktion och ägande 32 18 

Handel 7 4 

Kommunikation 17 10 

Reproduktion 3 2 

Ideologisk kontroll 7 4 

Övrigt 3 2 

Totalt 173 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att 

summan inte alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands läns fornskriftsällskaps arkiv, 

ÖLA; Ekdahlska samlingen, RAA. 

 

Tabell 4 visar att när överhet och lokalsamhälle möttes på jämtländska 

landsting mellan 1646 – 1677, kan ett liknande mönster skönjas som i lands-

hövdingens korrespondens. Nästan hälften av ärendena handlade om resur-

ser som skulle utvinnas. Många av dem var dessutom på ett eller annat sätt 

sammanbundna med den militära etableringen i landskapet och till de krig 

som utspelades inom dess gränser. Båda företeelserna innebar att tillgängliga 

resurser som fanns i Jämtland var tvungna att utnyttjas, något som medförde 

konflikter med invånarna. I samband med ofredsåren 1657 – 1660 diskutera-

des frågor kring det militära resursuttaget på ett landsting 1658. Allmogen 

beklagade sig exempelvis över att dansk-norska trupper under ockupationen 

hade tagit proviant och foder utan ersättning. Dessutom tvingade officerare 

bönder att betala för knektar som var utomlands, trots att några giltiga hand-

lingar kring detta inte hade uppvisats.392 Under 1660-talet fortsatte kostnader 

som militär inkvartering orsakade att diskuteras på olika landsting.393 

 

392 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658.  

393 Se exempelvis JFS vol. HI:2 Landsting 27/2 1662 § 1, 4, 15, 23/3 1665 § 5, 5/2 1666 § 3, 7, 11. 
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En skillnad gentemot landshövdingens brevväxling var att landstingen i 

mycket större utsträckning behandlade lokala ekonomiska ärenden av stor 

betydelse för invånarna. Exempelvis medförde de gäst- och skjutsningar som 

lokalsamhället var ålagda att bidra till en omfattande aktivitet. Även många 

av dessa kan kopplas till den militära närvaron i landskapet. Redan på det 

första landstinget efter övergången slogs det fast att alla oriktiga och dyra 

skjutsfärder skulle avskaffas.394 Under kommande decennier beklagade sig 

allmogen över detta betungande resursuttag och försökte förhandla fram 

lindringar, men den ville även fördela bördorna jämnare mellan olika socknar. 

På landstinget 1658 diskuterades det orättvisa med att så väl stora som små 

hemman utgjorde lika mycket till gäst- och skjutsningar. Några år senare an-

såg boende i Stugun att de skjutsade mer än andra och ville därför ha hjälp, 

vilket dock avslogs. På samma landsting beslutades att bönder i Lorås, Ham-

merdal, skulle få hjälp av invånare i Strömsund med gäst- och skjutsningar.395 

Den 7 oktober 1665 hölls dessutom ett extra ordinarie landsting med fogden 

och landstingsmän, där det bestämdes att en landsjämnad skulle genomföras 

så att bördorna kunde fördelas mer rättvist.396 Övriga ärenden gällande re-

sursuttaget berörde underhåll och byggnationer av kornhus, vägar, broar och 

färjor, samt diverse andra skatter som skulle utgöras.397 

I Tabell 4 framkommer även att ärenden kring Produktion och ägande var 

viktiga för det jämtländska lokalsamhället och därför ofta togs upp på lands-

ting. Dessa berörde främst förutsättningar för bönder att bruka jord eller att 

bedriva olika binäringar. Exempelvis avhandlades ägande och beskattning av 

jord, hemmansdelning, att ödehemman skulle tillsättas och under vilka vill-

kor det skulle ske, att humlegårdar borde inrättas, städslande av tjänstefolk, 

jakt, samt olika regler kring hur skogen skulle användas.398 Även Kommunika-

tion förekom relativt frekvent och där diskuterades frågor kring underhåll 

samt byggande av vägar, broar och färjor. Till skillnad från Skatter och avgifter 

som berörde själva resursuttaget, diskuterade dessa istället infrastrukturen på 

ett mer övergripande plan. Exempelvis uppmanades invånarna i Jämtland på 

landstinget 1646 att de skulle se till att bygga de vägar som behövdes. Det 

förekom även ärenden där pass för resor till Norge dryftades, behovet av att 

 

394 ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 5. 

395 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10, 28/2 1665 § 2, 3. 

396 JFS vol. HI:2 Landsting 7/10 1665 § 7. 

397 Se exempelvis JFS vol. HI:2 Landsting 21/6 1647 § 4, 8/10 1647 § 7, 27/2 1662 § 5, 9, 16, 13/2 1663 § 8, 

5/2 1666 § 2, 5/2 1667 § 5; ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 26, 27.   

398 Se exempelvis JFS vol. HI:2 Landsting 21/6 1647 § 2, 7, 10 – 14, 16, 8/10 1647 § 1, 2, 18/5 1658 § 10, 

27/2 1662 § 3, 13/2 1665 § 1 – 4; ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 3, 6, 7, 8, 24.  
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tillsätta så kallade postbönder och hur gästgivare skulle bedriva sin verksam-

het.399 

 

Den uppfattning som har lyfts fram under senare decennier, det vill säga att 

Jämtland utsättes för en omedelbar och långtgående införlivningsprocess ef-

ter 1645 som ledde till att landskapet blev en del av det svenska riket, kan 

således bekräftas. Åtgärder som genomfördes för att uppnå detta, implemen-

terades dock i huvudsak på central och regional nivå utifrån förhållanden i 

angränsande ursprungliga svenska områden. Det nybildade Härnösands län 

sågs ofta som en administrativ förvaltningsenhet och inte bestående av tre 

olika landskap. Detta medförde att landshövdingen i många ärenden bedrev 

en liknande politik i det nyligen erövrade Jämtland som i Ångermanland och 

Medelpad. Den likriktning som genomfördes verkade dock inte ha varit lika 

omfattande lokalt, utan det som utspelades på bland annat landstinget visar 

att lokalsamhället tycks ha kunnat utöva inflytande över förhållanden som 

var viktiga för deras överlevnad. I vilken utsträckning invånarna kunde på-

verka lokala villkor i samband med övergången till Sverige kommer att un-

dersökas utförligare i det som följer. Innan detta sker ska den svenska över-

hetens fysiska närvaro och kontroll över landskapet efter 1645 belysas ytterli-

gare.  

 

399 Se exempelvis JFS vol. HI:2 Landsting 13/2 1663 § 6, 7, 3/3 1662 § 2, 28/2 1665 § 1, 7/10 1665 §1, 2, 8; 

ES vol. 2 Landsting 4/7 1646 § 4, 10, 15, 23.  
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Den svenska överhetens närvaro i Jämtland 

I detta kapitel flyttas fokus från de åtgärder som den svenska centralmakten 

vidtog åren efter statsskiftet för att införliva Jämtland, till att belysa på vilket 

sätt den nya överheten manifesterade sig i landskapet. Detta kommer att ske 

genom att granska organisatoriska förändringar över tid som inverkade på 

centralmaktens närvaro och ställning på lokal nivå. Dessutom ska de ämbets-

män som utsågs för att styra och kontrollera Jämtland kartläggas, samt hur 

lokalsamhällets egna förtroendevalda påverkades av att få en ny överhet. 

Civil förvaltning 

Regionalt var Sverige indelat i olika geografiska områden där kungen hade 

sin ställföreträdare på plats. Dessa kunde benämnas på olika sätt och ett län 

styrdes av landshövdingen, guvernementet kontrollerades av en guvernör, 

medan ett generalguvernement leddes av generalguvernören. Olof Sörndal 

menar att de två första uppvisade stora likheter ur ett förvaltningsmässigt 

perspektiv. Den stora skillnaden var att guvernören hade större militära befo-

genheter, han var oftast befälhavare i guvernementet och hade en hög militär 

rang. Ett generalguvernement omfattade två eller flera län där generalguver-

nören agerade mellanhand mellan Kungl. Maj:t och landshövdingar.400 När 

nyerövrade provinser lades under svensk överhöghet administrerades de uti-

från någon av dessa regionala organisationer, vilket Harald Gustafsson lyfter 

fram som en viktig skillnad mellan exempelvis införlivandet av Skåneland-

skapen och Jämtland. Medan de första hamnade under ett generalguverne-

ment, blev det senare en del av den ordinarie norrländska länsindelningen. 

Den viktigaste orsaken till detta var enligt Gustafsson att den svenska över-

heten var tvungen att anpassa sig och ta hänsyn till en mäktig lokal adel i 

Skånelandskapen, något ett generalguvernement gav större möjligheter till.401 

Länsindelningen i Norrland efter freden i Brömsebro fortlevde till 1654, då 

Härnösands hövdingadöme sammanfördes med Hudiksvalls län. Detta inne-

bar att det bildades ett storlän i Norrland bestående av Jämtland, Ångerman-

land, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland och Gästrikland. Det benämndes 

bland annat Västernorrländska guvernementet, Hudiksvalls eller Gävleborgs 

län och under de första åren var Hudiksvall residensstad, men sedermera 

 

400 Sörndal (1937) sid. 40f. 

401 Gustafsson (2016) sid. 17ff. 
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styrdes länet från Gävle.402 Som nämnts tidigare inrättades dock ett guverne-

ment efter freden i Roskilde 1658 bestående av Jämtland, Härjedalen och det 

nyvunna Trondheims län, vilket existerade fram till freden i Köpenhamn. Yt-

terligare en förändring skedde 1660 då Västerbotten tillfördes Gävleborgs län, 

men fyra år senare bildade det första istället ett hövdingadöme tillsammans 

med Österbotten.403 För Jämtland blev indelningen från 1654 åter gällande un-

der den resterande delen av 1600-talet. Länsindelningens förändringar tyder 

på att det inte togs någon speciell hänsyn till att Jämtland tidigare hade varit 

en dansk-norsk provins, utan det behandlades på ett liknande sätt som andra 

landskap i Norrland. Indelningen tycks istället främst ha styrts av geografiska 

och praktiska hänsyn kring hur landets vidsträckta norra delar skulle admi-

nistreras genom länsstyrelseväsendet.404 

Den högsta befattningen inom regional förvaltning var således landshöv-

ding- eller guvernörsämbetet och det besattes uteslutande av adelsmän, varav 

många hade en militär karriär bakom sig.405 Den första landshövdingen som 

de jämtländska invånarna kom att möta efter freden i Brömsebro, var alltså 

den förre översten vid Hälsinge regemente Hans Strijk. Han var en estländsk 

adelsman som efter fransk och tysk krigstjänst hamnade under svensk fana. 

Han fick tillträde till riddarhuset 1631 och utnämndes till överste över Häl-

singe regemente 1645.406 Strijk efterträddes efter sin död 1653 av revisorn i 

kammarrevisionen Anders Appelbom, vilken hade en civil karriär bakom sig. 

Som tidigare nämnts sammanfördes Härnösands län med Hudiksvalls 1654, 

något som innebar att Appelbom istället utsågs till krigskammarråd.407 I det 

nybildade storlänet tillträdde den dåvarande landshövdingen i Hudiksvall, 

Erik Larsson Sparre, som den högste ämbetsmannen. Han efterträddes redan 

1655 av greve Johan Oxenstierna, vilken verkade som landshövding fram till 

sin död år 1664. 

Under resterande del av 1600-talet utsågs ytterligare sex personer till detta 

ämbete, exempelvis generalmajorerna Carl Larsson Sparre och Karl Gustav 

Frölich.408 Gällande den första benämndes han inte bara som landshövding, 

 

402 Bromé (1954) sid. 16, 53.  

403 Bromé (1954) sid. 53, 57. 

404 Björn Asker diskuterar också länsindelningens förändringar under 1600-talet och han konstaterar 

att den ofta förändrades genom sammanslagningar och delningar. När det gäller det första menar 

han att den viktigaste orsaken skulle vara besparingar i statsfinanserna. Se Asker (2004) sid. 138 ff.   

405 Se även Jonsson (2005) sid. 271. 

406 Brome (1954) sid. 17; Hartelius (1992) sid. 13ff. 

407 Bromé (1954) sid. 53. 

408 Bromé (1954) sid. 53f., 58ff. 
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utan han titulerades även som guvernör eller generalguvernör.409 Som nämn-

des ovan omtalades dessutom hans hövdingadöme ibland som det Väster-

norrländska guvernementet. Orsaken till detta torde vara att han var militär 

befälhavare över de trupper som fanns i dessa delar av riket, men även att det 

bildades 1654 genom en sammanslagning av flera län. Vare sig länets högste 

företrädare eller den stab av regionala ämbetsmän han hade under sig var 

stationerade i Jämtland. De utförde sina plikter från residentstäder som Här-

nösand, Gävle och Hudiksvall. 

Trots att inga ämbetsmän vid länsstyrelsen var placerade i Jämtland be-

sökte de landskapet kontinuerligt. Som framkom ovan deltog den nyutnämn-

de Strijk tillsammans med Johan Berndes vid överlämnandet av provinsen på 

Frösön den 31 oktober 1645. Som representant för Danmark-Norge närvarade 

Peder Alfsön, lagman i Trondheim. Den 4 november samlades präster, läns-

män och allmoge, de sistnämnda representerade av nämndemän från varje 

tingslag, för att avlägga och underteckna trohetsederna.410 Efter detta besök 

dröjde det till juni 1646 innan landshövdingen Hans Strijk åter reste till Jämt-

land, något som skedde i samband med en rundresa som inbegrep hela länet. 

Exempelvis bevistades lokala ting i alla tre landskap. Troligtvis hade han säll-

skap av handskrivaren samt lagläsare och fogde från respektive landskap.411 

Genom länsstyrelsens registratur och diarium är det möjligt att följa resan. 

Efter att först ha besökt Medelpad medverkade Strijk den 10 juni på tinget i 

Revsund. Brev som landshövdingen skrev under sin vistelse i länet under-

tecknades oftast med den ort han för tillfället befann sig i. För Jämtlands del 

nämns exempelvis Lockne, Hackås, Berg och Hallens länsmansgårdar samt 

Kungsgården.412 

Länsstyrelsens diarium visar också att Strijk närvarade vid de lokala ting 

som hölls i Jämtland under sommaren 1646 och att ärenden som dryftades 

skrevs in i domboken.413 Som framkom i förra kapitlet uppmanades Strijk av 

den svenska överheten att besöka det nyerövrade landskapet för att få större 

kunskap om tillståndet, vilket var något han gjorde under denna rundresa. 

Detta resulterade i att landshövdingen vidtog ett antal åtgärder och skickade 

flera skrivelser. Som nämnts tidigare skulle exempelvis prosten utse betrodda 

 

409 Se exempelvis Gävleborgs läns landskanslis arkiv (GLL) AI:2 Landstingsprotokoll 23/3 1665, DIa:4 

Brev från Kungl. Maj:t till Sparre 8/3 1665; Bromé (1954) sid. 58ff. 

410 Freden i Brömsebro 1645. Trohetsederna med alla undertecknare från Jämtland, Härjedalen och Dalarna, 

Östersund 2000, sid. 7. 

411 Hartelius (1992) sid. 66f. 

412 LHL vol. AII:1 fol. 63, 64, 66, 68. 

413 LHL vol. BI:1 fol. 22ff. 
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män för att övervaka invånarnas leverne, Jon Halvarsson utsågs till enspänna-

re, Hans Anderson i Medstugan skulle övervaka resandet till samt handeln 

med Norge, Erich Matzson erhöll en fullmakt att vara tingsskrivare och lands-

hövdingen i Trondheim tillskrevs angående en skuld som den tidigare dansk-

norska fogden hade att fodra i landskapet.414 Strijk utfärdade även en kungö-

relse den 12 juni 1646 att landsens 24 skulle samlas på Rödön för ett landsting 

i början av juli.415 Det var dock inte bara gentemot det nyerövrade Jämtland 

som Strijk agerade utifrån de kunskaper som rundresan gav. Även i länets två 

övriga landskap kommunicerade landshövdingen med undersåtarna och vid-

tog åtgärder under sin resa.416 

Efter det inledande besöket i Jämtland 1646 finns inga belägg för att lands-

hövdingar fortsättningsvis deltog på lokala ting, åtminstone inte i de tingslag 

som undersöks i detta arbete. Däremot fortsatte de även under kommande 

decennier att medverka på landsting. Förutom ovan aviserade möte på Rödön 

den 4 juli 1646, deltog Strijk också på ting med landsens 24 på Frösön den 21 

juni 1647 och i Rödöns prästgård den 3-4 mars 1648. Hans efterträdare Johan 

Oxenstierna medverkade exempelvis på ett rannsakningslandsting som ge-

nomfördes den 18 maj 1658, efter den väpnade konflikten mellan Sverige och 

Danmark-Norge, och den 23 mars 1665 närvarade Carl Sparre på landstings-

mötet som hölls i Brunflo prästgård. Tillsammans med landshövdingen, men 

även vid tillfällen när han inte deltog, kunde även landskamreren, underlag-

mannen eller fogden företräda den svenska centralmakten.417 

Som tidigare nämnts fick inte heller lokala dansk-norska civila ämbetsmän 

som var stationerade i Jämtland behålla sina uppdrag, utan de uppmanades 

att lämna landskapet. Före 1645 härstammade vanligtvis fogdar i Jämtland 

inte från landskapet, utan de rekryterades från andra områden i den dansk-

norska statsbildningen.418 Detta mönster fortlevde efter statsskiftet, men med 

den skillnaden att de istället kom från angränsande svenska landskap. De be-

fallningsmän som utsågs fram till 1700-talets början, togs nästan uteslutande 

från angränsande kustlandskap som Medelpad, Ångermanland och Väster-

botten. Som första fogde i Jämtland efter freden i Brömsebro tillsatte Kammar-

kollegiet Johan Kristoffersson, vilken troligtvis hade en tjänst som notarie i 

 

414 LHL vol. AII:1 fol. 62, 65, 66, 69, 71. 

415 LHL vol. BI:1 fol. 23. 

416 Se skrivelser i LHL vol. AII:1 som landshövdingen skrev under sommaren 1646. 

417 Se exempelvis ES vol. 2 Landsting Rödön den 4/7 1646; JFS vol. HI:2 Landsting  21/6 1647, Lands-

ting 8/10 1647, Landsting 3 – 4/3 1648; GLL AI:2 Landsting 18/5 1658, Landsting 23/3 1665. 

418 Se exempelvis Andresen (2000) sid. 48ff.; Bromé (1945) sid. 205. 
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Krigskollegiet före utnämningen. Han var sannolikt född i Ångermanland 

och hade studerat i Uppsala i slutet av 1620-talet.419 Efter två år efterträddes 

han av Peder Eriksson Niure, dåvarande befallningsman i Härjedalen. Han 

var prästson och härstammade från Umeå.420 Under resterande del av 1600-

talet tjänstgjorde fogdar i Jämtland som kom från Säbrå i Ångermanland och 

Sundsvall i Medelpad.421 

Även när landsskrivare utsågs tyder det mesta på att de härstammade från 

landskap som angränsande till Jämtland. Trots att uppgifter rörande dessa är 

mer knapphändiga, kan det konstateras att de två skrivare som verkade från 

början av 1650-talet fram till mitten av 1680-talet kom från kusten. Den första, 

Lars Jonsson Roshemius, var född i Skön, Medelpad, och han innehade äm-

betet i ett kvarts sekel. Den andre var Daniel Olofsson Hellman som runt åren 

kring 1680 var landsskrivare i Jämtland. Han var från Ångermanland och son 

till fogden i detta landskap.422 Om övriga skrivare fram till 1700-talets början 

finns ytterst få uppgifter att uppbringa, men utifrån det mönster som upp-

visades bland fogdarna är det ett inte allt för vågat antagande att även lands-

skrivare främst rekryterades utanför landskapet. 

Tingsprotokoll och landshövdingens skrivelser visar tydligt att både be-

fallningsmannen och landsskrivaren omedelbart efter statsskiftet blev synliga 

som centralmaktens representanter i Jämtland. Exempelvis bevakade fogden 

överhetens intressen på tingen och om han inte kunde närvara vikarierade 

skrivaren.423 Under 1646 skrev dessutom Strijk åtskilliga gånger till dessa äm-

betsmän om deras arbetsuppgifter i Jämtland, exempelvis om byggandet av 

ett kornhus, hur garnisonen vid Frösö skans skulle försörjas, den kommande 

mönstringen, insamlandet av skatter och om upprättande av olika längder.424 

 

419 Bromé (1954) sid. 42f.; Hans Jacobsson Jämtlands försvenskning. De härskande samhällsgrupperna (den 

svenska överklassen) i Jämtland under svensktidens första hundra år. En socialhistorisk studie, Östersund 

1991, sid. 51. 

420 Bromé (1954) sid. 81; Jacobsson (1991) sid. 56. 

421 Bromé (1954) sid. 81ff.; Jacobsson (1991) passim. 

422 Bromé (1954) sid. 82, 85; Jacobsson (1991) sid. 46, 63. 

423 Se JDL IV 1647 – 1648; "Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649 – 1690", Källor till Jämtlands 

och Härjedalens historia utgivet digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskrift-

sällskap, pdf-dokument, red. Karin Bark, Östersund 2013 (UTD); "Hammerdals tingslags domboks-

protokoll 1649 – 1690", Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utgivet digitalt av Landsarkivet i 

Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap, red. Georg Hansson, Östersund 2010 (HTD); "Rev-

sunds tingslags domboksprotokoll 1649 – 1700", Källor till Jämtlands och Härjedalens historia utgivet 

digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap, red. Ingegerd 

Rickardsson, Östersund  2011 (RTD). 

424 Se exempelvis LHL AII:1 fol. 1, 2, 8. 
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Strijks deltagande vid överlämningsceremonin av Jämtland, hans rundre-

sa där lokala ting bevistades, närvaron på landsting och invånarnas avläggan-

de av trohetsed, var viktiga inslag när den nya centralmakten skulle befästa 

sitt styre över landskapet. Förutom detta deltog fogden eller landsskrivaren 

på jämtländska ting. När dessutom inga regionala eller lokala civila ämbets-

män tycks ha härstammat från Jämtland, torde invånarna i än större utsträck-

ning ha betraktat dem som representanter för den svenska överheten. Det är 

dock värt att återigen notera att landshövdingen och hans ämbetsmän inte 

bara besökte det nyerövrade landskapet under 1646, utan rundresan gällde 

länet som helhet.    

Det finns inget som tyder på att närvaron av överhetspersoner ökade på 

ett markant sätt efter statsskiftet, utan det skapades en likartad organisation 

som före övergången. Under den dansk-norska tiden bestod regional och lo-

kal förvaltning i landskapet främst av länsherre, lagman, fogde samt soren-

skrivare, vilka interagerade på ett liknande sätt som den svenska centralmak-

tens representanter gjorde efter 1645. Inte heller före statsskiftet kom dessa 

ämbetsmän i någon större utsträckning från Jämtland.425 

På lokal nivå fanns även invånarnas egna förtroendevalda som hade vissa 

uppgifter inom civil förvaltning, framför allt länsmän.426 Även gällande dessa 

strävade den svenska överheten efter att påverka vilka som innehade uppdra-

get, något som innebar att personer med koppling till Danmark-Norge eller 

den dansk-norska centralmakten inte borde komma i åtanke. När drottningen 

skrev till överste Fleming under den svenska ockupationen 1644, påpekade 

hon att länsmän som stannade kvar i Jämtland och avlade trohetseden till 

Hennes Kungl. Maj:t samt Sveriges krona skulle få behålla sina ämbeten. Det-

ta under förutsättning att de inte hade danska eller norska föräldrar. Däremot 

kunde inte de som flytt västerut under kriget räkna med att få återvända till 

Jämtland och sina gårdar, speciellt inte om de härstammade från Danmark 

eller tidigare hade haft uppdrag där. Istället beordrade drottningen att dessa 

länsmän skulle ersättas med de förnämsta personerna bland allmogen i 

 

425 Se exempelvis Andresen (2000) sid. 48ff.; Englund (2005) sid. 301. 

426 I tingsprotokoll efter statsskiftet från de jämtländska tingslagen finns hänvisningar till ännu en 

grupp av lokala förtroendemän, nämligen sockenskrivare. Dessa lokalt valda män omnämns i 

Gustav Adolfs uppbördsordning från 1624 och deras uppdrag var att bevaka bönders rätt vid 

uppbörden. Enligt Per Sörlin introducerades dessa troligtvis av den svenska centralmakten under 

ockupationen av Jämtland 1644 och blev därefter en del av den lokala förvaltningen. Se Per Sörlin "I 

statens och böndernas tjänst. Aspekter på sockenskrivarna i Jämtland under senare 1600-talet", 

Makt, myter och historiebruk. Historiska problem i belysning, red. Stefan Dalin, Sundsvall 2014, sid. 

35ff., 54. Då uppgifter kring dessa lokala förtroendemän i övrigt är knapphändiga lämnas de där-

hän i denna undersökning.   



 

131 

Jämtland. Om de dessutom var flitiga och trogna i sin ämbetsutövning, skulle 

de i framtiden kunna erhålla samma friheter och villkor på sina hemman som 

kollegorna i Hälsingland.427 Frågan är i vilken utsträckning dessa ambitioner 

fullföljdes efter statsskiftet. 

De trohetseder som undertecknades den 4 november 1645, visar att läns-

män från landskapets fjorton tingslag bekräftade eden med underskrift och 

sigill eller bomärke. Samtidigt som de lovade att vara trogna, rättrådiga, hör-

samma och tjänstvilliga undersåtar, slogs det fast att deras tidigare villkor gäl-

lande exempelvis skatter, rättigheter, sedvanor och tjänsteutövning gentemot 

den danska kungen, nu istället skulle tillkomma den svenska drottningen.428 

Den svenska överheten strävade således inte efter att omedelbart likrikta läns-

männens villkor till förhållanden i ursprungliga svenska landskap, utan loka-

la jämtländska strukturer behölls efter statsskiftet 1645. På ett landsting och 

under lokala ting som genomfördes i landskapet 1647 och 1648, agerade fort-

farande majoriteten av de länsmän som undertecknade trohetseden utifrån 

sina uppdrag. I landstingsprotokollet daterat den 21 juni 1647 nämns de läns-

män som deltog och förutom från tre tingslag var det samma personer som 

hade avlagt eden. Exempelvis medverkade Olaf Edfastsson från Rödön, Nils 

Gunnarsson i Sunne och Jöns Månsson i Berg.429 I Offerdal hade dock Lars 

Jonsson ersatts av Lars Eriksson, i Lit deltog Påwel Ivarsson istället för Nils 

Andersson och slutligen var Peder Nilsson länsman i Brunflo tingslag istället 

för Olof Kjellsson.430 De två första förekommer inte heller i några protokoll 

från lokala ting, vilket dock Olof gör. Trots att han inte deltog på ovan nämn-

da landsting nämns "ländzman i Brundflo, Oluf Kiälson i Lossbyn, Lochne s." 

på tinget i Undersåker den 27 – 28 september 1647 i samband med en skuld.431 

Många av de elva länsmän som både skrev under eden och som deltog på 

ovan nämnda landsting närvarade även på lokala ting 1647 och 1648. Exem-

pelvis var länsman Esbjörn Jonsson i Ragunda löftesman för en kvinna i ett 

sedlighetsmål, Anders Persson i Hackås vittnade i ett ärende om stöld av tim-

mer och Jon Elianson i Hallen dömde i en rannsakning mellan tre präster om 

 

427 RR vol. B:222 Ärenden rörande Jämtland utfärdade efter förslag från överste Henrik Flemming 29/3 

1644 § 3, 6; Bromé (1645) sid. 362f. 

428 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 13. 

429 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 13; JDL IV 1647 – 1648 sid. 91, Landsting Frösö 21/6 1647 

ingressen. 

430 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 13; JDL IV 1647 – 1648 sid. 91, Landsting Frösö 21/6 1647 

ingressen. 

431 JDL IV 1647 – 1648 sid. 17, Undersåker 27 – 28/9 1647 § 8. 
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vem som hade rätt till kyrkotionden från nybyggare i Lundsjön.432 Det tycks 

alltså inte ha genomdrivits något omfattande utbyte av länsmän i Jämtland 

efter statsskiftet, utan de flesta behöll sina ämbeten. Vid ett landsting ett och 

ett halvt år efter övergången till Sverige hade dock några ersatts. Det framgår 

inte i detta källmaterial om det berodde på centralmaktens påbud från 1644 

att personer med anknytning till Danmark-Norge skulle bytas ut, eller om det 

orsakades av naturliga avgångar. Uppgifter huruvida de länsmän som 

verkade i Jämtland härstammade från landskapet är knapphändiga. Utifrån 

att majoriteten tycks ha behållit sina uppdrag efter statsskiftet är det dock ett 

rimligt antagande att de flesta kom från Jämtland.433 Till skillnad från lokala 

civila ämbetsmän genomfördes alltså inget större utbyte av länsmän i sam-

band med införlivandet av landskapet, utan istället bevarades en lokalt för-

ankrad kontinuitet från tiden före statsskiftet. 

Som framkom i föregående kapitel strävade centralmakten också efter att 

fysiskt knyta Jämtland närmare det svenska rikets ursprungliga områden. 

Detta skulle bland annat ske genom ett postväsende, en infrastruktur i form 

av vägar, broar och färjor samt en gästgiveriorganisation. Redan under ovan 

nämnda landsting på Rödön 1646 diskuterade landshövdingen och allmogen 

i Jämtland åtgärder inom dessa områden. Exempelvis förordnades ett antal 

bönder som skulle ansvara för posttransporten, mot att de skonades från gäst- 

och skjutsningar, knektutskrivningar samt dagsverken. Förutom detta lovade 

allmogen dessutom att bygga de vägar som behövdes i landskapet.434 

Hans Strijk agerade vidare i dessa ärenden och i ett brev till landsskrivaren 

i Jämtland den 4 maj 1646, fick den senare i uppdrag att påminna bönderna 

om att bygga och förbättra vägar i landskapet. Landshövdingen betonade 

särskilt området kring Borgsjö, Bräcke och Revsund, vilket tyder på att bra 

kommunikationer med övriga delar av Sverige var viktigt. 435 Den svenska 

överhetens ambitioner att förbättra och underhålla infrastrukturen framkom-

mer under hela undersökningsperioden. Exempelvis lyfte landshövdingen 

 

432 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 13; JDL IV 1647 – 1648 sid. 20f., 40, 47, Hackås 8/12 1647 § 1, 

Ragunda 10 – 11/1648 § 2, Lundsjön 26/10 1647 ingressen, § 4. 

433 I Hans Jacobssons undersökning av ämbetsmän i Jämtland efter 1645, framkommer några exempel 

på länsmän som var födda i Jämtland och där fadern var bonde eller själv hade varit länsman. Olof 

Edfastsson, född i Rödön, var länsman på samma ställe under några decennier efter statsskiftet och 

Simon Gunnarsson d.ä., Backen, Rödön, innehade samma ämbete på 1670-talet. Under slutet av 

1600-talet verkade den infödde bondsonen Christian Persson som länsman i Hallen och på Rödön 

samt i Brunflo hade Anders Olofsson Drake uppdraget. Den senare var son till Olof Petri Drake 

som var kyrkoherde i Brunflo i samband med statsskiftet. Se Jacobsson (1991) sid. 39f., 44, 59. 

434 ES vol 2 Landsting Rödön den 4/7 1646 § 4, 15. 

435 LHL AII:1 fol. 50. 
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fram på ett landsting den 13 februari 1663, Kungl. Maj:ts resolution om att 

milstenar skulle utplaceras längs vägarna. Till detta beviljade landstinget sex 

öre av var rök.436 I övrigt uppmanade centralmakten ständigt om betydelsen 

av väl fungerande kommunikationer, medan bönder i sin tur ofta blev ankla-

gade för att inte ha utfört sina åtaganden.437 Gällande postväsendet gav Strijk, 

som tidigare lyfts fram, ansvaret till den nyutnämnde tingsskrivaren att ha 

uppsikt över hur postbönderna skötte sina uppdrag.438 

Om krav på vägar, broar, färjor samt leverans av post synliggjorde att det 

var en ny överhet som styrde Jämtland, innebar gäst- och skjutsningar det-

samma. Redan i samband med det landsting som hölls i juli 1646 började den 

svenska centralmakten att reglera resandet genom att allt orättfärdigt skjuts-

ande förbjöds. Liknande åtgärder vidtogs dock i hela det nybildade länet och 

i ett brev som landshövdingen skrev den 8 december 1646 till landskapens 

fogdar, uppmanade han dem att beivra allt missbruk samt att inlämna listor 

över de som reste.439 Under denna tidsperiod ålåg det bönderna att ombesörja 

resor som centralmaktens representanter vidtog för att kunna utföra sina upp-

gifter. Detta skedde genom att de förstnämnda tillhandahöll hästar eller erla-

de skjutsfärdspenningar. För att organisera resandet utsågs gästgivare som 

erbjöd husrum och skjuts mot ersättning.440 I Jämtland förordnades dessa på 

lokala ting omedelbart efter statsskiftet, exempelvis utsågs Olof Nilsson i 

Stamgärde, Henrik i Bye, Mörsil, Olof Carlsson i Duved samt Anders Eriksson 

i Stocke.441 Vid ett landsting i Brunflo den 3 maj 1662 där bland annat resandet 

dryftades, framkommer att det fanns ett trettiotal gästgivare i Jämtland.442 

Trots att dessa skulle tillhandahålla logi och skjutsar tvingades de ibland att 

rekvirera hästar från lokalsamhället. Fastän betalning utgick ansåg bönderna 

att detta var betungande.443 Detta medförde en frekvent interaktion mellan 

överheten och invånarna i Jämtland kring gäst- och skjutsningar.444 

 

436 GLL AI:2 Landsting 13/2 1663 § 7. 

437 Se exempelvis JDL IV 1647 – 1648 sid. 91, Landsting Frösö 21/6 1647 § 4; JFS vol. HI:2 Landsting 

Rödön 3 – 4/3 1648; UTD 12/12 1653 § 5; RTD 13/12 1651 § 2, 24/9 1653 § 2, 9/5 1654 § 3.  

438 LHL vol. AII:1 fol. 72. 

439 LHL vol. AII:1 fol. 133. 

440 Bromé (1954) sid. 275f. 

441 JDL IV 1647 – 1648 sid. 16, 27, Undersåker 27-28/9 1647 § 4, Sunne 12/10 1647 § 5. 

442 Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv. Domböcker (och landstingsprotokoll) 1621 – 1741 (JDH) vol. 

AI:5 Landsting Brunflo 3/5 1662 § 3. 

443 Bromé (1954) sid. 275. 

444 Se exempelvis JDL IV 1647 – 1648 sid. 91, Landsting Frösö 21/6 1647 § 9; JFS vol. HI:2 Landsting 

Rödön 3 – 4/3 1648 § 8; GLL AI:2 Landsting 18/5 1658 § 10; HTD 28/11 1648 § 6; UTD 21/4 1673 § 3; 
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Rättslig förvaltning 

Som framkom ovan överfördes Jämtland redan under ockupationen 1644 till 

den Västernorrländska lagsagan. Lagman var rikskanslern Axel Oxenstierna 

och hans fullmakt föreskrev bland annat att Sveriges lagar och stadgar skulle 

användas i landskapet.445 Vid tidpunkten för statsskiftet bestod Jämtland av 

fjorton tingslag, nämligen Offerdal, Hammerdal, Alsen, Hackås, Rödön, Lit, 

Sunne, Brunflo, Revsund, Ragunda, Berg, Oviken, Hallen och Undersåker. 

Några organisatoriska förändringar skedde inte i samband med det svenska 

maktövertagandet, utan det enda som genomfördes under andra halvan av 

1600-talet var att ett fåtal socknar bytte tingslag.446 Den nya överheten ville 

dock att jämtländska tingslag skulle anskaffa egna sigill, vilket allmogen lo-

vade vid det tidigare nämnda landsting som hölls på Rödön 1646.447 

Lagmansämbetet var ämnat för höga adelsmän och när Axel Oxenstierna 

avled 1654, tillträdde istället hans son Erik som både var generalguvernör i 

Preussen och rikskansler. Efter hans död innehades ämbetet av riksråden Erik 

Stenbock och Gustav Otto Stenbock.448 Ingen av dessa torde aktivt ha deltagit 

i den lokala rättsliga verksamheten i Jämtland, utan under denna tidsperiod 

upprätthölls den judiciella verksamheten av så kallade underlagmän eller lag-

läsare. Även dessa, liksom ämbetsmän inom civil förvaltning, rekryterades 

utanför landskapet. Under början av 1646 omnämndes Erik Olofsson som lag-

läsare i Jämtland, men han efterträddes redan sommar 1647 av Peder Clason 

Broman. Den senare var född i Härnösand, Ångermanland, och var son till 

lagläsaren i detta landskap.449 På landstinget den 21 juni 1647 föredrogs den 

fullmakt som Axel Oxenstierna hade utfärdat till den nyligen utnämnde un-

derlagmannen i Jämtland.450 Peder Clason Broman blev kvar på sitt ämbete 

till 1668 då han avlöstes av dåvarande lagläsare i Hälsingland, Johan Larsson 

Nerbelius.451 Då underlagmannen var ansvarig för genomförandet av lokala 

 
RTD 14/8 1658 § 3. Gästgivarna i Jämtland blev indragna 1663 och deras hemman blev istället lagda 

under det kavalleri som hade placerats i landskapet. I mitten av 1670-talet återinförde dock Kungl. 

Maj:t gästgivare i landskapet. Se ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 9, 19/5 1675 § 5.  

445 RR vol. B:222 Öppet brev till rikskanslern Axel Oxenstierna att Jämtland ska föras till hans lagsaga 

20/4 1644; Bromé (1654) sid. 221.  

446 JDL IV 1647 – 1648 sid. 11; Bromé (1954) sid. 222. 

447 ES vol. 2 Landsting Rödön 4/7 1646 § 25. 

448 Bromé (1954) sid. 223f. 

449 Bromé (1954) sid. 224; Jacobsson (1991) sid. 35; Johan Nordlander ”Om underlagmannen Peder 

Classon Broman och ur hans dagböcker”, Fornvårdaren I:1-2 1923 – 1924, Östersund 1925, sid. 37. 

450 JDL IV 1647 – 1648 sid. 92, Landsting Frösö 21/6 1647. 

451 Bromé (1954) sid. 225; Jacobsson (1991) sid. 56. 
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ting, blev han omedelbart efter statsskiftet delaktig i det jämtländska lokal-

samhällets vardagliga verksamheter.452 Peder Clason Broman deltog inte bara 

på lokalting, utan han medverkade också på landsting i Jämtland. Bland annat 

omnämns han i protokoll från den 21 juni och den 8 oktober 1647, samt vid 

det rannsakningslandsting som genomfördes den 18 maj 1658.453 

Inte heller när Karl XI 1680 beslutade att häradshövdingar var tvungna att 

bo i sina lagsagor förändrades rekryteringsmönstret för dessa ämbetsmän. 

Det högsta rättsliga ämbetet i Jämtland och Härjedalen besattes av Andreas 

Plantin, den tidigare auditören vid Jämtlands regemente, vilken härstamma-

de från Umeå där fadern var kyrkoherde. Han innehade tjänsten till 1696 då 

han efterträddes av Erik Sparrman, son till en kyrkoherde och prost i Upp-

land.454 Personer som besatte detta ämbete i Jämtland rekryterades således ut-

anför landskapet, vilket dock inte avvek från tiden före Brömsebrofreden. När 

lagmannen delades mellan Jämtland och Trondheim, det vill säga från slutet 

av 1500-talet fram till 1630, härstammade ingen av dem från det första land-

skapet. Från 1630 fram till statsskiftet hade Jämtland egna lagmän, men även 

då rekryterades majoriteten av dem utanför landskapets gränser.455 De jämt-

ländska invånarna hade således erfarenhet av att rättsliga ämbetsmän var föd-

da i andra områden. Under 1400- och 1500-talen uppträdde dock ett annat 

mönster. Lagmän i Jämtland var under denna tidsperiod inte bundna till 

kungen i samma utsträckning som de senare blev. Enligt Magne Njåstad val-

des de av invånarna själva, de sågs som lokala förtroendemän och de kunde 

härstamma från landskapet.456    

Vid landstinget på Rödön 1646 utsågs alltså Erich Matzson till tingsskriva-

re i Jämtland. Han hade tidigare varit borg- samt postmästare i Sundsvall och 

som övriga lokala ämbetsmän rekryterades han alltså från ett angränsande 

landskap. Erich Matzson ålades en mängd uppgifter inom rättsväsendet, ex-

empelvis att hålla rättegångshandlingar kring jorddelningar och arvskiften 

tillgängliga vid ting. Dessutom skulle han se till att landstingsdomar exekve-

rades, något som fogden eller underlagmannen kunde hjälpa honom med. 

Som tingsskrivare skulle Erich Matzson även övervaka att invånarna inte var 

 

452 Per Sörlin Sakören, soning och soldater. Om fogdemakt, rättskipning och kriminalitet i Jämtland under 

1500- och 1600-talen, Oslo 2004, sid. 103ff.; Nordlander (1925) sid. 37. 

453 JDL IV 1647 – 1648 sid. 25, 91, Landsting Frösö 8/10 1647, Landsting Frösö 21/6 1647: JFS vol. HI:2 

Landsting 18/5 1658. 

454 Bromé (1954) sid. 226f.; Jacobsson (1991) sid. 59, 65. 

455 Andresen (2000) sid. 38f., 52f.; Bromé (1945) sid. 330ff. 

456 Njåstad (2005) sid. 280f.; Bromé (1945) sid. 68, 327f. 
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fientligt inställda mot den svenska kronan.457 Trots att allmogen beslutade en-

hälligt på ett landsting att tillsätta en tingsskrivare, visar de ovan nämnda 

arbetsuppgifterna att han inte bara var lokalsamhällets förtroendeman. Han 

måste också ha betraktats som en representant för den svenska centralmakten 

på lokal nivå. Som framkom tidigare deltog även fogden, och i hans frånvaro 

landsskrivaren, på lokala ting för att bevaka överhetens intressen.458 

Även inom rättsväsendet utsåg lokalsamhället förtroendemän, så kallade 

tolvmän eller nämndemän, för att representera och döma på tingen. I sam-

band med överlämnandet av Jämtland företräddes allmogen av sina tolvmän, 

vilket innebar att de skrev under trohetseden både för egen del och för tings-

lagets bönder.459 Tolv nämndemän från respektive tingslag undertecknade 

eden med underskrift och sigill eller bokmärke. En jämförelse mellan dessa 

och de som satt i nämnden på ting i Jämtland mellan 1647 – 1651 samt deltog 

som landstingsmän 1647, visar att det inte genomfördes ett generellt utbyte 

av tolvmän. Majoriteten behöll sina uppdrag även efter statsskiftet. Av totalt 

168 stycken som skrev under eden agerade cirka 140 fortfarande som nämn-

demän under de år som har undersökts.460 När ting genomfördes nedteckna-

des inte alltid vilka som satt i nämnden, men genom att granska protokoll 

under fem år har varje tingslag undersökts vid två tingstillfällen och vid ett 

landsting. Att antalet som förekom på tingen efter 1645 inte går bestämma 

exakt beror på att stavning av namn varierar markant. Detta försvårar en jäm-

förelse mellan olika tillfällen, men genom att också se från vilken by de kom 

uppnås en större säkerhet. Att cirka 30 tolvmän som skrev under ederna inte 

förekom på tingen efter statsskiftet torde dock inte vara anmärkningsvärt, 

tingsnämndens sammansättning varierade vanligtvis. 

Antal nämndemän i respektive tingslag som både skrev under trohetseden 

och som deltog i tingsnämnden åren efter statsskiftet varierar något. Exem-

pelvis deltog alla tolv som undertecknade eden för Hammerdals tingslag den 

4 november 1645, även på ett ting den 29 november 1647. I Hallens tingslag 

däremot var bara fem av tolv som medverkade vid statsskiftet närvarande på 

tinget den 29 – 30 juni 1648. Lite drygt två år senare, den 24 september 1650, 

satt dock tio av dem som skrev under eden åter i nämnden.461 På det landsting 

 

457 ES vol. 2 Landsting Rödön 4/7 1646 § 13; LHL vol. AII:1 fol. 71f. 

458 Se JDL IV 1647 – 1648; HTD; RTD; UTD. 

459 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 15ff., 31. 

460 Freden i Brömsebro 1645 (2000); JDL IV 1647 – 1648; JDH AI:3. 

461 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 21f.; JDL IV 1647 – 1648 sid. 30, 76, Hammerdal 29/11 1647 

ingressen, Hallen 29 – 30/6 1648 ingressen; JDH vol. AI:3 Hallen 24/9 1650 ingressen. 
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som hölls på Frösön den 21 juni 1647 deltog 26 landstingsmän från tretton 

tingslag, företrädare för Berg saknades. Av dessa hade 22 stycken även repre-

senterat sitt ting i samband med överlämningsceremonin.462 

Även inom den judiciella sfären manifesterade sig således den svenska 

överhetens representanter omedelbart i Jämtland efter statsskiftet. Trots att 

lagmannen inte var synlig i landskapet medverkade underlagmannen både i 

tingslagens verksamhet och vid landsting. Även tingsskrivaren, fogden och 

landsskrivaren deltog på lokala ting för att tillvarata centralmaktens intressen. 

När dessutom dessa lokala ämbetsmän härstammade från det svenska rikets 

ursprungliga områden, är det rimligt att den nya överheten kunde befästa sin 

ställning i Jämtland. Att landskapet lades under den Västernorrländska lag-

sagan och att svensk lag var rådande, medförde dessutom att den politik som 

bedrevs för att skapa en enhetligare judiciell verksamhet i riket som helhet 

också påverkade Jämtland. Lokalsamhällets egna rättsliga förtroendevalda, 

det vill säga nämndemännen, behöll i stor utsträckning sina uppdrag efter 

statsskiftet, vilket precis som för länsmän innebar att en lokalt förankrad kon-

tinuitet från perioden före 1645 kunde fortleva.  

Om organisatoriska förändringar på lokal rättslig nivå i Jämtland i sam-

band med införlivandet, främst handlade om att byta ut ämbetsmän mot per-

soner som kom från det svenska riket, var omställningen desto större på Got-

land. Sedan gammalt hade ön varit indelad i olika tingslag som alla företräd-

des av så kallade tingsdomare, vars uppdrag var att agera domare, åklagare 

och uppbördsmän. I samband med övergången till Sverige blev dessa mer 

knutna till den lokala förvaltningen och rättsväsendet genom att de utsågs till 

något som liknade länsmän. Enligt Jens Lerbom minskade deras tidigare 

starka förankring i det gotländska lokalsamhället, både genom att arbetsupp-

gifterna i större utsträckning inlemmades i den statliga förvaltningen och att 

de som tillsattes efter 1645 i ökande grad saknade förankring i bondesamhäl-

let. Förändringar i den rättsliga organisationen var dock inte enbart påkallade 

av statsskiftet, utan redan i början av 1600-talet slogs de då tjugo existerande 

tingslagen samman till sex settingsting. Dessutom formaliserades landstings-

verksamheten på Gotland genom att beslut togs att möten skulle hållas en 

gång i månaden. Som framkommit tidigare omdanades verksamheten återi-

gen efter statsskiftet, då landstingen avskaffades och settingstingen ersattes 

med tre stycken tredingsrätter som tillsammans utgjorde en domsaga.463 

 

462 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 15ff.; JDL IV 1647 – 1648 sid. 91f., Landsting Frösö 21/6 1647 

ingressen. 

463 Lerbom (2003:a) sid. 39f., 50ff. 
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Kyrklig förvaltning 

Vid freden i Stettin 1570 överfördes Jämtland från domkapitlet i Uppsala till 

Trondheims stift. Landskapet hade tidigare i världsligt hänseende legat under 

dansk-norsk administration, medan det kyrkligt styrts från Sverige. I ett euro-

peiskt perspektiv var dock inte detta något unikt, utan det var vanligt att ex-

empelvis kyrklig och politisk jurisdiktion överlappade varandra.464 Jämtland 

tillhörde sedan Trondheims stift fram till statsskiftet 1645, då det åter lades 

under Uppsala ärkestift.465 Det senare delades 1646 och drottning Kristina be-

stämde att hovpredikanten Petrus Steuchius skulle bli superintendent över 

Sveriges norra delar. Han administrerade den nya superintendentian från 

Härnösand och det fick även sitt namn därifrån.466 Förutom att Jämtland kom 

att hamna under svensk kyrklig överhöghet skedde inga större organisato-

riska förändringar fram till sekelskiftet. Socknarna Berg, Klövsjö och Rätan 

avskildes dock från Ovikens pastorat 1650. Istället bildade de ett nytt med 

Berg som moderförsamling.467 Vid övergången till Sverige utgjorde Jämtland 

tillsammans med Härjedalen ett kontrakt, men 1661 delades det i två delar. 

Den norra omfattade Ragunda, Revsund, Brunflo, Sunne, Rödön, Lit och 

Hammerdals pastorat, medan den södra bestod av Undersåker,  Offerdal, 

Oviken, Berg, Hede samt Sveg. Denna indelning undergick 1695 ytterligare 

en förändring då Offerdal och Undersåker fördes till det norra kontraktet.468 

Även om den lokala kyrkliga organisationen i Jämtland i stor utsträckning 

lämnades orörd efter 1645, genomförde den svenska överheten och Härnö-

sands superintendentia förändringar som berörde kyrkans ansvarsområden. 

Efter det jämtländska statsskiftet var intresset för utbildningsväsendet stort. 

De åtgärder som vidtogs var dock inte enbart en konsekvens av att Jämtland 

skulle införlivas i det svenska riket, utan liknande insatser gjordes i hela Norr-

land. Förutom tillkomsten av en barnskola i Oviken inrättades skolor även i 

Sundsvall, Torneå och Luleå. Dessutom utvidgades Härnösands trivialskola 

 

464 Peter Sahlins lyfter fram att statsbildningar under tidigmodern tid inte var territoriellt uppbyggda, 

utan istället bestod av olika jurisdiktioner. Centralmakters kontroll och maktutövning inom sfärer 

som exempelvis rättsväsende, handel, kyrkoorganisation samt militärväsende, behövde nödvän-

digtvis inte ha samma geografiska utbredning. Se Sahlins (1989) sid. 28. 

465 Som framkom i kapitel Kontakter före 1645 sid. 81ff., försökte dock den svenska centralmakten återta 

kontrollen över den kyrkliga organisationen i Jämtland redan i samband med ockupationen 1611. 

Detta skedde bland annat genom att den utsåg en biskop över Jämtland och Härjedalen och tillsatte 

präster som härstammade från det svenska rikets ursprungliga områden. 

466 Bromé (1954) sid. 172. 

467 Bromé (1954) sid. 183. 

468 Bromé (1954) sid. 183ff. 
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till ett komplett gymnasium med sju lektorer.469 Fokuseringen på skolor och 

undervisning under 1600-talet har främst givits två förklaringar. Den ena tar 

sin utgångspunkt i undersåtar och kyrklig verksamhet, medan den andra fo-

kuserar på förhållandet mellan centralmakt och lokalsamhälle. De som före-

språkar det första perspektivet, lägger tonvikten på den lutherska kyrkans 

krav att menigheten skulle vara kapabel att ta del av Guds ord genom att vara 

läskunniga. Detta kontrollerades sedan i hus- samt katekesförhör och kunska-

perna registrerades i längder.470 Den andra inriktningen hävdar att undervis-

ning inte i någon större utsträckning berodde på läskunnighetskravet, utan 

att den istället ska kopplas till centralmaktens intressen och behov. Exempel-

vis menar Birgitta Odén att utbildningsväsendets framväxt ska ses som en 

konsekvens av statsmaktens ökade behov av kontroll och mobilisering av be-

folkningen. Detta var något som tydligt märktes i samband med införlivandet 

av Skånelandskapen då en ideologisk kontroll var nödvändig. Denna modell 

kom även att anpassas och överföras till rikets ursprungliga områden. I sitt 

resonemang utgår Odén från Sven A. Nilssons diskussioner kring folkbok-

föringens roll för överhetens kontroll över undersåtar.471 Intresset för skolvä-

sendet kunde också vara ett uttryck för behov av ämbetsmän inom den kraf-

tigt ökande förvaltningen, men även för att gynna borgerliga näringar.472 

Även Daniel Lindmark har undersökt undervisning under tidigmodern 

tid, från 1600-talets läskampanjer till införandet av folkskolan. Hans uppfatt-

ning kring olika utbildningsinsatser liknar den ovan beskrivna, men han be-

nämner dem utifrån begreppen konsensus eller konflikt. Det första innebär 

att en välvillig statsmakt tillhandahöll utbildning för att kvalificera befolk-

ningen för de uppgifter som samhällsutvecklingen skapade. Konfliktperspek-

tivet fokuserar däremot på att utbildningsväsendet främst ska ses utifrån 

statsmaktens behov att kontrollera sina undersåtar. Lindmark menar dock att 

båda dessa perspektiv är relevanta vid analyser av historiska utbildningsåt-

gärder.473 

 

469 Bromé (1954) sid. 175; Gunnar Hasselberg Frösö trivialskola. Ett kapitel ur Norrlands kulturhistoria, 

Lund 1935, sid. 14. 

470 Bengt Sandin Hemmet, gatan, fabriken eller skolan. Folkundervisning och barnuppfostran i svenska städer 

1600 – 1850, Lund 1986, sid. 47f.  

471 Birgitta Odén "Läskunnighet och samhällsförändring", Forskning om utbildning 1975:1, sid. 25f.; 

Sandin (1986) sid. 48f. 

472 Sandin (1986) sid. 78f. 

473 Daniel Lindmark Pennan, plikten, prestigen och plogen. Den folkliga skrivkunnighetens spridning och 

funktion före folkskolan, Umeå 1994, sid. 51f., Uppfostran, undervisning, upplysning. Linjer i svensk 

folkskoleundervisning före folkskolan, Umeå 1995, sid. 14f. 
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Redan i den kungliga resolution som drottning Kristina utfärdade den 24 

december 1645 som svar på det jämtländska prästerskapet besvär, framkom-

mer att skolväsendet var viktigt för den svenska centralmakten.474 Bland an-

nat skulle präster sträva efter att landskapets ungdomar, både dess egna och 

andras, inte fick undervisning i Norge eller Danmark, utan istället studerade 

vid skolor och akademier i Sverige. Enligt drottningen kunde inte de som ha-

de utbildats utanför landets gränser räkna med att få prästämbeten inom ri-

ket.475 För Jämtlands del innebar detta att omedelbart efter statsskiftet påbör-

jades processen med att inrätta en barnskola.476 På ett landsting den 21 juni 

1647 frågade landshövdingen Hans Strijk präster, länsmän och landsens tju-

gofyra 

 

”om them icke wohre behageligt låhta sine barn informeras och läras 

uthi dedt swenske språk och bokelig öfning, upprättandes een paeda-

gia här uthi Jempteland, huar igenom ungdomen kunde updragas till 

gudzfruchtan och christelig öfning.”477 

 

Deltagarna på landstinget var välvilligt inställda till detta och önskade att en 

skola skulle inrättas så fort som möjligt. Domkapitlet i Uppsala hade utsett 

kaplanen Herr Erich i Sunne till informator, men han hade ännu inte tillträtt 

ämbetet. Den blivande läraren meddelade att det inte upplåtits något präst-

bord åt honom och att han därför inte kunnat påbörja undervisningen. Lands-

tinget beslutade att detta skulle åtgärdas så att skolan snarast kunde börja sin 

verksamhet.478 Trots löftet dröjde det troligtvis till 1651 eller 1652 innan en 

barnskola i Jämtland blev verklighet.479 I 1652 års skolstat hade barnskolan i 

Oviken en lärare med akademisk utbildning som avlönades av statsmedel, på 

samma sätt som skolorna i Sundsvall, Umeå, Luleå och Torneå. Alla dessa var 

pedagogier och enligt 1649 års skolstat skulle undervisningen ske i samma 

ämnen som trivialskolans första klass, det vill säga läsning i svenska och latin, 

kristendom samt viss aritmetik.480 

 

474 Tankar om en skolverksamhet i Jämtland fanns redan före statsskifte 1645. Den 8 augusti 1578 

beordrade Fredrik II biskopen i Trondheim att inrätta en skola på Västerhus, Frösön, och han an-

slog skatter från fyra gårdar till underhåll. Se Bromé (1945) sid. 158ff. 

475 Offerdals kyrkoarkiv (OKA) vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645; Hasselberg (1935) sid. 12f.  

476 Bromé (1954) sid. 175. 

477 JDL IV 1647 – 1648 sid. 96, Landsting Frösö 21/6 1647 § 32. 

478 JDL IV 1647 – 1648 sid. 96, Landsting Frösö 21/6 1647 § 32. 

479 Bromé (1954) sid. 176. 

480 Hasselberg (1935) sid. 15. 
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Denna enkla skolverksamhet fortgick till 1670-talets början, då den Väster-

norrländska kommissionen föreslog att en schola trivialis skulle inrättas i Jämt-

land. Som en konsekvens av detta begärde prästerskapet vid riksdagen 1672 

att barnskolan i Oviken måste utvidgas, men istället utfärdade Karl XI den 2 

april 1674 ett fundationsbrev för en trivialskola på Frösön.481 Undervisningen 

bedrevs i svenska, latin, grekiska, aritmetik, sång och kristendom. Skolan ha-

de en rektor och tre lärare, inte fem som vid en fullständig trivialskola.482 I en 

skrivelse från Kanslikollegium den 6 juni 1676, uppmanades superintenden-

ten i Härnösand att ”til Praeceptorer eller Docentes /.../ icke någre andre Sub-

jecta der till antagas än dee som äre infödde Svänske”.483 De resurser som av-

sattes för att försörja Frösö trivialskola var dock inte tillräckliga. Landskapets 

präster ansökte hos Kungl. Maj:t att en större del av tiondet skulle avsättas till 

ändamålet, vilket beviljades. Dessutom anslogs de så kallade djäknepenning-

arna som tidigare hade tillfallit skolan i Härnösand. Gällande dessa betalade 

bönderna i Jämtland samma belopp som under den dansk-norska tiden, vilket 

var lägre än övrig allmoge i det svenska riket. På 1686 års riksdag besvärade 

sig prästerna över detta, men rådande djäknepenningar fastslogs.484 På 1690-

talet ifrågasattes dessutom kostnaderna för trivialskolan i Jämtland av borg-

arna i Sundsvall. De undrade varför denna skola med så få elever skulle ha 

fyra lärare, när deras med många studerande endast hade en.485 

För att tolka och förstå de åtgärder som den svenska centralmakten initi-

erade i Jämtland rörande utbildningsväsendet, är båda synsätten som lyftes 

fram ovan användbara. Dels fanns ett behov från centralmaktens sida att in-

vånarna skulle ha god kunskap om det kristna budskapet, men i samband 

med det jämtländska statsskiftet framkom också överhetens anspråk att kon-

trollera sina undersåtar. Detta gällde dock inte bara i nyerövrade områden, 

utan många åtgärder rörande skolväsendet genomfördes i hela Härnösands 

stift. Undervisning var således viktig när Jämtland skulle bli en del av Sverige, 

men den var också ett inslag i den politik som bedrevs för att skapa en större 

likformighet i statsbildningen som helhet. 

Beträffande skolverksamheten i Skånelandskapen menar Hanne Sanders, 

att det fanns en politisk vilja att undersåtar skulle ta del av det kyrkliga bud-

skapet genom det svenska språket. Detta var dock inte ett försök att göra 

 

481 Bromé (1954) sid. 209ff.   

482 Bromé (1954) sid. 213, 217. 

483 Hasselberg (1935) sid. 25. 

484 Bromé (1954) sid. 212ff.; Hasselberg (1935) sid. 22ff. 

485 Hasselberg (1935) sid. 50f. 
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invånarna till svenskar, utan det symboliserade att landskapen lydde under en 

svensk kung och tillhörde Sverige. Det viktigaste i undervisningen var trots 

allt, enligt Sanders, läskunnigheten och det protestantiska budskapet.486 

I åtgärder som berörde den kyrkliga verksamheten framkom vid vissa till-

fällen att tillhörighet till en viss grupp var viktigt. Exempelvis önskade över-

heten tillsätta ämbetsmän som var födda i riket och utbildade inom dess grän-

ser. Detta indikerar att det fanns tankar om att så kallade infödda personer 

var att föredra på vissa befattningar. Även Karl Bergman noterar att en natio-

nell retorik kunde användas i olika sammanhang, men då den ställdes i kon-

trast till egenskaper som lojalitet, kunnighet och professionalitet menar han 

att den var av underordnad betydelse.487 

Liksom landshövdingen genomförde även superintendent Peter Steuchius 

resor i Jämtland. Under de första femton åren efter statsskiftet besökte han 

landskapet åtminstone fyra gånger, nämligen 1648, 1653, 1658 och 1661.488 De 

uppgifter som finns bevarade från dessa visitationsresor är knapphändiga, 

men i olika kyrkliga handlingar framkommer viss information. I en undersök-

ning av Jämtland och Härjedalens kyrkliga övergång till Sverige, menar Nils 

Beltzén att Steuchius i samband med sina resor bland annat fokuserade på 

användandet av svenska kyrkoböcker, exempelvis bibel, psalmbok och kyr-

kohandbok, vid gudstjänster och andra förrättningar. Genom att undersöka 

kyrkoräkenskaper och inventarieinstrument från kyrkoarkiv, konstaterar 

Beltzén att de flesta huvud- och annexkyrkor hade införskaffat dessa böcker 

redan vid mitten av 1650-talet, det vill säga ungefär tio år efter statsskiftet.489 

I en undersökning kring det kyrkliga införlivandet av Lunds stift efter freden 

i Roskilde 1658, lyfter Stig Alenäs fram en långsammare process i Skåneland-

skapen gällande inköp av svenska kyrkoböcker. Ungefär hälften av försam-

lingarna i detta stift hade införskaffat svenska kyrkoböcker 25 år efter stats-

skiftet.490 

 

486 Hanne Sanders Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred, Göteborg 2008, 

sid. 102. I sin undersökning om svenskhetens tidigmoderna gränser finner inte heller Jens Lerbom 

några tecken på att språket användes i en nationell kontext. Bland invånarna i småländska gräns-

områden var det ett medel för kommunikation men det kunde också nyttjas för att definiera ”de 

andra”, det vill säga de som bodde på andra sidan gränsen. Däremot fanns det ingenting i de dom-

stolsprotokoll han nyttjade i undersökningen, som tydde på att språket var en del av en föreställd 

svensk gemenskap under denna tidsperiod. Se Lerbom (2017) sid. 68.  

487 Bergman (2002) sid. 281, 362. 

488 Beltzén (1945) sid. 47f., 60. 

489 Beltzén (1945) sid. 66ff. 

490 Alenäs (2003) sid. 81ff. 
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I den tidigare nämnda resolutionen på prästernas besvär, slog drottning 

Kristina fast att det inte fanns någon större skillnad mellan kyrkliga ceremo-

nier och kyrkoordningen i Jämtland jämfört med det svenska riket.491 Detta 

innebar att prästerskapet fick fortsätta att följa tidigare seder och bruk, men 

drottningen ansåg att det svenska språket borde nyttjas under gudstjänster.492 

På 1680-talet påbörjade dock Karl XI en homogeniseringsprocess där stiftspar-

tikularismen skulle stävjas, både i det svenska rikets ursprungliga områden 

lika väl som i erövrade.493 Den 2 februari 1685 kallade superintendent Mathias 

Steuchius till ett möte med prästerna i stiftet, där bland annat Jämtlands kyrk-

liga organisation diskuterades. På mötet beslutades att kyrkoceremonier i 

landskapet skulle anpassas till den svenska kyrkoordningen och övriga för-

samlingar. Exempelvis skulle det vara två predikningar på stora högtidsdagar 

och böndagar, vecko- samt lördagspredikningar skulle även hållas vid annex-

en och om inga gudstjänster hölls där skulle åhörarna besöka huvudkyrkan. 

Vidare skulle det ringas i kyrkklockor för de döda på helgdagsaftnar istället 

för vid gudstjänstens slut, och pengar borde testamenteras till kyrkans under-

håll istället för att bekosta saker som räknades som onödiga vid begravningar. 

Dessutom skulle inga ljus eldas vid nattvard, trolovningar utföras i sakristian 

i prästens eller gode mäns närvaro, dop genomföras före gudstjänsten och 

slutligen skulle räkenskaper årligen lämnas in till konsistoriet.494 Denna skri-

velse bekräftar således att kyrkoceremonier i Jämtland inte fullt ut hade lik-

riktats med rikets ursprungliga områden i samband med statsskiftet. Utifrån 

innehållet kan dock slutsatsen dras att de skillnader som förekom främst var 

av ceremoniell och praktisk karaktär.495 

 

491 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645. 

492 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645. I vilken utsträckning det jämtländska prästerska-

pet började använda det svenska språket efter statsskiftet har undersökts av Solbritt Hellström. Ge-

nom att analysera en kyrkobok skriven av kyrkoherden Olof Bertilsson mellan 1636 – 1668, visar 

hon att präster i Jämtland påbörjade en förändring av sitt skriftspråk omedelbart efter statsskiftet. 

Efter att Olof Bertilsson deltagit på riksdagen 1647 började han att uttrycka sig utifrån svenska 

språkformer. Det som avgjorde när och hur dessa förändringar skedde var i första hand tillgången 

på svenska textförlagor. Se Solbritt Hellström Att vänja sig till det svenska språket. Studier av en indivi-

duell skriftspråklig förändring utifrån Olof Bertilssons kyrkobok 1636 – 1668, Umeå 2008, sid. 217ff.   

493 Bogren (1937) sid. 321. 

494 Beltzén (1945) sid. 84f.; Bromé (1954) sid. 177f. 

495 En överenskommelse mellan prästerskapet och allmogen i Västerbotten, Ångermanland, Medelpad 

och Jämtland från 1659, visar dock att det fanns en strävan redan före 1680-talet att likrikta förhål-

landena inom Härnösands stift. I syfte att förkovra gudfruktigheten i församlingarna avhandlades 

bland annat förbättringar av kyrkor och prästbyggnader, erläggande av tionden, närvaro vid prost-

tingen, sabbatsbrott och olydighet vid katekesförhör, pengar som skulle betalas till kyrkan vid lik-

stol och bröllop, likformighet i kyrkoceremonier samt bestraffning av kort och tärningsspel. Se 
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Att det skedde en likriktning av kyrkoceremonier även i andra delar av 

riket i mitten av 1680-talet, visar de resultat som Stig Alenäs lyfter fram röran-

de Lunds stift. Skillnaden verkar dock vara att i detta stift avvek seder och 

bruk från den danska tiden mer gentemot svenska än vad som var fallet i 

Jämtland. Dessutom tycks likriktningen ha mött stort motstånd i Skåneland-

skapen.496 

Även på Gotland skulle, enligt Jens Lerbom, kyrklig verksamhet anpassas 

till förhållanden i riket efter freden i Brömsebro och det påbjöds att svensk 

kyrkoordning ovillkorligen skulle gälla från juli 1647. Superintendenten skul-

le avsättas om han kom från Danmark och inte var fast bosatt på ön, vilket 

också gällde prästerskapet. Kyrkliga företrädare som var bofasta och som 

visade trohet till den svenska centralmakten genom eden, kunde dock få stan-

na kvar. Präster uppmanades också att skicka sina söner till Uppsala för studi-

er, även om de redan påbörjat utbildningar i Danmark.497 Lerbom menar att 

de åtgärder som genomfördes var sporadiska under de första decennierna ef-

ter övergången. Superintendenten stannade kvar på sin post och han erhöll 

en svensk fullmakt. Efter hans död 1656 besattes detta ämbete av personer 

som kom från det svenska riket. Även prästerskapet på Gotland fick behålla 

sina ämbeten och under öns första halvsekel som svensk riksdel, härstamma-

de ytterst få präster från rikets övriga delar. Inte heller införskaffades initialt 

svenska kyrkoböcker i någon större utsträckning till gotländska kyrkor. Den 

svenska kyrkoordningen tycks dock ha följts i rättsligt hänseende, men inte 

ceremoniellt. Det var först från och med 1680-talet som en likriktning av kyr-

koceremonier påbörjades.498 Jämtland och Gotland uppvisar således stora lik-

heter. Trots att den svenska överheten eftersträvade en kyrklig homogenise-

ring i båda landskapen genomfördes den aldrig. En större likformighet upp-

stod under 1680-talet, vilket berodde på en allmän strävan i hela riket att mot-

verka stiftpartikularismen. 

En viktig grupp när centralmakten skulle manifestera sig och stärka sin 

ställning i lokalsamhället var prästerna. Att det jämtländska prästerskapet 

förutom att vara andliga ledare, även hade varit den dansk-norska överhetens 

representanter i landskapet, gjorde statsskifte mer problematiskt för dem än 

 
OKA vol. J:2 Generales Conclusiones 1659. Denna skrivelse visar att kyrkoorganisationen och cere-

monier inom Härnösands stift inte var likformiga i slutet av 1650-talet. Denna överenskommelse 

innebar inte att en fullständig homogenitet uppnåddes, utan superintendent Steuchius stiftsmöte 

den 2 februari 1685 visar att det krävdes fler åtgärder.            

496 Alenäs (2003) sid. 213ff. 

497 Lerbom (2003:a) sid. 57. 

498 Lerbom (2003:a) sid. 58f. 
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för allmogen. Skulle prästerna stanna kvar i sina församlingar och svära trohet 

till en ny överhet, eller skulle de flytta västerut och vara trogna den tidigare? 

När Jämtland lades under Trondheims stift 1570 kan det med relativt stor sä-

kerhet fastställas att prästerskapet mestadels bestod av personer från Sverige, 

eller söner till dessa som var födda i landskapet. När den dansk-norska över-

heten utfärdade en förordning 1585 som slog fast att prästämbeten i Jämtland 

hädanefter skulle vara förbehållna kungens egna infödda undersåtar, föränd-

rades rekryteringsmönstret. Detta medförde att jämtländska präster vid tid-

punkten för Brömsebrofreden mestadels härstammade från det dansk-norska 

riket. De hade viss konkurrens av personer som var födda i Jämtland, främst 

söner från jämtländska prästsläkter.499 

Statsskiftet innebar således att prästerna i Jämtland, som mestadels här-

stammade från det dansk-norska riket, ställdes inför ett dilemma, skulle de 

stanna kvar i sina socknar eller skulle de flytta västerut. Den 9 oktober 1645 

skickades ett brev till biskop Bredal i Trondheim där hans råd efterfrågades. 

Han uppmanade dem att skicka representanter till den svenska drottningen, 

för att utverka att de kunde stanna kvar i sina församlingar och få behålla sina 

dansk-norska villkor.500 Prästerna skickade prosten Olof Petri Drake i Brunflo 

och kyrkoherden Jens Hemmingsson i Oviken till Stockholm för att förhandla 

med den nya överheten. Svaret som erhölls den 24 december 1645 bekräftade 

att de kunde behålla sina ämbeten och tidigare privilegier. Dessutom kunde 

dessa förbättras i framtiden om prästerskapet iakttog trohet samt hörsamhet 

mot drottningen och hennes efterföljare.501 

Den gemensamma religiösa världsbild som fanns under denna tidsperiod 

ger förståelse varför det jämtländska prästerskapet kunde behålla sina ämbe-

ten efter statsskiftet, när andra regionala och lokala tjänare byttes ut. När Gud 

hade gett dem en ny överhet fanns det inga hinder för prästerna att gå med 

på detta och avlägga trohetsed till sina nya världsliga herrar. Liknande tanke-

gångar lyfter Hanne Sanders fram i en undersökning av hur biskopen i Lunds 

stift agerade i samband med det skånska statsskiftet. Att Peder Vinstrup ac-

cepterade Skånes övergång till Sverige och att präster som härstammade från 

Danmark inte byttes ut, blir förståeligt först om det ses som en gärning av 

Gud som alla var tvungna att underkasta sig. Sanders menar att utifrån en 

 

499 Tord Theland ""H.K.M:tz eedsworne laglige undersåtar". De jämtländska prästerna och övergången 

till svenskt styre efter freden i Brömsebro 1645", Norrländsk kyrkohistoria i ett komparativt perspektiv, 

red. Jan Samuelson, Skrifter från avdelningen för Humaniora, nr 2, Mittuniversitetet, Sundsvall 

2014, sid. 47ff. 

500 Bromé (1954) sid. 26f. 

501 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645; Bromé (1954) sid. 29f. 
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religiös världsbild, kunde den svenska överheten förvänta sig att det skånska 

prästerskapet var lojala ämbetsmän som följde Guds vilja och dessutom för-

medlade detta till sina församlingsmedlemmar.502 

 

Tabell 5. Födelseort för präster och kaplaner utnämnda till 

kyrkliga befattningar i Jämtland 1646 – 1700, absoluta tal (N)     

och procent (%). 

 N % 

Ångermanland 18 25 

Medelpad 12 16 

Västerbotten 5 7 

Hälsingland 4 5 

Födda i Jämtland, dansk-norska 

prästsöner 

5 7 

Födda i Jämtland, svenska prästsöner 7 10 

Födda i Jämtland, allmogesöner 4 5 

Födda i Jämtland, prästsöner 

(allmogeursprung) 

2 3 

Födda i Jämtland, okänt ursprung 3 4 

Övriga delar av Sverige 9 12 

Danmark-Norge 2 3 

Okänd födelseort 2 3 

Totalt 73 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att sum-

man inte alltid blir 100 %. Källor: Leonard Bygdén Härnösands stifts herdaminne del 1 – 4. 

Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts 

utbrytning, Uppsala 1923 – 1926. 

 

Trots att statsskiftet inte medförde några större förändringar för det jämt-

ländska prästerskapets vardagliga verksamhet, innebar övergången att rekry-

teringar från Danmark-Norge upphörde. I Tabell 5 framkommer att prästerna 

nu istället främst kom att härstamma från Ångermanland, Medelpad och Väs-

terbotten, det vill säga från Härnösands superintendentia, men några kom 

även från övriga delar av Sverige. Exempelvis tillträdde den i Hälsingland 

födda Jakob Holst som kyrkoherde i Brunflo 1660, borgarsonen Laurentius 

Tuscherus från Gävle erhöll samma befattning i Hammerdal 1652 och Isacus 

 

502 Sanders (2001) sid. 251f. 
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Olai Alstadius som var son till en bonde från Tuna socken, Medelpad, blev 

präst i Revsund 1659.503 Tabell 5 visar även att ovan nämnda kategori av präs-

ter hade viss konkurrens av personer från Jämtland. Dessa var främst ättlingar 

till dansk-norska präster som hade tillsatts mellan 1570 – 1645, men även sö-

ner till dem som rekryterades efter 1645 från angränsande svenska landskap. 

Vid några tillfällen utsågs även jämtländska allmogesöner. I det nybildade 

Bergs pastorat utnämndes bondsonen Janus Sigvardi från Aspås till präst. 

Han hade studerat i Trondheim samt Köpenhamn och tjänstgjort på en skola 

i Norge. I Jämtland var han kaplan i Ragunda 1636 och vice präst i Berg 

1649.504 Han efterträddes 1678 av Jöns Olai Drake, född i Brunflo på 1630-talet 

och son till landsprosten Olof Pedersson Drake.505 Många i kategorin präst-

söner födda i Jämtland blev även kaplaner. Exempelvis hade Wellam Adami 

Klangund, vars far var född i Norge och präst i Undersåker, denna typ av 

tjänst i Oviken mellan 1661 – 1679 och i Ström mellan 1684 – 1698.506 

En jämförelse med kyrkliga rekryteringar i Ångermanland och Medelpad, 

visar att dessa landskap uppfyllde sitt eget behov av präster på ett helt annat 

sätt än Jämtland. Tabell 6 visar att en stor del av prästerskapet rekryterades 

inom det egna landskapets gränser eller från superintendentians övriga delar. 

De flesta kyrkliga ämbeten i Medelpad besattes dock från Ångermanland, vil-

ket liknar det jämtländska mönstret. Detta visar att Ångermanland hade en 

särställning i dessa delar av det svenska riket när det gällde att tillhandahålla 

präster. Bidragande orsaker till detta torde vara att Härnösand tidigt blev bå-

de ett kyrkligt och administrativt centrum, samt att stadens skola etablerades 

långt innan liknande verksamheter kom till stånd i Medelpad eller Jämtland. 

Samtidigt var Ångermanland både befolkningsmässigt och geografiskt det 

största landskapet. Ytterligare ett mönster som synliggörs i Tabell 6, är att an-

gränsande områden förekom frekvent som rekryteringsområde och att även 

det jämtländska lokalsamhället bidrog med några präster till Ångermanland. 

 

 

 

503 Leonard Bygdén Härnösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhål-

landen till tiden omkring Luleå stifts utbrytning del 1, Uppsala 1923 (a), sid. 157f, 304, Härnösands stifts 

herdaminne. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts 

utbrytning del 3, Uppsala 1925, sid. 155. 

504 Bygdén (1923:a) sid. 108f. 

505 Bygdén (1923:a) sid. 109f. 

506 Bygdén (1923:a) sid. 313. 
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Tabell 6. Födelseort för präster och kaplaner utnämnda till kyrkliga 

befattningar i Ångermanland och Medelpad 1646 – 1700, absoluta tal 

(N) och procent (%). 

 Å  M 

 N % N % 

Ångermanland 78 64 23 42 

Medelpad 7 6 16 29 

Västerbotten 6 5 2 4 

Hälsingland 6 5 3 5 

Norrbotten 3 2 3 5 

Jämtland 5 4 - - 

Övriga riket 5 4 5 9 

Danmark-Norge 1 1 - - 

Okänd födelseort 10 8 3 5 

Totalt 121 100 55 100 

Anmärkningar: Tabellens förkortningar står för Å – Ångermanland och M – Medelpad. Pro-

centandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte alltid blir 100 %. 

Källor: Leonard Bygdén Härnösands stifts herdaminne del 1 – 4. Bidrag till kännedomen om präs-

terskap och kyrkliga förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning, Uppsala 1923 – 1926. 

 

Av intresse är även vid vilken tidpunkt det jämtländska prästerskapet som 

valde att byta statstillhörighet 1645, hade ersatts av personer främst från det 

svenska rikets ursprungliga landskap. Tablå 2 visar att 1684 var präster verk-

samma i huvudförsamlingar utbytta mot personer födda i rikets ursprungliga 

områden eller i Jämtland. De senare var dock utbildade vid svenska lärosäten. 

Det framkommer även att 1665 bestod mer än hälften av huvudkyrkornas 

själasörjare av personer från rikets ursprungliga landskap. De tre som kom 

från Jämtland var alla söner till landsprosten Olof Petri Drake och hade stu-

derat i Uppsala.507 Detta tyder på att utbildning vid svenska lärosäten var av 

minst lika stor betydelse som att vara infödd i riket. Några undantag från det-

ta fanns dock. När Berg bildade ett eget pastorat 1650 utnämndes ovan nämn-

de bondson Janus Sigvardi till kyrkoherde, trots att han hade studerat i Trond-

heim och Köpenhamn.508 I Rödöns församling utsågs Johannes Damianus van 

 

507 Leonard Bygdén Härnösands stifts herdaminne. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga 

förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning del 2, Uppsala 1923 (b), sid. 82, (1923:a) sid. 109, 

156, (1925) sid. 38. 

508 Bygdén (1923:a) sid. 108f. 
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Hvedstorp, född i Danmark och utbildad vid Köpenhamns universitet, till 

präst 1663. Detta efter att en person från det svenska riket hade haft tjänsten. 

Före sin flytt till Jämtland hade van Hvedstorp dessutom varit präst i Arnäs 

socken, Ångermanland.509 Detta stärker Karl Bergmans tidigare nämnda upp-

fattning att det nationella ofta var underordnat egenskaper som lojalitet, kun-

nighet och professionalitet.510 

 

Tablå 2. År när dansk-norska präster vid huvud-

kyrkor i Jämtland ersattes av personer födda i det 

svenska riket, eller födda i Jämtland men utbildade 

vid svenska lärosäten.    

Berg 1678* 

Brunflo 1660 

Hammerdal 1652 

Lit 1684* 

Offerdal 1670 

Oviken 1678* 

Ragunda 1658 

Revsund 1659 

Rödön 1661 

Sunne 1665 

Undersåker 1663 

Anmärkning: Personer födda i Jämtland, men utbildade vid svenska 

lärosäten markeras med *. Källor: Leonard Bygdén Härnösands stifts 

herdaminne del 1 – 4. Bidrag till kännedomen om prästerskap och kyrkliga 

förhållanden till tiden omkring Luleå stifts utbrytning, Uppsala 1923 – 1926.  

 

I samband med freden i Brömsebro härstammade således prästerskapet i 

Jämtland till större delen från det dansk-norska riket. Det genomfördes inget 

generellt utbyte av präster när landskapet skulle införlivas, istället ersattes de 

över tid av personer främst från grannlandskapen i det svenska riket. Att de 

som stannade kvar på sina ämbeten efter statsskiftet inte bara var socknens 

själasörjare, utan även hade varit den dansk-norska överhetens tjänare, bör ha 

bidragit till att övergången till Sverige inte upplevdes allt för omvälvande för 

landskapets invånare. Precis som när det gällde lokala förtroendemän och 

 

509 Bygdén (1925) sid. 213. 

510 Bergman (2002) sid. 281, 362. 
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vissa andra strukturer i lokalsamhället bevarades således en kontinuitet från 

perioden före 1645. 

I mitten av 1570-talet utnämndes tre så kallade stiftskrivare i Norge, vars 

uppgifter bland annat var att övervaka tiondeuppbörden och föra räkenskap 

över den kyrkliga ekonomin. Enligt Espen Andresen var arbetsbördan för 

dessa kyrkliga ämbetsmän stor, vilket gjorde att det tillsattes tre extra stift-

skrivare i Trondheims stift 1633. Samtidigt slogs det dessutom fast att en av 

dem skulle vara stationerad i Jämtland.511 För vissa jämtländska socknar är 

kyrkoräkenskaper bevarade från slutet av 1500-talet och i dessa blir stiftskri-

varens verksamhet synlig. Exempelvis undertecknade Sören Sörensson rä-

kenskaperna för Offerdals socken 1591, Revsunds 1593 och Ovikens socken 

1594. Dessutom visar kyrkornas intäkter och utgifter att han erhöll lön från de 

olika församlingarna.512 Ämbetet tilldelades oftast personer som hade andra 

uppdrag och nämnde Sörensson var också fogde.513 Detta mönster fortsatte 

under 1600-talets första decennier, exempelvis hade fogden Peder Grum och 

tingsskrivaren Jens Mickelsen denna befattning.514 

Stiftskrivarämbetet i Jämtland avskaffades inte när landskapet hamnade 

under svenskt styre efter freden i Brömsebro.515 Kyrkoräkenskaper visar att 

de jämtländska församlingarna fortsatte att betala lön till en skrivare som 

även efter statsskiftet undertecknade den kyrkliga bokföringen. En skillnad 

var dock att de inte längre benämndes som stiftskrivare, utan istället bokför-

des lönen som en utgift till skrivaren eller till ansvarig för ekonomin.516 På 

 

511 Andresen (2000) sid. 56; Bromé (1945) sid. 190ff. 

512 OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 5; Revsunds kyrkoarkiv (RKA) LIa:1 1582 – 1662 sid. 7f.; Ovikens kyrko-

arkiv LIa:1 1594 – 1696 sid. 2f. 

513 Bromé (1945) sid. 192. 

514 Se exempelvis OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 15, 27; RKA LIa:1 1582 – 1662 sid. 20, 49; Bromé (1945)  

sid. 192. 

515 Inom den svenska kyrkoförvaltningen under samma tidsperiod tyder mycket på att det var kyrk-

värdarna som hade ansvaret för räkenskaperna. Redan i den yngre västgötalagen från slutet av 

1200-talet, slogs det fast att två kyrkvärdar tillsammans med prästen skulle ansvara för den kyrk-

liga förmögenheten. En gång per år, före påsk, skulle dessa två ämbetsmän redovisa räkenskaperna 

inför socknen. Detta antagande stärks av en stadga skriven 1619 av biskop Kylander i Linköping. I 

skrivelsen stipulerades att kyrkvärdar helst skulle tillsättas årligen och innan de avgick skulle de ha 

gjort räkenskap i sockenstugan. Se Ragnar Gullstrand Socknarnas självstyrelse i historisk belysning, 

Stockholm 1933, sid. 6, 11f. I 1686 års kyrkolag föreskrevs att kyrkans årliga inkomster och utgifter 

skulle nedtecknas och skrivas under av kyrkoherden samt kyrkvärdarna. Se Carl Henrik Martling 

Tjänst i heligt rum. Handbok för kyrkvärdar, Stockholm 1975, sid. 26.    

516 Lön till stiftskrivaren redovisades före 1645 exempelvis i OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 18, 20, 22, 27; 

RKA LIa:1 1582 – 1662 sid. 29, 39. Efter 1645 nämndes lön till skrivaren eller ansvarig för ekonomin 

exempelvis i OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 44, 46, 48, 50, 73, 75; RKA LIa:1 1582 – 1662 sid. 86, 89, 95, 

LIa:2 sid. 29.  
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samma sätt som tidigare upprätthölls ämbetet av personer som innehade and-

ra sysslor och den första skrivaren efter övergången till Sverige var Jon Berg. 

Denne var med all säkerhet samma person som utsågs till landsskrivare i 

Jämtland efter statsskiftet.517 Under 1660-talet var Hans Olofsson Drake kyrk-

lig skrivare samtidigt som han verkade som skolmästare i Oviken.518 I slutet 

av decenniet ersattes Drake av prästen Elias Oldberg, både som skolmästare 

och skrivare.519 Den senare ansvarade för socknarnas kyrkliga räkenskaper 

fram till slutet av 1670-talet då ämbetet tycks ha upphört. Arbetsuppgifterna 

övertogs istället av prosten Plantin från Offerdal.520 

Militärväsendet 

I samband med att Jämtland blev en del av Sverige och Härnösands län såg, 

som nämnts tidigare, den svenska centralmakten en möjlighet att utöka sina 

trupper med knektar från landskapet. Detta blev början på en utveckling som 

slutligen ledde fram till en omfattande militär närvaro i landskapet. Enligt 

1634 års regeringsform skulle regementen främst rekryteras länsvis, och den 

16 januari 1646 antog drottningen ett nytt indelningsförslag från Krigskolle-

giet. Där slogs det fast att när Jämtland och Härjedalen nu tillhörde Sverige 

kunde antal knektar utökas och tre norrländska regementen kunde bli fyra.521 

 

517 Se exempelvis OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 43ff.; RKA LIa:1 1582 – 1662 sid. 86ff. Landsskrivaren Jon 

Jonsson Berg omnämndes frekvent efter statsskiftet 1645 som representant för den svenska central-

makten på lokala ting, se exempelvis JDL IV 1647 – 1648 sid. 16, 40, Undersåker 27-28/9 1647 in-

gressen, Hackås 8/12 1647 ingressen.    

518 Se exempelvis OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 60, 62; RKA LIa: 2 1657 – 1716 sid. 6ff., 16f. 

519 Se exempelvis OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 67, 71f.; RKA LIa: 2 1657 – 1716 sid. 21ff., 28f.  

520 Se exempelvis OKA LIa:1 1582 – 1702 sid. 77ff.; RKA LIa:1 1582 – 1662 sid. 31 ff.; Bromé (1954) sid. 

177. En översiktlig genomgång av kyrkoarkiv från socknar i Ångermanland och Medelpad, det vill 

säga ursprungliga landskap i det svenska riket som också lades under Härnösands stift, visar på 

skillnader gentemot Jämtland. I de förstnämnda landskapen är bevarade kyrkliga räkenskaper 

ovanliga under 1600-talet. Det är inte förrän några decennier in på 1700-talet som liknande hand-

lingar finns i någon större utsträckning. Detta skulle kunna tolkas som att införandet av stiftskri-

vare i Trondheims stift i slutet av 1500-talet, innebar att en kyrklig bokföring uppstod betydligt tidi-

gare i Jämtland än i landskap som alltid hade tillhört Sverige. Dessutom visar genomgången ovan 

från de jämtländska kyrkoarkiven att traditionen att föra räkenskaper fortlevde även efter stats-

skiftet. Från enstaka socknar i Ångermanland och Medelpad finns dock räkenskapsböcker bevara-

de från slutet av 1600-talet. I exempelvis Sidensjö socken nedtecknades kyrkans intäkter och utgif-

ter från 1667 och 1675 undertecknades de av prosten Nikolaus Plantin från Själevad. Se Sidensjö 

kyrkoarkiv LI:1 1667 – 1715. I Själavad införskaffade nämnde prost en kyrkobok 1668 och från detta 

år fördes kyrkliga räkenskaper för socknen. Se Själevads kyrkoarkiv LI:1 1668 – 1801. Att prosten 

var ansvarig för den kyrkliga bokföringen liknar utveckling i Jämtland under 1670-talet. 

521 Stefan Östergren "Regementet i krig och beredskap. En krönika. 1645 – 1670", Kungl. Jämtlands fält-

jägarregementes historia, Östersund 1966 (b), sid. 14. 
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Det nybildade uppkallades efter befälhavaren Gärffelt eller benämndes som 

Ångermanland, Medelpad och Jämtlands regemente.522 I samband med att ge-

neralmönstringen genomfördes 1647 fick regementet sin slutliga organisation 

och befälen i Jämtland erhöll sina lönehemman. Under de första åren blev sol-

daterna kvar i hemlandskapen, men i maj 1648 kom en order att de skulle 

transporteras till Wismar i syfte att avlösa styrkor vid tyska garnisoner. Vid 

generalmönstringen i Stockholm räknades drygt 850 man in, medan 135 över-

taliga knektar och en styrka om 50 man som besatte Frösö skans blev kvar i 

landskapen.523 Den svenska överheten nöjde sig dock inte med dessa initiala 

åtgärder, utan den militära verksamheten i Jämtland gavs stor uppmärksam-

het under resterande del av 1600-talet. 

Det fasta knekthållet behölls under drygt ett decennium, det vill säga fram 

till krigen mellan Sverige och Danmark-Norge i slutet på 1650-talet. Under 

dessa ofredsår blev invånare i Jämtland anklagade för att inte ha efterlevt tro-

hetsedens skyldigheter, utan de skulle ha hjälpt och kommunicerat med den 

dansk-norska överheten. Som bestraffning befallde därför Karl X Gustaf att 

regelrätta utskrivningar skulle genomföras, där fem bönder skulle hålla en 

knekt.524 Kungen bröt således mot överenskommelsen med allmogen om ett 

ständigt knekthåll som hade träffats i samband med statsskiftet. I ett brev till 

landshövdingen Johan Oxenstierna den 3 augusti 1659 slog han dessutom fast 

att bönderna i Jämtland inte fick leja svenska män till knektar. Överste Kruse 

som var ansvarig för utskrivningarna tillsades att ”besee hwilka som uppå 

hemmanen dher till dogligast finnas, och sättia dhem sielfwa uthi knechte-

hoopen, förskickandes dhem sedan alla genast till Stockholm".525 

Efter Karl X Gustafs död 1660 föreslog Krigskollegiet att Ångermanland, 

Medelpad och Jämtlands regemente skulle upplösas. Soldaterna skulle istället 

tjänstgöra under Hälsinglands eller Västerbottens regementen. För Jämtlands 

del innebar detta att allmogen inte längre skulle hålla ett visst antal knektar, 

utan istället försörja beridna förband.526 Krigskollegiet hade beslutat att de ka-

vallerikompanier som stationerades i Jämtland under ofredsåren 1657 – 1660 

skulle bli kvar, och 1661 uppsattes två dragon- samt två kavallerikompanier i 

landskapet. I slutet av 1660-talet bestod de första kompanierna av sex över- 

 

522 Stefan Östergren "Knekthåll och tilldelning. Ångermanlands, Jämtlands och Medelpads regemente 

hemma i landet (1646 – 1661)", Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia, Östersund 1966 (a) sid. 

13f., (1966:b) sid. 169. 

523 Östergren (1966:a) sid. 14ff., (1966:b) sid. 169f. 

524 Östergren (1966:a) sid. 27f., (1966:b) sid. 178f. 

525 GLL vol. DIa:3 fol. 31. 

526 Östergren (1966:a) sid. 188f. 
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och elva underofficerare, tolv korpraler, sex trumslagare, 195 dragoner, en 

predikant, en barberare och en profoss. De dragoner och kavallerister som 

hade placerats i landskapet inkvarterades på krono- eller skattehemman.527 År 

1670 förändrades villkoren för den jämtländska allmogen återigen, då ett helt 

regemente under överste Anders Planting-Bergloos ledning förlades i land-

skapet. De kompanier som redan fanns i Jämtland, tillsammans med vissa 

andra trupper, överfördes till regementet, vilket i övrigt kompletterades ge-

nom värvningar. I fredstid var soldaterna placerade i landskapet och kompa-

nierna försörjdes av olika socknar, där varje bonde underhöll eller bidrog till 

en soldat eller en officer.528 

Som en del av en allmän statsbildning eftersträvade den svenska central-

makten under 1680-talet att likrikta den militära organisationen i riket, vilket 

medförde att regementet som var placerat i Jämtland skulle bli indelt. Det 

dröjde dock till 1688 innan en överenskommelse kunde slutas med tingslagen. 

Resultatet blev att ett dragonregemente och ett kavallerikompani skulle bin-

das vid den jämtländska jorden. Detta innebar att bönderna, mot att slippa 

vissa skatter, som rusthållare eller genom knekthåll skulle sköta rekrytering 

och ansvara för soldaternas försörjning. Befälen avlönades genom att de er-

höll boställen och indelta hemmansräntor.529 I instruktionen slogs bland annat 

fast att rusthållare fick ta sina söner, mågar eller andra infödda invånare till 

sventjänare. På grund av att antalet brukare i Jämtland var litet kom ett hem-

man att bilda en rote, medan det i övriga riket aldrig var mindre än två.530 

Bönderna i Jämtland begärde dock vissa garantier för sitt knekthåll, exempel-

vis att de själva skulle få tjäna för sina hemman och att soldaterna skulle få 

vara kvar i landskapet till försvar av rikets västra gräns. När kontraktet slut-

ligen undertecknades av de jämtländska tingslagen i september 1688, slogs 

det fast att allmogen skulle hålla 1048 man. När någon avgick skulle den er-

sättas med böndernas egna barn eller annat dugligt folk, dock inte av personer 

 

527 Lars O. Berg "Den första svenska dragontiden. Kaggs och Sperlings jämtländska dragonkompanier 

(1661 – 1670)", Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia, Östersund 1966 (a), sid. 145ff., "Regemen-

tets härstamning och namn", Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia, Östersund 1966 (b), sid. 

205ff. 

528 Berg (1966:b) sid. 148f.; Gunnar Sjöstedt "Ett värvat regemente. Jämtlands dragonregemente (1670 – 

1686)", Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia, Östersund 1966, sid. 216f., 219. 

529 Berg (1966:b) sid. 149; Evald Blumfeldt "Regementet bindes vid jorden. Indelningsverket på 1680-

talet", Kungl. Jämtlands fältjägarregementes historia, Östersund 1966, sid. 226f. 

530 Blumfeldt (1966) sid. 227ff., 233. 
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som härstammade från det dansk-norska riket. Samtidigt försäkrades allmo-

gen att regementet skulle placeras vid gränsen mot Norge i krigstider.531 

En kraftig ökning av den militära närvaron och att soldater placerades i 

landskapets socknar, varifrån de dessutom skulle ha stora delar av sin för-

sörjning, innebar således att den svenska staten blev allt mer synlig för invå-

narna i Jämtland över tid. Förutom vissa initiala åtgärder som att skansen på 

Frösön omedelbart besattes efter statsskiftet, är det tveksamt om den svenska 

centralmaktens agerande gällande militärväsendet i någon större utsträck-

ning kan kopplas till införlivningen av det nyerövrade landskapet. En rimli-

gare tolkning är att huvuddelen av de militära åtgärder som vidtogs syftade 

till att förbättra Sveriges utrikespolitiska ställning. 

Något som också stärkte den svenska överhetens närvaro och kontroll över 

Jämtland samt försvaret mot Danmark-Norge, var förekomsten av befästning-

ar. Omedelbart efter övertagagandet besattes alltså Frösö skans, vilken var 

den viktigaste försvarsanläggningen i landskapet. Mattis Franck utsågs som 

kommendant för skansen och ett kompani ställdes till hans förfogande.532 Un-

der följande år vidtog Franck en tämligen omfattande renovering av skansen 

på Frösön.533 Att allmogen var skyldig att både försörja soldater och bidra till 

reparationer innebar ett frekvent interagerande. Landshövdingens skrivelser 

samt protokoll från landsting och lokala ting, visar att överheten hade svårt 

att utvinna de resurser som krävdes till denna verksamhet.534 I samband med 

statsskiftet diskuterades även behovet av ytterligare militära anläggningar för 

att försvara Jämtland, speciellt vid strategiska platser mot den norska gränsen. 

På landstinget 1646 dryftades bland annat att skansen som fanns i Mörsil be-

hövde renoveras, vilket allmogen lovade att bidra till med material och dags-

verken.535 I övrigt fanns ett antal mindre försvarsanläggningar, exempelvis i 

Järpen och Gällö, som reparerades och togs i bruk under ofredsår.536 

Ur militärstrategisk synpunkt hade skansen på Frösön brister och i slutet 

av 1647 beordrades ingenjören Peter Clarman att, tillsammans med Strijk och 

Franck, planera för en ny försvarsanläggning i Jämtland. Valet föll på Anders-

ön och den 29 november 1649 uppmanade drottning Kristina landshövdingen 

 

531 Bromé (1954) sid. 320f.; Blumfeldt (1966) sid. 230ff. 

532 LHL vol. DIIb:1 fol. 1, vol. AII:1 fol. 12. 

533 Erik J. Bergström Krutrök över Jämtland. Skansarnas intressanta historia, Östersund 2001, sid. 26ff. 

534 Se exempelvis LHL vol. AII:1 fol. 124; JDL IV 1647 – 1648 sid. 16, 22, 25, 91, Landsting Frösö 21/6 

1647 § 3, Landsting Frösön 8/10 § 4, 9, Undersåker 27-28/9 1647 § 2, Rödön 9/10 1647 § 3. 

535 ES vol 2 Landsting Rödön 4/7 1646 § 17. 

536 Bromé (1954) sid. 97; Bergström (2001) sid. 28f. 
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att förhandla med allmogen om att under vintern leverera nödvändigt materi-

al.537 Både Krigskollegiet samt Kammarkollegiet diskuterade med Strijk om 

finansiering av den nya skansen och vad som behövdes till bygget. Delar av 

silverskatten i Jämtland under 1649 och 1650 avsattes för ändamålet och bön-

derna skulle bland annat leverera 70 671 lass sten, 16 797 lass med jord, 964 

läster kalk och 31 726 lass torv.538 Bygget av skansen dryftades även på ett 

extra landsting den 23 juli 1651. Kommendant Franck önskade ytterligare 

byggmaterial och det beslutades att allmogen skulle leverera bräder, kalk, nä-

ver, torv och tjära.539 Arbetet med den nya försvarsanläggningen bedrevs täm-

ligen aktivt under några år för att sedan avstanna, något som medförde att 

den tilltänkta skansen på Andersön aldrig kom att färdigställas.540 Trots detta 

kan bygget och de resurser som allmogen var tvungna att bidra med, ses som 

en bekräftelse på den svenska centralmaktens långtgående ambitioner att bå-

de kontrollera och försvara landskapet. 

De 300 knektar som den jämtländska allmogen skulle bidra med efter stats-

skiftet mönstrades första gången under våren 1646. Under den period som 

regementet existerade, det vill säga fram till slutet av 1650-talet, tillhörde sol-

daterna i huvudsak tre kompanier. Knektarna i dessa tjänade inte bara för 

allmogen i Jämtland, utan även för exempelvis bönder i Ångermanland och 

Hälsingland.541 I ett digitalt soldatregister på landsarkivet, Östersund, är en 

av de saker som har registrerat för dessa soldater födelseort.542 Registret visar 

att knektarna nästan uteslutande härstammade från det landskap vars bönder 

de tjänade för.543 I mönsterrullan för 1646 står soldater uppräknade kompani-

vis utifrån tingslag, soldatnamn och vilken by de kom från.544 I slutet av varje 

kompani finns ibland en summering där det uppges hur många som kom från 

respektive landskap. Även denna bekräftar att knektar som den jämtländska 

 

537 RR vol. B:264 Brev från drottning Kristina till Hans Strijk 29/11 1649. 

538 LHL vol. DIIb:1 fol. 18, vol. DIId:2 fol. 47. 

539 JDH vol. AI:3 Landsting 23/7 1651. 

540 Bromé (1954) sid. 101; Bergström (2001) sid. 31ff. 

541 Hagberg (2003) sid. 4f.  

542 Soldatregister - Fältjägare 1645 – 1901 (SR), ÖLA. I Bilaga 4 redovisas vilka år och vilka kompanier 

som har analyserats med hjälp av det digitala soldatregistret för att undersöka födelseort för de 

soldater som den jämtländska allmogen var ålagda att hålla efter statsskiftet.       

543 SR. 

544 Orsaken till att det finns fler nedtecknade knektar i rullorna för 1646 än de 300 som allmogen i 

Jämtland skulle hålla, torde bero på att det skedde ett antal ommönstringar under året för att er-

sätta dem som uteblivit eller bortsorterats av olika anledningar. Se Hagberg (2003) sid. 5f. 
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allmogen tillhandahöll främst härstammade från landskapet.545 Även för åren 

1650 och 1655 visar det digitala registret samma mönster. Antal knektar som 

tjänade för bönder i Jämtland vid dessa tidpunkter var något färre än 300, 

vilket troligtvis kan förklaras med naturliga avgångar och att nya soldater än-

nu inte hunnit mönstra in. Knektar från andra landskap i dessa tre kompanier 

erhölls genom utskrivningar och inte som i Jämtland genom ett ständigt 

knekthåll.546 Även dessa soldater var i huvudsak födda i det landskap vars 

bönder de tjänade för.547 

Efter att Gärffeldts regemente upphörde 1660 stationerades beridna trup-

per i Jämtland, vilka främst bestod av förband från rikets södra delar som ha-

de förlagts i landskapet under ofredsåren 1657 – 1660.548 Detta medförde att 

de soldater som bönder i Jämtland skulle hålla och underhålla inte längre en-

bart härstammade från landskapet. I utskrifter från det digitala registret för 

åren 1663, 1666 och 1669 framkommer det att dessa beridna trupper var en 

smältdegel av personer från hela det svenska riket, Jämtland inkluderat, men 

även till viss del från andra länder.549 Detta bekräftas av en undersökning som 

Lars O Berg har gjort gällande geografiskt ursprung för ovan nämnda militära 

kader, under slutet av 1660-talet och början på 1670-talet. Resultatet visar att 

drygt tjugo procent var födda i Jämtland, medan resterande kom från övriga 

delar av riket.550 De flesta från den senare gruppen härstammade främst från 

Norrland, närmare bestämt nästan trettiofyra procent, men så många som 

tjugosex procent hade värvats från Svealand. Förutom dessa fanns även ett 

mindre antal från Finland, Livland, Norge, Polen och Tyskland.551 

Som nämnts tidigare stationerades ett regemente under ledning av överste 

Planting i Jämtland i början av 1670-talet. I ett register över Jämtlands dragon-

regementes mönsterrullor för 1672 finns lite drygt 700 soldater nedtecknade, 

och för majoriteten av dem är födelseort noterad.552 Som framkommer i Tabell 

7 härstammade nästan 50 procent från olika landskap i det svenska riket, ex-

empelvis Ångermanland, Dalarna, Medelpad och Uppland, medan drygt 40 

 

545 SVAR Kungliga krigsarkivet Rullor 1646:10, K 01891 1 – 4. Se exempelvis kapten Erik Lermans 

kompani fol. 113ff. 

546 Östergren (1977) sid. 51ff. 

547 SR. 

548 Berg (1966:a) sid. 202; Hagberg (2003) sid. 16 ff.  

549 SR. 

550 Berg (1966:a) sid. 208. 

551 Berg (1966:a) sid. 208. 

552 Register över Jämtlands regementes mönsterrullor 1671 – 1682, red. G. Åslundh, Östersund 1949, 1950. 
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procent var födda i Jämtland. Även under denna tidsperiod fanns det soldater 

som kom från områden utanför riket, bland annat Norge, Tyskland och Liv-

land.553 

 

Tabell 7. Vanligast förekommande födelseområden 

för soldater i Jämtlands dragonregemente 1672, 

absoluta tal (N) och procent (%).    

 N % 

Jämtland 285 42 

Ångermanland 98 15 

Dalarna 46 7 

Medelpad 30 4 

Uppland 28 4 

Småland 22 3 

Östergötland 21 3 

Övriga landskap, Finland 87 13 

Norge 33 5 

Övriga länder 23 3 

Totalt 673 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket 

innebär att summan inte alltid blir 100 %. Källa: Register över Jämtlands 

regementes mönsterrullor 1671 – 1682, red. G. Åslundh, Östersund 1949, 

1950. 

 

Gällande perioden efter kriget 1676 – 1679 finns i registret över Jämtlands 

dragonregementes mönsterrullor nästan 1 200 soldater nedtecknade för 1682. 

Även för dessa är födelseort vanligtvis nedskriven.554 Som Tabell 8 visar kom 

drygt 60 procent av soldater som den jämtländska allmogen underhöll från 

landskap som Uppland, Dalarna, Småland och Västmanland. Andelen som 

härstammade från Jämtland hade sjunkit markant sedan 1672 och uppgick tio 

år senare till 26 procent. De soldater som var födda utanför Sverige kom i 

 

553 Det mönster för 1672 som framkommer i Tabell 7 bekräftas också av resultat från det digitala sol-

datregistret. Det totala antalet knektar som finns inlagda i detta register är dock färre än i tabellen, 

vilket beror på att vissa soldater är dubbelregistrerade i Åslundhs förteckning över Jämtlands dra-

gonregementes mönsterrullor. När detta skapades skrevs soldater med dubbla efternamn in på två 

ställen. Exempelvis noterades Anders Eriksson Bryggare under båda efternamnen, något som inne-

bär att antalet poster i Tabell 7 blir fler än i det digitala soldatregistret. Detta medför samtidigt att 

fördelningen mellan olika födelseområden inte kan fastslås fullt ut, men det är av underordnad be-

tydelse i denna undersökning då fokus inte ligger på detta. 

554 Register över Jämtlands regementes mönsterrullor 1671 – 1682 (1949,1950). 
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huvudsak från områden i Tyskland och inte längre i lika stor utsträckning från 

Norge.555 

 

Tabell 8. Vanligast förekommande födelseområden 

för soldater i Jämtlands dragonregemente 1682, 

absoluta tal (N) och procent (%).    

 N % 

Jämtland 262 26 

Uppland 104 10 

Dalarna 61 6 

Småland 57 6 

Västmanland 50 5 

Södermanland 49 5 

Stockholm 48 5 

Övriga landskap, Finland 275 28 

Tyska områden 40 4 

Övriga länder 45 5 

Totalt 991 100 

Anmärkningar: För ett antal soldater har födelseort angetts Stockholm. 

Då det inte går att avgöra om deras härkomst var Uppland eller Söder-

manland har de fått bilda en egen grupp. Procentandelar är avrundade 

till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte alltid blir 100 %. 

Källa: Register över Jämtlands regementes mönsterrullor 1671 – 1682, red. 

G. Åslundh, Östersund 1949, 1950. 

 

När indelningsverket infördes i Jämtland hade allmogen lovat att ständigt 

hålla 1048 soldater. Grunden till ett indelt regemente fanns dock redan i mit-

ten av 1680-talet. De trupper som jämtländska bönder skulle underhålla 1686 

kom fortfarande främst från olika landskap i det svenska riket, men även från 

andra länder. Av de nästan 1 200 soldater som finns inlagda i det digitala re-

gistret för detta år var drygt 30 procent födda i Jämtland. Åren 1690, 1695 och 

1700 uppvisar ett tydligt mönster, nämligen att inslaget av knektar som här-

stammade från Jämtland blev allt större. Av drygt 1 200 militära personer un-

der det sista året, hade det jämtländska inslaget fördubblats och lite mer än 60 

procent var födda i landskapet.556 Orsaken till att indelningsverket från början 

 

555 Samma mönster framkommer i det digitala soldatregistret. Även för 1682 är det totala antalet knektar 

som finns inlagda i detta register färre än i tabellen, vilket precis som för 1672 beror på att soldater 

med dubbla efternamn har noterats två gånger. 
556 SR. 
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innehöll ett stor antal soldater från andra delar av det svenska riket, torde 

främst ha varit att det redan fanns en kader i landskapet som kom från dessa 

områden. Det var deras tjänster som i första hand togs i anspråk. 

Födelseort för de soldater som den jämtländska allmogen skulle hålla och 

underhålla förändrades således under undersökningsperioden. Initialt var de 

flesta knektar som skrevs ut under det ständiga knekthållet födda i Jämtland. 

Efter att invånarna hade anklagats för att inte ha efterlevt trohetsedens för-

pliktelser under krigen i slutet av 1650-talet, placerades soldater i landskapet 

som främst härstammade från det svenska rikets södra delar. Detta bör rim-

ligtvis ha stärkt den svenska centralmaktens ställning i Jämtland. Att den mili-

tära kader som fanns i landskapet rekryterades utifrån fortsatte under några 

decennier. Det var först i samband med indelningsverkets införande som sol-

dater stationerade i Jämtland återigen i huvudsak var födda inom landskapets 

gränser. 

 

Majoriteten av de ämbetsmän på regional och lokal nivå som var involverade 

i styret av Jämtland, ersattes i samband med statsskiftet av personer som i 

huvudsak kom från områden i det svenska riket. Dessa deltog i olika aktivi-

teter i landskapet och det blev omedelbart efter freden synligt för invånarna 

att de hade en ny överhet att förhålla sig till. Att centralmaktens ställföreträ-

dare rekryterades utanför Jämtland var dock inte något nytt, utan ett liknande 

mönster hade existerat redan under dansk-norsk tid. På lokal nivå bevarades 

en kontinuitet från perioden före statsskiftet. Prästerna fick behålla sina and-

liga och världsliga uppdrag och deras ämbetsutövning styrdes i stor utsträck-

ning av samma bestämmelser och villkor som tidigare. Dessutom fortsatte lo-

kalsamhällets egna förtroendevalda som läns- och nämndemän att utföra sina 

sysslor även efter övergången till Sverige. 

Decennierna efter statskiftet genomfördes ett antal åtgärder i Jämtland 

som stärkte den centrala kontrollen över landskapet. Detta skedde inom om-

råden som utbildning, kyrklig verksamhet, militärväsendet och infrastruktur. 

Denna typ av åtgärder implementerades inte bara i det nyerövrade landska-

pet, utan de var en del av en centraliseringspolitik i syfte att skapa en enhet-

ligare stat. Trots att den svenska centralmakten fick en allt starkare ställning i 

Jämtland över tid, tycks lokala strukturer från perioden före övergången del-

vis ha kunnat fortleva. I nästa kapitel flyttas fokus till de jämtländska invå-

narnas möjligheter att påverka sin situation i samband med statsskiftet. 
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Centralmakt och allmoge 

Det jämtländska lokalsamhället bestod av bönder och präster. I det som följer 

ska de förstnämndas reaktioner och agerande efter freden i Brömsebro under-

sökas, i syfte att kartlägga deras möjligheter att interagera med överheten i 

samband med övergången till Sverige och under efterföljande decennier. Det-

ta kommer att ske med hjälp av en analys av resolutioner som den svenska 

centralmakten utfärdade som svar på böndernas suppliker och besvär. Dess-

utom ska relationen mellan överheten och allmogen i ett erövrat område be-

lysas genom det som utspelades i Jämtland i samband med krigen efter stats-

skiftet. Under dessa ofredsår när båda de nordiska statsmakterna var aktiva i 

landskapet, bör de jämtländska undersåtarnas rumsliga förankringar och kol-

lektiva föreställningar framkomma tydligt.   

Den första kontakten efter statsskiftet 

I samband med att trohetseden skrevs under den 4 november 1645, lovade 

invånarna i Jämtland att 

 

"hålla och hafwa den Stormechtigeste Högborne Furstinna och Fröken, 

Fröken Christina, Sweriges Göthes och Wendes uthkårade drotningh 

och arffurstinna, Storfurstinna till Finnland, Hertiginna i Estlandh och 

Carelen, Fröken öfwer Ingermanneland; för wår rätta drotningh och 

Fröken, och des Successorer och Sweriges effterkommandhe Konunger 

för wåre Rätta konungar, och herrer, och blifwa Hennes Konungl. 

Maij:t des Successorer och Sweriges Konunger och Crono, hulde, trog-

ne och Rättrådige, hörsamme och tienstwillige undersåtare".557 

 

Dessutom försäkrade de att skatter och andra skyldigheter som tidigare hade 

utgjorts till den dansk-norska överheten, nu istället skulle tillfalla den svens-

ka.558 Kort efter statsskiftet vände sig den jämtländska allmogen till den nya 

centralmakten med en skrivelse där den önskade få sina privilegier bekräfta-

de. Den 24 december 1645 utfärdade drottning Kristina en resolution kring 

detta.559 Återigen framkommer edens viktiga betydelse under tidsperioden 

 

557 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 11. 

558 Freden i Brömsebro 1645 (2000) sid. 11f. 

559 Som framkom i kapitel Centralmakten etablerar sig sid. 89ff., diskuterade också riksrådet den 19 

december 1645 flera av de ärenden som drottningen beslutade om i sin resolution rörande allmo-

gen i Jämtland. Se SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 261ff.  
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för relationen mellan överhet och undersåte. Drottningen påpekade att då 

bönderna hade avlagt sin trohetsed, var de hennes edsvurna lagliga underså-

tar och hon förväntade sig ett hörsamt, troget samt redligt uppträdande. Lev-

de de upp till detta skulle hon behandla dem som alla andra undersåtar i det 

svenska riket.560 Utifrån eden hade således överheten en föreställning om hur 

de nyligen erövrade invånarna skulle uppträda. 

Drottning Kristina försökte, liksom Karl IX, att legitimera sitt styre över 

Jämtland genom att betona att landskapet tidigare hade legat under Sverige, 

samt att det genom fredsfördraget och Guds vilja nu tillhörde henne.561 Efter-

som Gud var delaktig i statsskiftet kunde vare sig undersåtar eller överhet 

sätta sig emot detta. Det första argumentet, att Jämtland tidigare hade tillhört 

Sverige, användes inte bara av ovan nämnda monarker, utan redan Gustav 

Vasa nyttjade en liknande retorik när han i samband med Kalmarunionens 

sammanbrott försökte utöka sin maktsfär med delar av Norge. Han skickade 

två skrivelser till landskapet, den ena till prästerskapet och den andra till all-

mogen. Prästerna uppmanades att vara trogna det svenska riket, kungen och 

hans fogdar. I brevet till bönderna argumenterade Gustav Vasa bland annat 

för att Jämtland enligt Sveriges lagbok tillhörde riket.562 Trots att resonemang-

et delvis måste ses som retoriskt, visar det återigen på Jämtlands läge som ett 

omtvistat gränsområde mellan två centralmakter involverade i en statsbild-

ningsprocess. Denna uppfattning stärks av att det inte bara var den svenska 

överheten som argumenterade för att landskapet tillhörde dem. Hövitsman-

nen över Bergenhus, Vardöhus och Jämtland, tillika Kungl. Maj:ts ståthållare 

över de norra delarna av Norge, den danska adelsmannen Vincent Lunge, 

skrev i ett brev 1528 till domkapitlet i Uppsala att "Jemtland fra gammel arilds 

tid och hedenhøs, siden St. Olav konges tid, har ligget og ennu ligger under 

Norges konger och krone."563 

Argumenten som de både nordiska överheterna använde kring Jämtlands 

statsrättsliga ställning väcker åter igen frågor om tillhörigheten före freden i 

Brömsebro. Landskapet var en del av det norska riket och det styrdes av den 

dansk-norska centralmakten, men det finns således indikationer på att relatio-

nen till den norska riksbildningen var annorlunda jämfört med exempelvis 

 

560 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645, ingressen. 

561 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645, ingressen. 

562 Gustafsson (2000) sid. 84f. 

563 Citatet kommer från Bull (1927) sid. 157. 
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Tröndelag.564 Fram till freden i Stettin 1570 hade Jämtland kyrkligt legat under 

Uppsala stift, trots att det under samma period i världsligt hänseende tillhör-

de Norge.565 Bönder i landskapet bedrev handel väster-, öster- och söderut, 

vilket också innebar frekventa kontakter med Sverige. Vid ockupationer hade 

dessutom den svenska överheten vidtagit ett antal tämligen långtgående åt-

gärder för att införliva landskapet i riket. Detta pekar mot att Jämtland i sam-

band med övergången till Sverige 1645 var ett gränsområde vars tillhörighet 

fortfarande diskuterades.566 

Karl Bergman, men även Kasper Kepsu, lyfter fram att det kunde existera 

en speciell identitet i områden som gränsade mot flera statsbildningar. I dessa 

gränsregioner var inte invånarna lika starkt knutna till en centralmakt och 

dessutom var den regionala identiteten svagt utvecklad. Bergman beskriver 

en ekonomisk struktur och ett regionalt handelsmönster i Blekinge av gam-

malt datum, som trotsade riksgränser och band samman ett svenskt uppland 

med danska städer.567 I detta gränsområde ingick människor av olika nationa-

liteter, exempelvis svenskar, tyskar, holländare och danskar, i ett handels-

mönster med Östersjön som gemensam utgångspunkt. Om handeln skulle 

fungera kunde inte en regional eller nationell samhörighet framhållas i någon 

större utsträckning, vilket innebar att det istället formades en speciell gräns-

bygdsidentitet.568 I Ingermanland var det inte köpenskap som låg till grund 

för att det utvecklades speciella föreställningar i provinsen, utan där bestod 

rörelser över gränser främst av olika etniska gruppers migration. En stor del 

av invånarna var således inflyttade och inte speciellt rotade i Ingermanland. 

Dessutom menar Kepsu att provinsen i en vidare bemärkelse ingick i en större 

 

564 Liknande tankegångar lyfter Johannes Ljungberg fram i en artikel om bohuslänsk identitetsutveck-

ling efter Roskildefreden. Utifrån samtida kartor menar han att den svenska överheten inte betrak-

tade Bohuslän på samma sätt som exempelvis Skånelandskapen och Jämtland. Medan Skåne av-

tecknades som ett integrerat svenskt område, ritades Bohuslän frekvent som en del tillhörande 

Norge. Dessutom gavs det beteckningen Svenska Norge. Jämtland däremot avbildades inte som en 

del av det norska riket. Se Johannes Ljungberg "Bohuslänsk identitetsutveckling efter Roskilde-

freden", Scandia 2009:2, sid. 38, men även Eng (2001) sid. 378ff. 

565 Se Imsen (2011) för diskussioner kring Jämtlands speciella politiska, kyrkliga och kulturella ställ-

ning under denna tidsperiod. 

566 Som diskuterats tidigare lyfter Olof Holm fram liknande tankegångar och han menar att jämtländ-

ska invånare före 1645 betraktade sig som bosatta i ett landskap utanför Norge. Se Holm (2011) sid. 

227f. Även Torbjörn Eng diskuterar olika områdens ställning gentemot de nordiska riksbildningar-

na och han påpekar att Härjedalen historiskt sett hade haft starkare band till Norge än Jämtland. 

Den främsta orsaken till detta var enligt Eng att det sistnämnda landskapet under lång tid låg un-

der Uppsala stift. Se Eng (2001) sid. 380ff.       

567 Bergman (2002) sid. 94ff., 131.  

568 Bergman (2002) sid. 351. 
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perifer gränsregion med Kexholms län, Viborgska Karelen, Savolax och terri-

torier på den ryska sidan av gränsen. Detta område var också ett kulturellt 

gränsområde där en västlig luthersk religion mötte en grekisk-ortodox tro.569 

Lika väl som invånarna i Blekinge och Ingermanland besatte en gränsbygds-

identitet som påverkade relationen till överheten, är det rimligt att även boen-

de i Jämtland hade liknande föreställningar. 

Besvärsskrivelsen som den jämtländska allmogen lämnade in till drott-

ningen i december 1645, berörde uteslutande ekonomiska angelägenheter och 

olika privilegier. Bönderna ansökte om lindring i det ständiga knekthållet på 

300 soldater, något som dock inte beviljades. Drottning Kristina menade att 

deras bidrag rörande knektar redan var ringa jämfört med andra delar av 

Sverige som mestadels var underkastade årliga utskrivningar. Som nämnts 

tidigare sågs detta som mer betungande och när dessutom allmogen själv fick 

välja de som bäst kunde avvaras, beviljades ingen lindring. Drottningen befri-

ade dock jämtländska knektar från militär tjänstgöring när deras regementen 

inte var i fält, istället skulle de få delta i hemortens vardagliga sysslor. Dess-

utom flyttades ett kompani från Frösö skans, vilket innebar mindre ekono-

misk börda för allmogen.570 Genom dessa åtgärder visade drottningen sin go-

da vilja och att hon litade på invånarna i Jämtland, trots att de nyligen blivit 

hennes undersåtar. 

Bönderna nöjde sig dock inte med detta, utan de ville även slippa erlägga 

den brandskatt som pålades under den svenska centralmaktens ockupation 

1644. Kristina påpekade att det fanns goda skäl för rikets bästa att den skulle 

utkrävas, men för att allmogen skulle kunna se hennes nåd och mildhet blev 

den befriad från denna skatt.571 Förutom dessa lindringar fick bönderna be-

kräftelse på att de även fortsättningsvis fick bedriva handel med Norge, trots 

att drottningen ställde sig tveksam till om dessa handelsresor verkligen var 

till fördel för dem och om de inte missgynnade kuststädernas näringar. Dess-

utom erhöll allmogen rätten att bedriva köpenskap med skinn, något som tidi-

gare varit förbehållet fogden i landskapet.572 Slutligen ansökte bönderna om 

att också återfå den odalrätt till gårdarna som större delen av dem hade mist 

efter Kalmarkriget, då den dansk-norska överheten ansåg att de hade hjälpt 

fienden. Enligt drottningen hade de hamnat i denna situation på grund av 

den svenska kronan och därför "icke oskäligt synas, at de åter af Hs K. M:t och 

 

569 Kepsu (2014) sid. 87ff., 301. 

570 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 första punkten. 

571 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 andra punkten. 

572 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 tredje och femte punkterna. 
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Sweriges crona måge undfå, hwad de i så måtto, äre qwittgångna, och dem 

afhändt wardit."573 Att de som förlorat äganderätten till sin jord gavs möjlig-

heter att få den åter, måste betraktas som en av den svenska överhetens vik-

tigaste handlingar för att skapa en tillitsfull relation till sina nya undersåtar. 

Genom att bevilja detta framstod drottningen som en nådig och lyhörd regent. 

Någon retorik, vare sig från bönder eller överhet, som avhandlade en pro-

blematik kring att Jämtland hade tillhört Danmark-Norge, står inte att finna i 

samband med den första kontakten efter Brömsebrofreden. Istället framträder 

statsskiftet som en möjlighet för det jämtländska lokalsamhället att vinna för-

delar, speciellt då den svenska centralmakten strävade efter att skapa tillit. 

Allmogen vände sig omedelbart till den nya överheten och trohetsedens öm-

sesidighet, det vill säga att den medförde skyldigheter och rättigheter för båda 

parter, gjorde att den första kunde skicka sina besvärsskrivelser till Stockholm 

istället för Köpenhamn. Trots att den svenska överheten vidtog en mängd åt-

gärder centralt och regionalt som medförde att Jämtland omedelbart blev en 

del av riket, visar den inledande interaktionen med drottning Kristina att bön-

derna hade möjligheter att påverka lokalt. Ekonomiska förhållanden som var 

viktiga för överlevnaden tycks inte alls ha utsatts för en lika långtgående lik-

riktning som på central och regional nivå. Genom att interagera med drott-

ningen kunde allmogen utverka att en stor del av deras tidigare villkor från 

perioden före statsskiftet bevarades. Den fick dock inte gehör för alla klago-

mål, exempelvis erhölls inte någon lindring i uttaget av knektar. 

Som framkommit tidigare i undersökningen hade den svenska överheten 

en uttalad strävan att vinna de nyerövrade undersåtarnas förtroende genom 

ett nådigt styre. Denna ambition syns tydligt i samband med den första kon-

takten mellan dessa två parter. I det som följer ska det undersökas om central-

maktens välvilliga inställning fortsatte över tid. 

Besvär, suppliker och centralmaktens resolutioner 

I Ekdahlska samlingen finns trettiotvå resolutioner bevarade som var svar på 

de jämtländska böndernas besvär och suppliker under perioden 1645 – 1686. 

En jämförelse över tid åskådliggör att centralmakten utfärdade mellan fem till 

sju resolutioner under de tre första delperioderna om tio år vardera, medan 

antalet ökade till elva mellan 1676 – 1686.574 Tjugofem kungjordes av Kungl. 

Maj:t, sex av landshövdingen och en av kommissionen som besökte landska-

pet 1670. Tabell 9 visar att klagomål som lämnades in främst berörde Skatter 

 

573 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 fjärde punkten. 

574 ES vol. 2. 
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och avgifter samt Militärväsendet. De första svarar för 34 procent av totala an-

talet besvärspunkter, medan de senare står för 22 procent. Ytterligare områ-

den som förekommer relativt frekvent är Produktion och ägande, Handel samt 

Kommunikation, vilka tillsammans svarar för nästan 30 procent.575 Övriga upp-

träder mer sparsamt, de varierar mellan två till sex procent. 

 

Tabell 9. Resolutioner utfärdade som svar på allmogen i Jämtlands suppliker 

och besvär 1645 – 1686, absoluta tal (N) och procent (%) utifrån ärendets 

innehåll under olika delperioder. 

 1645 - 1655 1656 - 1665 1666 - 1675 1676 - 1686 1645 - 1686 

 N % N % N % N % N % 

Skatter och avgifter 11 42 14 47 24 38 27 27 76 35 

Militärväsendet 1 4 4 13 15 23 28 28 48 22 

Civil förvaltning 1 4 - - 4 6 - - 5 2 

Rättsväsendet 1 4 1 3 2 3 4 4 8 4 

Produktion och ägande 2 8 2 7 2 3 16 16 22 10 

Handel 4 15 - - 4 6 9 9 17 8 

Kommunikation 1 4 3 10 7 11 8 8 19 9 

Reproduktion   - - 1 3 1 2 2 2 4 2 

Ideologisk kontroll 5 19 3 10 3 5 3 3 14 6 

Övrigt - - 2 7 2 3 2 2 6 3 

Totalt 26 100 30 100 64 100 99 100 219 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte alltid 

blir 100 %. Källa: Ekdahlska samlingen vol. 2, Jemtlands Privilegier eller Speciele Resolutioner från 

1531 – 1777. 

 

Det framkommer också i Tabell 9 att det sker en konstant ökning av antal 

besvärspunkter under hela undersökningsperioden. Från att allmogen besvä-

rade sig över 26 olika saker under den första delperioden, ökade detta till 99 

 

575 I en undersökning  av supplikers roll och funktion under det dansk-norska enväldet på 1700-talet, 

lyfter Michael Bregnsbo fram att de flesta klagomålen handlade om försörjning, rättsliga ärenden 

och nådeansökningar. Då hans arbete utgår från en annan kategorisering, ett annat rike och en se-

nare tidsperiod kan det dock vara svårt att göra jämförelser. Men det är rimligt att även många be-

svärspunkter som de jämtländska bönderna skrev utgick från problem kring försörjningen, något 

som kanske till viss del döljs av kategoriseringen i denna undersökning. Se Michael Bregnsbo Folk 

skriver till kongen. Supplikkerne og deres funktion i den dansk-norske enevælde i 1700-tallet, Haderslev 

1997, sid. 215f.  
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under den sista. Även om antalet resolutioner från överheten var tämligen 

konstanta under de tre första perioderna nästan tredubblades ärendena.576 

Det går dock inte med säkerhet att fastställa om alla resolutioner som den 

svenska centralmakten utfärdade som svar på de jämtländska böndernas kla-

gomål, finns avskrivna i Ekdahlska samlingen. Trots detta är det tydligt att 

besvären ökade markant över tid. 

Harald Gustafsson har undersökt böneskrifter som landsbygdsinvånare i 

Skånelandskapen lämnade in till landshövdingen under perioden 1661 – 1699. 

Dessa suppliker skrevs i huvudsak av bönder, men även några gästgivare, 

mjölnare och soldater bidrog. Trots att Gustafsson fokuserar på invånarnas 

identitetsföreställningar och att hans klassificering av ärendetyperna avviker 

från denna undersökning, framkommer likheter med de jämtländska klago-

målen. Även i Skånelandskapen berörde de flesta ärenden ekonomiska och 

materiella betingelser, något som för Jämtlands del tydligt framkommer i Ta-

bell 9 genom kategorier som Skatter och avgifter, Produktion och ägande samt 

Handel.577 

Inom äldre forskning har den jämtländska allmogens klagomål främst 

setts som protester mot att det var en ny överhet som styrde landskapet, och 

att det fanns en önskan om att åter hamna under dansk-norskt styre. Om be-

svären istället tolkas utifrån ett statsbildnings- och konglomeratstatsperspek-

tiv, det vill säga att så väl ursprungliga som nyerövrade områden hade möjlig-

heter att förhandla kring relationen till överheten, framträder en annan bild. 

Även om invånarna i Jämtland inte kunde påverka relationen på central eller 

regional nivå i samband med införlivningen, har det framkommit tidigare att 

allmogen fokuserade på att utöva inflytande på lokala villkor som var av stor 

betydelse för den vardagliga verksamheten. 

Kvantifieringen av den svenska överhetens resolutioner i Tabell 9 visar att 

klagomålen under den första delperioden främst berörde Skatter och avgifter 

samt Handel, vilket indikerar att bönderna strävade efter att begränsa resurs-

uttaget och att få fortsätta bedriva köpenskap. Även Ideologisk kontroll behand-

lades frekvent mellan 1645 – 1655. Denna typ av ärenden var dock inget som 

den jämtländska allmogen besvärade sig över, utan istället tycks den svenska 

överheten ha tagit tillfället i akt då resolutioner utfärdades att förmana sina 

nya undersåtar hur de skulle uppträda. Från och med den andra delperioden 

verkar det som att det militära etablerandet i Jämtland alltmer påverkade lo-

kalsamhället, vilket renderade i många klagomål. När kraven tilltog gällande 

 

576 Även Bregnsbo ser en ökande trend i antal klagomål från allmogen till centralmakten, om än i det 

dansk-norska riket under 1700-talet. Se Bregnsbo (1997) sid. 87f. 

577 Gustafsson (2007) sid. 82f., 89ff. 
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vägar, broar samt skjuts- och gästgiveriväsendet ökade också besvär kring 

Kommunikation. Även detta var troligtvis en konsekvens av att en större mili-

tär närvaro krävde en bättre infrastruktur. Under slutet av undersökningspe-

rioden klagade allmogen allt oftare över Produktion och ägande, något som 

skulle kunna tolkas som att konflikter om jordägande uppstod med den mili-

tära kader som i allt större utsträckning placerades i Jämtland. Dessa tentativa 

slutsatser kring allmogens agerande i samband med införlivandet av Jämt-

land måste dock analyseras ytterligare för att kunna bekräftas. 

Skatter och avgifter 

Att just Skatter och avgifter dominerade bland klagomålen visar att resurser var 

viktiga när Jämtland skulle införlivas i det svenska riket. Trohetseden innebar 

dock att allmogen gavs möjligheten att förhandla om storleken på resursutta-

get. Som tidigare nämnts berörde de jämtländska bönderna uppbörden redan 

i den första kontakten med den nya överheten i december 1645. De önskade 

slippa den del av brandskatten som ännu inte hade utgjorts, vilket även be-

viljades. År 1647 klagade allmogen återigen över utlagor och denna gång strä-

vade den efter att bli förskonad från krigshjälpen samt boskaps- och mantals-

penningar, något som drottning även vid detta tillfälle var positiv till.578 Den-

na typ av besvär var inte något unikt för de första åren efter statsskiftet, utan 

de fortsatte kontinuerligt under hela undersökningsperioden.579 Även ären-

den där bönder ansökte om att få leverera skatt i pengar istället för spannmål, 

oftast rörande kyrkotionden, förekom under hela perioden.580 

I många resolutioner framkommer även allmogens motiv till varför den 

ansökte om lindringar. De vanligaste argumenten var kopplade till krig och 

 

578 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 25/3 1647 § 3. I samband med att jämtländska bönder deltog på 

riksdagar och lämnade in besvär, dryftades ofta deras klagomål även i riksrådet. Den 29 januari 

1647, det vill säga under riksdagen som hölls detta år, rekommenderade rådet att skatteuttaget från 

Gotland och Jämtland initialt skulle vara så lindrigt som möjligt. Den 30 januari berättade riks-

kanslern att representanter för allmogen i Jämtland hade varit hos honom och begärt att han skulle 

förorda inför drottningen, att vissa skatter som blivit pålagda efter statsskiftet inte skulle behöva 

betalas. H.K.M:t, som också deltog på mötet, biföll detta med motivering att landskapet hade drab-

bats hårt under kriget. Se SRP XII 1647, 1648 (1909) sid. 32, 56. På samma sätt diskuterades de jämt-

ländska böndernas klagomål i riksrådet under 1650 års riksdag. De förstnämnda hade beklagat sig 

över betungande utlagor och den 13 maj 1650, beslutade drottningen tillsammans med rådet att 

"dhe schulle förhöras i Cammaren så att dhe inthet betungades mädh någre flere uthlagor, lichvel 

att dhe inthet undandraga sigh det dhe vane äre att giöra." Se SRP XIV 1650 (1916) sid. 199.          

579 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 31/5 1655 § 1, 4, 3/3 1660 § 1-2, 12/12 1672 § 1, 3-6, 

5/6 1686 § 1. 

580 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 30/10 1650 § 3, 6/6 1671 § 2, Landshövdingens 

resolution 20/12 1681 § 5. 



 

168 

krigsmaktens underhåll, både materiellt och mänskligt. Bönderna såg det som 

skäligt att betala mindre skatt eller få ersättning för de extra bördor som lades 

på dem på grund av militära skäl. De kunde exempelvis åberopa påfrestning-

ar de drabbades av i samband med fientliga anfall, inkvarteringar eller durch-

marscher.581 Dessutom lyftes ofta det vardagliga underhållet av krigsmakten 

fram som ett motiv för att söka lindringar. Den 31 maj 1655 besvärade sig all-

mogen exempelvis över hur betungande arbetsplikten var vid byggandet av 

den nya skansen på Andersön.582 Denna typ av argument var vanliga åren 

efter 1660 och 1679, det vill säga efter krigen mot Danmark-Norge. Vid båda 

dessa tillfällen blev de jämtländska invånarna anklagade för att inte ha upp-

trätt som trogna undersåtar, men detta hindrade dem inte från att fortsätta 

ansöka om lättnader av militära bördor. 

Andra argument som allmogen använde för att legitimera sina anspråk 

var missväxt och att hänvisa till äldre överenskommelser, det vill säga sedva-

nerätt eller dansk-norska villkor.583 Det senare nyttjades exempelvis när bön-

der ansåg att skatter och andra utlagor avvek från praxis eller från privilegier 

som tidigare överheter beviljat.584 Den 26 november 1660 beslutade Kungl. 

Maj:t bland annat att silverskatten endast vart tredje år och "efter hemmanta-

let utgöras och uppbäras måtte, såsom i förra tider."585 Att den jämtländska 

allmogen i sitt besvär hänvisade till den dansk-norska tiden är inte alldeles 

givet, men i skenet av andra ärenden är det troligt. Åtskilliga är exemplen där 

böndernas tidigare dansk-norska privilegier och rättigheter åberopades, både 

från lokalsamhällets och överhetens sida. Som nämndes ovan beviljade Kungl. 

Maj:t 1647 lindring av krigshjälpen samt av boskaps- och mantalspenningar, 

eftersom invånarna lidit stor skada under det senaste kriget. Detta under för-

utsättning att de utgjorde silverskatten och alla andra skyldigheter som hade 

 

581 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 25/3 1647 § 3, 3/3 1660 § 1, 26/11 1660 § 1, 18/12 

1661 § 1-2. 

582 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 31/5 1655 § 4. Ytterligare ett exempel på detta finns i en resolution 

som utfärdades den 26 november 1660, som svar på böndernas ansökan om lindring på ordinarie 

utlagor då de under tjugo månader hade underhållit Drakenbergs ryttare. Se ES vol. 2 Kungl. Maj:ts 

resolution 26/11 1660 § 4. 

583 I sin undersökning kring Gotlands övergång till Sverige lyfter också Jens Lerbom fram att bönderna 

på ön hänvisade till gamla privilegier och friheter i samband med besvären till 1647 års riksdag. Till 

skillnad från den jämtländska allmogen som fortsatte att åberopa tidigare dansk-norska villkor 

över tid, upphörde de gotländska bönderna nästan helt med detta i kommande riksdagsbesvär. Se 

Lerbom (2003:a) sid. 98. 

584 När det gäller lindringar som motiverades med missväxt, se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts 

resolution 18/12 1661 § 1, 24/9 1675 § 3. 

585 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 26/11 1660 § 4. 
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utgått under danskt styre.586 Allmogen framhöll också sina tidigare privilegier 

1652 när den anhöll om att fritt få sälja sina varor i landskapet, det vill säga 

bedriva landshandel.587 

Centralmakten och bönderna kunde även hänvisa till privilegier som övrig 

allmoge i det svenska riket hade. År 1649 beslutade Kungl. Maj:t att villkor 

kring gäst- och skjutsningar som hade fastställts på riksdagen även skulle gäl-

la Jämtland. Detta istället för de fjällskjutsningspengar som tidigare togs ut.588 

När alla gästgivare i landskapet blev indragna 1663 och deras hemman blev 

lagda under kavalleriet, åberopade den jämtländska allmogen rådande för-

hållanden i övriga riket. Nu krävde den att 

 

"icke mindre än andra Riksens undersåtare måtte krögare och gästgif-

ware friheter bestås hwarigenom de så wäl som andra blifwa lisade när 

de hafwa ärlagt de bewiljade skjutsfärdspenningarna."589 

 

Äldre överenskommelser och tidigare dansk-norska villkor spelade således 

en viktig roll i kommunikationen mellan den svenska överheten och det jämt-

ländska lokalsamhället. Båda parter kunde använda dessa som argument i 

syfte att vinna fördelar när skatteuttag och lindringar diskuterades. Detta gav 

bönder i Jämtland ett annat förhandlingsläge än rikets övriga allmoge. De 

första hade en uppsättning privilegier och villkor från tiden före 1645 som 

kunde framhållas i interaktionen med centralmakten. De kunde även åberopa 

rättigheter som allmogen i det svenska rikets ursprungliga områden hade. 

Jämtlands geografiska läge som gränsprovins mellan två statsmakter nyttja-

des alltså av invånarna för att erhålla mer fördelaktiga ekonomiska villkor.590 

Klagomål från allmogen rörande Skatter och avgifter behandlades generellt 

sett med stor välvilja. Som nämndes ovan fick den en nådig behandling i sam-

band med den första kontakten 1645. Detta fortsatte under följande år och 

 

586 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 25/3 1647 § 3. 

587 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 7/12 1652 § 2. 

588 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 20/3 1649 § 3. 

589 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 9. 

590 Ett liknande resonemang lyfter Johannes Ljungberg fram i sin undersökning av identiteter i Bohus-

län efter freden i Roskilde. Invånarnas hänvisningar till den danska tiden och till tidigare privilegi-

er, var enligt Ljungberg inte ett uttryck för en norsk patriotism. Istället framstår de som juridiska 

argument som både överhet och lokalsamhälle nyttjade när de interagerade med varandra. Liksom 

i Jämtland nöjde sig dock inte dessa två parter med tidigare dansk-norska privilegier, utan även 

villkor i det svenska riket användes som argument. Ljungberg konstaterar att både den svenska 

centralmakten och invånarna i Bohuslän kunde välja mellan ett danskt och ett svenskt perspektiv i 

förhandlingar. Se Ljungberg (2009) sid. 44ff.       
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många av de skattelättnader bönderna ansökte om beviljades, ofta med hän-

visning till att de nu var trogna undersåtar som kunde räkna med en nådig 

överhet.591 Rimligtvis var förutsättningarna goda för att bifalla lindringar un-

der de första åren av svenskt ledning. Då landskapet nyligen erövrats hade 

skatteuttaget därifrån ännu inte blivit en nödvändig del i den svenska central-

maktens resursflöde, vilket medförde att en välvillig politik kunde föras gent-

emot Jämtland. Att Sverige dessutom utrikespolitiskt gick en något lugnare 

period till mötes bör ha inneburit att resursuttaget från rikets olika områden 

inte behövde maximeras, särskilt inte från ett nyerövrat. Detta påvisas också 

av att den jämtländska allmogens besvär kring lättnader inte i samma ut-

sträckning behandlades välvilligt i samband med ofredsår. Då avslogs de ofta 

med motiveringar som att rikets tillstånd inte tillät detta och dyra pågående 

krigsexpeditioner.592 Som framkom tidigare inriktades åtgärderna initialt på 

att införliva Jämtland som en del av det svenska riket, viket främst innebar en 

homogenisering av förhållanden på central och regional nivå. När relationen 

till Danmark-Norge försämrades blev i allt större utsträckning även lokala 

villkor i landskapet föremål för omförhandling, framför allt på grund av ett 

ökat behov av resurser. Den svenska överhetens förhållande till det jämtländ-

ska lokalsamhället påverkades och förändrades således av det utrikespolitis-

ka läget. Detta kan inte ses som specifika åtgärder inriktade på att införliva 

det nyerövrade Jämtland, utan det var en politik som bedrevs mot alla områ-

den.  

Övriga besvärspunkter rörande Skatter och avgifter behandlade en mängd 

olika saker. Exempelvis supplikerade allmogen frekvent efter vilka kriterier 

skjutsfärdspenningar skulle erläggas, angående frakten av kronotionden och 

att hemman som underhöll ryttare försökte undandra sig arbetsplikten på 

Kungsgården.593 Dessutom besvärade sig bönder över att ryttare och under-

officerare som brukade egna hemman vägrade att hjälpa till när vägar skulle 

byggas.594 Denna typ av ärenden visar att det jämtländska lokalsamhället från 

slutet av 1650-talet tillfördes ytterligare en gruppering, nämligen en militär 

kader. Detta innebar sannolikt ett ökat tryck på landskapets resurser, vilket i 

sin tur medförde fler lokala konflikter.595 

 

591 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645, 25/3 1647 § 1, 20/3 1649 § 3.  

592 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 31/5 1655 § 1, 4/3 1678 § 2. 

593 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 6, 3/3 1660 § 3, 29/8 1664 § 4, Väster-

norrländska kommissionens resolution 25/2 1670 § 3, Landshövdingens resolution 22/10 1683 § 3. 

594 ES vol. 2 Resolution på allmogen i Jämtlands besvär och ansökningar 24/8 1682 § 5. 

595 Se även Nilsson (1995) angående hur det jämtländska skatteuttaget efter 1645 allt mer omvandlades 

till ett underhållssystem för militära behov.   
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Militärväsendet 

Som tidigare nämnts innebar den militära etableringen i Jämtland efter stats-

skiftet, att trupper omedelbart förlades vid Frösö skans och att allmogen skul-

le hålla 300 knektar. Detta var något som bönderna tycks ha accepterat och 

besvär kring militära ärenden under de första åren efter freden i Brömsebro 

var nästan obefintliga. Ärendetypen ökade dock över tid och det var i sam-

band med krigen 1657 – 1660 som förändringen på allvar började.596 En stor 

del av de klagomål som lämnades in hade koppling till ovan nämnda besvär 

rörande Skatter och avgifter och har därför i vissa fall klassificerats dubbelt. 

Exempelvis önskade allmogen lindring i det fasta knekthållet på 300 stycken, 

i att föra kalk till skansen i Järpen och i kavalleriets hästhåll.597 Det framgår 

således tydligt att vissa besvärspunkter dels kunde vara lindringar i resursut-

taget och dels klagomål över den militära verksamheten. 

Den ökade militära närvaron i Jämtland från slutet av 1650-talet innebar 

att lokala resurser även skulle försörja dem, något som medförde allt fler be-

svär. Förutom ovan redovisade krav på konkreta lindringar klagade bönder-

na i huvudsak över det militära underhållet. Exempelvis förhandlade de med 

centralmakten över hur mycket en ryttare kunde fordra av ett halvt eller ett 

helt hemman, samt om bestämmelser över soldaters inkvarteringar, hästhåll, 

foder och persedlar.598 Att officerare ofta bytte hemvist sågs som betungande, 

vilket innebar att allmogen 1681 erbjöd sig att bygga och hålla fasta boställen 

i tingslag där kompanierna var förlagda.599 Dessutom hade inte bönder fått 

ersättning fullt ut för de leveranser till krigsmakten som låg utanför ordinarie 

skatteuttag.600 Deras klagomål över tyngre militär bördor var således en kon-

sekvens av att allt fler soldater stationerades i Jämtland. 

Även soldater som allmogen skulle hålla och underhålla framkallade åt-

skilliga besvärspunkter. Den 3 mars 1660 inlämnades ett klagomål över att det 

ständiga knekthållet hade inneburit att mantalet i landet var så litet att det var 

svårt att få brukare till gårdar. Redan innan denna supplik lämnades in hade 

 

596 Se kapitel Militärväsendet sid. 151ff. för den militära förvaltningens utveckling i Jämtland. 

597 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1660 § 2, Västernorrländska kommissionens 

resolution 25/2 1670 § 5, 15. 

598 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 26/11 1660 § 2, 6/6 1671 § 4-5, 12/12 1672 § 2, 4, 3/3 

1685 § 9-10, 5/6 1686 § 8, Västernorrländska kommissionens resolution 25/2 1670 § 15, Landshöv-

dingens resolution 20/12 1681 § 9.  

599 ES vol. 2 Mönstringskommissionens resolution 5/7 1681 § 4. 

600 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 19/5 1675 § 1, 3, 4/3 1678 § 5, 3/3 1685 § 5, Lands-

hövdingens resolution 20/12 1681 § 10, Resolution på allmogen i Jämtlands besvär och ansökningar 

24/8 1682 § 8. 
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dock Karl X Gustav bestämt att bönderna inte längre skulle utgöra ett fast 

antal knektar. Istället skulle de underhålla två kompanier som var stationera-

de i Jämtland.601 År 1664 begärde också allmogen bekräftelse på att den skulle 

slippa utskrivningar mot underhåll av de ryttare och dragoner som var fast 

förlagda i landskapet.602 Den militära organisationen i Jämtland förändrades 

åter igen 1666 och i samband med detta besvärade sig bönderna över kontrak-

tet som hade upprättats kring ryttarnas underhåll. De ville att överenskom-

melsen skulle rivas upp och att den förra från 1663 skulle användas. Förmyn-

darregeringen svarade dock att ryttarna skulle ersättas med dragoner, vilket 

räknades som lindrigare.603 Allmogen begärde också att slippa tremännings-

utskrivningar, samt att drängar som officerare hade mönstrat för att de städs-

lat i olaga tid skulle bli avskrivna.604 Förändringar och omorganisationer inom 

krigsmakten som den svenska centralmakten vidtog för att stärka sin ställning, 

påverkade således förhållanden på lokal nivå i Jämtland. 

Den alltmer omfattande militära närvaron i Jämtland skapade inte bara 

interaktion mellan allmogen och den svenska överheten kring resurser. Ur ett 

socioekonomiskt perspektiv kom lokalsamhället att utökas med ytterligare en 

gruppering. Detta medförde att det också uppstod konflikter mellan militära 

personer och övriga invånare i landskapet. Exempelvis klagade allmogen 

över att officerare som bodde på egna skattehemman inte utgjorde så kallade 

inbördes besvär, vilket gjorde att övriga skattebönder var tvungna att bidra 

med mer resurser. Detta berörde byggande och underhåll av vägar, färjehåll, 

samt gäst- och skjutsningar.605 

Trots att det finns åtskilliga exempel när centralmakten beviljade lindring-

ar, uppvisar resolutioner rörande Militärväsendet delvis ett annat mönster. När 

den militära närvaron i Jämtland ökade ställdes det allt större krav på att bön-

der skulle bidra till underhållet, vilket medförde att deras besvärspunkter inte 

beaktades i samma utsträckning. Istället betonades deras skyldigheter gente-

mot militära styrkor som var placerade i landskapet. Här framkommer åter-

igen att det inte handlade om två jämbördiga parter som interagerade, utan 

att centralmakten var den som bestämde dagordningen. Exempelvis påpeka-

de den senare att allmogen inte kunde undandra sig skjutsar vid durchtåg, att 

 

601 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1660 § 2. 

602 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 2. 

603 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 19/9 1668 § 2. 

604 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 4/3 1678 § 6, Mönstringskommissionens resolution 

5/7 1681 § 2. 

605 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 22/12 1682 § 2, 5/6 1686 § 13-14, Resolution på all-

mogen i Jämtlands besvär och ansökningar 24/8 1682 § 5. 
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räntor som var anslagna till officerares underhåll skulle levereras i mynt, att 

bönder skulle ansvara över och förvara soldaternas kläder, samt att militära 

styrkor skulle underhållas efter kammarkollegiestaten.606 Utrymmet för lokal-

samhället att påverka lokala villkor hade minskat då Jämtland blev ett allt 

viktigare gränsområde och en krigsskådeplats, något som innebar att resurser 

behövdes för att försvara både landskapet och riket. 

Produktion och ägande 

En förutsättning för bönders ställning, både ekonomiskt och politiskt, var till-

gång till och ägande av brukningsbar jord. Som nämnts tidigare, hade en stor 

del av den jämtländska allmogens äganderätt till sina hemman kraftigt besku-

rits genom den dansk-norska överhetens konfiskering av odalgårdar efter 

Kalmarkriget.607 Statsskiftet innebar en möjlighet att få tillbaka jorden och i 

böndernas första skrivelse till den svenska centralmakten dryftades odalrät-

ten. Drottningen beslutade att de som var rätta bördsmän skulle återfå sina 

gårdar med alla tillhörande ägor, samt bruka dem under samma villkor och 

friheter som före Kalmarkriget.608 Liknande ärenden fortsatte under komman-

de decennier och exempelvis besvärade sig allmogen 1664 över att många 

bönder, men även änkor med barn, på grund av fattigdom hade fått lämna 

sina hemman i samband med det senaste kriget. Gårdarna hade blivit skatte-

vrak och nu önskades att dessa personer skulle få odal- samt bördsrätten 

åter.609 Att ge odalrätten tillbaka var alltså en strategi från den svenska över-

heten för att vinna de nyerövrade undersåtarnas tillit genom en mild och nå-

dig behandling. Allmogen fick dessutom till stor del bruka jorden efter tidi-

gare dansk-norska villkor, vilket återigen visar att tidigare privilegier kunde 

användas av lokalsamhället vid förhandlingar. Att de bönder som miste odal-

rätten efter Kalmarkriget återfick den i samband med statsskiftet 1645, kan 

också tolkas som en åtgärd för att göra Jämtland till en del av riket. Genom 

detta anpassades landskapet till rådande ekonomiska strukturer i Norrland, 

nämligen att majoriteten var skattebönder.   

 

606 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/9 1675 § 1, 7, Landshövdingens resolution 22/10 

1683 § 2, Mönstringskommissionens resolution 5/7 1681 § 8. 

607 Detta innebar dock inte att bönderna var tvungna att lämna sina gårdar, utan många kunde fortsät-

ta att bruka dem som kronobönder. Trots att de inte längre lagligt sett kunde avyttra gårdarna, be-

drevs även fortsättningsvis en handel med jord och enligt norsk lag hade barn rätt att överta 

kontrakt på kronojord. Se Anna Hansen Ordnade hushåll. Genus och kontroll i Jämtland under 1600-

talet, Uppsala 2006, sid. 177f.      

608 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 fjärde punkten. 

609 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 5. 
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Övriga besvärspunkter rörande Produktion och ägande kan i huvudsak delas 

in i två grupper, en där innehav av hemman dryftades och en som fokuserade 

på förutsättningar för själva produktionen. Bland de första önskade exempel-

vis allmogen att jordrevningar skulle utföras så att ägandet mellan byar och 

kronan kunde klarläggas, samt att återköp av skatteägor som gått förlorade 

efter ett kungligt plakat skulle tillåtas.610 Dessutom befarade bönderna att om 

de odlade upp jord som legat öde kunde den tilldelas officerare. Kungl Maj:t 

lovade dock att först skulle frihetsår utgå och sedan skulle de få rätten att be-

sitta dessa gårdar i sex år, under förutsättning att skatt erlades under tiden.611 

I den andra gruppen förekom ärenden rörande hemmansklyvningar, avsönd-

ringar och uppodling av ödegårdar. För att förhindra uppdelningen av jord 

skrev Kungl. Maj:t en förordning där det bestämdes att sönderdelade och öde-

lagda gårdar skulle läggas ihop.612 

Handel 

Ärenden inom denna kategori visar på den betydelse som köpenskap hade 

för allmogen i Jämtland. Som framkommit tidigare besvärade sig bönderna 

kring detta redan i den första kontakten med den nya överheten. De ville för-

säkra sig om att få fortsätta med sina handelsresor till Norge. Dessutom ville 

de också handla med skinn, något som den tidigare dansk-norska fogden ha-

de haft monopol på. Båda dessa besvärspunkter var drottningen positivt in-

ställd till.613 Det är rimligt att dessa resor var ekonomiskt nödvändiga för bön-

der i Jämtland, och att centralmakten beviljade handeln för att förbättrade 

möjligheterna att erhålla uppbörd.614 Detta antagande stärks av att allmogen 

1649 ansökte om att få bedriva skinnhandel i Norge med motivering att den 

då skulle kunna erlägga sina skatter. Kungl. Maj:t beviljade detta under för-

utsättning att tull betalades, trots att städer i riket kunde missgynnas.615 

 

610 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1685 § 2, 24/11 1680 § 3. 

611 ES vol. 2 Landshövdingens resolution 10/9 1685 § 1, Mönstringskommissionens resolution 5/7 1681 

§ 1. 

612 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1660 § 4, Mönstringskommissionens resolution 

5/7 1681 § 3, Resolution på allmogen i Jämtlands besvär och ansökningar 24/8 1682 § 2. 

613 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 tredje punkten, femte punkten. 

614 Olof Holm för ett liknande resonemang i diskussioner kring Jämtland som ett transitoland, se Holm 

(2011) sid. 213ff. Även Helge Salvesen lyfter fram att det var riskabelt att enbart satsa på jordbruk 

utifrån landskapets geografiska förutsättningar. Detta medförde att jakt, fiske och handel var vikti-

ga binäringar för invånarna i Jämtland. Se Helge Salvesen Jord i Jemtland. Bosetningshistoriske og øko-

nomiske studier i grenseland ca. 1200 – 1650, Östersund 1979, sid. 43ff.    

615 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 20/3 1649 § 1. 
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Centralmakten försökte dock i allt större utsträckning kontrollera och in-

lemma de jämtländska böndernas köpenskap i sin ekonomiska sfär. Handel 

var en viktig inkomstkälla för statsmakten och den skulle helst bedrivas i städ-

er. Då det saknades en stad i Jämtland använde invånarna ofta detta som ar-

gument för att få fortsätta köpa och sälja varor i Norge, men även öster- och 

söderut i Sverige. För att kunna utvinna resurser och kontrollera handeln in-

fördes olika gränstullar. I en resolution som Kungl. Maj:t utfärdade den 18 

oktober 1669 berördes den tull som skulle inrättas mellan Jämtland och Norge. 

Allmogen besvärade sig över att detta skulle bli en alltför tung börda och då 

det inte fanns någon stad i landskapet där handel kunde bedrivas, ville den 

ha tullfrihet på malt och järn som såldes i Norge. Likaledes önskades detta på 

det salt och den sill som för husbehov fördes tillbaka till Jämtland. Kungl. 

Maj:t svarade att 

 

"ehuruwäl särdeles richtiga skiäl och orsaker finnas, at be:te gräntsetull 

uppå den orten må inrättas; likwäl hafwer Kungl. Mt. af gunst och nåde, 

jämwäl och i betrachtande af sielfwa landets belägenhet, som inrikes 

inga andra städer hafwa at tilgå, än Sundhswald, Hernösand, och de 

flera i Wästerbottn, som något wida och afsides belägna äro, /.../ må för 

ofwanbemälta gräntsetull til widare besked, och en behaglig tid be-

frias."616 

 

Bönderna fick dock inte bedriva köpenskap med saltet och sillen som köptes 

i Norge, och inte heller handla med andra köpmäns varor.617 Trots detta väl-

villiga svar fortsatte allmogen ändå att besvära sig över gränstullen mellan 

Jämtland och Norge. Det framgår inte vad bönderna försökte vinna med hjälp 

av klagomålen, men det mesta tyder på att de ville ha en permanent be-

kräftelse på tillfälliga lindringar. Exempelvis visar Kungl. Maj:ts resolution 

den 12 december 1672, att bönderna hade sökt en försäkran på nedsättning av 

gränstullen och att den förstnämnda kunde tänka sig att ge dem detta.618 

Det var dock inte bara handel med Norge som var viktig för allmogen, den 

ville även "fritt efterlåtas at försälja och föryttra deras waror uti landet, som 

gammalt och fornt warit hafwa".619 Detta landsköp accepterade inte Kungl. 

Maj:t, utan allmogen måste rätta sig efter det som redan beslutats. Liksom i 

 

616 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 18/10 1669. 

617 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 18/10 1669. 

618 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 12/12 1672 § 1. 

619 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 7/12 1652 § 2. 
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ovan redovisade besvärsärenden försökte bönderna motivera sin framställan 

med privilegier och rättigheter de tidigare hade haft, troligtvis under dansk-

norsk tid. Landsköp aktualiserades återigen 1681 då en kommission besökte 

Frösön. Det framkom att många köpte varor i Jämtland innan de åkte till 

städer eller marknader. För att stävja detta föreslogs att både köpare och 

säljare skulle straffas, samt att det skulle upprättas marknadsplatser för invå-

narna i Jämtland. Innan Kungl. Maj:ts beslut i ärendet meddelades skulle dock 

allmogen föra sin boskap och sina varor till de vanliga marknaderna.620 Under 

1680-talet fortsatte interaktionen kring köpenskap. Bönderna ansökte ett fler-

tal gånger om olika friheter, exempelvis vill de fortsätta att köpa tobak i Norge 

samt bedriva handel med boskap och andra persedlar i svenska rikets södra 

delar.621 Överhetens välvilliga inställning till den jämtländska köpenskapen 

avtog dock och från 1680-talets början framkommer ett mönster, där handeln 

reglerades och klagomålen avvisades i allt större utsträckning.622 

Det var inte bara för invånarna i Jämtland som handel hade stor betydelse. 

Exempelvis bedrev även gotländska bönder köpenskap med varor som smide, 

timmer, tjära och kalksten, trots att de främst sysslade med boskapsskötsel. 

Som nämnts tidigare infördes svenska tullar vid statsskiftet, men för de varor 

som inte fanns i tullordningen gällde tidigare föreskrifter. Den svenska cen-

tralmakten ville att så stor del av handeln som möjligt skulle ske via Visby och 

1646 förbjöds därför köpenskap via lanthamnar. Detta medförde enligt Jens 

Lerbom omfattande klagomål, vilket innebar att hamnarna efter några år åter-

igen användes för varor som kalk och virke.623 

Kommunikation 

Besvär som den jämtländska allmogen lämnade in rörande Kommunikation do-

minerades främst av skjuts- och gästgiveriväsendet. Dessa klagomål fram-

trädde på allvar i början av 1660-talet och kan ses som en konsekvens av att 

kavalleritrupper förlades till landskapet. Krögare och gästgivare avsattes me-

dan deras försörjningshemman lades under militären. Allmogen besvärade 

sig mestadels över att den på grund av detta var tvungen att hålla hästar redo 

för skjutsar. Trots att de som reste betalade för sig ansåg bönderna att det var 

 

620 ES vol. 2 Mönstringskommissionens resolution 5/7 1681 § 9. 

621 Se exempelvis ES vol. 2 Landshövdingens resolution 20/12 1681 § 1, Kungl. Maj:ts resolution 3/3 

1685 § 1, 5/6 1686 § 11. 

622 Se exempelvis ES vol. 2 Mönstringskommissionens resolution 5/7 1681 § 9, Landshövdingens reso-

lution 22/10 1683 § 6.  

623 Lerbom (2003:a) sid. 44f. 
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betungande och precis som andra undersåtar ville de erhålla krögar- och gäst-

givarfrihet. Förutom att de borde behandlas som alla andra invånare i riket 

framfördes även argumentet att de betalade skjutsfärdspenningar.624 Ännu en 

gång visade allmogen sin pragmatiska inställning i kontakter med den svens-

ka överheten. Som tidigare nämnts användes ofta privilegier och rättigheter 

den hade haft under dansk-norsk tid för att motivera klagomål. Detta hind-

rade inte bönderna att vid tillfälle åberopa villkor som det svenska rikets övri-

ga undersåtar hade. Just denna önskan var dock svår att hörsamma då hem-

manen redan var lagda under kavalleriet. Kungl. Maj:t lovade istället att all-

mogen skulle vara befriad från all skjutsning utan betalning så länge skjuts-

färdspengar utgjordes.625 I mitten av 1670-talet återinfördes gästgivare i Jämt-

land.626 Trots detta fortsatte interaktionen rörande denna typ av ärenden. Ex-

empelvis berördes gästgivarnas underhåll, i vilken utsträckning bönderna 

skulle tillhandahålla skjutshästar, samt den ständiga frågan om att överheten 

försökte få allmogen att hålla med fria skjutsar.627 Detta var dock inget unikt 

för Jämtland, utan skjutsfärder var ett vanligt klagomål även bland rikets öv-

riga allmoge.628 

Underhåll och byggande av vägar, broar samt färjor berördes också rela-

tivt ofta. Böndernas klagomål över detta växte fram i mitten av 1660-talet och 

kan sannolikt kopplas till den ökade militära närvaron i landskapet. Denna 

bör ha inneburit att resandet mellan Jämtland och övriga delar av riket, men 

även inom landskapet, ökade, vilket ställde högre krav på infrastrukturen. 

Allmogen besvärade sig bland annat över att en brofogde med ansvar för vä-

gar och broar skulle tillsättas, vilka som skulle bidra till byggandet av vägar, 

samt hur färjkarlar skulle underhållas när ryttare nyttjade deras tjänster i den 

utsträckningen att de inte längre hade tid för något annat.629 

 

624 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 9. 

625 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 19/9 1668 § 4. 

626 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 19/5 1675 § 5. 

627 Se exempelvis ES vol. 2 Landshövdingens resolution 20/12 1681 § 7, 8, Resolution på allmogen i 

Jämtlands besvär och ansökningar 24/8 1682 § 9, Kungl. Maj:ts resolution 5/6 1686 § 2, 3. 

628 Se exempelvis Taussi Sjöberg (1996) sid. 72ff. 

629 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 11, Västernorrländska kommissionens 

resolution 25/2 1670 § 8, Landshövdingens resolution 20/12 1681 § 6, Resolution på allmogen i Jämt-

lands besvär och ansökningar 24/8 1682 § 5. 
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Ideologisk kontroll 

Denna ärendetyp förekom oftast som egna punkter i resolutionerna, men trots 

detta är det tveksamt om det verkligen låg klagomål från allmogen bakom. 

Det troliga är att centralmakten passade på att skicka ett budskap till lokal-

samhället i samband med att suppliker och besvär besvarades. Dessa kan för-

väntas ge kunskap om relationen mellan allmoge och överhet, exempelvis ge-

nom att den senare motiverade sin maktutövning. Ärenden rörande Ideologisk 

kontroll avhandlades dock relativt sällan, förutom under den första delperiod-

en. Detta tyder på att den svenska centralmakten initialt hade behov av att 

förmedla ideologiska budskap till sina nya undersåtar.  

I samband med själva statsskiftet och under ofredsår betonades ofta tro-

hetsedens betydelse i resolutioner som centralmakten utfärdade. Exempelvis 

påpekade drottning Kristina den 25 mars 1647 återigen, att invånarna hade 

avlagt sin trohetsed mot henne och att de därför skulle agera som redliga, 

trogna och hörsamma undersåtar. I gengäld lovade hon dem liksom rikets 

övriga invånare all kunglig gunst, nåd och skydd mot våld.630 Denna typ av 

uppmaningar aktualiserades även efter fejden mellan Sverige och Danmark-

Norge i slutet av 1670-talet. Bönderna beklagade sig över fiendens anfall i 

landskapet och anhöll om att de som inte uppträtt svekfullt skulle undgå 

straff. Kungl. Maj:t svarade att han "härom låta ransaka; och sedan låta de, 

som sin ed och trohetsplicht hafwa efterkommit, så härefter, som för detta 

dess Kongl. nåde åtniuta."631 

Förutom eder förekom i några resolutioner, speciellt i början av 1650-talet, 

bekräftelser på allmogens privilegier.632 Det framkommer inte om detta var 

något som bönderna ville ha eller om det skedde på centralmaktens eget initi-

ativ. Ärendena visar dock att villkor och privilegier hade stor betydelse i inter-

aktionen mellan centralmakt och lokalsamhälle. Om trohetseden bekräftade 

att allmogen hade skyldigheter och rättigheter, fastslog privilegierna hur de 

var utformade. Det var kring dessa som bönder kunde förhandla och försöka 

få till lindringar eller förändringar. Detta gjorde det viktigt för de jämtländska 

invånarna att få sina privilegier konfirmerade, speciellt under oroliga perio-

der som statsskiften, krig eller i samband med kungaskiften. Exempelvis be-

kräftade den nytillträdde Karl X Gustaf att allmogen i Jämtland hade varit 

trogna och lydiga undersåtar sedan den hamnade under den svenska kronan. 

Därför ville han vara en nådig överhet som konfirmerade och stadfäste deras 

 

630 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 25/3 1647 § 1.  

631 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 4/3 1678 § 1. 

632 Se exempelvis ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 30/10 1650 § 1, 7/12 1652 § 1, 26/1 1654 § 1. 
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friheter samt privilegier.633 Försäkringar av denna typ återkom i mitten av 

1660-talet, närmare bestämt 1664 och 1668. I båda dessa resolutioner var det 

Hedvig Elenora och riksrådet som utfärdade bekräftelserna. Allmogen fick 

Kungl. Maj:ts nådiga konfirmation på sina privilegier och "obligerandes sig 

däremot til trohet, och at med lif och blod, sådant wedergiöra."634 Centralmak-

ten sa sig 

 

"hafwa med nåder förmärkt des trogna undersåtars uti Jemteland un-

derdåniga trohet därutinnan de så här efter, som här tiltänkia at fram-

träda, wil dem och nådigast des Kongl. gunst och nåde, uti alt det som 

giörligit är wederfaras låta."635 

 

Trots att Jämtland omedelbart efter statsskiftet införlivades som en del av 

det svenska riket på central och regional nivå, visar ovanstående genomgång 

att allmogen kunde interagera kring lokala villkor. Generellt sett har bönder 

inte tillskrivits lika stora möjligheter att utöva inflytande i samband med stats-

skiften som övriga ständer, utan att de för den skull har beskrivits som makt-

lösa. Exempelvis påpekar Harald Gustafsson att det bara var de tre högsta 

stånden som var inbjudna till lantdagen i Malmö 1662, när Skånelandskapens 

ställning i Sverige skulle diskuteras. Allmogen sågs inte som kapabel att föra 

landskapens talan.636 Jens Lerbom å sin sida menar att när domare och präster 

på Gotland i allt större utsträckning blev en del av statsapparaten efter över-

gången till Sverige, behövde inte överheten ta samma hänsyn till dem. Detta 

gjorde att deras tidigare starka lokala ställning försvagades, vilket medförde 

en kommunalisering av det gotländska lokalsamhället. Lokala politiska ge-

menskaper som ting, socknar och i enstaka fall även enskilda bönder, kunde 

i mycket större utsträckning än tidigare kommunicera med överheten.637 När 

allmogen på Gotland protesterade var det också främst mot lokala ekonomis-

ka villkor som var viktiga för deras överlevnad, exempelvis gällande skatter, 

prästerskapets rättigheter och arbetsplikter. Enligt Lerbom berodde dessa 

tvister inte bara på centralmaktens resursuttag och maktanspråk, utan även 

förhållanden inom lokalsamhället och personlig antagonism inverkade.638 

 

633 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 26/1 1654 § 1. 

634 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 1. 

635 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 1664 § 1. 

636 Gustafsson (2003) sid. 48. 

637 Lerbom (2003:a) sid. 228f. 

638 Lerbom (2003:a) sid. 230. 



 

180 

Även allmogen i Blekinge försökte påverka sin situation efter statsskiftet. 

Enligt Karl Bergman berörde skrivelser som bönder lämnade in till Skånska 

kommissionen framför allt lokala ekonomiska villkor, precis som exempelvis 

i Jämtland och på Gotland. När nya skatter infördes accepterade inte bönder-

na detta per automatik, utan de mötte överhetens anspråk genom förhand-

lingar där olika argument framfördes. Inte heller i Blekinge orsakades bekym-

ren enbart av krav på resurser, utan även konflikter inom lokalsamhället på-

verkade. Medan det största hotet från centralmaktens sida framförallt var en 

militär närvaro, utspelades lokala stridigheter främst mot borgare kring olika 

produktionsresurser. Enligt Bergman varierade allmogens möjligheter att få 

gehör utifrån besvärens innehåll. Gällde klagomålen militär inkvartering ha-

de bönder svårt att få lindring, och i de fall soldater begått övergrepp hänvi-

sades till lokala ting. Allmogen strävade givetvis också efter ett lågt skatte-

tryck och exempelvis ville den upprätthålla halvskatteprivilegiet från tiden 

före statsskiftet. När villkor som varit brukliga under den danska perioden 

eller sedvanerätt åberopades, hade den svenska överheten svårare att ignore-

ra klagomålen.639 

Besvär och suppliker som bönder i erövrade landskap skrev visar således 

tydligt på en interaktion med den svenska överheten. Det är dock inte möjligt 

att koppla alla klagomål som allmogen i Jämtland lämnade in till det som 

skedde i samband med införlivningen av landskapet. Många av dem skrevs 

flera decennier efter övergången och måste rimligtvis istället kopplas till den 

centraliseringspolitik som pågick i syfte att skapa enhetligare stater. Även om 

bönderna inte kunde eller hade några ambitioner att utöva inflytande på cen-

tral eller regional nivå, framkommer ett annat mönster gällande lokala ekono-

miska villkor. Genom att åberopa skäl som fattigdom, betungade skatteuttag, 

tidigare dansk-norska privilegier och gammal praxis, försökte den förhandla 

med den svenska överheten. Detta var något som dessutom ofta skedde med 

framgång. En skillnad kan dock ses mellan Blekinge och Jämtland där bönder 

i det första landskapet inte i samma utsträckning tycks ha beviljats lindringar. 

En orsak till detta kan vara att under de första decennierna av svenskt styre i 

Jämtland var det utrikespolitiska läget förhållandevis lugnt och den militära 

närvaron i landskapet låg. Detta tillät ett välvilligt förhållningssätt från cen-

tralmaktens sida. Efter den dansk-norska återerövringen av Jämtland under 

krigen 1657 – 1660 förändrades denna inställning. Blekinge och övriga så kal-

lade Skånelandskap blev nästan omedelbart efter Roskildefreden indragna i 

 

639 Bergman (2002) sid. 177ff., 196ff., 208, 216, 277f. 
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nya stridigheter, vilket skulle kunna vara orsaken till den Skånska kommis-

sionens hårdare hållning mot allmogen. 

Västernorrländska kommissionen 

Den Västernorrländska kommissionen 1670 har tidigare undersökts av Marie 

Lennersand som menar, åtminstone gällande Jämtland och Härjedalen, att de-

lar av dess arbete ska ses som en åtgärd för att stärka integrationen av de er-

övrade landskapen. En del problem rörande statsskiftet skulle ännu inte ha 

varit lösta och invånarna verkade ha varit missnöjda med den politik som för-

des gentemot dem. Hon påpekar bland annat att klagomål om förlorade pri-

vilegier från den danska tiden ignorerades, medan nya förordningar som inte 

hade efterlevts fick kommissionen att agera.640 Utifrån det som framkommit 

ovan kan detta påstående ifrågasättas, då hänvisningar till tidigare villkor fre-

kvent var något som fick gehör hos den svenska överheten. I det som följer 

kommer allmogens klagomål till den Västernorrländska kommissionen att 

undersökas med hjälp av resolutioner som kommissionärerna utfärdade. In-

tog den svenska centralmakten ett annat förhållningssätt till de jämtländska 

bönderna vid detta tillfälle jämfört med perioden närmast efter statsskiftet? 

Vilka besvärspunkter valde bönderna att lyfta fram till överhetens represen-

tanter 25 år efter statsskiftet? Prioriterades fortfarande lokala villkor som var 

viktiga för deras överlevnad eller hade klagomålen förändrats? Då det arbete 

som kommissionen utförde sträckte sig över hela Västernorrlands län, ger 

detta material även en möjlighet till komparation med Ångermanland och 

Medelpad. 

Allmogens klagomål 

Den 25 februari 1670 utfärdade den Västernorrländska kommissionen två re-

solutioner som berörde allmogen i Jämtland. Den första var kopplad till deras 

uppdrag i länet, det vill säga att granska regionala och lokala tjänstemäns äm-

betsutövning, medan den andra hade sitt ursprung från klagomål som bön-

derna lämnade in. Resolutionen som handlade om ämbetsmännen i Jämtland 

innehöll tretton paragrafer. Det finns ingenting i dessa som tyder på att land-

skapet skulle ha behandlats på ett speciellt sätt på grund av sin tidigare dansk-

norska tillhörighet. Det framkommer att ett flertal tjänstemän i Jämtland ut-

nyttjade gäst- och skjutsningar på ett sätt som stred mot Kungl. Maj:ts krögar-

förordning från 1664, vilket var betungande för allmogen. Västernorrländska 

 

640 Lennersand (1994) sid. 133f. 
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kommissionen varnade ämbetsmännen och uppmanade att ingen skulle resa 

utan att betala för sig. Om missbruket fortsatte skulle bestraffningar utde-

las.641 Det olovliga utnyttjandet av böndernas resurser kunde dock inte enbart 

skyllas på dessa ämbetsmän, utan även lokalsamhällets egna förtroendevalda 

var inblandande. Det framkom 

 

"att landsens fyra och tiugu tillijka medh tolfmännerne, intalte af någre 

Guvernements Betiente, till landsens största gravation och tunga un-

derstå sigh att bewillia förähringar och andra slijka pålagor, hwar medh 

Kungl. Maij:ts trogna undersåthere blifwa machtlösa och odugse dhe-

ras skyldighet Kungl. Maij:ts att prestera."642 

 

Kommissionen uppmanade att det skulle göras räkenskap över de extraordi-

narie utgifter som landsens tjugofyra och tolvmännen hade beviljat. Den skul-

le sändas till landskamreren samt kammarkollegiet och alla poster som var 

olagliga skulle allmogen slippa betala.643 De lokala förtroendemännens age-

rande var dock inget unikt för Jämtland, utan även i de övriga två landskapen 

anklagades denna grupp för att ha beviljat pålagor under inrådan av ämbets-

män på regional och lokal nivå.644 

I syfte att bland annat uppnå en större konformitet i riket kring den judici-

ella administrationen, var en av kommissionens uppgifter att undersöka rätts-

väsendet i Västernorrlands län.645 Det som dryftades rörande Jämtland var ex-

empelvis vad som skulle betalas till överlagmannen, häradshövdingen och till 

tingsgästningar. Dessutom diskuterades målsäganderätten, kontroll över sak-

ören och dess fördelning samt regler rörande häradskistan.646 En jämförelse 

med Ångermanland och Medelpad visar att det inte, som Lennersand menar, 

i någon större utsträckning går att tala i termer av försvenskning när det gäll-

de kommissionens arbete i Jämtland. Uppdraget var detsamma i hela länet 

och inom rättsväsendet behandlades liknande ärenden kring dessa landskap. 

Till exempel fastslogs det även rörande Ångermanland och Medelpad att det 

 

641 Kommission till Västernorrland med Jämtland och Härjedalen för undersökning av tillståndet 

därstädes (KV) vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 3. 

642 KV vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 1. 

643 KV vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 10. 

644 KV vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Ångermanland 10/2 1670 § 1, Kommissionens 

resolution till allmogen i Medelpad 3/2 1670 § 1. 

645 Lennersand (1994) sid. 104; KV vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Jämtland 25/2 1670  

§ 2. 

646 KV vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 2. 
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måste råda bättre ordning kring sakören.647 Detta pekar på att den Västernorr-

ländska kommissionen inte agerade på olika sätt gentemot de tre landskap 

som ingick i länet. Missförhållanden i den judiciella verksamheten fanns i alla, 

trots att Ångermanland och Medelpad var ursprungliga svenska landskap.648 

Allmogen fick även möjlighet att lämna in klagomål till den Västernorr-

ländska kommissionen. Dessa utmynnade i en allmän resolution på besvär 

från samtliga bönder i Jämtland, samt ett antal beslut där olika grupper ur 

allmogen supplikerade. Resolutionen kring gemensamma klagomål utfärda-

des den 25 februari 1670 och liksom ovan redovisade besvärspunkter avhand-

lades främst ekonomiska angelägenheter. Den finns även som avskrift i Ek-

dahlska samlingen och har delvis redan berörts. Bönderna beklagade sig ex-

empelvis över att Kungl. Maj:t hade infört gränstullar mot Norge, men då be-

slut redan hade tagits i frågan kunde inte kommissionen upphäva tullen. Den 

lovade dock att framföra ärendet till kungen.649 Andra besvär berörde den på-

frestning som olaga gäst- och skjutsningar innebar, kyrkotiondeförsel, mate-

rial till fortifikationsverket samt soldaters underhåll.650 Även övriga resolu-

tionspunkter kan föras till ekonomiska förhållanden, trots att de inte direkt 

berörde skatter, avgifter eller dagsverken. Bönderna ville slippa brofogde-

tjänsten eftersom den inte var nödvändig, vilket även beviljades på prov un-

der tre år.651 Dessutom ifrågasattes vissa militära befattningar i landskapet 

och det anmärktes på att allmogen fortfarande var tvungen att vakta militära 

fångar. Det senare hade Kungl. Maj:t lovat att avskaffa.652 

De ekonomiska villkorens betydelse framkommer även i ärenden som be-

handlade relationen mellan allmoge och kyrka. När Västernorrländska kom-

missionen utförde sitt uppdrag i Ångermanland, hade den tillsammans med 

konsistoriet och allmogen upprättat en förlikning gällande vad den senare 

skulle utgöra till prästerskapet i så kallad likstol. Denna överenskommelse 

 

647 KV vol. 2 Kommissionens resolution till allmogen i Ångermanland 10/2 1670 § 5, Kommissionens 

resolution till allmogen i Medelpad 1/2 1670 § 15. 

648 Förutom ovanstående ärenden rörande Jämtland dryftades, liksom i ovan redovisade resolutioner 

på allmogens besvär och suppliker, exempelvis även gäst- och skjutsning, allmogens utlagor, öde-

hemman samt vissa militära och civila ämbetsmäns agerande. Se exempelvis KV vol. 2 Kommissio-

nens resolution till allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 3, 7, 8, 9, 11, 13. 

649 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 1. 

650 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 2, 3, 

5, 14. 

651 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 8. 

652 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 6, 9. 
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godtogs även av bönder och präster i Jämtland.653 Den jämtländska allmogen 

ville dock även fortsättningsvis slippa betala kaplanstullen, men kommissio-

nen beviljade inte detta. Den skulle erläggas i Jämtland som i "andre Kongl. 

Maij:t och Cronan underliggiande provincier." 654 Trots att skillnader i den 

kyrkliga organisationen hade tillåtits i samband med statsskiftet, framkom-

mer vid denna tidpunkt en strävan från centralmakten att likrikta åtminstone 

delar av verksamheten. 

En jämförelse med besvärspunkter som allmogen i Ångermanland och 

Medelpad lämnade in till kommissionen, visar inte på några skillnader gent-

emot Jämtland. Även i dessa landskap dominerade klagomål rörande ekono-

miska förhållanden. Exempelvis besvärade man sig över tider för utlagornas 

erläggande, gäst- och skjutsningar, tiondeförsel, ersättningar för persedlar 

som hade levererats till militären under det senaste kriget, djäkne- och lands-

tingsgästningspenningar, samt avgifter till prästerskapet i samband med dop, 

brudgivning, kyrkogång och likstol.655 

Besvär som delar av allmogen i Jämtland lämnade in avvek inte från de 

allmänna klagomålen, utan den övervägande delen behandlade ekonomiska 

förhållanden. Många ärenden berörde skjutsningar och hästhåll. Exempelvis 

besvärade sig läns- och tolvmännen i Hallen samt samtliga bönder i Hackås 

över betalning till andra socknar för hästhållet, medan Offerdals socken öns-

kade skonas från hästhållsliggande i Brunflo.656 Allmogen i Hammerdal ville 

slippa betala den inrättade gränstullen samt erhålla nedskrivning av räntor 

som var anslagna till militären.657 Bönder i Ströms socken supplikerade över 

att finnar som flyttade dit inkräktade på deras mark.658 Inte heller i kompara-

tionslandskapen avvek enskilda klagomål från allmänna. Exempelvis besvä-

rade sig allmogen i Själevad över kyrkotiondeförsel, hästhåll och underhåll 

av fångar.659 I Gudmundrå klagade bönder över tullen och den tunga börda 

 

653 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 7. 

654 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Jämtland 25/2 1670 § 10. 

655 KV vol. 2 Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Ångermanland 8/2 1670     

§ 4, 5, 6, 16, 18, Kommissionens resolution på besvär inlämnade av allmogen i Medelpad 1/2 1670    

§ 1, 4, 5, 10, 17. 

656 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

657 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

658 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

659 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Ångermanland 

8/2 1670. 
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som landsgälden, gästningspenningar samt skjuts- och gästningar innebar. 

Dessutom besvärade de sig över hur mått och vikter användes, den extraor-

dinarie brevskjutsningen, samt rätten att hugga på skatteägor, fäbodställen 

och svedjemark.660 

När den jämtländska allmogen lämnade in klagomål till kommissionen 

gjordes detta utifrån olika rumsliga och kollektiva grupperingar. Det var inte 

bara landskapet som interagerade, utan vissa besvär sammanställdes av all-

mogen i en socken eller i ett gäld, exempelvis Ström socken eller Revsunds 

gäld. Andra hade bönder i ett tingslag som supplikanter och bland annat 

nämns Hallens, Alsens samt Hackås tingslag.661 Ytterligare en enhet som fö-

rekom var när läns- och tolvmän lämnade in en begäran över något, vilket 

exempelvis skedde i Offerdal där lokala förtroendemän besvärade sig över 

hästhållet i Brunflo.662 Från Offerdal skrevs också klagomål där läns- och tolv-

män tillsammans med bönderna besvärade sig över landsjämnaden, det vill 

säga fördelningen av kostnader mellan socknarna för skjutsar.663 Slutligen kla-

gade samtliga så kallade skattlappar i Hammerdals tingslag över att de var 

tvungna att leverera skatten till lappfogden, istället för befallningsmannen i 

Jämtland.664 Vid en komparation med Ångermanland och Medelpad kan det 

noteras att besvär inte skrevs av tingslag i dessa landskap, men i övrigt upp-

trädde samma konstellationer som i Jämtland.665 

Genomgången av den Västernorrländska kommissionens svar på de jämt-

ländska böndernas suppliker bekräftar det som framkommit tidigare i reso-

lutioner mellan 1645 – 1686, nämligen att klagomålen främst berörde lokala 

ekonomiska angelägenheter. Det var inte heller någon större skillnad vad all-

mogen i övriga landskap i Västernorrlands län besvärade sig över. Detta visar 

att Lennersands påstående, att kommissionens arbete i Jämtland och Härje-

dalen ska ses som en åtgärd för att stärka integrationen av erövrade områden, 

 

660 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Ångermanland 

8/2 1670. 

661 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

662 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

663 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

664 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Jämtland 22/2 

1670. 

665 KV vol. 2 Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Medelpad 31/1 

2/2, 3/2, 4/2 1670, Kommissionens resolutioner på besvär inlämnade av delar av allmogen i Ånger-

manland 8/2, 10/2 1670. 
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inte kan tas för given. Även i dessa landskap bör rimligtvis deras uppdrag ha 

varit kopplat till en centraliseringsprocess där centralmakten strävade efter 

att stärka sin ställning lokalt. Ett exempel hon lyfter fram för att visa på det 

integrativa arbetet mot de nyvunna landskapen, är att initiativ som allmogen 

i Härjedalen vidtog för att få tillbaka vissa av sina gamla privilegier gällande 

skatt och handel förkastades. Däremot fick spörsmålet om att dansk-norska 

präster fortfarande erhöll tjänster i Jämtland kommissionen att agera.666 Detta 

ser Lennersand som försök att införa nya förordningar i erövrade provinser, 

istället för att invånarna skulle få behålla sina tidigare dansk-norska privile-

gier. En jämförelse med besvärspunkter mellan 1645 – 1686 visar dock att 

detta kan ifrågasättas. Det är ingen tvekan om att den svenska överheten ville 

införa förordningar som var fördelaktiga ur dess synvinkel. Samtidigt igno-

rerades inte de jämtländska undersåtarnas villkor från den dansk-norska ti-

den, vilket var något de ofta försökte använda till sin fördel. 

Jämtländska bönder under ofredsår 

Under tidsperioden som denna undersökning omfattar, utspelades ett flertal 

krig mellan Sverige och Danmark-Norge där Jämtland blev en krigsskåde-

plats. Nedan kommer allmogens agerande under ofredsåren att undersökas 

närmare utifrån rannsakningar som genomfördes bland annat på landstinget. 

Under dessa krig ställdes böndernas trohet mot den svenska centralmakten 

på prov, vilket bör ha medfört att rumsliga förankringar och kollektiva före-

ställningar synliggjordes. 

Krigsåren 1657 – 1660 

Som redan nämnts ansåg den svenska överheten att bönderna i Jämtland inte 

hade uppträtt som trogna undersåtar under ofredsåren 1657 – 1660, vilket på-

kallade en landstingsrannsakning den 18 maj 1658. Närvarade gjorde bland 

annat landshövdingen Johan Oxenstierna, underlagmannen Peder Classon 

Broman, befallningsmannen Daniel Bertilsson och landsens tjugofyra. Första 

punkten i protokollet visar att Kungl. Maj:t hade beordrat landshövdingen att 

resa till Jämtland för att bland annat undersöka allmogens förehavanden un-

der krigen.667 Efter att prästerna hade rannsakats 

 

 

666 Lennersand (1994) sid. 133. 

667 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 1. 
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"tilltalades landsens och samptlige almogens fullmechtige landzting-

männ i landet, hwarföre dhe uthj dhenna öfurerståndne feigdetijdhen 

så ganska ringa haffwa betrachtadt dhen eedh som dhe Sweriges ko-

nung och crono wäl för detta swuridt haffwa, j dhet snarast sagdt /för-

utan någre i Rafwund Sochn:/ ingen hafwer giffwidt deth ringaste 

teekn till någon trooheet ibland den gemene hoopen, såsom giffwidt 

någon kundskap in på swenske gamble gräntzerne, utan gienast fijen-

den i landet inkom, gådt dhem tillhanda som dheras egne undersåtere, 

och fast lijkare förhållidt sig såsom danske, men icke swenske, huru 

dhe wele tänckia sig finna och niuta een nådig blijdh konungh, som så 

ifrån Hanss Kongl. Maij:ts och Sweriges Cronas devotion, hägn och be-

skydd haffwa sigh undandragedt."668 

 

Det är uppenbart att anklagelserna grundade sig på den trohetsed som av-

lades i samband med freden i Brömsebro. Bönderna ansågs inte ha efterlevt 

de förpliktelser den innebar, vilket i sin tur gjorde att de inte kunde räkna 

med en lindrig och nådig behandling.669 Centralmakten lyfte också fram att 

det var skillnad i att förhålla sig som dansk eller svensk. Att tolka detta utifrån 

moderna nationalistiska tankegångar ger dock inte en rättvisande förklaring 

av allmogens agerande. I protokollet benämns jämtländska bönder som dans-

kar och inte norrmän, vilket vore mer korrekt utifrån Jämtlands geografiska 

läge och tidigare tillhörighet. I äldre forskning om statsskiftet har bland annat 

denna rannsakning och den som genomfördes efter kriget 1676 – 1679, legat 

till grund för slutsatsen att invånarna identifierade sig mer med den dansk-

norska statsbildningen än den svenska under dessa ofredsår.670 Relevansen 

för denna typ av nationalistiska tolkningar kan dock ifrågasättas utifrån den 

begreppsanvändning som används i protokollet, det vill säga att bönderna 

benämns som danskar. Genom att istället se deras agerande utifrån statsbild-

ning och trohetseden erbjuds andra förklaringar. Under tidigmodern tid var 

det eden och dess förpliktelser som bestämde vilken överhet invånare i ett 

landskap politiskt sett var knutna till. Hade den svurits till den danska kung-

en sågs de som danska undersåtar, men om den däremot avlagts till den 

svenska regenten betraktades de som svenska undersåtar. Detta gällde också 

om invånarna inte levde upp till de skyldigheter som trohetseden krävde. 

 

668 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

669 Att överheten förväntade sig att undersåtar skulle visa pliktkänsla samt vara tjänstvilliga och lojala, 

framkommer också i Lerboms genomgång av småländska domstolsprotokoll från denna tidspe-

riod. Se Lerbom (2017) sid. 85f.  

670 Se exempelvis Bromé (1954) sid. 120 ff., 436; Bull (1927) sid. 227f. 
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Även vid dessa tillfällen kunde de anklagas för att ha uppträtt som en under-

såte tillhörande en annan överhet.671   

Landstingsprotokollet visar att den jämtländska allmogen nekade till an-

klagelserna. Istället påpekades att den med största nit och iver hade beaktat 

sin trohetsplikt gentemot Kungl. Maj:t och 

 

"gierna skole funnidt sigh såsom trogne och uprichtige undersåtere, så 

frampt Hanss K. M:t i Swerige allernådigast hade behagadt medh någon 

anseenlig krigz macht dhem förfächta och förswara emoth dherass och 

fädernes landsens fijender".672 

 

Bönderna ansåg alltså att de inte brutit mot eden då kungen hade försummat 

en av sina skyldigheter, nämligen att skydda sina undersåtar i orostider.673 I 

protokollet framkommer också att allmogen såg Jämtland som sitt fädernes-

land och som det område den svenska överheten inte hade försvarat. Detta 

visar att fädernesland under denna tidsperiod även kunde vara där man var 

född eller levde, och inte bara en större geografiska enhet som hela statsbild-

ningen. 

Bönderna försökte bevisa sin trohet ytterligare genom att lyfta fram att de 

på prostens inrådan hade tagit till vapen mot fienden i några socknar. Men 

när de blev medvetna om de dansk-norska truppernas stora antal avslutades 

det väpnade motståndet. Trots sin ringa insats menade allmogen att den fått 

lida och utså mycket av fienden.674 Det är således tydligt att de alternativ som 

invånare i ett gränslandskap hade i krigssituationer var ytterst begränsade. 

Om de aktivt tog ställning för den ena centralmakten riskerade de att straffas 

om den andra segrade. Det ligger därför nära till hands att se på allmogens 

 

671 Erik Opsahl lyfter också fram att dansk och svensk inte enbart speglade nationalistiska lojaliteter 

under denna tidsperiod, utan de kunde även ha en politisk betydelse. När överhetspersoner som 

härstammade från Danmark, Norge eller Sverige diskuterade Jämtland i slutet av 1650-talet, använ-

des uttryck som jämtar, norskar, danskar och svenskar på ett till synes oreflekterat sätt. Detta kan 

enligt Opsahl förklaras med att vissa av dem var knutna till både etniska och politiska enheter. När 

begreppen svensk och dansk togs i anspråk kan dessa således inte enbart tolkas som hänvisningar 

till personer som härstammade från respektive rike, de var även i stor utsträckning en beskrivning 

av en politisk lojalitet som utgick från centralmaktstillhörighet. Se Erik Opsahl "Jemtland fra dansk 

til svensk i 1645? Staten, riket og nasjonen som identitets- og lojalitetsgrunnlag i Norden i tidlig 

nytid", Jämtland och den jämtländska världen 1000 – 1645, red. Olof Holm, Motala 2011, sid. 185ff., 193.  

672 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

673 Jens Lerbom menar att det fanns en övergripande föreställning hos bönderna om en god överhet 

som förväntades att ge dem beskydd. Troheten och lojaliteten var alltså villkorad och kunde upp-

höra om skyddet försvann. Se Lerbom (2017) sid. 156f.      

674 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 
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agerande under dessa ofredsår utifrån en överlevnadsstrategi, inte som ett 

nationellt ställningstagande. Den anpassade sig till rådande maktförhållan-

den utan att göra alltför stort motstånd, oavsett om det var den svenska eller 

den dansk-norska överheten som styrde. Exempel på ett liknande agerande 

finns i rannsakningsprotokollen efter Kalmarkriget 1611 – 1613, i Jämtland be-

nämnd Baltzarfejden. Då var det den dansk-norska överheten som anklagade 

jämtländska undersåtar för ett svekfullt agerande och för att ha svurit trohet 

till den svenska kungen.675 Protokollen visar att bönder i bland annat Sundsjö 

socken hade avlagt eden så att den "ey schulle brende dieris gaard", eller för 

att "dieris gaard matte forschonis".676 

Den svenska överhetens representanter nöjde sig dock inte med ovanstå-

ende förklaring. Den frågade varför bönderna inte utifrån sin plikt hade gett 

kunskap om att fienden var på väg över fjället och sökt hjälp från angränsande 

landskap.677 Även här åskådliggör protokollet att allmogen ansåg att central-

makten inte hade uppfyllt sina skyldigheter. Förutom att den påstod sig inte 

ha vetat när fienden skulle komma, fanns det dessutom inga officerare i land-

skapet att vända sig till.678 De bad därför underdånigt och ödmjukt att över-

heten skulle vara nådig mot sina trogna undersåtar och i framtiden skydda 

dem mot främmande makter. I gengäld lovade bönderna att offra sina liv, sitt 

blod och allt de ägde för kungen, Sveriges krona och fäderneslandet.679 Med 

hjälp av dessa svar skulle nu Kungl. Maj:t rannsaka om inte den jämtländska 

allmogen 

 

"hade waridt af den danske arten och styrckt fijenden uthj dess före-

haffwanden så med tidige kundskaper om landsens tillståndh som 

eliest hwad dhem kunde wara behageligidt och nödwändigdt till 

dheras wärcks fortsättiande hade fijenden icke så lätteligen i landet in-

fallit och på så kort tidh sigh det bemechtigadt som eliest skiedt är".680 

 

 

675 Hans Petrini Räfsten med jämtarna 1613. Rannsakningsprotokollen efter Baltzarfejden, Östersund 1959, 

sid. VII ff. I sin undersökning kring svenskhetens tidigmoderna gränser, lyfter Jens Lerbom fram att 

allmogen på Öland agerade på ett liknande sätt i samband med att danska trupper erövrade 

Kalmar 1611. Se Lerbom (2017) sid. 76.  

676 Petrini (1959) sid. 152f. 

677 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

678 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

679 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

680 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 



 

190 

Det är givetvis svårt att veta vilka föreställningar som fanns under denna 

tidsperiod kring begrepp som svensk och dansk. Rannsakningsprotokollet 

visar dock att överheten använde sig av uttryck som svenska och danska un-

dersåtar samt den ”danska arten”. Detta gör det rimligt att dra slutsatsen att 

det fanns en koppling mellan ett visst folk och en viss nation, det som kan 

benämnas ethnier. Det går dock inte att bortse från hänvisningar till trohets-

eden och dess skyldigheter när de jämtländska bönderna anklagades för ett 

svekfullt uppträdande under kriget. De hade inte efterlevt det ömsesidiga ju-

ridiska kontrakt som eden innebar, vilket medförde att överheten saknade til-

lit till dem och inte längre betraktade invånarna i Jämtland som trogna svens-

ka undersåtar. När bönderna dessutom ansågs ha hjälpt fienden framställdes 

de istället som danska undersåtar. Detta visar tydligt de politiska föreställ-

ningar kring svensk eller dansk som var kopplade till trohetseden, allt bero-

ende på vilken centralmakt eden hade avlagts till och i vilken utsträckning 

den efterlevdes. 

Det faktum att den svenska överheten förde fram grova anklagelser mot 

bönderna angående deras trohet, hindrade dem inte från att besvära sig över 

ett antal ärenden på samma landsting. Som tidigare lyfts fram använde de 

dessutom som argument i ett av ärendena att fienden under ockupationen 

hade orsakat stora utgifter, vilket var något som inte omedelbart avvisades. 

Även i andra besvärspunkter på rannsakningslandstinget 1658 uppvisades 

inte någon större avoghet gentemot den jämtländska allmogen. Exempelvis 

ville bönderna även slippa utskrivningar genom att istället betala en summa 

pengar, vilket landshövdingen lovade att vara behjälplig med. Dessutom be-

svärade de sig över att vissa officerare tvingade av dem kontanta medel för 

knektar som var utomlands, utan att det fanns några bevis om de levde eller 

inte. I detta ärende blev det bestämt att ingen bonde skulle betala om det inte 

hade beslutats på tinget.681 Allmogen var inte heller nöjd med hur räntor sam-

lades in, utan begärde 

 

"att then oordnningh som i förrige tijder här i Jemptelandh hafur kom-

mit i bruuk, j deth att hwar sochn hafuer hafft sine skriffware och up-

bördzmän till cronans räntors upbärande; att dhe måge warda afskaf-

fade".682 

 

 

681 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

682 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 
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Istället ville den att befallningsmannen skulle uppbära skatter, något som han 

lovade mot en ersättning av sex skilling från vart mantal samt fria skjutsar.683 

Ännu en gång uppvisade jämtländska bönder sin pragmatiska inställning. 

När tidigare strukturer inte sågs som fördelaktiga åberopades förändringar. 

Krigsåren 1676 – 1679 

Före det dansk-norska anfallet mot Jämtland hade guvernör Sparre försökt 

uppbåda mer folk och driva in underhåll till det militära manskap som fanns 

i länet. Den 6 augusti 1677 kallade han till ett landsmöte på Frösön, där han 

lyfte fram rikets svåra tillstånd och förmanade invånarna till trohet mot Kungl. 

Maj:t. Präster, länsmän och övriga civila tjänstemän uppmanades att stödja 

centralmakten med pengar. Allmogen beordrades att assistera militären i 

samband med förflyttningar, exempelvis skulle den ha hästar med klövjesad-

lar, färjor och båtar i beredskap. Enligt Janrik Bromé var oviljan stor att hjälpa 

till, vilket han förklarar med att dansk-norska sympatier skulle ha florerat i 

landskapet.684 

Det var dock inte bara i Jämtland det fanns ett motstånd mot centralmak-

tens påbud, även i det svenska rikets ursprungliga områden existerade lik-

nande företeelser. Under hösten 1676 vägrade exempelvis allmogen i både 

Gästrikland och Hälsingland att låta soldater hjälpa guvernör Sparre vid stri-

der i rikets södra delar. I september gav Kungl. Maj:t dessutom order om att 

de tremänningsknektar från länet som kunde avvaras från gränsen mot Jämt-

land, skulle marschera till Värmland. När guvernören gjorde en rundresa för 

att verkställa påbudet möttes han av motvilja. Exempelvis kom vare sig bön-

der eller knektar till möten som påbjöds i Ångermanland. Inte heller var präs-

ter villiga att betala de extra utlagor som centralmakten försökte utvinna.685 I 

ett brev till kungen påpekade Sparre att allmogen hade fritagit deserterade 

soldater från fängelser, hotat officerare med slag och hugg samt varit oreso-

nabla, något som gjorde att han befarade "att denne deres motvillighet ingen 

ringa confusion, ja snarare rebellion över hela landet upptänder".686 Motstån-

det går således inte enbart att förstå utifrån att Jämtland tidigare hade tillhört 

Danmark-Norge. Protesterna var av allmän karaktär och fanns i de delar av 

länet där centralmakten försökte utvinna resurser som kriget krävde. 

 

683 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 10. 

684 Janrik Bromé Striderna om Jämtland och Härjedalen 1676 – 1679, Ljusdal 1915, sid. 41f. 

685 Bromé (1915) sid. 32ff. 

686 Delar av Sparres brev till kungen finns citerat i Bromés artikel om striderna i Jämtland och 

Härjedalen under detta krig. Se Bromé (1915) sid. 35. 
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Dansk-norska trupper som intog Jämtland i augusti 1677 mötte troligtvis 

inte något större motstånd. Vid ett landsmöte som den norska befälhavaren 

hade utlyst avlade ett stort antal präster, tolvmän, länsmän och bönder tro-

hetseden.687 Trots edsavläggelsen var de inte villiga att utföra allt som den 

dansk-norska överheten krävde. I ett brev som kyrkoherden Olof Rahm i Rag-

unda skrev, troligtvis i slutet av oktober 1677, till den nyutnämnde landshöv-

dingen över Västernorrlands län, framkommer tydligt allmogens inställning 

mot centralmakter. På ovan nämnda landsting föreslog den dansk-norska 

överheten att invånarna skulle delta i anfallet av Sverige. Enligt Rahms brev 

svarade bönderna att "ifall fienden faller in i landet, vilja och skola de alla 

fäkta, men utom Jämtlands gränser gå de inte."688 Att hjälpa den centralmakt 

som för närvarande styrde med försvaret av det egna landskapet sågs som 

legitimt, men att strida utanför dess gränser var inte lika självklart. 

När den svenska armén återtagit Jämtland inleddes omedelbart en rann-

sakning för att utreda vad som hade utspelats under den dansk-norska härens 

ockupation. Den 5 december 1677 kallade landshövdingen Jacob Fleming in-

vånarna till ett möte på Frösön, där avsikten var att utreda vilka som hade 

samarbetat med fienden och hjälpt dem in i landet.689 Rannsakningsprotokol-

let visar att vare sig präster eller bönder ville kännas vid anklagelserna. De 

skyldiga var enligt dem främst tremänningssoldater som rymt till Norge före 

den dansk-norska ockupationen, i samband med att de skulle skickas söderut 

för att strida.690 Delar av allmogen påstod att den hade informerat Sparre om 

det kommande dansk-norska anfallet, men han hade inte tagit dem på allvar. 

De som bodde närmast den norska gränsen hade dessutom anhållit om att 

vaktstyrkor skulle placeras i fjällpassen, något som Sparre hade avslagit med 

motivering att han inte ville splittra sina trupper. Utifrån de uppgifter som 

framkom under rannsakningen, ansåg dock Fleming att det var befogat att 

samla ihop allmogens gevär för att förhindra framtida stöd åt fienden.691 

Under räfsten dryftades också det landsting som den dansk-norska gene-

ralen von Hoven höll på Frösön under ockupationen av Jämtland. På mötet 

utfärdades två resolutioner som bland annat innebar att allmogen lovade att 

bistå dansk-norska trupper med proviant, samt att den själv skulle hålla med 

gevär, krut och bly. Som nämndes ovan vägrade dock bönderna att vid ett 

 

687 Bromé (1915) sid. 53. 

688 Bromé (1915) sid. 57. Brevet finns återgivet i Bromés artikel. 

689 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11/12 1677; Bromé (1915) 72, (1954) sid. 438. 

690 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11/12 1677; Bromé (1915) sid. 32f., 69ff., 76f.  

691 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11/12 1677; Bromé (1915) sid. 72.   
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eventuellt anfall följa den dansk-norska militären in i Sverige. Trots att resolu-

tionerna hade utfärdats i landskapets namn och var beseglad med sockensigill, 

hävdade allmogen inför Fleming att detta hade skett utan deras vetskap. 

Landshövdingen utredde hur sigillen förvarades och vilka som hade tillgång 

till de nycklar som krävdes för att utnyttja dem. Protokollet berättar att det 

endast var några läns- och tolvmän från varje tingslag som deltog i beslutet, 

och att dessa personer hade känt sig tvingade av den dansk-norska överheten 

att använda sigillen.692 Den inledande räfsten kring de jämtländska invånar-

nas agerande under kriget 1676 – 1679 innebar att en präst och ett tiotal bön-

der fängslades för förräderi.693 Det är svårt att veta i vilken utsträckning invå-

narna talade sanning i samband med rannsakningen, men situationen visar 

återigen tydligt hur de var tvungna att agera strategiskt vid varje kontakt med 

de båda centralmakterna. Ingen kunde nämligen veta vilken av dem som de 

skulle konfronteras med nästa gång. 

På order av riksrådet, fältmarskalken Henrik Horn och landshövdingen 

Jacob Fleming, tillsattes en så kallad kommissorialrannsakning som genom-

fördes i januari 1678. Syftet var att fortsätta utreda de jämtländska invånarnas 

förräderi under kriget. Något protokoll från denna rannsakning har dock inte 

kunnat uppbringas.694 I en skrivelse från Svea hovrätt till Fleming den 3 maj 

1678, meddelades dock vilka brott som hade begåtts och vilka straff som utde-

lades. Domen visar att det var tretton personer som bestraffades för sitt age-

rande under kriget 1676 – 1679. Exempelvis var Isak Ingemarsson från Bisp-

gården den första att uppsöka fienden i samband med deras ankomst. Han 

hjälpte bland annat till att övertala präster och bönder i Medelpad samt Ång-

ermanland att frivilligt byta överhet. Detta gjorde han genom att leverera ett 

brev som en dansk-norsk överste hade skrivit till fogden i Medelpad och präs-

ten i Sollefteå. Isak anklagades också för att ha spionerat för de dansk-norska 

truppernas räkning, samt för att ha hotat skjuta en person som vägrade hjälpa 

till med att bränna Graninge bruk. Dessutom hade han i samband med räden 

mot bruket medverkat till att plundra och skövla gårdar.695 

 

692 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11/12 1677; Bromé (1915) 74, (1954) sid. 439. 

693 Bromé (1954) sid. 439. 

694 Kommissorialrannsakningen nämns dock i ett brev som Carl Sparre skrev till hovrätten. Han menar 

att det fanns organisatoriska brister i kommissionens arbete, något som skulle ha påverkat rannsak-

ningen negativt. Se GLL vol. DIIa:6 Kopia på brev från general Carl Sparre till hovrätten 8/4 1678. 

Sparres skrivelse har bifogats i samband med att hovrätten skickade en dom till landshövdingen 

Jacob Fleming, troligtvis den 26/4 1678. 

695 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678; Bromé 

(1915) 76, (1954) sid. 440. 
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Förridaren Olof Andersson Grön, korpralen Sjul Pärson och ytterligare tre 

personer hade rymt till Norge 1676 i samband med att de skulle skickas till 

Skåne. De återkom tillsammans med den dansk-norska militären vid anfallet 

av Jämtland i mitten av augusti 1677. Dessutom hjälpte de till att bränna bron 

över Gimån för att försvåra svenska truppers reträtt. De hade också tagit fem 

bönder, en dräng och en piga tillfånga, stulit boskap och egendom från gårdar, 

samt hjälpt dansk-norska trupper att plundra Änge by.696 Det är tydligt att ett 

antal personer, både bönder och soldater, hade uppträtt på ett sätt som ansågs 

vara ett brott mot trohetseden och dess förpliktelser. Det finns dock ingenting 

i detta källmaterial som tyder på att deras agerande utgick från att de kände 

tillhörighet till en norsk eller dansk ethnie. Det kunde i lika stor utsträckning 

ha handlat om ställningstaganden av mer personlig karaktär, exempelvis för 

att slippa bli skickade till rikets södra delar för att delta i strider eller för att 

vinna ekonomiska fördelar. 

Domen slog fast att dessa personer "efter Sveriges lag förverkat liv och 

gods, och skola androm till skräck och varnagel, samt sig till välförtjänt straff 

halshuggas, huvudena på en påle och kropparna på ett hjul läggas".697 Jöns 

Erikson Smed från Månsåsen dömdes dock enbart till halshuggning, medan 

Måns Nilson i Viken, Alsen, skulle plikta med nio gatlopp för att sedan för-

visas ur det svenska riket.698 Rannsakningarna i samband med kriget 1676 – 

1679, visade tydligt för bönderna i Jämtland vad som hände om de på ett allt-

för öppet och tydligt sätt hjälpte en annan överhet. Den svenska centralmak-

tens agerande torde ha varit extra viktig då kriget ännu pågick och ett nytt 

dansk-norskt anfall när som helst kunde bli verklighet. De som dömdes hade 

alla på ett eller annat sätt bistått dansk-norska trupper under ockupationen 

av landskapet, och för att förhindra liknande handlingar i framtiden ville den 

svenska centralmakten statuera exempel. I samband med freden i Lund i sep-

tember 1679 beslutades om en allmän amnesti för personer som hade häktats 

eller dömts för denna typ av brott under kriget. Kungen hade dock vissa far-

hågor att de skulle fortsätta med sina fientliga handlingar och den 22 juli 1680, 

uppmanade han Fleming att om möjligt se till att de som fanns i Jämtland 

bosatte sig i andra provinser.699 

 

696 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678; Bromé 

(1915) sid. 76f., (1954) sid. 440.  

697 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678. 

698 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678. 

699 Bromé (1915) sid. 81. Brevet finns återgivet i Bromés artikel. 
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Liknande mönster som i ovanstående rannsakningar, framkommer i Jojan 

Vadenbrings undersökning av rättsprocessen rörande den skånska adelsman-

nen Jørgen Krabbes trohet mot den svenska överheten under det skånska kri-

get 1675 – 1679. Krabbe hade kommunicerat med den danska centralmakten, 

skyddat anställda som var snapphanar och påstått att han var en god dansk 

som inte hade några skyldigheter till den svenska överheten. Dessutom ville 

han inte erlägga de skatter som den svenska kungen krävde, något som moti-

verades med att den senare inte kunde skydda Skåne.700 Under hela processen 

genomsyrades den skånska adelsmannens uttalanden av ord som Gud, kung, 

patriot, ära och ed, vilket enligt Vadenbring visar att han var en sann patriot. 

En sådan person strävade efter att uppfylla kungens intressen och betala skatt 

till honom, medan de som däremot bröt mot trohetseden och bortsåg från sina 

plikter betecknades som förrädare. Enligt egen utsago hade Krabbe varit en 

trogen och uppskattad tjänare till den danska kungen och när Gud hade gett 

Skåne en ny överhet, fortsatte han i samma anda som svensk undersåte. När 

däremot den svenska kungen inte kunde försvara Skåne och dess invånare, 

ansåg han sig inte längre vara bunden till sin ed eller vara en svensk undersåte. 

Vadenbring menar att Krabbes avläggande av trohetsed inte kan kopplas till 

att han kände sympati till den svenska överheten, utan den svors i lika stor 

utsträckning för att familjen skulle vinna fördelar.701    

Vadenbring påpekar dessutom att begreppen svensk och dansk nation fre-

kvent ställdes mot varandra. Det skulle ha funnits en misstänksamhet mellan 

dessa, vilket innebar att födelseort fick mer uppmärksamhet under ofredsår. 

Detta medförde också att den svenska centralmakten ofta var mer skeptiskt 

inställda mot invånare i erövrade område i samband med krig. Precis som 

Monika Edgren anser Vadenbring att vara svensk i 1600-talets Sverige, inne-

bar att man var den svenska kungens undersåte och dessutom inbyggare i 

riket. Ursprung hade ingenting med detta att göra.702 Att de jämtländska bön-

dernas tidigare tillhörighet aktualiserades och blev mer problematisk under 

perioder av krig, visas således av den svenska överhetens uppmärksamhet på 

huruvida invånarna efterlevde trohetsedens förpliktelser eller inte. 

 

 

700 Jojan Vadenbring ""Om vi blifver svensk..." Identitetsfrågor i övergångstid", Vid gränsen. Integration 

och identiteter i det förnationella norden, red. Harald Gustafsson, Hanne Sanders, Göteborg 2006,     

sid. 164f. 

701 Vadenbring (2006) sid. 167ff.  

702 Vadenbring (2006) sid. 170f., 176. För Monika Edgrens resonemang, se kapitel Rumslig förankring och 

kollektiva föreställningar sid. 26ff. 
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När allmogen hade avlagt trohetsed i samband med statsskiftet innebar detta, 

förutom skyldigheten att betala skatt och bidra till rikets försvar, att den även 

gavs möjligheter att interagera med centralmakten. Detta medförde bland an-

nat att bönderna fick behålla stora delar av sina tidigare dansk-norska rättig-

heter. De nöjde sig dock inte med detta utan det framträder ett mönster där 

de, bland annat för att begränsa resursuttaget och erhålla så fördelaktiga vill-

kor som möjligt, frekvent kommunicerade med överheten. Allmogen i Jämt-

land hade en stor fördel jämfört med många andra invånare i Sverige, nämli-

gen två uppsättningar av villkor att förhålla sig till. Efter statsskiftet kom den 

i kontakt med rättigheter som fanns i övriga delar av Sverige och var dessa 

förmånligare än deras tidigare privilegier, hänvisades ofta till dem istället. 

Den välvilliga inställning till böndernas klagomål ändrades dock över tid, i 

synnerhet då det utrikespolitiska läget blev mer problematiskt. 

Den tidigare tillhörigheten till Danmark-Norge blev mer uppmärksam-

mad i samband med ofredsår. Rannsakningar efter krigen synliggör att de al-

ternativ som boende i ett gränslandskap hade i samband med väpnade kon-

flikter var begränsade. Böndernas handlingar under krig kan inte tolkas som 

ett ställningstagande för någon av de nordiska statsmakterna, istället var de-

ras agerande en överlevnadsstrategi för att undvika ekonomisk och fysisk 

skada. Krigshändelser visar också att vara dansk eller svensk undersåte inte 

primärt handlade om etniskt ursprung, istället var det kopplat till en politisk 

tillhörighet som utgick från trohetseden. Förutom bönder fanns det även präs-

ter i Jämtland, vilka hade haft ett annat förhållande till den dansk-norska cen-

tralmakten. I nästa kapitel kommer deras agerande i samband med statsskiftet 

att belysas.  
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Centralmakt och prästerskap 

Precis som för allmogen innebar fredsförhandlingarna i Brömsebro 1645, att 

det jämtländska prästerskapet ställdes inför det faktum att Jämtland lades un-

der svensk överhet. Som framkommit tidigare i undersökningen härstamma-

de de flesta präster vid tidpunkten för statsskiftet från Norge eller Danmark. 

Centralmakten genomförde inget generellt utbyte av dem i samband med 

övergången till Sverige, utan de ersattes efter hand främst av personer från 

angränsande kustlandskap i det svenska riket. Till skillnad från allmogen kan 

det tänkas att prästerskapets val att stanna kvar i landskapet inte var lika 

självklart, då många var inflyttade från norska eller danska områden och hade 

fått sin utbildning där. Dessutom var prästerna inte bara kyrkliga ämbetsmän, 

utan de hade också tjänat den dansk-norska överheten. 

Den första kontakten efter statsskiftet 

Den 28 september 1645 möttes delar av prästerskapet hos landsprosten Olof 

Petri Drake i Brunflo för att diskutera det svenska maktövertagandet.703 Mötet 

resulterade i att prästerna författade ett brev till superintendent Erik Bredal i 

Trondheim, vilken skickade ett svar den 9 oktober. De förstnämnda upplevde 

sin situation som bekymmersam och önskade få 

 

"et faderligt Raad, hworledes wi os nu skulle forholde, enten wi skulle 

bliwe hos wore Menigheder (om det end og tilstedes) eller flye til wor 

rette og Kiere Öwrighed […] [när] dette wores Kiere Faederne-Land nu 

ikke wore skulle waere under wore naadige Herre og Konning eller 

Norges Crone".704 

 

Prästerna såg sig själva som tillhörande den norska kronan och dess överhet, 

det vill säga den dansk-norska kungen, men de uteslöt inte att stanna kvar i 

sina församlingar och byta statstillhörighet. Dessutom benämnde de, liksom 

allmogen, Jämtland som sitt fädernesland, trots att många härstammade från 

andra delar av Danmark-Norge. 

Trohetseden var av stor betydelse även för prästerna. De försäkrade att de 

hade gjort sitt yttersta för att tjäna Kungl. Maj:ts krigsfolk och troget "handlet 

 

703 Nils Beltzén "En prästerlig brevväxling föranledd av Brömsebrofreden 1645", Fornvårdaren IX, 

Östersund 1946, sid. 3. 

704 Beltzén (1946) sid. 5, 8. Brevet och biskop Bredals svarsskrift finns återgivet i Beltzéns artikel. 
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i den Pact, som wi med wores Herre og Konge giort hawe."705 Relationen till 

Danmark-Norge som prästerna valde att lyfta fram var således överenskom-

melsen med kungen. De identifierade sig inte i första hand med det danska 

eller norska riket i sig, utan med den kung och överhet troheten svurits till. 

Även i svaret från Bredal den 9 oktober kan liknande tankegångar utläsas. 

Biskopen kunde inte ge något slutgiltigt råd, men han uppmanade dem att 

skicka en böneman till den svenska överheten med anhållan om att få stanna 

kvar i sina församlingar med bibehållna privilegier. Trots att prästerna kunde 

tvingas att byta statstillhörighet menade Bredal att det fanns en tröst, näm-

ligen att det skett med Guds och överhetens vilja samt ömsesidiga samför-

stånd.706 När både Gud och de nordiska centralmakterna ansågs ha agerat 

samstämmigt, var de jämtländska prästerna inte längre bundna till trohetsed-

en som avlagts gentemot den dansk-norska kungen. Det stod dem alltså fritt 

att byta statstillhörighet. Även i biskopens brev omtalas Jämtland som präs-

ternas fädernesland. Han skriver att om någon efter noggrann överläggning 

vill byta församling och fädernesland skulle de, det vill säga biskopen och den 

dansk-norska överheten, göra sitt yttersta för att hjälpa dem.707 

Även den svenska överheten betonade edens betydelse i samband med 

statstillhörighet, något som framkom i den kungliga resolution som utfärda-

des den 24 december 1645. Trots att landskapet var nyerövrat och prästerna 

till stor del bestod av personer som härstammade från det dansk-norska riket, 

jämställde drottningen dem med övriga undersåtar. Hon menade att 

 

"så wäl mehniga prästerskapet j bem:te Jemtland och Herredalen, som 

alla andra dess landzortz inbyggiare, hafwa wed inrymbningen af Lan-

det, aflagt emot H.K.M:t och Swerjes Crono deras huldh och trohetz 

eed, och nu således äre wordna H.K.M:tz edsworna laglige undersåtar. 

Hwarföre såsom H.K.M:t drager nu icke mindre till dem, än andra sina 

trogna undersåtar, en nådig tilförsicht och gått förtroende och dem 

medh all konunglig gunst och nåde är bewågen, intet twiflandes, att de 

altijd och i alla måtto warde effter deras eed, plicht och höga skyldighet 

sig emot H.K.M:t, dess effterkommande Swerjes Rijkes Konungar och 

Crono, förhållandes såsom redeliga, trogna undersåter ägnar och bör, 

och deres eedzplicht dem in Specie til binder".708 

 

705 Beltzén (1946) sid. 8. 

706 Beltzén (1946) sid. 10. 

707 Beltzén (1946) sid. 11. 

708 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 ingressen. 
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Den svenska centralmakten hade, som tidigare nämnts, även dryftat de 

jämtländska undersåtarnas ställning på ett rådsmöte den 20 september 1645. 

Inte heller där lyftes det fram några hinder för att prästerskapet skulle kunna 

behålla sina ämbeten. Axel Oxenstierna påpekade att invånarna i Jämtland, 

något som även torde ha innefattat landskapets andliga ledare, borde påmin-

nas om sina förseelser under kriget, men att de sedan skulle behandlas välvil-

ligt. Präster som så önskade skulle få stanna kvar i landskapet, under förut-

sättning att deras barn studerade i Sverige istället för som tidigare i Danmark 

eller Norge.709  

I instruktionerna som utfärdades till de svenska representanterna Johan 

Berndes och Hans Strijk inför överlämnandet av Jämtland, fanns tydlig infor-

mation rörande de jämtländska ständerna. Inte heller dessa uppvisade några 

hinder att prästerskapet skulle kunna fortsätta med sin ämbetsutövning. Det 

slogs fast att prästerna skulle påminnas om att de inte längre hade några för-

pliktelser mot den dansk-norska kungen, men ville de fortsätta bo i Jämtland 

skulle trohetsed avläggas till den svenska överheten. Om så skedde skulle de 

få behålla sina vanliga friheter och privilegier. Präster som inte kunde tänka 

sig att avlägga ed, skulle avyttra hem och egendom inom ett år för att sedan 

flytta.710 Trots det välvilliga bemötandet fanns ett visst misstroende mot de 

tidigare dansk-norska kyrkliga ämbetsmännen. Johan Berndes skulle 

 

"nogha tagha i acht och förfahra om i Jämptlandh eller Herredahlen, 

wore någon anten präst, fougde, skrifware eller annen Kongen i Dan-

machz betienter, som hafwer i synnerheet låtit sigh märkia widh wah-

rande feijde sin onsko och arge stämplinger emoth Hennes Kongl. 

Maij:t och Sweriges chrono, /.../ den eller dem skall Johan Berndes un-

der Någon ytterligare praetext tillseija, att de genast begifwa sigh medh 

sin familia och egendomb ått Danmarch."711 

    

Prästernas första kontakt med den nya överheten efter freden i Brömsebro 

innebar således inte några större problem eller konflikter. Både parter verkade 

ha uppnått det som eftersträvades. De första hade fått behålla sina ämbeten, 

privilegier och rättigheter, medan den senare hade erhållit trohetsed av sina 

nya undersåtar. Prästerna skulle inte straffas för edsbrottet som hade begåtts 

 

709 SRP XI 1645, 1646 (1906) sid. 200, 261f.; Bromé (1945) sid. 360ff. 

710 RR vol. B:229 Instruktion till Johan Berndes 9/10 1645, vol. B:229 Fullmakt för överste Hans Strijk att 

vara landshövding över Jämtland, Medelpad och Ångermanland 18/10 1645; Beltzén (1944) sid. 

202f.  

711 RR vol. B:229 Instruktion till Johan Berndes 9/10 1645; Beltzén (1944) sid. 203. 
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1644, utan deras förtroende skulle istället vinnas genom ett milt och nådigt 

förhållningssätt. Frågan är om deras danska eller norska ursprung samt tidi-

gare tillhörighet till den dansk-norska överheten, kom att orsaka motsättning-

ar under kommande decennier? Eller fortsatte prästerna främst att intressera 

sig för sina privilegier och rättigheter? 

Besvär, suppliker och centralmaktens resolutioner 

Den första resolutionen som svar på de jämtländska prästernas besvärsären-

den utfärdades redan den 24 december 1645. Den innehöll fem punkter där 

det framträdande draget var att prästerskapet eftersträvade att få behålla sina 

gamla privilegier och inkomster, något som centralmakten i huvudsak ställde 

sig positiv till. Bland annat slogs det fast att egendomar, friheter och villkor 

från den dansk-norska tiden fick behållas. Om prästerna dessutom skötte sina 

ämbeten på bästa sätt kunde villkoren till och med förbättras. Däremot kunde 

inte drottningen låta prästänkor njuta tionden från annexen, något de gjort 

under det dansk-norska styret, eller erhålla utskrivningsfrihet. Detta skulle 

istället diskuteras vidare med kyrkliga myndigheter. Inte heller beviljades de-

ras begäran om befrielse från vissa skatter, utan när riket hade behov av extra-

ordinära utlagor förutsatte drottningen att de som trogna och rättrådiga un-

dersåtar betalade. Detta motiverades med att hon tidigare, troligtvis under 

ockupationen 1644, hade behandlat dem kristligt och nådigt. Däremot bifölls 

prästernas önskan om att förskonas från utskrivningar, under förutsättning 

att allmogen fullgjorde sin skyldighet att hålla 300 knektar.712 

Resolutionen åskådliggör också att religiösa skillnader mellan de två nor-

diska staterna var ringa, vilket gjorde att prästernas önskemål om att få behål-

la gudstjänstordningen från den dansk-norska tiden beviljades. Drottningen 

påpekade att hon 

 

"wäl wet, och nu så mycket mehra af dessa fullmächtige hijtskickade 

Prästmän förnummit hafwa, att Jemtelands och Herredalens inbyg-

giare äre med den Swenske Nationen uti Religionen ense, och icke weet 

att någon synnerlig differents i Jemtelands eller Herredalens Kiörkio 

Ceremonier skal wara, som sträfwa emot den Swänska Kiörkiordning-

en".713 

 

 

712 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 andra punkten – femte punkten. 

713 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 första punkten. 
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Trots likheterna vidtogs vissa åtgärder för att knyta den jämtländska kyrko-

organisationen och prästerskapet närmare det svenska riket. Som nämnts tidi-

gare uppmanade drottningen att då Gud gett dem en svensk överhet skulle 

det svenska språket användas under gudstjänster.714 Dessutom skulle land-

skapets ungdomar utbilda sig vid läroanstalter i det svenska riket, något som 

var en förutsättning för att verka som präster i Sverige.715 

Även i övriga resolutioner som centralmakten utfärdade som svar på präs-

ternas inlagor dominerade ärenden av ekonomisk karaktär. Som en röd tråd 

löper hela tiden önskemålet att bevara villkoren från den dansk-norska ti-

den.716 Trots att resolutionen från 1645 innebar att prästerna fick behålla större 

delen av sina tidigare privilegier och förmåner, gjorde de ständigt ansträng-

ningar för att förbättra dem. Det är tydligt att prästerskapet på samma sätt 

som allmogen försökte använda sin position som undersåtar i ett nyerövrat 

gränsområde. Först försäkrade det sig om att få behålla större delen av tidi-

gare dansk-norska privilegier, för att sedan försöka förbättra dem genom att 

åberopa vissa förmåner som präster i det svenska riket hade.717 Till ett syno-

dalmöte i Uppsala sommaren 1646 skickades de två kyrkoherdarna Morten 

Halvardsen Stenius från Hammerdal och Ericus Claudius Holbeccius från 

Rödön som representanter. De besvärade sig bland annat över att det jämt-

ländska prästerskapet inte erhöll kvicktionden, vilket övriga svenska präster 

gjorde. Dessutom tillhandahöll inte allmogen i Jämtland mer än tre hus till 

sina kyrkoherdar, medan rikets övriga bönder skulle hålla sju. Konsistoriet 

hänvisade dem dock att besvära sig hos Kungl. Maj:t i världsliga ärenden, för 

att sedan komma tillbaka med det som berörde kyrkan.718 Prästerna lydde 

uppmaningen, men i den kungliga resolution som utfärdades den 1 juli 1646 

 

714 Solbritt Hellström har i ett arbete belyst i vilken utsträckning det jämtländska prästerskapet började 

använda det svenska språket efter statsskiftet. Se fotnot 492 för en utförligare beskrivning av 

hennes undersökning. 

715 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 första punkten. 

716 Ett liknande mönster lyfter Jens Lerbom fram i en undersökning av det halländska prästerskapets 

agerande på riksdagar 1649 – 1719. Även prästerna i detta landskap besvärade sig främst över ma-

teriella intressen och förutsättningar, samtidigt som de ofta åberopade privilegier, lagar, förord-

ningar och sedvanerätt från den danska tiden. Se Jens Lerbom "Evighetens motsträviga målsmän? 

Hallands prästerskap på Sveriges riksdagar 1649 – 1719", Roskildefreden 350 år. Från danskt till 

svenskt kyrkoliv, red. Stig Alenäs, Lund 2008, sid. 115ff.  

717 Även prästerskapet i Halland använde sig av samma strategi i samband med deras övergång till 

Sverige 1645. Efter att först ha fått sina tidigare danska privilegier och villkor bekräftade, önskade 

prästerna samma ersättning vid begravning som utgick i Sverige. Detta avslogs med motiveringen 

att Kungl. Maj:t fann det skäligt att de skulle hålla sig vid gammal sedvana och det som kungen i 

Danmark föreskrivit. Se Rosén (1959) sid. 46f., men även Lerbom (2008) sid. 116f. 

718 Bromé (1954) sid. 30f.; Beltzén (1944) sid. 213ff. 
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avslogs besvären med motiveringen att detta inte hade varit brukligt under 

dansk-norsk tid. Dessutom skulle inga nya bördor läggas på allmogen förrän 

ärkebiskopen ordnat en visitation rörande kyrkoväsendet i landskapet.719 

Det fanns tydligen inte några långtgående ambitioner att likrikta de jämt-

ländska prästernas ekonomiska villkor, eller den lokala kyrkliga verksamhe-

ten i landskapet. Även i andra nyerövrade områden agerade centralmakten 

på ett liknande sätt. Enligt Stig Alenäs fick det gotländska prästerskapet be-

hålla sina gamla ceremonier och privilegier efter övergången till svenskt styre 

1645. I Halland som vid samma tillfälle tillföll Sverige på 30 år, fick också det 

mesta vara som före statsskiftet under de första decennierna. Även i Skåne-

landskapen som bytte statstillhörighet genom freden i Roskilde 1658 kan en-

ligt Alenäs ett liknande mönster ses. Det var först i början på 1680-talet som 

en kyrklig homogenisering på allvar påbörjades i det svenska riket som helhet. 

I Skånelandskapen skedde detta inledningsvis genom att det svenska språket 

skulle användas under gudstjänster och att vissa kyrkliga ceremonier anpas-

sades till 1686 års kyrkolag.720 En skillnad mellan Skånelandskapen och Jämt-

land, var således att den svenska överheten omedelbart efter Brömsebrofre-

den förordade en språklig förändring inom den jämtländska kyrkliga verk-

samheten. 

På samma sätt som sina ståndsbröder i Jämtland besvärade sig prästerska-

pet i Blekinge i huvudsak över ekonomiska villkor. Liksom allmogen i land-

skapet hade präster betalat halv skatt under dansk tid och i inlagor till kom-

missionen återkom kravet på detta. Rättigheter, privilegier och den tidigare 

danska ordningen, var således något som prästerskapet i Blekinge använde 

som argument när det förhandlade med överheten. Enligt Karl Bergman be-

mötte dock inte den Skånska kommissionen ständerna på samma sätt. Medan 

exempelvis bönder skulle vara nöjda och hålla sig till gällande ordning, upp-

visades ett annat förhållningssätt till präster. Dessa stod närmare överheten, 

vilket också medförde större möjligheter i samband med förhandlingar. I re-

lationen till den nya centralmakten var prästerskapets tidigare tillhörighet till 

det danska riket av underordnad betydelse, istället ställdes lojalitet, skicklig-

het och duglighet i förgrunden.721 

 

719 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 1/7 1646; Beltzén (1944) sid. 215f. 

720 Alenäs (2003) sid. 28ff., 85, 213ff. 

721 Karl Bergman "Präst, lokalsamhälle och statsmakt i det blekingska gränslandskapet vid 1600-talets 

slut", Roskildefreden 350 år. Från danskt till svenskt kyrkoliv, red. Stig Alenäs, Lund 2008 (b), sid. 77f., 

83f., (2002) sid. 252ff., 281, 313.  



 

203 

Det jämtländska prästerskapets önskemål att "kiörkiorna måge niuta de 

intrader och wilkor, som de under det danske Regementet hafft hafwa", fort-

satte under hela undersökningsperioden.722 Just detta citat kom från en reso-

lution som förmyndarregeringen utfärdade den 25 september 1668 som svar 

på prästernas besvärspunkter. Den förklarade i kungens namn att de senare 

skulle få behålla sina privilegier, samt att guvernören skulle hjälpa dem att få 

rätt i ärenden där de hade behandlats orättfärdigt.723 Även så sent som 1681 

åberopade prästerskapet privilegier den hade haft före landskapet lades un-

der svenskt styre. Detta skedde i samband med att Kungl. Maj:t utfärdade en 

förordning om lönevillkoren som var avsedd att skapa likformighet över hela 

riket.724 Prästerna vände sig omedelbart med sina klagomål till den kommis-

sion som för tillfället befann sig i Jämtland för att undersöka förutsättningar 

för indelningsverket. Dess ordförande, krigsrådet Baltzar Gyldenhoff, utfär-

dade en resolution där han försäkrade att de även fortsättningsvis skulle få 

behålla sina gamla privilegier, inkomster och underhåll.725 Trots att lokala vill-

kor och strukturer levde kvar i Jämtland under lång tid efter övergången till 

Sverige, införlivades dock den kyrkliga verksamheten redan i samband med 

statsskiftet på central och regional nivå utifrån förhållanden som rådde i det 

svenska riket. Landskapet lades under Härnösands stift, när dansk-norska 

präster avgick ersattes de oftast med personer som härstammade från angrän-

sande svenska kustområden och ungdomar från landskapet utbildades vid 

lärosäten inom rikets gränser.726 

Som framkommit tidigare hade nästan alla präster i Jämtland som valde 

att byta statstillhörighet 1645, i början av 1680-talet ersatts av personer från 

det svenska rikets ursprungliga område eller av dem som var födda i land-

skapet men utbildade vid svenska lärosäten.727 Trots att prästerskapet inte 

längre kunde räknas till kategorin före detta dansk-norska ämbetsmän eller 

undersåtar, fortsatte det att åberopa privilegier som hade funnits i landskapet 

före statsskiftet 1645. Detta visar att det från prästernas sida inte var frågan 

om att de hade en dansk eller norsk nationell identitet som gav upphov till 

dessa krav. Istället användes landskapets tidigare tillhörighet till det dansk-

norska riket som ett argument för att förhandla fram så fördelaktiga villkor 

 

722 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 25/9 1668 § 6. 

723 OKA vol. J:2 Kungl. Maj:ts resolution 25/9 1668 § 6. 

724 Bromé (1954) sid. 197. 

725 OKA vol. J:2 Kommissionens resolution 5/7 1681 § 1; Bromé (1954) sid. 197. 

726 Se kapitel Kyrklig förvaltning sid. 138ff. 

727 Se Tablå 2 sid. 149. 
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som möjligt. Prästerskapets agerande strider delvis mot Jonas Nordins tankar, 

att det existerade en uppfattning om en svenskhet värd att utveckla, bevara 

och befordra bland statsbärande samt litterata klasser under 1600- och 1700-

talen. Dessutom skulle dessa grupper ha haft en uttalad strävan att förmedla 

detta nationella budskap till samhällets lägre klasser.728 Det finns inget i detta 

material som visar att präster i Jämtland under 1600-talets senare del i egen-

skap av statsmaktens tjänare, hade en nationell svensk identitet som de för-

sökte främja. När nationella begrepp nyttjades var de främst kopplade till en 

interaktion med centralmakten i syfte att förhandla om ekonomiska villkor.  

Jämtländska präster under ofredsår 

Som tidigare nämnts förekom två krigsperioder mellan Sverige och Danmark-

Norge under andra halvan av 1600-talet som på ett eller annat sätt berörde 

Jämtland. I det som följer kommer prästernas agerande under dessa ofredsår 

att belysas. 

Krigsåren 1657 – 1660 

I samband med fejden 1657 – 1660 kom det jämtländska prästerskapets lojali-

tet mot den svenska överheten att sättas på prov för första gången sedan stats-

skiftet. Under dessa ofredsår var de flesta prästämbeten, åtminstone bland 

kyrkoherdar, fortfarande besatta av personer från det dansk-norska riket.729 

Centralmakten ansåg att dessa inte hade agerat som trogna ämbetsmän eller 

undersåtar, vilket medförde att det genomfördes en rannsakning på ett lands-

ting den 18 maj 1658. Protokollet visar att det liksom för allmogen var eden 

och dess förpliktelser som låg till grund för anklagelserna. Landshövdingen 

Johan Oxenstierna meddelade att 

 

"Hanss K. M:t misshageligen hafuer most förmärckia thet så wähl ande-

lige som wärdzlige ståndz perssoner under framfaarne feigdetijdh icke 

hafwa befunnidt sigh såsom Kongl. M:ts trogne och rättsinnige under-

såtere ägnadt och bordt haffwa, trogne emot dheras Konung och Crono, 

uthan tywär mere medh otroheetz påskijnande i åthskillige måttor 

wederwaridt, oachtandes dheras sworne eed och K. M:ts dhem bewiste 

nåder medh godha privilegier donationer och andra beneficier, huar-

före H:s K. M:ts willia och befallning är, att dher öfuer en pertinent 

 

728 Nordin (2000) sid. 444. 

729 Se Tablå 2 sid. 149. 
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rannsakning hållas skal och dher emot förwäntade resolution och för-

klaring H.K.M:t tillsändas."730 

 

Kyrkoherdar i nio socknar i Jämtland av totalt elva fick stå till svars för sitt 

agerande under kriget. I landstingsprotokollet nämns inte Hammerdal eller 

Revsund.731 I den första socknen fanns inte någon ordinarie kyrkoherde under 

kriget och i den senare avled prästen 1658, något som kan ha skett före ting-

et.732 Även gällande prästerna visar protokollet tydligt att invånare i ett gräns-

landskap ständigt riskerade repressalier under ofredsår. Enligt egen utsago 

hade större delen av dem uppträtt som trogna undersåtar och gjort allt som 

deras ed krävde, vilket hade medfört stora umbäranden. Exempelvis fram-

kommer att prosten Olof Drake från Brunflo, i samråd med underlagmannen 

och landsskrivaren, skrev till några socknar och uppmanade dem att "wara 

swenska cronan trogne och reessa sig fijenden till mootståndh".733 På grund 

av detta straffades Drake av fienden och hans egendom skulle ha varit i stor 

fara. Överheten underströk dock "att eedsworne undersåtere moste inthedt 

hålla swårt att wederwåga för sin konung och fädiernesslandh huss, egendom 

och hwad dhem tillkommer, så frampt dess eed fulgiöres skal."734 

Enligt landstingsprotokollet förklarade Herr Adam i Undersåker, att han 

inte hade någon kunskap om det dansk-norska anfallet förrän han vid återre-

san från ett landsting på Rödön mötte fiendens förtrupper i Alsen. Det var 

därför han inte hade informerat de svenska trupperna. För att bevisa detta 

erbjöd han sig att med ed befästa sin trohet till överheten.735 Inte heller Herr 

Erik på Rödön sade sig ha vetat om fiendens anfall förrän länsman fick order 

om att följa deras utsända till Vaplansbron. När han dessutom blev uppmärk-

sammad på att kyrkoherden i Offerdal redan hade underrättat skansen om de 

dansk-norska truppernas närvaro, fanns inget mer att göra. Men om han i 

förväg hade vetat om dessa fientliga aktiviteter skulle han gärna ha beaktat 

sin edsplikt och skyldighet.736 Slutligen hade Herr Hans i Lit enligt protokollet 

fått utstå stort lidande av fienden för sitt agerande. Han efterlevde prostens 

uppmaning och uppbådade allmogen till motstånd, vilket dock bara varade i 

 

730 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 1. 

731 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 2 – 9. 

732 Bygdén (1923:a) sid. 304f., (1925) sid. 154f. 

733 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 2. 

734 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 2. 

735 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 3. 

736 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 4. 
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två dagar. Dessutom skrev han ett brev till ryttmästare Haneman om fiendens 

intåg som hamnade i de senares händer. Artillerilöjtnanten Anders Kempe 

vittnade på landstinget att prästens berättelse var sann och att Herr Hans 

straffades av fienden.737 

Det var dock inte alla präster som kunde hävda att de hade efterlevt tro-

hetseden. Mot två av prästerna, Herr Jöns i Berg och Herr Hans i Ragunda, 

hade landshövdingen bevis i form av skrifter och vittnesmål rörande deras 

agerande. Protokollet visar att den första bland annat hade förolämpat kapten 

Harder, vilken var den svenska militärens sändebud för att informera den 

norske kommendanten om freden.738 I ett brev som kom till den svenska över-

hetens kännedom, framställde han dessutom kaptenen som en "swensk förrä-

dare, skiälm, spion och landlöpare, och att dhe norske inthet skole sättia troo 

till hwad han Harder hade till kundskap".739 Herr Jöns anklagades även för att 

ha pekat ut Olof Glad från Härjedalen som den svenska centralmaktens spion, 

vilket innebar att han tillfångatogs av dansk-norska trupper. Prästen nekade 

till anklagelserna, men länsmannen i Berg vittnade att "giemene hoopen så 

wäl danske som jempter wille så förmena när Oluff Glaa blef tillbaka hemp-

tadt att H. Jönss skulle thet hafwa practicerat."740 Även Herr Jöns tillfrågades 

varför han inte informerade svenska trupper om fiendens anfall. Det fram-

kommer i landstingsprotokollet att han inte hade haft någon kunskap om det-

ta förrän dansk-norska trupper hade intagit hans gård, samt att soldater som 

hade stationerats där hindrade honom från att underrätta den svenska militä-

ren. Trots bevisen nekade han till anklagelserna och bad om att inte påföras 

en otrohet som han aldrig begått.741 

Mot Herr Hans i Ragunda var anklagelsepunkterna ännu mer graverande. 

Omedelbart vid det dansk-norska anfallet hade han enligt protokollet hjälpt 

fienden. I en skrivelse daterad den 28 december 1657, erkände han den danska 

kungen som sin rätta herre som försvarade sina trogna undersåtar i Jämtland 

mot svensk träldom. Dessutom skulle han ha skrivit smädeskrifter angående 

svenska truppers misslyckande i krig och om det bristfälliga styret över Jämt-

land. Han nekade till att ha författat dessa, men landshövdingen ansåg sig ha 

bevis i form av hans egna skrifter och trovärdiga vittnesmål. Herr Hans 

 

 

737 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 5. 

738 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 7. 

739 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 7. 

740 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 7. 

741 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 7. 
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"medh gråt och tåhrar badh, att denna gången hans fehl öfuersees måge 

för hans höga ålder skul, klagandes att han af ålderdoms swagheet 

snart låter pennan uthföra thet honom utan någodt betänckiande i sin-

nedt faller."742 

 

Det framkommer inte i rannsakningsprotokollet från landstinget vilka straff 

som utdelades till dessa präster. Enligt Janrik Bromé fick dock Herr Jöns be-

hålla sin kyrkoherdetjänst i Berg, trots att domkapitlet i Härnösand skulle ha 

tvivlat på hans oskuld. Däremot blev Herr Hans överbevisad om sin otrohet 

och han blev avsatt från sitt ämbete på grund av majestätsbrott.743 Även om 

dessa två präster inte hade uppträtt som det anstod trogna undersåtar, tyder 

ändå rannsakningen på att majoriteten av dem hade efterlevt trohetsedens 

förpliktelser. 

Krigsåren 1676 – 1679 

När prästerna ställdes till svars för sitt agerande i samband med kriget 1676 – 

1679 kan liknande mönster som i den tidigare rannsakningen noteras. Även 

under denna räfst verkade det finnas en misstänksamhet mot prästerskapet 

generellt sett, något som gjorde att många fick redogöra för sina handlingar. 

I slutändan var det dock bara en av dem som fick stå till svars för sitt uppträ-

dande.744 I en undersökning av dessa ofredsår lyfter Janrik Bromé fram att 

general Sparre redan under den dansk-norska ockupationen av Jämtland ut-

tryckte sin misstänksamhet kring prästernas agerande. Sparre menade att 

många av dem inte hade varit sena att svära trohet till den dansk-norska över-

heten på det landsting som hölls på Frösön. I synnerhet nämner han prästen 

Olof Rahm från Ragunda, vilken senare dömdes för sina handlingar under 

kriget.745 Under rannsakningen påpekade landshövdingen Jacob Fleming att 

kungen visste att de jämtländska invånarna hade varit välvilligt inställda till 

fienden under kriget, vilket även gällde prästerskapet.746 En bidragande orsak 

till detta skulle enligt Fleming ha varit, att de flesta härstammade från det 

dansk-norska riket eller Jämtland och att nästan alla hade utbildats i Trond-

heim.747 Som framkommit tidigare hade landshövdingen rätt i antagandet att 

 

742 JFS vol. HI:2 Landsting 18/5 1658 § 8. 

743 Bromé (1954) sid. 123. 

744 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11 december 1677. 

745 Bromé (1915) sid. 53.  

746 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11 december 1677. 

747 Bromé (1915) sid. 72f. 
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en del präster var födda i Jämtland. I övrigt härstammade många av dem vid 

detta tillfälle från det svenska rikets ursprungliga områden och dessutom ha-

de flesta utbildats vid svenska lärosäten. Det sista gällde även präster som var 

födda i Jämtland.748 

Stora delar av prästerskapet fick stå till svars för sitt handlande vid en 

rannsakning. Detta visar återigen på svårigheterna med att leva och verka i 

ett gränsområde. Som tidigare nämnts var invånare i ett landskap som ofta 

erövrades under krig tvungna att anpassa sig till den rådande situationen. 

Svor de trohet till den som för närvarande hade kontroll kunde de undgå re-

pressalier och plundring. Att det ibland var nödvändigt att anamma denna 

överlevnadsstrategi framkommer i ett brev som fogden i Härjedalen skickade 

till Sparre. Där lät han bland annat påskina att prästerna där hade tvingats att 

underkasta sig den danska generalen.749 

Protokollet från rannsakningen i början av december 1677 visar att majori-

teten av prästerna ansåg sig ha gjort det som krävdes av trogna undersåtar. 

De skulle ha assisterat den svenska överheten så långt som det var möjligt. 

När det däremot gällde kyrkoherden Olof Rahm från Ragunda var situation-

en annorlunda. Gentemot honom fanns en mängd bevis för att han hade hjälpt 

den dansk-norska överheten, något som medförde att han ställdes till svars 

för sina handlingar. Enligt landshövdingen hade Rahm agerat opålitligt och 

falskt under ockupationen. Beslagtagna skrifter visade att han hade samarbe-

tat med och anhållit om den dansk-norska centralmaktens skydd. Dessutom 

åskådliggjorde ett antal brev som Rahm hade skrivit att han försökte övertala 

andra att uppträda svekfullt.750 Utifrån dessa anklagelser fängslades han i 

väntan på den tidigare nämnda rannsakningskommission som riksrådet, fält-

marskalk Henrik Horn och landshövding Fleming tillsatte i början av 1678. 

Den 3 maj 1678 utfärdade den Kungliga hovrätten en dom utifrån kommis-

sionens arbete. Den visar att ragundaprästen Rahm under det dansk-norska 

anfallet den 12 augusti 1677, förde sina ägodelar till Medelpad i samband med 

att han och hustrun flydde till Utanede. Efter detta återvände han dock till 

Jämtland för att anhålla om nåd och säkerhet för sig själv samt sin egendom. 

Detta mot att han svor trohet till den dansk-norska överheten. Enligt hovrätts-

domen försökte Olof Rahm därefter, både skriftligt och muntligt, övertala kol-

legan Hans Karlsson Bröms att också avlägga eden till den dansk-norska 

 

748 Se Tabell 5 och Tablå 2 sid. 146, 149. 

749 Bromé (1915) sid. 59. Brevet finns återgivet i Bromés artikel.  

750 GLL vol. A1:1 Protokoll från rannsakning 5 – 11 december 1677; Bromé (1915) sid. 73ff., (1954)     

sid. 438ff.  
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kungen. Ragundaprästen påpekade även att Isak Ingemarson i Bispgården 

kunde ge goda kunskaper om svenska truppers förehavanden i landskapet. 

Dessutom kunde han leverera brev till präster samt allmoge i Ångermanland 

och Medelpad om att de också skulle svära trohet till den dansk-norska över-

heten.751 Domen visar att Rahm hade erkänt att han även skickade brev från 

Fleming vidare till en dansk-norsk major, och att han lämnade falska uppgif-

ter om de dansk-norska styrkornas storlek till den svenska överheten. Olof 

Rahm medgav sina handlingar, men påpekade att han utfört dem av rädsla 

för fienden och för att rädda sin egendom. I hovrättsdomen framkommer ock-

så att ragundaprästen hade skrivit tre gånger till landshövdingen om fiendens 

aktiviteter i landskapet. Dessutom förmedlade han under de förra ofredsåren 

många goda kunskaper till den svenska centralmakten. Rahm bad dock om 

förlåtelse för de brott som han mot sin vilja hade begått.752 

Att förstå prästen Olof Rahms handlingar under krigen är komplicerat. I 

äldre historieskrivning har de jämtländska invånarnas agerande under krigs-

perioder främst tolkats utifrån att de kände sig som norrmän.753 Olof Rahm 

härstammade emellertid från Ramvik i Ångermanland och hade tidigare haft 

ett kyrkligt ämbete i Härnösand.754 Detta innebär att hans uppträdande inte 

passar in i de nationella tolkningsramar som tidigare har använts. Som fram-

kom ovan hade Rahm skickat brev till Fleming under dessa ofredsår, vilket 

troligtvis föranleddes av att han också ville ha en god relation med den svens-

ka centralmakten. Trots sina försök att stå på god fot med de båda nordiska 

överheterna blev ragundaprästen dömd till döden av hovrätten och han av-

rättades i maj 1678.755 Olov Rahms agerande och hans geografiska härkomst 

visar tydligt att en modern nationalistisk tolkningsram inte kan förklara rela-

tionen mellan invånare i gränsområden och överheter, speciellt inte under 

ofredsår. Jojan Vadenbrings diskussioner kring den patriotiska retorik som 

adelsmannen Jørgen Krabbe använde sig av när han anklagades för svek mot 

trohetseden, är även användbara för att tolka de jämtländska prästernas age-

rande. Dessutom framkommer att Rahm, liksom Krabbe, troligtvis handlade 

utifrån en strategi för att gynna sig själv och sin familj.756 

 

751 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678. 

752 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678. 

753 Se exempelvis Bromé (1915) sid. 70, 72f.  

754 Bygdén (1925) sid. 109f. 

755 GLL vol. DIIa:6 Dom från Kungliga hovrätten till landshövdingen Jacob Fleming 3/5 1678; Bromé 

(1915) sid. 77ff. 

756 Vadenbring (2006) sid. 167ff.  
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Olof Blomqvist belyser också nationell tillhörighet under tidigmodern tid 

i en undersökning av en rättegång 1717 där Fredrich Sahlgård åtalades för 

landsförräderi. Sahlgård var officer i den danska flottan och hade tillfångata-

gits under kriget. Det som låg till grund för anklagelserna var att han var född 

i Sverige, men under sin ungdom flyttat till Norge. Frågan i generalkrigsrätten 

var huruvida Sahlgård kunde räknas som en "swänsk man" eller inte. Enligt 

Blomqvist fanns det en enighet i rätten att nationell tillhörighet utgick från ett 

edsvuret samhällsfördrag mellan överhet och undersåtar. Däremot fanns en 

motsättning om det var hemvist eller födelseort som avgjorde om Sahlgård 

skulle ses som svensk. Krigsrätten menade att eden var kollektiv och förmed-

lades genom arv, något som innebar att orten där Sahlgård föddes blev avgör-

ande. Försvaret hävdade däremot att edsavläggelsen var individuell och upp-

stod genom fritt val, vilket medförde att inget förräderi hade begåtts. Enligt 

Blomqvist finns belägg för båda synsätten i den samtida debatten och att det 

utifrån ett statsbildningsperspektiv kan tolkas som en utveckling, där lojalitet-

en flyttades från kungen som individ till staten som institution.757 

 

Att prästerna tidigare hade varit dansk-norska ämbetsmän och att de flesta av 

dem kom från Danmark eller Norge, tycks inte ha gjort statsskiftet problema-

tiskt. Överenskommelsen i samband med freden och den rådande religiösa 

världsbilden där Guds vilja styrde, medförde att de kunde byta överhet och 

svära trohet till den svenska drottningen. Liksom för bönderna gjorde detta 

att prästerna gavs möjlighet att interagera med den nya centralmakten. De 

ville främst behålla villkor från dansk-norsk tid, vilket bemöttes med stor väl-

vilja. Även prästerna strävade efter att förhandla fram förmånliga ekonomis-

ka betingelser genom att åberopa olika privilegier som fanns i de båda nor-

diska statsbildningarna. När de rannsakades för sitt agerande under krigen 

var det trohetseden som låg till grund även för dem. Majoriteten hävdade 

dock att de hade varit trogna undersåtar som hjälpte sin edsvurna överhet. 

Den långtgående införlivningen av Jämtland på central och regional nivå 

fick således initialt inte samma genomslag lokalt. Bönder och präster interage-

rade kring ekonomiska förhållanden och de lyckades i stor utsträckning be-

hålla villkoren från dansk-norsk tid, ibland till och med förbättra dem med 

hänvisning till rådande privilegier i det svenska riket. Över tid tycks dock 

centralmakten ha stärkt sin ställning även på lokal nivå i Jämtland. För att mer 

ingående kunna belysa hur detta genomfördes kommer avslutningsvis det 

som utspelades på de jämtländska tingen att undersökas. 

 

757 Blomqvist (2018) sid. 391, 416ff. 
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Centralmakt och lokalsamhälle på tinget 

Kasper Kepsu lyfter fram att det i Ingermanland fanns ett motstånd bland 

bönder som kulminerade i mitten av 1680-talet, främst beroende på att den 

svenska centralmakten hade arrenderat ut gods som erhållits genom fjärde-

partsreduktionen. Denna skattearrendering ledde till ett ökat resursuttag och 

en tilltagande lokal kontroll. Allmogen använde sig både av legala och illegala 

metoder för att påverka sin situation. Det första handlade främst om att vända 

sig till centralmakten genom att skriva suppliker, medan det senare exempel-

vis innebar dagsverksstrejker, vägran att erlägga pålagor och mer vardagligt 

motstånd i form av maskning, flykt eller att leverera undermåliga produkter. 

Enligt Kepsu visar detta att relationen mellan allmoge och överhet i Inger-

manland baserade sig på förhandling och han benämner den svenska staten 

som en förhandlande militärstat. Samhället var således organiserat för att till-

godose militära behov, men centralmakten var tvungen att förhandla när re-

surser skulle utvinnas. Denna icke-institutionella interaktion var extra viktig 

i Ingermanland då provinsens undersåtar saknade riksdagsrepresentation.758 

För att mer i detalj kunna undersöka hur införlivning respektive allmän 

statsbildning påverkade det jämtländska lokalsamhället och dess invånare, 

kommer en kronologisk undersökning av verksamheten på tingen att genom-

föras från 1647 fram till mitten av 1680-talet. Detta kommer att ske med hjälp 

av domböcker från tre lokala ting i Jämtland. För att upptäcka likheter och 

skillnader mellan ett erövrat landskap och ett som tillhörde det svenska rikets 

ursprungliga territorium, ska även en komparation med Njurunda tingslag i 

Medelpad utföras. Detta ger också en möjlighet att analysera huruvida rums-

liga förankringar och kollektiva föreställningar skiljde sig åt i dessa två typer 

av områden. Som nämndes i inledningskapitlet kommer tingsprotokollen att 

undersökas genom en traditionell dombokskategorisering, vilket beror på att 

den systematisering som har använts för centrala och regionala källor inte på 

ett adekvat sätt fångar upp händelser på lokal nivå. Det som framkommer på 

tingen kring det jämtländska lokalsamhällets relation till den svenska central-

makten, kommer dock att diskuteras samt relateras till kategoriseringar och 

resultat från tidigare delundersökningar. 

Lokala ting mellan 1647 – 1685 

När protokollen klassificeras är målsättningen att se helheten i varje ärende 

och inte fokusera allt för mycket på detaljer. Trots detta är det svårt att i vissa 

 

758 Kepsu (2014) sid. 294ff., 307ff. 
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fall bestämma till vilken underkategori de ska föras, speciellt rörande Civilmål. 

Exempelvis innehåller Skulder och affärsuppgörelser, Jordägande, Arvsärenden 

samt Egenmäktigt förfarande ofta någon typ av ägande till jord. Det stora antal 

tingsprotokoll som undersöks medför att tillförlitliga slutsatser ändå kan dras. 

Samtidigt kan vissa ärenden utmynna i flera förseelser. Till exempel finns fall 

där sedlighetsbrott beskrivs, men när resolutionen presenteras döms personer 

för att ha uteblivit från tinget. Detta kategoriseras både i Brottmål/sedlighet och 

Brottmål/domstolsbrott. 

När Jämtland 1645 hamnade under en ny överhet fortsatte tingsverksam-

heten som vanligt, med den skillnaden att svensk lag skulle användas.759 Det 

finns inte några protokoll bevarade från 1646, men den 24 april samma år 

uppmanade landshövdingen Hans Strijk fogden att utlysa ting från predik-

stolarna. Under rubriken Ankommitth i Länstyrelsen i Härnösands läns diari-

um för 1646, står angivet att det exempelvis hölls laga ting i Revsund den 10 

juni 1646, i Oviken den 15 juni samt i Lits prästgård den 9 – 10 juni med bönder 

från både Hammerdal och Lit.760 Under rubriken Affgångeth står dessutom no-

terat för de senare datumen att "Huad för tinget passerade, uthwijsar dombo-

ken."761 I de jämtländska tingslagen som ska undersökas hölls från 1647 till 

slutet av 1660-talet mestadels ett ting årligen, men under enstaka år var det 

både vår- och höstting. Från 1670-talets början genomfördes mer frekvent två 

ting varje år och från slutet av detta decennium var detta mer regel än undan-

tag. Under åren 1657 och 1672 finns enligt de digitala textutgåvorna inga pro-

tokoll att uppbringa, vare sig i originaldomböcker eller i renovationer. Dess-

utom saknas enstaka år i varje tingslag. I Njurunda varierade antal ting mellan 

ett till tre årligen fram till 1670-talet, medan det därefter oftast hölls vår- och 

höstting. I detta tingslag saknas protokoll från 1647, 1676, 1677 och 1678, men 

de tre sista har belysts med hjälp av renovationer.762 

Under de nästan fyra decennier som genomgången berör avhandlades 615 

ärenden på tinget i Undersåker, 718 i Hammerdal och 777 stycken i Revsund. 

I Tabell 10 framkommer att Civilmål dominerar i alla tingslag med nästan 60 

procent av totala antalet ärenden, Brottmål förekommer i drygt 30 procent, 

medan Uppmaningar och information från centralmakten behandlas i ungefär tio 

procent. Tabell 11 visar att det skedde stora förändringar över tid, både i antal 

 

759 Se kapitel Rättslig förvaltning sid 134ff. 

760 LHL vol. AII:1 fol. 47, vol. B I:1 fol. 22, 23, 27. 

761 LHL vol. B I:1 fol. 27. 

762 Tingsprotokoll för Njurunda. 1. Ur Medelpads domböcker 1609 – 1672, 2. Ur Medelpads domböcker 1673 – 

1699, red. Algot Hellbom, Stockholm 1982 – 1983 (NTD), sid. 356f. 
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och fördelning mellan kategorier. Antal ärenden ökar under delperioderna, 

från första till sista har de mer än fördubblats i alla tingslag. Trots att det finns 

variationer mellan tingen kan vissa generella mönster ses. Civilmål förekom-

mer mest frekvent i de jämtländska tingslagen under alla delperioder. Noter-

bart är att den jämfört med övriga huvudkategorier procentuellt sett sjunker 

markant mellan åren 1656 – 1665. I absoluta tal mer än fördubblas dock ären-

den rörande Civilmål från första till sista delperioden. 

 

TABELL 10. Ärenden på ting i Jämtland och Medelpad 1646 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%). 

 Undersåker Hammerdal Revsund Njurunda 

 N % N % N % N % 

Civilmål  357 58 412 57 444 57 683 64 

Brottmål 202 33 223 31 275 35 242 23 

Uppmaningar och 

information från CM  

56 9 83 12 58 7 140 13 

Totalt 615 100 718 100 777 100 1065 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan 

inte alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 

(1989); Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649 – 1690 (2013); Hammerdals tingslags 

domboksprotokoll 1649 – 1690 (2010); Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649 – 1700 

(2011); Tingsprotokoll för Njurunda (1982, 1983). 

 

I Tabell 11 framkommer också att antal Brottmål ökar procentuellt sett un-

der delperioden 1656 – 1665, för att sedan minska något under den senare 

delen av undersökningsperioden. Även i denna kategori är ökningen av antal 

ärenden i absoluta tal markant från första till sista perioden. Uppmaningar och 

information från centralmakten, slutligen, visar ett liknande mönster som Brott-

mål med en tydlig ökning under den andra delperioden, både i absoluta tal 

och i procent. Efter denna uppgång sjunker antalet procentuellt sett under de 

två sista perioderna. I absoluta tal avhandlas denna kategori i betydligt färre 

ärenden under alla delperioder jämfört med övriga två huvudkategorier. 

I en undersökning som bland annat belyser hur centralmakten stärkte sin 

ställning i lokalsamhället under 1600-talet, har Marja Taussi Sjöberg utgått 

från tinget i Njurunda. Hon kategoriserar ärendena på ett liknande sätt som i 

denna undersökning och trots att hon använder en annan periodindelning, 

nämligen 1610-, 1640- och 1680-talen, styrker hennes genomgång det mönster 
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som beskrivs nedan.763 Ärenden som dryftades i Njurunda var betydligt fler 

jämfört med enskilda jämtländska tingslag, närmare bestämt 1065 stycken. 

 

763 Taussi Sjöberg (1996) sid. 38ff., 219. 

Tabell 11. Ärenden på ting i Jämtland och Medelpad 1646 – 1685 

under olika delperioder, absoluta tal (N) och procent (%). 

 1646 – 1655 1656 – 1665 1666 – 1675 1676 – 1685 

Undersåker: N % N % N % N % 

Civilmål 55 57 35 41 126 59 141 64 

Brottmål 35 36 34 40 69 33 64 29 

Uppmaningar och 

information från CM 

6 6 16 19 17 8 17 8 

Totalt 96 100 85 100 212 100 222 100 

Hammerdal:         

Civilmål 68 70 54 45 127 53 163 62 

Brottmål 21 22 42 35 80 33 80 31 

Uppmaningar och 

information från CM 

8 8 24 20 32 13 19 7 

Totalt 97 100 120 100 239 100 262 100 

Revsund:         

Civilmål 66 61 69 49 148 58 161 59 

Brottmål 33 31 52 37 96 38 94 34 

Uppmaningar och 

information från CM 

9 8 20 14 9 4 20 7 

Totalt 108 100 141 100 253 100 275 100 

Njurunda:         

Civilmål 105 53 154 67 190 63 234 70 

Brottmål  75 38 62 27 67 22 38 11 

Uppmaningar och 

information från CM 

20 10 14 6 45 15 61 18 

Totalt 200 100 230 100 302 100 333 100 

Anmärkning:  Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källor:  Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); 

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649 – 1690 (2013); Hammerdals tingslags domboks-

protokoll 1649 – 1690 (2010); Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649 – 1700 (2011); Tings-

protokoll för Njurunda (1982, 1983). 
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Tabell 10 visar att även i Njurunda dominerar Civilmål med 64 procent av 

ärendena. Brottmål förekommer inte lika frekvent som i Jämtland, medan Upp-

maningar och information från centralmakten är mer vanligt förekommande. 

Även i Njurunda är Civilmål den huvudkategori som förekommer mest 

frekvent under alla delperioder. I detta tingslag ökar den dock procentuellt 

sett mellan 1656 – 1665, medan den minskar i Jämtland. I absoluta tal mer än 

fördubblas Civilmål även i Njurunda från första till sista perioden. Brottmål 

uppvisar ett helt annat mönster än i de jämtländska tingslagen. Istället för ett 

ökande antal under delperioden 1656 – 1665 som i Jämtland, sjunker ärendena 

i Njurunda från första till sista delperioden. I Uppmaningar och information från 

centralmakten, slutligen, sker en markant ökning med början under den tredje 

perioden, både i absoluta tal och procentuellt. I de tre jämtländska tingslagen 

inträffar däremot uppgången under den andra delperioden, för att sedan pro-

centuellt sett sjunka igen. Denna nedgång är dock inte lika tydlig i absoluta 

tal, utan antal ärenden är tämligen konstant under de tre sista perioderna. 

Den kvantitativa genomgången av tingsverksamheten i Jämtland visar att 

det skedde förändringar i ärendestrukturen på tingen, speciellt 1656 – 1665. 

Under denna period sjönk civilrättsliga ärenden, medan brottmål ökade och 

centralmaktens inblandning på tingen blev allt tydligare. Som framkommit 

tidigare vidtog den svenska centralmakten ett antal införlivningsåtgärder på 

central och regional nivå för att göra Jämtland till en del av riket. Däremot 

genomfördes inga större förändringar initialt gällande lokala strukturer eller 

invånarnas privilegier. Över tid stärkte dock överheten sin ställning även på 

lokal nivå i Jämtland. Detta drabbade dock inte bara det erövrade landskapet, 

utan en liknande centraliseringspolitik bedrevs mot alla områden som var en 

del av Sverige. Var det denna politik som medförde att relationen på lokal 

nivå förändrades, eller påverkade fortfarande specifika åtgärder som vidtogs 

för att införliva Jämtland. 

För att undersöka den lokala relationen mellan överhet och lokalsamhälle 

kommer innehållet i domböckerna att analyseras närmare i det som följer. In-

nan detta sker ska dock knektar och officerares medverkan på tingen granskas. 

Som framkommit tidigare i detta arbete ökade den militära närvaron i Jämt-

land över tid, speciellt efter ofredsåren 1657 – 1660.764 Detta bör ha medfört att 

soldater blev allt mer involverade i lokala konflikter i landskapet och därav 

mer delaktiga på tingen. 

 

764 Se kapitel Militärväsendet sid. 151ff.  
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Militär närvaro på tinget 

I samband med kategoriseringen noterades även i vilken utsträckning militä-

ra personer deltog som kärande, svarande eller vittne på tingen. Som Tabell 

12 visar kan en påfallande skillnad ses i Jämtland från första till sista delperi-

oden, både i Civilmål och Brottmål. I den första kategorin förekom soldater en-

dast i två ärenden under åren 1647 – 1655. Detta ökade sedan markant under 

varje delperiod och mellan 1676 – 1685 deltog militärer på något sätt i 82 ären-

den. Inom Brottmål förekom soldater på tingen mer frekvent redan under den 

första delperioden, nämligen i elva olika rättsfall. Precis som i civila mål öka-

de närvaron och under den sista delperioden medverkade militärer i 95 brott-

mål på de jämtländska tingen.765 

 

Tabell 12. Militär närvaro som kärande, svarande eller vittne på 

ting i Jämtland och Medelpad 1646 – 1685. 

Undersåker: 1646 – 1655  1656 – 1665  1666 – 1675  1676 – 1685  

Civilmål - 8 14 22 

Brottmål 3 10 20 27 

Hammerdal:     

Civilmål - 6 18 38 

Brottmål 1 15 24 35 

Revsund:     

Civilmål 2 7 15 22 

Brottmål 7 11 26 33 

Njurunda:     

Civilmål 5 9 4 16 

Brottmål  9 9 7 6 

Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); Unders-

åkers tingslags domboksprotokoll 1649 – 1690 (2013); Hammerdals tingslags dom-

boksprotokoll 1649 – 1690 (2010); Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649 – 1700 

(2011); Tingsprotokoll för Njurunda (1982, 1983). 

 

Det militära deltagandet på tinget i Njurunda uppvisar däremot ett annat 

mönster. Under den första delperioden deltog soldater mer frekvent jämfört 

 

765 I en undersökning om kriminalitet i Jämtland under 1500- och 1600-talen utifrån saköreslängder, 

noterar Per Sörlin att en avsevärd del av bötesbelagda personer efter 1645 var soldater. Se Sörlin 

(2004) sid. 143.  
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med Jämtland, de förekom i fjorton fall i båda kategorierna tillsammans. Den 

stora skillnaden är att det inte skedde någon markant ökning av militärens 

närvaro på ting i Njurunda under följande delperioder. Deras medverkan var 

på samma, förhållandevis låga, nivå under resterande årtionden. En uppgång 

kan dock noteras inom Civilmål under den sista delperioden.766  

Den ökade militära närvaron i Jämtland efter krigen 1657 – 1660 gjorde 

stort avtryck i lokalsamhället. Soldater blev allt mer involverade i civila tvister 

och i ärenden av brottslig karaktär, men berodde den ovan noterade föränd-

ringen i ärendestrukturen på de jämtländska tingen enbart på detta? 

Civilmål 

Civilmål på tingen i Jämtland dominerades i stor utsträckning av Fast egendom 

och Anhållan om köp av fast egendom.767 Under den första delperioden kan dessa 

ärenden kopplas till en av de viktigaste åtgärderna som vidtogs i samband 

med införlivningen av Jämtland, nämligen att allmogen återfick odalrätten.768 

Som nämnts tidigare var detta ett viktigt ideologiskt beslut som visade att den 

svenska centralmakten var en nådig och tillitsfull överhet som värnade om 

sina nya undersåtar. Möjligheten att återfå den förlorade odalrätten medförde 

en stor aktivitet på tingen. Exempelvis klagade en änka i Görvik över en halv 

gård och rätten beslutade att "enkian Chatrins egen erffwe odels jord beståen-

des uthi 1 mäling 1 ½ stång, dömes henne, effter hennes K. M:ts nådiga Resol. 

niutha och behålla.”769 Under hösttinget 1650 kärade Olof Eriksson i Fagerdal 

över sin odals- och modersjord i Månsgården, vilken han tilldömdes efter 

drottningens resolution.770 Även Pähr Pålson från Flatnor, bosatt i Timrå, Me-

delpad, besvärade sig över en jordegendom, närmare bestämt hustruns odal-

jord som hade konfiskerats under förra fejden. I resolutionen slogs det fast att 

gården skulle återfås då den hade blivit förverkad på grund av att dess bru-

kare hade bistått den svenska kronan under den förra fejden.771 

 

766 Värt att notera är att Njurunda var en kustsocken som låg inom den så kallade strandmilen, vilket 

innebar att bönderna hade ett ständigt båtmanshåll där de skulle hålla och underhålla en båtsman. 

Se Östergren (1977) sid. 56. Detta innebar att allmogen i Njurunda och Jämtland var underkastade 

liknande förutsättningar till slutet av 1650-talet.    

767 Se Tabell 13, 15, 17, Bilaga 5. 

768 Se ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 24/12 1645 fjärde punkten. 

769 HTD 29/11 1647 § 11. 

770 HTD 26/11 1650 § 6. 

771 JDL IV 1647 – 1648 sid. 51, Revsund 14 – 15/4 1648 § 13. 
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I en undersökning av vilka normer som styrde olika gruppers positioner 

och möjligheter att agera på 1600-talets landsbygd, använder Anna Hansen 

också domböcker från Jämtland. I den del där hon utreder vilka som hade 

kontroll över lokalsamhällets resurser, framkommer den febrila aktivitet som 

rådde i Jämtland mellan 1645 – 1650 kring jordöverlåtelser. Under dessa år 

krävde många bönder med hjälp av drottningens resolution, att åter komma 

i besittning av jord som deras förfäder hade brukat före räfsten 1613. Detta 

var en besvärlig process då många gårdar hade bytt brukare ett flertal gånger, 

något som gjorde det svårt att slå fast vem som var den rätta ägaren. Dessut-

om hade de som odlat jorden som kronobönder rätt till ersättning för förbätt-

ringar och för bygselavgiften, det vill säga den pålaga som hade betalats till 

den dansk-norska centralmakten vid tillträdet.772               

Som Tabell 12 visar fick en ökad militär närvaro i samband med krigen 

1657 – 1660, även genomslag i Civilärenden på tingen i Jämtland.773 Ärendety-

perna Fast egendom och Anhållan om köp av fast egendom förekom frekvent un-

der hela undersökningsperioden, vilket delvis finner sin förklaring i ökningen 

av soldater. Bland annat blev befäl tilldelade kronogårdar och genom detta 

hamnade de i olika spörsmål med landskapets övriga invånare.774 Även i de 

ärenden som behandlade Avtal och skulder gör det militära etablerandet av-

tryck. Dessa ökade markant från den andra delperioden, det vill säga 1656 – 

1665, och de avhandlade främst underhåll av de trupper som hade statione-

rats i Jämtland.775 Lokalsamhällets resurser användes således i allt större ut-

sträckning till att försörja soldater. Detta bidrog bland annat till att det upp-

stod tvister mellan främst allmoge och militär, men även mellan övriga invå-

nare i lokalsamhället.776 Exempelvis ville änkan Märit Åkesdotter i Unders-

åker bli ersatt av Hans Larsson och Simon Jonsson för att hon hade betalat lön 

till soldaten Jöns.777 I Revsund slog rätten fast att Pehr Olufsson i Grimnäs 

skulle erlägga den del av ersättningen han var skyldig soldaten Oluf Olsson 

 

772 Hansen (2006) sid. 178f. 

773 Se även Tabell 13, 15, 17, Bilaga 5. 

774 Se exempelvis HTD 7 – 8/4 1682 § 6, 16 – 17/4 1683 § 13; UTD 3/11 1673 § 16. 

775 Se Tabell 13, 15, 17, Bilaga 5. 

776 Att konflikter kring centralmaktens resursuttag i stor utsträckning tycks ha utspelats på lokal nivå 

mellan lokalsamhällets olika aktörer, lyfter Per Sörlin fram i sin undersökning av sockenskrivare i 

Jämtland under 1600-talets senare del. Dessa lokalt valda förtroendemän var involverade i insam-

landet av skatter, vilket innebar schismer med andra förtroendevalda, enskilda bönder, länsmän, 

fogden och militärer. Enligt Sörlin medförde detta att många tvister kring resurser utspelades inom 

det jämtländska lokalsamhället, istället för att invånarna interagerade mot den lokala förvaltningen 

eller fogden. Se Sörlin (2014), sid. 35, 42, 48, 54. 

777 UTD 10/11 1679 § 5. 
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och på ett ting i Hammerdal krävde Per Eriksson i Sikås, å sin döde sons väg-

nar, den del av knektpengarna som saknades.778 

Att det var viktigt för den svenska centralmakten att kontrollera det jämt-

ländska resursuttaget, framkom tydligt när införlivandet av landskapet belys-

tes i tidigare kapitel. Initialt genomfördes det inte några strukturella föränd-

ringar kring skatteuttaget och invånarna fick i stor utsträckning behålla sina 

tidigare villkor. På de lokala tingen ökade dock ärendetypen Resurser över tid, 

med en tydlig början mellan 1656 – 1665.779 Detta indikerar att så länge det 

jämtländska lokalsamhället fick behålla sina tidigare dansk-norska villkor, 

uppstod inte några större konflikter kring skatter. I samband med att central-

makten stärkte sin ställning i Jämtland, bland annat genom det militära eta-

blerandet, ökade ärenden kring resursuttaget. Detta ska dock inte tolkas som 

att invånarna tredskades genom att vägra utgöra pålagor, utan det som be-

handlades på tingen berörde främst lokala tvister kring fördelning av olika 

resurser. Det jämtländska lokalsamhället polemiserade frekvent kring vilka 

som hade bidragit till gäst- och skjutsning, ersättning för dessa, samt hur un-

derhåll av vägar, broar och färjor skulle fördelas. Den militära närvaron i 

landskapet tycks alltså ha inneburit större krav på att lokalsamhället skulle 

bidra till transporter. Exempelvis dryftades 1647 de gäst- och skjutsningar 

som allmogen i Hammerdal hade hjälpt militären med under det senaste kri-

get. Boende i Stugun ville ha ersättning av bönder i Hammerdal för de på-

frestningar som skjutsandet innebar. De senare påstod dock att de också hade 

transporterat militären och påpekade att även bönder i Offerdal samt Alsen 

var ålagda att hjälpa till. Ärendet remitterades slutligen till landstinget.780 Det 

framkommer således ett mönster där resursuttag i Jämtland inte bara innebar 

protester mot den svenska överheten. Det bidrog även till att konflikter upp-

stod mellan olika aktörer i lokalsamhället.781 

Liknande tvister fortsatte att avhandlas i alla tingslag under hela under-

sökningsperioden. De till och med ökade i slutet av perioden, framför allt i 

Revsund där Resurser förekom frekvent under de tre sista delperioderna.782 En 

orsak till detta kan vara att tingslaget gränsade mot Medelpad, vilket tillhörde 

det svenska rikets ursprungliga område. Transporter till och från Jämtland 

passerade i stor utsträckning denna del av landskapet, något som medförde 

 

778 RTD 15 – 16/12 1670 § 12; HTD 24/3 1673 § 10. 

779 Se Tabell 13, 15, 17, Bilaga 5.  

780 HTD 29/11 1647 § 2. Se även HTD 29/11 1655 § 5, 26/11 1666 § 11 för liknande ärende. 

781 Se fotnot 776. 

782 Se exempelvis RTD 14/8 1658 § 3, 14/12 1659 § 2, 13 – 14/12 1669 § 16, 1/5 1677 § 7, 19-20/3 1678 § 4. 
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många betungande uppgifter för bönderna. Gäst- och skjutsningar var dock 

inte enbart något som militären krävde, utan allmogen skulle även hjälpa ex-

empelvis gästgivare och bistå länsmän vid insamlandet av olika skatter.783 Nå-

got som fortsättningsvis också tarvade uppmärksamhet på tingen var det un-

derhåll som krävdes av vägar, broar och färjor. Detta dels för att uppfylla cen-

tralmaktens behov av bättre kommunikationer i landskapet, men även för att 

tillgodose böndernas eget resande. I många ärenden, speciellt i Revsund, 

dryftades huruvida landskapets invånare hade bidragit till att bygga och un-

derhålla transportvägar eller inte.784    

Egenmäktigt förfarande ökade på de jämtländska tingen över tid och ären-

dena visar tydligt hur det jämtländska lokalsamhället tillfördes ytterligare en 

gruppering, nämligen militära personer.785 I protokollen framkommer att per-

soner tvistade kring egendom som hade använts på ett egenmäktigt sätt eller 

tillfogats någon typ av åverkan. Exempelvis lånades eller nyttjades verktyg, 

kläder och husgeråd som sedan inte återlämnades i tid eller hade åsamkats 

skada. I andra fall hade lösgående djur förstört grödor, eller så skördade bön-

der hö som andra ansåg sig ha rätt till.786 I ett stort antal ärenden, speciellt i 

slutet av undersökningsperioden, var soldater part i denna typ av tvister.787 

Det var dessutom ofta militära personer som klagade på allmogen och inte 

tvärt om. Exempelvis krävde korpralen Hendrich Bly ett skadestånd av Oloff 

Olsson i Wijken för att den senare använt ett felaktigt inställt besman vid för-

säljning av gods. Löjtnanten Larss Halss ansåg att Kerstin Påhlsdotter i Romo 

inkräktade på hans jord och korpralen Jakob Slemback beklagade sig över att 

Hans Israelssons boskap hade skadat hans råg.788 

En jämförelse med Njurunda visar på både likheter och skillnader mellan 

Medelpad och Jämtland. Även i detta tingslag var i huvudsak Fast egendom 

och Anhållan om köp av fast egendom förhärskande. Under den första delperio-

den var de dock inte lika dominerande som på jämtländska ting.789 Bortsett 

 

783 Se exempelvis UTD 21/4 1673 § 3; HTD 7/1 1678 § 17 b; RTD 15 – 16/12 1670 § 6. 

784 Se exempelvis UTD 15/10 1661 § 6, 5 – 6/12 1683 § 3; HTD 23 – 24/11 1683 § 11; RTD 6/9 1652 § 6, 

14/8 1658 § 7, 15 – 16/12 1670 § 21, 29 – 30/1 1674 § 2.   

785 Se Tabell 13, 15, 17, Bilaga 5. 

786 Se exempelvis RTD 24 – 26/5 1682 § 5, 6, 11/11 1682 § 6,11; HTD 24/11 1679 § 2b, 3, 7 – 8/4 1682 § 4; 

UTD 4 – 7/5 1681 § 2, 5-6/12 1683 § 9. 

787 Se exempelvis UTD 21/10 1680 § 1, 23/4 1684 § 7, 13 – 14/10 1685 § 12; HTD 22/11 1678 § 8, 10, 24/11 

1679 § 2b, 3, 26/11 1680 § 3. 

788 Se exempelvis UTD 22 – 23/10 1669 § 2, 23/4 1684 § 7; HTD 26/11 1667 § 11, 27, 24/11 1679 § 2b; RTD 

8/12 1667 § 13, 14, 7-8/12 1685 § 7.   

789 Se Tabell 19, Bilaga 5. 
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från odalrätten behandlade egendomsärenden i Njurunda i stor utsträckning 

samma saker som i Jämtland. Även i det första uppbjöd bönder frekvent jord-

lotter eller hemman i syfte att säkerställa sitt ägande över dem.790 Precis som 

på jämtländska ting avhandlades också en stor mängd tvister där allmogen i 

Njurunda agerade mot grannar gällande olika egendomar, allt från fiskerät-

tigheter till nyttjande av fäbodställen.791 

En skillnad jämfört med tingen i Jämtland är att ärenden rörande Civilmål 

i Njurunda spreds över ett större antal underkategorier redan från början. Re-

surser, Egenmäktigt förfarande samt Skulder och affärsuppgörelser var frekvent fö-

rekommande redan under den första delperioden.792 Innehållet i nämnda ka-

tegorier avvek dock inte från jämtländska ting. Exempelvis diskuterade bön-

der i Njurunda fördelning av olika jordskatter, ersättning för skjutsar, egen-

dom som hade använts på ett felaktigt sätt, betalning till drängar och pigor, 

samt underhåll av båtsmän.793 Den ökade militära närvaron som märktes på 

tingen i Jämtland uppträdde inte i Njurunda. Förutom en liten uppgång mel-

lan 1656 – 1665 förekom soldater bara sporadiskt i det senare tingslaget.794 En 

av de viktigaste orsakerna till detta torde vara att Medelpad inte längre var 

ett gränsområde mot Danmark-Norge, vilket medförde att det inte fanns sam-

ma behov som i Jämtland att stationera trupper där. Dessutom var bönderna 

i Njurunda ålagda ett ständigt båtmanshåll och inte underkastade årliga ut-

skrivningar, något som också kan ha påverkat antalet militärer som var knut-

na till tingslaget.795 

Då de åtgärder som vidtogs för att överta styret av Jämtland i huvudsak 

utspelades på central och regional nivå, påverkades inte ärenden på tingen 

som berörde Civilmål i någon större utsträckning. Det är endast den aktivitet 

som återlämnandet av odalrätten skapade som kan kopplas till införlivningen 

av det erövrade landskapet. Något som däremot framkommer tydligt, är hur 

det militära etablerande som påbörjades i samband med ofredsåren 1657 – 

1660 gjorde ett stort avtryck på tingen. Detta kan ses som en införlivningsåt-

gärd för att förbättra kontrollen över ett tämligen nyerövrat område, speciellt 

då invånarna i Jämtland blev anklagade för ett svekfullt uppträdande under 

 

790 Se exempelvis NTD 7 – 8/12 1646 § 40, 26/4 1652 § 16. 

791 NTD 4/4 1646 § 15, 14 – 15/3 1656 § 1, 10-11/4 1662 § 2. 

792 Se Tabell 19, Bilaga 5. 

793 Se exempelvis NTD 6/5 1649 § 5, 8/11 1650 § 5, 6, 26/4 1652 § 25, 6/5 1653 § 1, 3/4 1654 § 5, 28/11 1659 

§ 47, 10/5 1661 § 23, 14/11 1661 § 26, 10 – 11/4 1662 § 11, 13 – 14/3 1663 § 8, 7/4 1673 § 12, 27/11 1677 § 

6, 8, 12/3 1678 § 1, 8/3 1681 § 2, 10/11 1682 § 4, 14/4 1684 § 4, 2/4 1685 § 12. 

794 Se Tabell 12 sid 216. 

795 Angående båtmanshållet i Medelpad, se Östergren (1977) sid. 56. 
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denna krigsperiod. Över tid måste dock militärens närvaro i landskapet också 

kopplas till den svenska centralmaktens ambitioner att stärkte sin ställning i 

ett område som gränsade mot ärkefienden Danmark-Norge. Att det som ut-

spelades i Civilmål mestadels var reaktioner på en allmän centraliseringspoli-

tik, blir tydligt genom att ärenden på tingen i Njurunda i stor utsträckning 

behandlade samma saker som i Jämtland. 

Brottmål 

Precis som inom Civilmål innebar den växande militära kadern i Jämtland att 

soldater blev ett allt vanligare inslag på tingen när brottsfall avhandlades. 

Detta kan främst ses inom Våld och konflikter, Tillgrepp och Sedlighet. Ärenden 

som berörde den första kategorin uppvisar ett disparat mönster i de tre tings-

lagen, men den gemensamma nämnaren är att allt fler soldater blev stämda 

inför tinget för att ha varit delaktiga i olika våldsbrott.796 Militära personer, 

speciellt dragoner och ryttare, blev ofta anklagade för att ha brukat våld eller 

begått övergrepp mot civila invånare i Jämtland, men även mot varandra. I 

Revsund klagade kyrkoherde Alstadium att kapten Anrep efter en gudstjänst, 

som han dessutom uteblev från, råkade i handgemäng när han övernattade 

hos honom. Nästan tio år senare uppgav kyrkoherden att fänrik Wentzlou 

hade förtalat och överfallit honom vid ett bröllop.797 På tinget i Undersåker 

dömdes dragonen Nils Hwessing för våld med ett yxskaft mot Jöns Nilsson, 

dragonen Hans Persson Målare i Hammerdal beklagade sig över att ryttaren 

Anders Larsson Flink hade huggit honom med en värja och Hans Israelsson i 

Håxås besvärade sig över att korpral Jakob Slemback hade misshandlat hans 

hustru.798 Till skillnad från Civilmål/Egenmäktigt förfarande, var det vanligare 

när det handlade om våld eller övergrepp att soldater var svarande och inte 

kärande på tingen. Det var dock inte enbart militära personer som var inblan-

dade i våldsbrott eller konflikter, utan även övriga invånare bråkade med var-

andra.799 Trots att våld förekom mellan grupperingar i Jämtland och att delar 

av den militära kadern kom från andra områden, både inom och utom det 

svenska riket, finns det inte något i protokollen som tyder på att konflikterna 

skulle ha uppstått på grund av härkomst. 

 

796 Se Tabell 14, 16, 18, Bilaga 5.  

797 RTD 10/10 1673, 2 – 3/12 1681. 

798 UTD 18/10 1666 § 3; HTD 26/11 1665 § 11, 26/11 1666 § 10. 

799 Se exempelvis HTD 29/11 1658 § 11, 28/11 1660 § 1, 26/11 1666 § 16, 26 – 27/11 1669 § 3, 24/11 1673    

§ 15, 23/11 1675 § 10, 7 – 8/4 1682 § 3, 23 – 24/11 1683 § 14; UTD 18/10 1666 § 6; RTD 14/8 1658 § 10, 

15 – 16/12 1670 § 13. 
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Även de brottmål som behandlade Tillgrepp visar att det militära etable-

randet från slutet av 1650-talet gjorde stort avtryck i det jämtländska lokal-

samhället. I Hammerdals tingslag beskyllde ryttaren Anders Blink en bonde 

i Håxås för stöld av mat, ryttaren Henrik Eliasson berättade att Erik Persson 

Grefwe hade tagit en riksdaler ur ett par byxor när de övernattade på samma 

ställe och löjtnant Curij klagade att grannen Olof Olofsson gjorde intrång på 

hans hemman.800 Samma mönster fanns även i de andra tingslagen där ryttare, 

dragoner och befäl på olika sätt hamnade i konflikt med allmogen.801 Liksom 

inom Civilmål/Egenmäktigt förfarande, var det vanligt att militärer i ärenden rö-

rande Tillgrepp klagade på hur allmogen agerade mot dem. Det var dock inte 

bara soldater som ställdes inför tinget för denna typ av förseelse. Under hela 

undersökningsperioden utdömdes straff när övriga invånare i landskapet ex-

empelvis utnyttjade åkermark och fiskevatten utan besittningsrätt, gjorde 

skada på skogsallmänningar och älggropar, när kreatur trampade ned slåtter, 

samt när husgeråd, verktyg, mat och kläder stals.802 Trots att antal ärenden 

om Sedlighet varierade mellan olika tingslag och delperioder, framkommer 

tydligt hur den svenska överheten och kyrkan försökte att stävja människors 

leverne.803 Liksom i Våld och konflikter samt Tillgrepp uppvisar denna kategori 

ett ökat deltagande av militärer. Fram till slutet av 1650-talet var det framför 

allt civila kvinnor och män på den jämtländska landsbygden som hade sexu-

ellt umgänge med varandra, trots att de ännu inte hade ingått äktenskap eller 

var gifta med någon annan.804 Över tid fortsatte stävjandet av osedligt leverne, 

men med skillnaden att soldater i allt större utsträckning stod till svars.805 

Som framkommit tidigare i denna undersökning, exempelvis i landshöv-

dingens korrespondens samt i allmogens besvärspunkter, var resurser viktigt 

när Jämtland skulle införlivas och bli en del av Sverige. Initialt strävade cen-

tralmakten efter att kontrollera och använda landskapets skatter, medan in-

vånarna försökte förhandla fram fördelaktiga skattemässiga villkor. Kampen 

om resurser blev omedelbart synlig på de jämtländska tingen och relativt ofta 

 

800 HTD 27/11 1663 § 10, 26/11 1667 § 23, 21/6 1680 § 7b. 

801 Se exempelvis RTD 2/11 1663 § 5; UTD 2/10 1667 § 20, 3/11 1673 § 17. 

802 Se exempelvis HTD 28/11 1653 § 5, 26/11 1664 § 4, 24/11 1676 § 7, 7/1 1678 § 4 – 6, 9-10; RTD 19/9 

1660 § 13, 7/4 1662 § 8, 9/10 1673 § 5; UTD 27/9 1662 § 6, 18/9 1663 § 9, 5 – 6/12 1683 § 12. 

803 Se Tabell 14, 16, 18, Bilaga 5. 

804 Se exempelvis HTD 28/11 1648 § 4, 5, 26/11 1650 § 2, 30/11 1652 § 8b, 27/11 1656 § 1, 28/11 1659 § 9; 

UTD 4/12 1651 § 4, 5, 12/12 1653 § 7 – 10, 17/12 1655 § 2. 

805 Se exempelvis HTD 15/4 1662 § 1, 26/11 1664 § 5, 10, 26/11 1665 § 13, 7/1 1678 § 7, 11, 24/11 1679 § 

10c, 21/6 1680 § 1, 2; UTD 27/9 1662 § 5, 18/9 1663 § 8, 15, 9/11 1664 § 1, 25/10 1675 § 10, 5/11 1678      

§ 2 – 4; RTD 11/10 1664 § 2, 11/12 1665 § 3, 4, 23, 15 – 16/10 1684 § 2, 14, 20/3 1685 § 3. 
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under undersökningsperioden straffades invånare för att de inte hade erlagt 

diverse pålagor. Brott rörande Skatter och pålagor, dryftades i sex till tjugotvå 

procent av det totala antalet brottmål under olika delperioder och det är svårt 

att utläsa ett tydligt mönster.806 Invånare bestraffades bland annat för att de 

inte utgjorde resurser eller dagsverken. Det handlade främst om underhåll av 

vägar, men även olika jordskatter, kyrkotionden samt gäst- och skjutsningar. 

Exempelvis vägrade en bonde i Hammerdals tingslag att transportera borg-

mästaren Sven Eriksson när han skulle köpa renar till kronan, trots att han 

hade ett skjutsbrev från landshövdingen. Några bönder från byar i Revsund 

bötfälldes för att ha försummat vägbyggandet och i Undersåker sakfälldes 

Anders i Berge för att han gömde några skylar korn i samband med betalning 

av tionden.807 Att de jämtländska undersåtarna tredskades mot den svenska 

överheten bör dock inte övertolkas, vanligtvis fanns ett motstånd från lokal-

samhället att utgöra de resurser som centralmakten försökte utvinna.808 

I Hammerdal och Revsund skedde en ökning i absoluta tal beträffande 

Skatter och pålagor under mittenperioderna, vilket var något som sammanföll 

med den tilltagande militära närvaron i landskapet.809 Generellt sett var det 

som dryftades under senare delperioder i stor utsträckning detsamma som 

under de första åren. Människor dömdes för att de inte byggde och reparera-

de vägar, bidrog till skjutsandet eller betalade sina skatter.810 Den ökade akti-

vitet som uppstod på tinget i Revsund kan, som tidigare nämnts, främst kopp-

las till den upptrappade militära verksamheten i Jämtland, vilket innebar att 

tingslaget geografiskt blev en viktig genomfartsled. Detta blev betungande 

för bönderna och den största delen av ärendena kom därför att beröra gäst-

giveri, skjutshåll samt underhåll och byggnationer av vägar. Det påpekades 

frekvent från både fogde och länsmän, att gästgivare inte efterlevde gästgivar-

förordningen och att allmogen ofta uteblev när den skulle ställa upp med 

skjutshästar.811 Dessutom framhöll befallningsmannen, brofogden, gästgivare 

och nämndemän vid olika tillfällen, att bönder inte skötte vägar och broar i 

 

806 Se Tabell 14, 16, 18, Bilaga 5. 

807 HTD 28/11 1648 § 6; RTD 13/12 1651 § 2; UTD 4/12 1651 § 1. Se även UTD 7/3 1649 § 3, 7/6 1651 § 1, 

12/12 1653 § 5; RTD 24/9 1653 § 2, 9/5 1654 § 1, 3, 12/10 1654 § 1. 

808 Se exempelvis Taussi Sjöberg (1996) sid. 36f.; Lerbom (2003:a) sid. 230. 

809 Se Tabell 16, 18, Bilaga 5. 

810 HTD 24/3 1673 § 2, 24/11 1673 § 2, 3, 25 – 27/11 1674 § 2, 23/11 1675 § 5, 7/1 1678 § 18, 27/5 1679 § 2, 

24/11 1679 § 1; UTD 20 – 21/10 1670 § 1, 10/4 1676 § 8.   

811 Se exempelvis RTD 7/4 1662 § 4, 5, 11/10 1664 § 12, 13 – 14/12 1669 § 9, 15-16/12 1670 § 2, 29-30/1 

1674 § 7, 9/12 1675 § 6, 4/12 1676 § 4. 
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den utsträckning de var pålagda, vilket de frekvent straffades för.812 Under 

senare delperioder blev det också allt vanligare både i Hammerdal och Rev-

sund att den förfördelade parten var en militär person, som inte hade fått de 

resurser bönder var ålagda att utgöra eller utföra.813 

Det är svårt att utläsa i tingsprotokollen vad tredskandet kring resurser 

berodde på, men vissa ärenden pekar mot att lokalsamhället hade svårt att 

erlägga uppbörden på grund av bristande ekonomiska förutsättningar. På ett 

landsting i mars 1648 lyfte fogden fram att många jämtländska bönder var 

oförmögna att betala sina skatter.814 Att det i stor utsträckning var försörjning 

av militären som låg bakom centralmaktens krav på resurser, visar en rann-

sakning där bönder från några tingslag i Jämtland anklagades för en skattere-

volt. Den 29 maj 1655 hölls en räfst i Brunflo länsmansgård på order av Kungl. 

Maj:t och landshövdingen. Protokollet visar att fogden Nils Larsson Warg i 

Härjedalen, underlagmannen Peder Classon Broman, arklimästaren Anders 

Pedersson Kempe och ingenjören Peder Clarman, tillsammans med sex läns-

män från Jämtland, satt i nämnden. Att landstingsmän inte medverkade som 

nämndemän torde ha berott på anklagelsen att det hade genomförts hemliga 

landsting. Bönderna hävdade att deras syfte med att träffas hade varit att 

 

"skrifua befallningsmannen til, begiera dilation, och at han för dem en 

supplication till höga öfuerheeten om förskoningh medh Cronans 

uthlagor stella will, och detta för deras fatigdom skull, sampt stora 

beswär de medh knechtarnas uthordning hade."815 

 

I samband med detta hade Hans Larsson anklagat fogden för att ta ut mer 

skatt än han hade rätt till, något han sedermera erkände hade sagts i vredes-

mod. Några personer, bland annat nämnde Hans Larsson, bedömdes dock ha 

agerat felaktigt och rannsakningen ställdes under överhetens resolution.816 I 

en skrivelse som kungen skrev till landshövdingen Johan Oxenstierna den 31 

juli 1655, framkommer att de som hade medverkat i denna skatterevolt böt-

fälldes och att liknande beteende skulle stävjas i framtiden. Förutom böter 

 

812 Se exempelvis RTD 8/12 1667 § 8, 15 – 16/12 1670 § 3, 29-30/1 1674 § 8, 9/12 1675 § 1. 

813 Se exempelvis HTD 24/11 1679 § 1, 19/10 1681 § 6; RTD 18/5 1676 § 12, 4/12 1676 § 4, 10/12 1679 § 13, 

20/3 1685 § 7. 

814 ES vol. 2 Landsting 3 – 4/3 1648 § 2. 

815 Rannsakning öfuer allmogens i Jemtland upplåpp emot Cronones Räntors infodrande, Handlingar rörande 

före detta danska provinser. Bohuslän och Jämtland, vol. 628. 

816 Rannsakning öfuer allmogens i Jemtland upplåpp emot Cronones Räntors infodrande, Handlingar rörande 

före detta danska provinser. Bohuslän och Jämtland, vol. 628. 
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kunde detta enligt kungen ske genom att fogden och andra lokala ämbetsmän 

behandlade allmogen hövligt och med förnuft.817 

Även i brott mot Stadgor och påbud framkommer de jämtländska invånar-

nas tredskande. Under alla delperioder dryftades ärenden där centralmaktens 

olika föreskrifter inte efterlevdes.818 Handel och jakt var viktiga aktiviteter för 

hushållens ekonomi, vilket troligtvis innebar att landskapets invånare ibland 

tvingades att bryta mot gällande förordningar.819 Ett stort antal straffades för 

att de jagade under olovlig tid eller utan tillstånd. Exempelvis dödade Mickill 

och Jon i Ottsjö en älg under förbjuden tid, i Hammerdal dömdes Olof i Sol-

berg för att ha använt en jaktgrop på kronojord och Michael Andhersson från 

Hemsjö i Revsunds tingslag fälldes för att ha dödat älgar under otillåten tid.820 

Den vanligaste förseelsen gällande handel var att invånare förde in tobak från 

Norge som de sedan sålde. Bland annat dömdes länsman Mårten Teet och 

Nils i Bredgård i Hammerdals tingslag för att de fraktade tobak från Norge, 

vilket var ett brott som också Peder Gotsson från Kalls socken, Undersåker, 

bötfälldes för.821 

Det var av stor betydelse för både lokalsamhälle och centralmakt att invå-

nare deltog på tingen, vilket förklarar viljan att stävja frånvaro. Om det var 

många som närvarade ökade beslutens legitimitet och medvetenheten om rå-

dande ordning stärktes. Överheten använde dessutom tingen som informa-

tionskanal, något som också gjorde det angeläget att minimera frånvaron. 

Detta framkom bland annat i Revsund 1674 då ett stort antal personer bötfäll-

des för att de hade uteblivit. Fogden påpekade att han på grund av detta inte 

kunde publicera ankomna skrivelser från Kungl. Maj:t.822 Domstolsbrott före-

kom frekvent under alla perioder och det vanligaste ärenden var att personer, 

både soldater och civila, dömdes för att inte ha närvarat vid tinget som käran-

de, svarande eller vittne.823 I Revsund bötfälldes exempelvis Matz Persson, 

 

817 RR vol. B:301 Till landshövdingen greve Johan Oxenstierna om upploppet av sju tingslag i Jämtland 

31/7 1655 

818 Se Tabell 14, 16, 18, Bilaga 5. 

819 Olof Holm lyfter fram Jämtland som ett perifert och marginaliserat område under denna tidsperi-

od, där invånarna var tvungna att ha en diversifierad försörjningsgrund för att kunna överleva. Se 

Holm 2011. 

820 UTD 4/12 1651 § 3; HTD 25 – 27/11 1674 § 15; RTD 9/3 1668 § 1. Se även UTD 17/10 1671 § 4, 8/11 

1676 §3; HTD 28/11 1659 § 5, 6, 17, 22/11 1661 § 6, 25 – 27/11 1674 § 22, 23; RTD 9/5 1654 § 5. 

821 HTD 27/11 1663 § 7; UTD 4/11 1681 § 18. Se även UTD 6/11 1665 § 3; HTD 24/11 1673 § 16, 17; RTD 

2/11 1663 § 24. 

822 RTD 11 – 12/12 1674 § 7. 

823 Se Tabell 14, 16, 18, Bilaga 5. 
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Knuth Nielsson och Seger Olufsson för att ha varit svarslösa, det vill säga från-

varande i ett jaktbrottsärende, ryttaren Jon Bengtsson i Hammerdal deltog in-

te på tinget trots att han stämts för storböndagsbrott och i Undersåker fick 

Joon Olofsson böter för att han inte inställde sig rörande ett lönskaläge.824 Of-

tast angavs inte någon orsak till varför personer var frånvarande, men i en-

staka fall nämns att de hade varit på bröllop, satt hemma utan laga förfall eller 

hade rymt till Norge.825 Kasper Kepsu lyfter fram att bönder i Ingermanland 

använde sig av att provinsen var ett gränsområde. Detta öppnade upp för ett 

mer aktivt motstånd från allmogen då möjligheter till flykt gjorde det lättare 

att undvika överhetens repressalier. Dessutom innebar närhet till en gräns ett 

latent hot om rymning om skattetrycket blev för högt.826 

Brottmål på tinget i Njurunda minskade under hela undersökningsperio-

den, vilket avvek från de jämtländska tingslagen. I de senare omfattade denna 

ärendetyp runt 30 procent under alla delperioder, med en tydlig uppgång 

mellan 1656 – 1665.827 Det var samma typ av brott som begicks i alla tingslag 

oavsett landskap. Även i Njurunda var våld mellan invånare i lokalsamhället 

vanligt och ibland var även båtsmän involverade.828 Skillnaden var dock att 

militärer uppträdde redan under den första delperioden i detta tingslag, för 

att sedan nästan helt försvinna. I Jämtland ökade däremot soldaters deltagan-

de i Våld och konflikter markant från slutet av 1650-talet och framåt.829 Brott som 

berörde Tillgrepp förekom frekvent under alla delperioder i Njurunda. I abso-

luta tal halverades dock antalet från den första till den sista perioden, medan 

de hade en ökande trend i Jämtland.830 Även i denna kategori var det samma 

typ av ärenden i de båda landskapen, men med den skillnaden att militära 

personer var nästan helt osynliga i det medelpadska tingslaget. Istället var det 

 

824 RTD 9/5 1654 § 6; HTD 25 – 26/11 1670 § 5; UTD 5 – 6/12 1684 § 16. Se även RTD 24/5 1653 § 8, 19/9 

1660 § 12, 11 – 12/12 1674 § 7; HTD 28/11 1659 § 7, 26 – 27/11 1669 § 2; UTD 21/4 1673 § 2, 17/10 1671 

§ 4. 

825 RTD 2/11 1663 § 14, 8/12 1667 § 5; UTD 15/10 1661 § 4. 

826 Kepsu (2014) sid. 298, 302. 

827 Se Tabell 10, 11 sid. 213, 214. 

828 Se exempelvis NTD 3/2 1646 § 6, 1/12 1651 § 33, 26/4 1652 § 17, 13/11 1652 § 31, 6/6 1653 § 4 – 6, 9/11 

1654 § 11, 12, 16, 23/11 1655 § 2 – 4, 13 – 14/3 1663 § 4, 7/4 1673 § 24. 

829 Se Tabell 12 sid. 216. Som nämndes i fotnot 766 var bönder i Njurunda ålagda ett ständigt 

båtmanshåll, vilket innebar att allmogen i Njurunda och i Jämtland var underkastade samma 

förutsättningar fram till slutet av 1650-talet. Medan alla socknar i Medelpad lades under 

båtsmanshåll i början på 1660-talet, skulle bönderna i Jämtland istället underhålla de militära 

trupper som i allt större utsträckning stationerades i landskapet. Se Östergren 1977 sid. 63 samt 

under kapitel Militärväsendet sid. 151ff. i denna undersökning. 

830 Se Tabell 14, 16, 18, 20, Bilaga 5. 
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lokalsamhällets övriga invånare som dömdes för stöld av spannmål, hö, fiske-

redskap och oxar, för att löst springande svin, hästar och kor vållade skada, 

att ett hägn brunnit upp vid svedjande, samt att en fäbod nyttjades utan till-

stånd.831 

Sedlighet behandlades inte lika frekvent i Njurunda som i Jämtland, men 

brottstypen ökade under alla delperioder.832 Innehållsmässigt var det sexuellt 

beteende som hor, mökränkning och lönskaläge som stävjades även i Medel-

pad.833 Liksom i tidigare nämnda brottskategorier var den stora skillnaden 

jämfört med jämtländska tingslag att det inte skedde någon ökning av militä-

rer som bötfälldes. Även i Njurunda ställdes dock enstaka soldater inför rätta 

för sedlighetsbrott.834 Brott mot Skatter och pålagor var också vanligt förekom-

mande i Njurunda. Det skedde dessutom en uppgång i absoluta tal under 

mittenperioderna, precis som i Hammerdal och Revsund.835 Innehållet visar 

att invånare i Medelpad tredskades mot resursuttaget på ett liknande sätt som 

i Jämtland. Exempelvis utreddes och bötfälldes bönders ovilja att betala jord- 

eller naturaskatter, att de inte utförde sitt skjutshåll och att vägunderhåll inte 

genomfördes i den utsträckning de blivit ålagda.836 Trots likheterna finns även 

här en skillnad, nämligen att konflikterna inte hade samma koppling till un-

derhåll av en militär kader. 

Gällande Stadgor och påbud förekom denna brottmålskategori mer frekvent 

i Njurunda i början av undersökningsperioden än i jämtländska tingslag, för 

att sedan minska under kommande delperioder.837 Dessa ärenden handlade i 

stor utsträckning om att invånare rannsakades och dömdes för att ha brutit 

mot centralmaktens påbud om handel. Bönder i Njurunda sålde oxar, korn 

och tobak på ett sätt som bröt mot gällande förordningar.838 En orsak till att 

centralmakten på ett helt annat sätt än i Jämtland stävjade handel i Medelpad, 

 

831 NTD 3/2 1646 § 5, 14, 8/11 1648 § 6, 8/11 1650 § 3, 5/4 1651 § 24, 1/12 1651 § 30, 15/11 1652 § 33, 40, 

9/11 1654 § 18. 

832 Se Tabell 14, 16, 18, 20, Bilaga 5. 

833 Se exempelvis NTD 8/11 1650 § 4, 21 – 22/11 1656 § 19, 26/1 1658 § 16, 21/6 1669 § 8, 18/9 1679 § 6, 

22/11 1680 § 15. 

834 Se exempelvis NTD 11/11 1681 § 4, 14/4 1684 § 19. 

835 Se Tabell 16, 18, 20, Bilaga 5. 

836 Se exempelvis NTD 3/2 1646 § 8, 15/11 1652 § 37, 26/1 1658 § 5, 28/6 1658 § 23, 18/4 1659 § 12, 29/3 

1660 § 9, 14/11 1661 § 34, 37, 23/4 1666 § 2, 19/11 1666 § 15, 15 – 16/11 1667 § 15, 21/6 1669 § 7, 3/4 

1671 § 26, 25 – 26/10 1671 § 1, 9, 21/6 1675 § 14, 27/11 1677 § 10, 24/4 1682 § 11.  

837 Se Tabell 14, 16, 18, 20, Bilaga 5. 

838 Se exempelvis NTD 8/11 1648 § 1 – 5, 7, 8/11 1650 § 10, 5/4 1651 § 10, 14/11 1661 § 29, 24/11 1663        

§ 21 – 23, 11/6 1664 § 4 – 5, 17/11 1664 § 25.   
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var med stor säkerhet närheten till Sundsvall och den tull som skulle påföras 

i samband vid försäljning i städer. Allmogen anklagades exempelvis för att 

ha brutit mot stadsprivilegier genom att inte betala tull på oxar och för att den 

inte sökt sig till Sundsvalls marknad.839 I de tre jämtländska tingslagen före-

kom stävjande av olovlig jakt frekvent, vilket saknades helt i Njurunda. Det 

enda som liknar dessa ärenden var när fogden anklagade bönder i några byar 

för att de fiskade i strid mot Kungl. Maj:ts förordning.840 I kategorin Domstols-

brott, slutligen, finns ingen större skillnad vare sig i antal eller i innehåll mel-

lan de två landskapen.841 Även i Njurunda handlade dessa brott främst om 

personer som var stämda inför tinget som kärande, svarande eller vittne, men 

uteblev.842 

Ärenden på tingen som berörde Brottmål, visar att relationen mellan den 

svenska centralmakten och invånarna i det erövrade Jämtland inte var opro-

blematisk. I fall som berörde resursuttaget samt stadgor och påbud dömdes 

invånarna under hela undersökningsperioden för olika brott. Detta tredskan-

de skulle kunna tolkas som protester från lokalsamhället i ett erövrat land-

skap mot de införlivningsåtgärder som vidtogs. Vid en jämförelse med Njur-

unda blir dock detta antagande tveksamt. Även i det medelpadska tingslaget 

dömdes invånare för att inte ha efterlevt överhetens vilja och intentioner. En 

rimligare slutsats blir således att det som utspelades på tingen i Jämtland, men 

även i Medelpad, var konsekvenser av en politik där den svenska centralmak-

ten försökte stärka sin ställning lokalt i alla områden den styrde. 

Något som framkommer tydligt i framförallt olika brottsärenden på tingen, 

men även inom Civilmål, är den lokala påverkan som det militära etablerandet 

i samband med krigen 1657 – 1660 hade. Som nämnts tidigare kan detta initialt 

tolkas som en införlivningsåtgärd för att förbättra kontrollen över ett nyligen 

erövrat område. Över tid måste dock den militära närvaron istället kopplas 

till en allmän statsbildning. Att det inte fanns samma behov av att förlägga 

militär i Medelpad, torde främst ha berott på att landskapet inte längre var ett 

gränsområde mot Danmark-Norge. 

 

839 NTD 8/11 1648 § 1. 

840 NTD 14/11 1673 § 10. 

841 Se Tabell 14, 16, 18, 20, Bilaga 5. 

842 Se exempelvis NTD 8/11 1648 § 9, 20/11 1649 § 27, 8/11 1650 § 1, 6/6 1653 § 11, 7/4 1673 § 21, 6/11 

1675 § 8, 26/3 1683 § 6. 
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Uppmaningar och information från centralmakten 

I cirka vart tionde ärende sett till hela undersökningsperioden använde över-

heten tingen för att informera och uppmana de jämtländska invånarna. Precis 

som i Brottmål skedde en markant ökning mellan  1656 – 1665.843 Dessa ären-

den nedtecknades inte på samma sätt under undersökningsperioden. Initialt 

redovisades oftast varje enskild kungörelse i en egen paragraf, medan ett stort 

antal skrivelser sammanfördes i en och samma under senare delperioder. Det 

som dock med säkerhet kan konstateras är att det sker en ökning av ärenden 

från den första till den andra delperioden. Det är också ett rimligt antagande 

att detta mönster fortsatte över tid då många skrivelser protokollfördes i sam-

ma paragraf under senare perioder. Frågan är om centralmaktens mer aktiva 

användande av tingen var en konsekvens av införlivningen av Jämtland, eller 

om detta även var en del av en allmän centraliseringspolitik. 

Den svenska överhetens närvaro på de jämtländska tingen under åren ef-

ter statsskiftet, visar tydligt hur den med hjälp av uppmaningar och frågor 

försökte etablera kontroll över det erövrade landskapet. Exempelvis skulle de 

nya undersåtarna efterleva förordningar, fullfölja sina förpliktelser och se till 

att den militär som var stationerad på Frösö skans försörjdes. Bönder i Ham-

merdals tingslag tillfrågades ett flertal gånger hur byggandet av vägar fort-

löpte och befallningsmannen "förmante allmogen medh fliijtt att de byggia sin 

allmenne landz wägh, widh plicht som lagh förmår."844 I Revsund uppmana-

de fogden att bönderna skulle erlägga årets skatter, men även innestående 

utlagor från föregående år. Dessutom berörde några ärenden resurser som 

skulle levereras till garnisonen vid Frösö skans. Bland annat ställdes en fråga 

till allmogen i Hammerdal om den ville leverera tionden till garnisonen i korn, 

eller om den istället ville betala med pengar.845 Överheten var även intresse-

rad av att få reda på vilka husmän, gärningskarlar och bondsöner som bedrev 

handel, samt vilka drängar som tjänade för halv eller full lön. Denna lista skul-

le prästen skriva under, besegla och skicka till centralmakten. Dessutom för-

manades allmogen i Revsund om legofolkets resande ur landskapet och i Un-

dersåker tillfrågades undersåtarna om de hade efterlevt Kungl. Maj:ts pla-

kat.846 

 

843 Se Tabell 10, 11 sid. 213, 214. 

844 HTD 26/11 1650 § 1. Se även 29/11 1647 § 4, 28/11 1654 § 1. 

845 RTD 6/9 1652 § 2; HTD 29/11 1647 § 12. 

846 HTD 28/11 1648 § 3; RTD 6/9 1652 § 5; UTD 12/12 1653 § 1.  
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Mellan 1656 – 1665 skedde således en tydlig uppgång i alla tre tingslag 

gällande Uppmaningar och information från centralmakten.847 Även under dessa 

år fortsatte centralmakten främst att komma med uppmaningar till allmogen 

om utlagor och andra skyldigheter.848 Förutom denna typ av ärenden tillkom 

under perioden även uppläsning av resolutioner, brev och plakat. Vid tinget 

i Hammerdal 1659 förkunnades bland annat hovrättens resolution angående 

lönskaläge, medan det i Undersåkers tingslag 1662 tillkännagavs ett antal 

plakat från Kungl. Maj:t rörande allt från att förrymda soldater skulle benådas 

till att inga pengar fick föras bort från det svenska riket.849 Under hösttinget i 

Hammerdal 1658 var tolvmännen även tvungna att lova 

 

"medh upprächte finger, att de wår allernådigste Herre och Konungh 

sampt Sweriges chronos gagn och nytta sökia, och ther the kunna för-

nimma några hemblige stämplingar wore å färde, sådant dess landz-

höfdinger och befallningzmän i tijdh tillkiänna gifwa, och effter yther-

sta förmågo att aff hielpa."850 

 

En orsak till att uppmaningen kom vid detta tillfälle, torde vara de krig mellan 

Sverige och Danmark-Norge som delvis hade utspelats i Jämtland och som 

ledde till att invånarna anklagades för ett svekfullt uppträdande.851 Trots att 

lokalsamhället fortfarande påmindes om sina skyldigheter tillkom ett annat 

inslag under denna delperiod. I allt större utsträckning började centralmakten 

att förmedla olika förordningar och plakat, vilket var av stor betydelse för att 

skapa en enhetligare svensk stat. 

Procentuellt sett sjönk antalet ärenden markant under de två sista delperi-

oderna, men i absoluta tal behöll de ungefär samma nivå.852 Som påpekades 

ovan nedtecknades flera skrivelser från centralmakten i samma paragraf i slu-

tet av undersökningsperioden. Detta gör det rimligt att anta att överhetens 

kommunikation via tingen inte minskade. Under periodens senare del avtog 

allmänna förmaningar kring utlagor samt skyldigheter, och istället bestod 

 

847 Se Tabell 11 sid. 214. 

848 Se exempelvis HTD 27/11 1656 § 3 – 4, RTD 1/8 1656 § 2. 

849 HTD 28/11 1659 § 2 – 3; UTD 27/9 1662 § 1 – 4. 

850 HTD 29/11 1658 § 1. 

851 Se kapitlen Jämtländska bönder under ofredsår sid. 186ff., samt Jämtländska präster under ofredsår sid. 

204ff. 

852 Se Tabell 11 sid. 214. 
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majoriteten av resolutioner, plakat eller brev från olika centrala aktörer.853 Nå-

got som fortsatte var dock befallningar till länsmän och tolvmän att de skulle 

tillkännage alla saker som bröt mot Kungl. Maj:ts resolutioner.854 Att tinget 

var en viktig informationskanal för centralmakten gentemot invånarna i Jämt-

land kan noteras i ingressen på 1674-års vårting i Hammerdal. Där stod att 

dessa "puncter ähre för allmogen på hwart laga tingh i landet oplässne och 

medh flijt förmahnte, wid laga plicht tilgiörandes dhem effterkomma och full-

borda”.855  

Njurunda tingslag uppvisar ett liknande mönster som tingen i Jämtland 

gällande Uppmaningar och information från centralmakten. Även där förekom en 

markant ökning av antal ärenden, men den skedde under senare delen av 

undersökningsperioden och inte mellan 1656 – 1665 som på jämtländska 

ting.856 Även Marja Taussi Sjöberg lyfter fram att centralmakten stärkte sin roll 

på tinget i Njurunda under 1600-talet. Hon påpekar att fogden fick en allt vik-

tigare position som överhetens representant, bland annat genom att se till att 

kungliga förordningar blev upplästa, fråga allmogen om saker som var av in-

tresse för överheten och genom att hålla uppsikt över bönder, fjärdingsmän 

samt nämnden.857 Taussi Sjöberg slår fast att "Statens expansionspolitik och 

centraliseringssträvanden märktes alltså mycket tydligt på häradstinget, som 

också var en av de viktigaste kanalerna för att genomföra denna politik."858 

Det som avhandlades på tinget i Njurunda under den första delperioden 

påvisar delvis ett annat mönster än i Jämtland, så till vida att centralmakten 

var mer aktiv och konkret i sitt agerande. År 1646 förekom ett flertal ärenden 

där lokala ämbets- och förtroendemän i Njurunda, det vill säga länsman, tolv-

män, sexmän och fjärdingsmän, förmanades att de måste efterleva sina för-

pliktelser. Exempelvis påmindes nämndemän om den ed de hade avlagt och 

fjärdingsmän blev tillsagda att ha kontroll över om olika utlagor hade erlagts, 

vilket var något som tydligen hade försummats. Två personer utsågs för att 

hjälpa länsman att hålla efter tredskandet, sexmän fick avlägga ed att de inte 

hade undanhållit eller felräknat tionden,859 och fjärdingsmän 

 

853 Se exempelvis HTD 1674 § 2 – 12; UTD 10/4 1676 § 2, 23/6 1679 § 1, 4/11 1681 § 1; RTD 17 – 18/6 1681 

§ 1. 

854 HTD 26/11 1666 § 1; RTD 7 – 8/12 1666 § 2. 

855 HTD 1674 ingressen. 

856 Se Tabell 11 sid. 214.  

857 Taussi Sjöberg (1996) sid. 52ff. 

858 Taussi Sjöberg (1996) sid. 58. 

859 NTD 3/2 1646 § 2 – 3, 7, 20/11 1649 § 24. 
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 "giorde sin Edh å Lagboken, att de hafua inge Saker fördolt som gudh 

och lagen är emodt, såsom och welaktat Daniel Bertilsson alfuarligen 

förmante dem och 12 män att skole achte sig för landzkiöph effter den-

ne dagh.”860 

 

Förutom förmaningar till lokala ämbets- och förtroendemän riktades pre-

cis som i Jämtland uppmaningar till allmogen. Bland annat tillsades bönder 

att omedelbart betala skatter, de tillfrågades om humlegårdar hade synats, om 

husröta hade kontrollerats och de anmodades att inte låta hästar med smitt-

samma sjukdomar dricka vatten ur gemensamma brunnar.861 Dessutom upp-

lästes Kungl. Maj:ts resolution angående gästgiveriordningen och allmogen 

beordrades att köra fram timmer för att bygga krogar.862 På tingen i Jämtland 

framträdde således en svensk överhet som uppmanade invånarna i allmänna 

ordalag om olika förpliktelser och om att soldater på Frösö skans måste för-

sörjas. I Njurunda däremot anmodades lokala ämbets- och förtroendemän 

samt allmogen på ett mer konkret sätt om specifika plikter och utlagor som 

skulle utgöras. Ett liknande mönster framkom tidigare i detta arbete när också 

landshövdingen kommunicerade med civila ämbetsmän i Jämtland i allmän-

na ordalag, medan kontakten med andra landskap i länet avhandlade mer 

konkreta ärenden.863 

Under slutet av undersökningsperioden ökade ärenden markant rörande 

Uppmaningar och information från centralmakten vid tinget i Njurunda.864 Inne-

hållet liknade till stor del fortfarande tidigare delperioder. Överheten fortsatte 

att förmana allmogen vad den fick och inte fick göra, exempelvis gällande 

fiske, hur skogen skulle användas, reparationer och byggande av vägar samt 

regler för resande. Skillnaden var att allt fler kungörelser, resolutioner och 

brev lästes upp, vilket för övrigt var samma mönster som på tingen i Jämt-

land.865 I många plakat och påbud fanns ofta en uppmaning till tingsallmogen 

att "dhe sigh nu alt sådant till hörsammeligh Rättellsse ställa."866 

 

860 NTD 7 – 8/12 1646 § 36. 

861 NTD 6/5 1649 § 1, 1/12 1651 § 26, 28/11 1653 § 13. 

862 NTD 20/11 1649 § 21. 

863 Se kapitel Civil förvaltning sid. 125ff. 

864 Se Tabell 11 sid. 214. 

865 Se exempelvis NTD 21 – 22/11 1656 § 15, 28/6 1658 § 25, 10/5 1661 § 11, 14/11 1661 § 21, 6 – 7/11 1662 

§ 20, 22, 13 – 14/3 1663 § 15, 17/11 1664 § 18, 9/4 1668 § 12, 17, 25 – 26/10 1671 § 2, 3, 6, 7/4 1673 § 2, 

7/12 1676 § 6, 30/10 1678 § 6, 22/11 1680 § 1, 10/11 1682 § 1. 

866 NTD 23/4 1666 § 1. 
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Den svenska centralmaktens aktivitet på de jämtländska tingen och i Njur-

unda uppvisar således stora likheter. Den uppmanade sina undersåtar att ut-

föra skyldigheter de var ålagda och över tid ökade uppläsning av centrala 

plakat och förordningar som skulle efterlevas. Detta visar att överhetens öka-

de närvaro på tingen i Jämtland, lika väl som i Njurunda, främst var en kon-

sekvens av en centraliseringspolitik. 

Rumslig förankring och kollektiva föreställningar på tinget 

Invånare i Jämtland agerade och blev tilltalade på tingen utifrån olika rums-

liga och kollektiva enheter. När enskilda personer nämns i protokollen står 

oftast deras namn och från vilken by de kom. Detta skedde oavsett ärendetyp 

och under alla delperioder.867 Förutom denna lokala enskilda nivå kunde även 

bönder i en by agera. I Hammerdals tingslag krävde exempelvis Öhnmännen 

att återfå ett fiskevatten som Strandmännen nyttjade och i Undersåker kla-

gade länsman, tillsammans med nämndemännen, att Mörsilsborna hade eldat 

och avbränt ett avradsland. I Revsund ifrågasatte fiskalen varför Mordviks- 

och Stavremännen använde ett åfiske utan att skatta.868 

Förutom att agera på individ- och bynivå utgick även bönder i Jämtland 

från socknen.869 Detta bekräftas bland annat av att sockenstämmor nämndes 

på tingen, trots att tidigare forskning hävdat att dessa var en företeelse som 

uppstod först under 1690-talet i Jämtland.870 På tinget i Hammerdal 1658 be-

gärde tolvmännen att en sockenstämma skulle hållas för att reda ut vem eller 

vilka som hade utfört skjutsningar och om någon hade rätt till ersättning. 

Även 1665 hölls en stämma i samma tingslag där en stöld rannsakades.871 I 

Undersåker 1663 besvärade sig länsman över att Oluf Jonsson i Kolåsen hade 

ifrågasatt varför han skulle delta på stämman och försumma sitt dagliga ar-

bete. Detta, tillsammans med andra saker han hade sagt, gjorde att han var 

tvungen att plikta i kistan. I Undersåker beskylldes även två män 1683 för att 

utan order ha kallat till en stämma genom att leverera stickan till byn Totten.872 

 

867 Se exempelvis RTD 8/12 1650 § 1, 11 – 12/12 1674 § 6; HTD 25/11 1651 § 1, 24/11 1676 § 3; UTD 12/12 

1653 § 5, 25/10 1675 § 11. 

868 HTD 27/11 1649 § 2; UTD 2/10 1667 § 6; RTD 1/8 1656 § 5. 

869 Se exempelvis HTD 28/11 1660 § 2; UTD 18/9 1663 § 5; RTD 13/12 1651 § 2. 

870 Robert Swedlund Kyrkoarkiven i länsarkivet i Östersund 1939, Lund 1939, sid. 29. Karl Bergman dis-

kuterar också förekomsten av sockenstämmor, men då i Blekinge och Skåne. Trots att tidigare 

forskning har förlagt deras tidsmässiga framväxt till 1700-talet, menar han att de existerade långt 

tidigare även i dessa två landskap. Se Bergman (2002) sid. 69ff., (2008:a) sid. 119. 

871 HTD 29/11 1658 § 4, 26/11 1665 § 4. 

872 UTD 18/9 1663 § 3, 25 – 26/5 1683 § 5. 
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På tinget i Revsund talades det också om sockenstämmor 1678 då rätten be-

stämde att det skulle genomföras sockenräkning och jämkning kring skjutsar. 

Dessutom slogs det fast att de som inte deltog skulle få böter.873 Trots att åt-

skilliga ärenden på tingen berörde sockenstämmor, är det svårt att dra några 

långtgående slutsatser om deras roll och funktion utifrån detta källmaterial.874 

Det var dock ett organ som tinget kunde hänvisa ärenden till, exempelvis 

skattejämkning och ersättning för skjutsar. Sockenstämmor tycks dessutom 

ha varit viktiga för lokalsamhällets funktion. Deltog inte bönder kunde tinget 

utdöma böter eller kiststraff.875 Även i andra sammanhang användes socknen 

som en enhet utifrån vilken den jämtländska allmogen grupperade sig. Bland 

annat tillfrågades bönderna i Revsund hur socknens samt gäldets sigill förva-

rades, medan fogden förmanade tolvmän och allmoge i Undersåker att fär-

digställa tings- och sockenstugan.876 

Allmogen verkade också i en mängd ärenden utifrån tingslaget som enhet. 

Exempelvis krävde bönder i Alsens tingslag att Hammerdalsmännen skulle 

betala för det timmer de huggit till skansen, och 1673 sakfälldes allmogen i 

Hammerdals tingslag för att den inte hade byggt vägar.877 I Revsund lovade 

hela tingslaget att ge Peder Andersson en halv ort från varje rök för att vara 

sockenskrivare, medan allmogen i Undersåkers tingslag uppmanades att byg-

ga sina tilldelade vägar.878 

Som framkom i inledningskapitlet fanns det i Jämtland en tradition av ett 

omfattande självstyre. Detta manifesterades från 1300-talets början, av ett all-

ting med hög autonomi i förhållande till den kungliga makten och genom att 

invånarna hade rätten att bruka ett landskapssigill.879 Invånarnas agerande på 

landskapsnivå har även framkommit i tidigare kapitel, exempelvis i samband 

med de landsting som hölls efter statsskiftet och genom att besvär samt sup-

pliker lämnades in av allmogen eller prästerskapet i Jämtland. Landskapet 

 

873 RTD 10 – 11/12 1678 § 7.  

874 Även i Njurunda dryftades sockenstämmor. På ett ting den 26/4 1652 framkommer i paragraf 19 att 

tolv bönder från olika byar dömdes för tredska, då de inte hade kommit till en sockenstämma där 

kronans utlagor skulle diskuteras. I samma tingslag den 13-14/3 1663 slogs det fast i paragraf 6 att 

sockenprofosser skulle stävja oljud vid sockenstämmorna och i paragraf 13 den 20/5 1679, bötfäll-

des ett antal personer för att de uteblivit från en stämma. 

875 Även Per Sörlin lyfter fram att det finns vittnesbörd att sockenstämmor i Jämtland förekom tidigare 

än 1690-talet. Han antyder att det rörde sig om en variant av sockenstämma där länsman var sam-

mankallande och gör liknelser med så kallade länsmanssocknar i Finland. Se Sörlin (2014) sid. 41.     

876 UTD 7/5 1661 § 3; RTD 19 – 20/3 1678 § 1. 

877 HTD 29/11 1647 § 8, 24/9 1673 § 2. 

878 RTD 2/11 1663 § 7; UTD 3/11 1673 § 1. 

879 Se exempelvis Njåstad (2005) sid. 280ff.; Imsen (1994) sid. 138ff., 157f., (2006) sid. 62, 65ff. 
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nämndes dock inte speciellt ofta på lokala ting.880 Däremot berördes angrän-

sande landskap i tingsprotokollen, vilket visar att denna rumsliga och kollek-

tiva enhet hade betydelse för invånare under tidsperioden. I ett stort antal 

ärenden omtalades exempelvis Ångermanland, Medelpad, Hälsingland samt 

Västerbotten, speciellt i Hammerdals och Revsunds tingslag.881 I Undersåker 

förekom dock inga hänvisningar till landskap från det svenska rikets ur-

sprungliga områden, vilket torde kunna förklaras med att tingslaget inte 

gränsade mot något av dem. Trots att Jämtland, Medelpad och Ångerman-

land ingick i samma hövdingadöme, var det ändå landskapen och inte länet 

som framträdde på tingen. Hänvisningar till närliggande landskap visar ock-

så att kontakter dem emellan förekom frekvent. 

Även i Undersåker var kontakter med grannområden talrika och då tings-

laget gränsade mot det dansk-norska riket, gjordes frekvent hänvisningar väs-

terut. Trots att Jämtland hade tillhört Norge under en lång period uppvisas 

en markant skillnad i hur dessa områden benämndes jämfört med svenska. 

När närliggande områden i Sverige omtalades skrevs frekvent både by, sock-

en och landskap, något som inte skedde kring det norska riket. Oftast nämn-

des Norge som en rumslig enhet, endast i enstaka fall lyftes by och socken 

fram.882 En del av förklaringen till detta kan finnas i att både underlagmannen 

och tingsskrivaren efter statskiftet rekryterades från områden i det svenska 

riket, något som medförde bättre kunskaper om dessa delar. Många ärenden 

innehåller dock socken-, by- och personuppgifter på en så pass detaljerad nivå 

att det inte är rimligt att dessa rättsliga ämbetsmän hade kunskapen, utan att 

den istället kom från invånare i Jämtland. Protokollen ger således intryck av 

att det jämtländska lokalsamhällets kontakter med och kunskap om angräns-

ande svenska landskap var goda. Det torde inte heller vara ett helt orimligt 

antagande att invånarna i Jämtland, speciellt i Undersåker, efter en lång peri-

od av dansk-norsk tillhörighet med kontakter västerut, borde ha haft kunska-

per om angränsande norska områden. Protokollen ger dock en annan bild och 

många ärenden som berörde områden västerut, benämndes således oftast ba-

ra som Norge. 

Även i de två andra tingslagen förekommer ärenden där Norge nämndes. 

Ibland omtalades personer som bodde i Norge, det efterfrågades om någon 

 

880 I vissa enstaka ärenden nämns dock Jämtland, se exempelvis HTD 1674-års extra ordinarie laga ting 

och rannsakning.  

881 Se exempelvis RTD 11/10 1664 § 16, 9/3 1668 § 5, 9/10 1673 § 3; HTD 8/7 1654 § 1, 28/11 1655 § 1, 

26/11 1667 § 2. 

882 Se exempelvis RTD 11/10 1664 § 16, 9/3 1668 § 5; HTD 8/7 1654 § 1, 28/11 1655 § 1, 26/11 1667 § 2; 

UTD 31/7 1648 § 1, 2/10 1667 § 3, 5, 25/2 1678 § 4. 
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hade färdats västerut via olovliga vägar och att tobak fördes in som sedan 

såldes i landskapet. I ett stort antal ärenden behandlades dessutom personer, 

både militärer och andra, som hade rymt till Norge.883 Det är således tydligt 

att invånare i Jämtland kommunicerade och reste både västerut och österut, 

men också att kunskapen efter 1645 tycks ha varit mer detaljerad om angräns-

ande landskap i det svenska riket än norska områden.884 

Nationella beteckningar som Sverige, Danmark, Norge, svensk, norsk och 

dansk förekommer sparsamt i de jämtländska tingsprotokollen. När dessa an-

vändes gav de inte uttryck för nationella föreställningar, utan istället spegla-

des främst den tidigare nämnda politiska tillhörigheten till centralmakten.885 

I ett antal ärenden nyttjades exempelvis det danska regementet, den danska 

kronan, kronan i Danmark, den danska tiden, det danska infallet, danska 

durchmarscher, den danska sergeanten eller bara de danske.886 Det är tydligt 

att dessa uttryck användes på ett helt annat sätt än exempelvis Norge. Medan 

det senare hade karaktären av ett rumsligt område, beskrev de tidigare främst 

en politisk enhet. Ovan nämnda begrepp förekom mestadels i anknytning till 

statlig maktövning i Jämtland, exempelvis vid de krig som drabbade landska-

pet. Det var också Danmark och den dansk-norska centralmakten som stred 

mot Sverige, inte Norge. I några få ärenden av politisk karaktär lyftes dock 

Norge och det norska fram.887 Förutom relationen till överheten kunde natio-

nella hänvisningar också spegla kronologi. I olika ärenden på tingen, men 

 

883 HTD 29/11 1647 § 11, 26/11 1650 § 10, 27/11 1663 § 7; RTD 6/9 1652 § 12, 14/8 1658 § 5.  

884 I en artikel som handlar om integrationen av Härjedalen i det norska kungadömet under medel-

tiden, menar Olof Holm att invånarna såg på landskapet som ett geografiskt område avskilt från 

Norge. I många handlingar benämndes Härjedalen som en del utanför Norge, exempelvis när by-

namn skrevs. Holms slutsats blir därför att Norge började vid gränsen mot Tröndelag. En av orsa-

kerna till detta var Svegs nära kontakter med områden i det svenska riket. Se Olof Holm "The Inte-

gration of Härjedalen into the Norwegian Kingdom", The Norwegian domination and the Norse world, 

red Steinar Imsen, Trondheim 2010, sid. 242f. I en masteroppgave vid NTNU, Trondheim, som un-

dersöker identitet och tillhörighet i Jämtland under medeltid och tidigmodern tid, menar dock 

Tobias Kobberrød att det är mer komplext än vad Holms resonemang ger uttryck för. Exempelvis 

lyfter den förstnämnde fram att i brev från Jämtland kunde platser i det norska riket skrivas utan 

hänvisning till att de låg i Norge, medan benämningen Sverige lades till för orter i det svenska 

riket. Se Tobias Kobberrød "Så gode norske, som de i Norge bo". Identitet og tillhørighet i Jemtland 

i middelalder og tidlig ny tid, Masteroppgave NTNU, Trondheim 2017, sid. 60ff.    

885 Se fotnot 671 för Erik Opsahls resonemang kring att begrepp som svensk och dansk kunde använd-

as för att ge uttryck för både etniska och politiska föreställningar. 

886 Se exempelvis UTD 27 – 28/9 1647 § 9, 4/9 1661 § 1, 2/10 1667 § 13, 25/2 1678 § 7, 5/11 1678 § 1; RTD 

18/12 1649 § 1, 9/3 1668 § 7, 19 – 20/3 1678 § 11, 10/12 1679 § 16; HTD 24/11 1679 § 2(b).  

887 De norske nämndes exempelvis på ett ting i Undersåker den 4/9 1661 § 1. I detta fall symboliserar 

detta begrepp sergeanten och övrig militär kader vid Snasen, som med hjälp av en dräng försökte 
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även i besvär och suppliker, användes dessa begrepp för att ge uttryck för 

tiden före eller efter statsskiftet.888 

Även när Sverige och svensk förekom på tingen uppvisades ett liknande 

mönster som för den danska centralmakten. Exempelvis handlade dessa ären-

den om rättsliga frågor, soldater som tjänstgjorde för den svenska kronan, lej-

da knektar som skulle marschera mot Sverige men rymde och om trohet till 

den svenska kronan.889 På ett ting i Hammerdal 1659 befallde landshövdingen 

att det skulle sättas in "suenska lendzmän i tingelagen".890 Detta skedde efter 

att dansk-norska trupper hade ockuperat landskapet och invånarna anklaga-

des för att inte ha levt upp till de förpliktelser som trohetseden förde med sig. 

Som framkommit tidigare var eden och att den efterlevdes viktiga förutsätt-

ningar för att betraktas som en trogen svensk undersåte. Utifrån en politisk 

tolkning behöver således inte beteckningen suenska lendzmän innebära att de 

skulle härstamma från det svenska rikets ursprungliga områden. Det kunde 

också vara en person från Jämtland som hade avlagt trohetsed mot överheten 

och dessutom uppfyllt de förpliktelser den medförde. Detta till skillnad från 

de invånare som den svenska centralmakten riktade anklagelser mot. Liknan-

de mönster hittar Jens Lerbom i sin undersökning om nationella föreställning-

ar under tidigmodern tid. I småländska gränsområden kunde svenskt och 

danskt vara villkorat och utbytbart. Exempelvis kunde personer som ställdes 

inför rätta kategoriseras som danskar, trots att de enligt egna utsagor och vitt-

nens berättelser var födda i Sverige. En förklaring till detta skulle, enligt Jens 

Lerbom, kunna vara att de hade brutit mot lokalsamhällets normer.891 

Grupperingar på tinget i Njurunda uppvisar både likheter och skillnader 

med Jämtland. Även i det medelpadska tingslaget agerade invånare i ett stort 

antal ärenden utifrån byn där de bodde.892 Allmogen i Njurunda tilltalades 

och agerade också på sockennivå, men en skillnad var dock att tingslag och 

socken var samma rumsliga enhet.893 I Jämtland däremot kunde vissa tingslag 

 
övertala några svenska ryttare att fly till Norge och ta tjänst under kronan i Danmark istället. Dess-

utom nämndes den norska kronan i ett arvsärende kring en jordlott på tinget i Revsund 14/12 1659 

§ 7.     

888 Se exempelvis RTD 18/12 1649 § 1, 9/3 1668 § 7, samt kapitlen Besvär, suppliker och centralmaktens 

resolutioner sid. 164ff. respektive sid 200ff.  

889 Se exempelvis UTD 3/11 1673 § 14; RTD 13/12 1651 § 1, 14/8 1658 § 5, 11/12 1665 § 3; HTD 29/11 1647 

§ 11, 29/11 1658 § 1, 26/11 1667 § 29. 

890 HTD 28/11 1659 § 12. 

891 Lerbom (2017) sid. 78f. 

892 Se exempelvis NTD 3/2 1646 § 1, 23/11 1655 § 1, 21/6 1669 § 5.  

893 Tingsprotokoll för Njurunda: 1. Ur Medelpads domböcker 1609 – 1672 (1982) sid. 6. 
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bestå av flera socknar. Protokollens ingress från de flesta ting i Njurunda in-

nehåller formuleringar som i "Niurundhe Sochen Stodh vintertingh i Sochne-

stufun".894 I Hammerdal skrevs istället att "Anno 1662 den 25 Novembris höltz 

ordinarij laga ting medh allmogen af Hammerdhalz tinglagh".895 Även i det 

medelpadska tingslaget avhandlades ärenden där landskapet var den geogra-

fiska och politiska enhet som invånarna utgick från. Bland annat diskuterades 

ett landsting som hölls i Sundsvall 1656 i närvaro av landsens edsvurna 24.896 

Ibland nämndes även angränsande landskap. Exempelvis omtalades Jämt-

land 1646 när tolvmännen beordrades att göra en jämkning i Njurunda socken 

över skjutsar till jämtlandslägret, den så kallade jemtefejden togs upp 1651 i 

ett ärende som berörde ett silverstop och 1664 förekom en kvinna från Jämt-

land i ett lägersmål.897  

En stor skillnad mellan Njurunda och jämtländska tingslag är att Medel-

pads geografiska läge innebar att förbindelser med Norge var mer begränsade. 

Några få ärenden visar dock att även invånare i Njurunda var en del av en 

öst-västlig kommunikation. År 1659 diskuterades en stöld av guld och några 

ringar som enligt utsago hade inhandlats i Trondheim. Dessutom stävjades 

tobakshandel med baggarna 1664.898 Begrepp som Sverige, Danmark, svensk, 

norsk och dansk användes inte alls i samma utsträckning i Njurunda som på 

tingen Jämtland. Detta pekar mot att rumsliga och kollektiva föreställningar 

på riks- och centralmaktsnivå, blev mer synliga för invånare i gränsområden 

som ständigt konfronterades med två statsmakter. Vid några få tillfällen före-

kom dock denna typ av ärende också i Njurunda, exempelvis i ovan nämnda 

fall när allmogen hade köpt tobak i Norge. 

Rumsliga förankringar och kollektiva föreställningar uppvisar således sto-

ra likheter oavsett om ett område var erövrat eller inte. När den svenska över-

heten skulle införliva Jämtland var det lokalt och regionalt förankrade före-

ställningar som styrde de jämtländska invånarnas agerande. Detta avvek inte 

från Medelpad där liknande identiteter var rådande. En skillnad uppstod 

dock över tid då invånarna i Jämtland konfronterades med två statsmakter, 

vilket sannolikt innebar att en nationell medvetenhet skapades på ett annat 

sätt i detta landskap. 

 

 

894 NTD 8/11 1648 ingressen. 

895 HTD 15/4 1662 ingressen. 

896 NTD 13/4 1657 § 17. 

897 NTD 4/4 1646 § 21, 5/4 1651 § 20, 11/6 1664 § 6. 

898 NTD 28/11 1659 § 45, 11/6 1664 § 5.  
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Verksamheten på tingen i Jämtland visar att de initiala åtgärder som vidtogs 

för att införliva landskapet, inte i någon större utsträckning påverkade lokala 

förhållanden. Bönder och präster fick behålla större delen av sina tidigare pri-

vilegier och villkor, något som innebar att det inte uppstod ett omfattande 

tredskande under de första åren efter statsskiftet. Förhållanden mellan den 

svenska centralmakten och det jämtländska lokalsamhället förändrades dock 

i samband med de krig som utspelades i landskapet i slutet av 1650-talet. Den 

ökade militära närvaron innebar bland annat ett större fokus på resursuttag 

då trupperna skulle försörjas. Detta avspeglades tydligt på tingen då invånar-

na i mycket större utsträckning än tidigare tredskades och blev straffade när 

skatter inte levererades i tid, eller i tillräcklig utsträckning. Dessutom hamna-

de ofta soldater i konflikt med varandra och med landskapets övriga invånare. 

Över tid blev överheten också mer aktiv på de jämtländska tingen. Ovanstå-

ende mönster var dock inte något unikt för Jämtland, utan samma typ av ären-

den fanns även i Njurunda. 

När invånare i Jämtland och Medelpad agerade på tingen gjorde de detta 

utifrån liknande rumsliga och kollektiva enheter, främst lokala eller regionala. 

Detta visar att det inte behövdes tas någon speciell hänsyn till det jämtländska 

lokalsamhället i samband med övergången till Sverige. Undersåtarna agerade 

utifrån liknande föreställningar oavsett om området var erövrat eller inte. Ge-

nerellt sett förekom hänvisningar till enheter på riks- eller nationell nivå mer 

sparsamt. De jämtländska invånarna var dock utifrån sitt geografiska och po-

litiska läge, mer medvetna om och kunde använda sig av hänvisningar till de 

båda statsmakter som hade varit involverade i styret av landskapet. 
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Mildhet och saktmod – sammanfattande 

diskussion 

I detta arbete har Jämtlands övergång till Sverige efter freden i Brömsebro år 

1645 stått i blickpunkten. Syftet har varit att undersöka på vilket sätt de speci-

fika åtgärder som vidtogs för att införliva ett nyerövrat område förhöll sig till 

den allmänna statsbildning som samtidigt pågick under tidsperioden. Förut-

om detta har även den betydelse som olika rumsliga och kollektiva föreställ-

ningar hade i samband med statsskiften belysts. 

Äldre forskning har i huvudsak utgått från att det var nationalistiska tan-

kar som styrde hur centralmakt och lokalsamhälle agerade vid denna typ av 

händelse, vilket är ett synsätt som också har varit rådande i tidiga arbeten om 

det jämtländska statsskiftet. Dessutom har landskapet historiografiskt lyfts 

fram som en unik gränsprovins mellan Norge och Sverige, med en särställ-

ning gentemot överheten som inte skulle ha existerat i så många andra nor-

diska områden. Detta, tillsammans med nationalistiska idéer, har legat till 

grund i äldre historieskrivning för den vanligt förekommande uppfattningen 

att det jämtländska statsskiftet var en problematisk, långdragen och omväl-

vande process. Under senare decennier har dock begrepp som statsbildning 

och konglomeratstat lyfts fram som lämpligare utgångspunkter för att förstå 

skeenden under tidigmodern tid. Att statsskiften har tolkats utifrån andra 

teoretiska modeller än de nationalistiska, har inneburit nya synsätt på denna 

typ av händelse. För Jämtlands del har dessa perspektiv medfört att övergång-

en till Sverige istället beskrivs som omedelbar, långtgående och utan större 

konflikter. 

 

Jämtland blir en del av Sverige 

När Charles Tilly, Anthony Giddens och Harald Gustafsson använder sig av 

begrepp som statsbildningsprocess och konglomeratstat, innebär detta att ti-

digmoderna stater inte kan betraktas som enhetliga. Landskap och territorier 

som låg under svensk herravälde kunde alltså ha separata villkor inom ex-

empelvis fiskala, judiciella, militära, ekonomiska eller kyrkliga sfärer. Det var 

dessa olikheter som de styrande över tid försökte överbrygga genom en all-

män statsbildning, där resultatet blev en ökad lokal kontroll och homogenare 

stater. Trots att det var centralmakten som hade de maktresurser som krävdes 

för att bedriva en likriktning, kunde inte detta ske utan interaktion med lokal-

samhället. Statsskiften går således inte att beskriva med hjälp av begreppet 

försvenskning, utifrån betydelsen att nyerövrade områden skulle assimileras 
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efter rådande förhållanden i ett enhetligt Sverige. Istället måste varje införliv-

ning ses som en specifik process där lokala strukturer och lokalsamhällets 

möjligheter att påverka bidrog till att forma utfallet. 

När Östersjöprovinser, Skånelandskapen, Gotland och tyska territorier 

skulle bli en del av Sverige, fokuserade centralmakten initiala i huvudsak på 

centrala och regionala förhållanden. Av störst betydelse var det civila regiona-

la styret, lagstiftning samt politisk representation, vilket också bestämde om 

områden skulle bli delar av det svenska riket eller provinser i väldet. Om det 

genomfördes en likriktning utifrån förhållanden i Sveriges ursprungliga delar, 

har det i denna undersökning betraktats som att det blev en del av riket. Om 

ambitionen däremot enbart var inriktad på övergripande kontroll, inkorpore-

rades området istället som en löst knuten provins i väldet. Av ovan nämnda 

territorier lades vissa under den ordinarie svenska länsindelningen, medan 

andra kom att styras av generalguvernörer. I de senare tilläts lokala eliter be-

stående av adel och borgare utöva regional makt genom de lantdagar och 

landsmöten som hölls. Gällande rättsliga förhållanden kunde antingen tidi-

gare lagar behållas eller så infördes svensk lag och organisation. Det som slut-

ligen var betydelsefullt i samband med den initiala införlivningsprocessen var 

om ständerna fick säte och stämma på den svenska riksdagen. Den enskilt 

viktigaste faktorn som påverkade om ett erövrat område blev en del av det 

svenska riket eller en provins i väldet var förekomsten av lokala eliter. En 

inflytelserik adel och mäktiga borgare såg fördelar med bibehållen regional 

makt samt bevarade privilegier och villkor, vilket innebar att territorier med 

liknande eliter oftast blev provinser i väldet. Detta medförde exempelvis att 

baltiska och tyska områden införlivades som provinser i det svenska väldet, 

medan Gotland blev en del av riket. Skånelandskapen, Ingermanland samt 

Kexholms län intog dock en position mellan riket och väldet, då antingen 

svensk lag infördes eller riksdagsrepresentation erhölls. 

Liksom i andra erövrade områden påverkade lokala strukturer om Jämt-

land skulle införlivas som en del av riket eller bli en provins i väldet. Socialt 

bestod lokalsamhället av präster och bönder, medan det saknades lokal adel 

och borgare som i exempelvis Skånelandskapen eller baltiska provinser. Jämt-

lands geografiska läge och avsaknad av städer hade medfört att allmogen be-

drev en utvecklad handel i både Sverige och Norge. Landskapet hade dess-

utom under lång tid före statsskiftet varit ett område med stor självständighet 

gentemot överheten. I slutet av 1100-talet hamnade det under den norska 

kungens kontroll och från 1300-talet stärkte centralmakten, först den norska 

och sedan den dansk-norska, sin ställning lokalt genom den allmänna stats-

bildning som fortlöpte över tid. Detta skedde inte bara i konflikt med den 
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tradition av självförvaltning som fanns i Jämtland, utan även genom samspel 

och interaktion. 

Både den medeltida norska och den tidigmoderna dansk-norska staten 

måste karakteriseras som konglomerat, vilket utformade relationen till Jämt-

land. Landskapet var ett perifert gränsområde med små ekonomiska resurser, 

och de styrande såg inte någon större vinst med en långtgående kontroll uti-

från de insatser som skulle krävas. Det jämtländska lokalsamhället kunde så-

ledes behålla stora delar av sitt välutvecklade självstyre under en lång tidspe-

riod. Detta förändrades dock då konkurrensen mellan de båda nordiska sta-

terna trappades upp under 1500-talets senare del, med Jämtland som ett vik-

tigt gränsområde i denna konflikt. Efter Kalmarkriget 1611 – 1613 stärkte den 

dansk-norska centralmakten sin ställning i landskapet, men lokalsamhället 

kunde genom interaktion, motstånd och protester återfå delar av sitt självsty-

re. Detta innebar att den svenska överheten övertog ett område efter freden i 

Brömsebro som hade en stark tradition av lokal självförvaltning, vilken invå-

narna delvis hade lyckats bevara. Dessutom hade de väl utvecklade handels-

förbindelser i både Sverige och Norge. Till skillnad från exempelvis Skåne-

landskapen och vissa Östersjöprovinser fanns det dock inte någon inflytelse-

rik adel eller välbärgade borgare i Jämtland. 

Förhållandet mellan det jämtländska lokalsamhället, den norska och se-

dermera den dansk-norska överheten, hade således utformats över tid genom 

en allmän statsbildning som utmynnade i en starkare lokal kontroll. När den 

svenska centralmakten skulle etablera en relation till det erövrade Jämtland 

var det strukturer som hade formats under dansk-norsk tid som låg till grund. 

Landskapet var dock inte en tabula rasa för de nya makthavarna. I kyrkligt 

hänseende hade Jämtland fram till 1570 tillhört Uppsala stift, då det istället 

lades under biskopen i Trondheim. Under krigen före freden i Brömsebro ha-

de området dessutom erövrats åtskilliga gånger av Sverige. I samband med 

dessa ockupationer vidtogs många åtgärder inom civil, rättslig, kyrklig och 

militär förvaltning, vilket pekar på att det fanns ambitioner att bedriva en 

långtgående införlivning av landskapet. Exempelvis skulle svensk lag använ-

das, det skulle styras av en landshövding, en fogde och en landsskrivare, präs-

terskapet skulle bytas ut mot personer från Sveriges ursprungliga områden, 

resursuttaget skulle vändas mot Stockholm och skansar skulle byggas. Freds-

fördragen efter krigen innebar dock att Jämtland blev kvar under dansk-

norskt styre, men ockupationerna medförde att den svenska överheten hade 

etablerat en relation till landskapet och erhållit insikter om hur en eventuell 

framtida införlivningsprocess skulle kunna utformas. 



 

244 

Den svenska centralmaktens agerande före 1645, tillsammans med kunglig 

retorik som förfäktade att Jämtland var en del av Sverige, visar också att land-

skapets tillhörighet under tidigmodern tid inte var självskriven. Ett geogra-

fiskt läge som omtvistat gränsområde mellan två statsmakter som var invol-

verade i en statsbildningsprocess, förde med sig att både den svenska och den 

dansk-norska överheten gjorde anspråk på Jämtland. Detta stärker påståen-

den som har lyfts fram under senare tid om att landskapet inte betraktades 

som en fullvärdig del av Norge under perioden före 1645. Det geografiska 

läget, handelsförbindelser väster-, öster- och söderut, en lång tradition av 

självstyre samt den svenska överhetens ambitioner att överta styret före 1645, 

indikerar således att kopplingen till Norge var mindre utvecklad än i många 

andra områden som tillhörde det norska riket. 

När Jämtlands statstillhörighet definitivt förändrades i samband med fre-

den i Brömsebro år 1645 skulle landskapet bli en del av Sverige. På samma 

sätt som i andra områden som hamnade under svenskt styre under tidigmo-

dern tid, påbörjades en införlivningsprocess som främst utspelades på central 

och regional nivå. För Jämtlands del innebar detta att erfarenheter som erhål-

lits under tidigare ockupationer, användes för att omedelbart genomföra ett 

stort antal åtgärder som syftade till införlivning i det svenska riket. Landska-

pet hamnade under den ordinarie norrländska länsförvaltningen och bildade 

Härnösands län tillsammans med Medelpad och Ångermanland. I judiciellt 

hänseende blev Jämtland en del av den Västernorrländska lagsagan och Svea 

hovrätt. Dessutom infördes svensk lagstiftning och invånarna fick tillträde till 

riksdagen. Resursuttaget vändes mot Stockholm, den kyrkliga organisationen 

lades åter under Uppsala ärkestift för att sedan överföras till det nybildade 

Härnösands superintendentia, medan landskapet militärt underställdes den 

norrländska regementsindelningen. 

Att Jämtland omedelbart kunde införlivas som en väl integrerad del av det 

svenska riket, understöddes av strategin gällande de ämbetsmän som skulle 

styra landskapet. Personer i uppsatta samhällspositioner fick inte behålla sina 

uppdrag efter statsskiftet. När ämbeten som landshövding och lagman tillsat-

tes var de flesta adelsmän från olika delar av Sverige. Ett fåtal hade dock ut-

ländskt påbrå. Även de civila och rättsliga lokala ämbetsmän som verkade i 

Jämtland före statsskiftet var tvungna att lämna sina uppdrag. När de ersattes 

prioriterade centralmakten egna infödda undersåtar, främst från angränsande 

kustområden, men det var även av betydelse att de hade utbildats vid lärosä-

ten inom rikets gränser. Detta innebar att Jämtland i än större utsträckning 

knöts till det svenska riket. 
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Den hastiga och långtgående införlivningen av Jämtland, underlättades 

också av att de nyutnämnda ämbetsmännen under det första året deltog vid 

olika begivenheter i landskapet, exempelvis överlämningsceremonin, lands-

ting och lokala ting. Lokalsamhället blev således omedelbart medvetet om vil-

ka som företrädde den nya överheten. Att dessa betraktades som den svenska 

centralmaktens tjänare torde ha stärkts av att ingen härstammade från Jämt-

land. Förutom att de representerade en annan statsmakt innebar deras närva-

ro inte något nytt för det jämtländska lokalsamhället. Redan under norsk och 

dansk-norsk tid rekryterades överhetens företrädare främst utanför landska-

pet. Det finns inte heller något i detta arbete som tyder på att de ökade i antal 

efter statsskiftet, eller att deras deltagande på lokal nivå såg annorlunda ut. 

Något som också stärkte tillhörigheten till det svenska riket var etablerandet 

av ett postväsende och en gästgiveriorganisation, att vägnätet byggdes ut och 

att försvarsanläggningar renoverades och anlades. 

Landshövdingens agerande inom det nybildade Härnösands län visar 

tydligt att alla åtgärder som vidtogs mot det erövrade Jämtland, inte enbart 

var en del av införlivningsprocessen. Många ärenden som initierades berörde 

alla tre landskap och dessutom behandlade landshövdingen ofta länet som en 

administrativ enhet. Främst dryftades resursuttag, civil och militär förvalt-

ning samt rättsväsendet. När införlivningen var genomförd, vilket var en 

snabb process, betraktades således Jämtland som en fullvärdig del av Härnö-

sands län och det svenska riket, trots sin tidigare dansk-norska tillhörighet. 

Detta medförde att den allmänna statsbildning som centralmakten bedrev i 

Sverige genom landshövdingars omsorg, omgående också fick genomslag i 

det erövrade landskapet. Inte heller åtgärder som rörde post, skjuts- och gäst-

giveriväsendet samt infrastruktur kan enbart tolkas utifrån införlivning av ett 

nytt område. Även dessa var en del av den centraliseringspolitik som bedrevs 

mot alla tre landskap som ingick i länet. 

Om fokus sätts på det som utspelades i Jämtland i samband med över-

gången till Sverige, men även på andra områden som skiftade statstillhörighet 

under denna tidsperiod, framträder således något som kan ses som en ome-

delbar införlivningsprocess. Som nämndes ovan berörde den i huvudsak cen-

trala och regionala förhållanden, medan lokala strukturer och invånarnas vill-

kor inte påverkades på samma sätt. Huruvida den svenska centralmakten ha-

de mer långtgående ambitioner gällande relationen till Jämtland än den som 

skapades åren efter 1645, är inget som framkommer i denna undersökning. 

Ett rimligt antagande är dock att införlivning av ett nyerövrat område var ett 

snabbt avklarad förlopp, där utfallet formades av rådande lokala strukturer 

samt lokalsamhällets möjligheter att utöva inflytande. De förändringar som 
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sedan skedde över tid kan inte betraktas som del av införlivningsprocessen, 

utan de måste istället kopplas till en pågående allmän statsbildning. 

 

Lokalsamhällets möjligheter att påverka 

Den stat som växte fram i Sverige under tidigmodern tid, har av bland annat 

Sven A. Nilsson och Jan Lindegren betraktats som en makt- eller militärstat 

som gav lokalsamhället små möjligheter till inflytande. Detta synsätt delas 

dock inte av alla. Istället lyfter exempelvis Peter Blickle, Steinar Imsen, Eva 

Österberg och James C. Scott fram, genom begrepp som kommunalism, inter-

aktion samt public och hidden transcript, att lokala organisationer hade förhål-

landevis goda förutsättningar att påverka överhetens politik. Trots att central-

makten hade de maktresurser som krävdes för att bedriva en likriktning, kun-

de alltså inte detta ske utan samverkan med lokalsamhället. Detta gällde inte 

bara i samband med allmän statsbildning, utan även vid statsskiften kunde 

invånare utöva inflytande över det som utspelades. Historiker som exempel-

vis Jens Lerbom, Antti Kujala och Kasper Kepsu har i sin tur utgått från båda 

dessa perspektiv och de framställer den svenska statsbildningen som en för-

handlande militärstat. 

Trots att den initiala införlivningen av Jämtland efter 1645 innebar att ett 

stort antal åtgärder på central och regional nivå genomfördes, bevarades en 

lokal kontinuitet från dansk-norsk tid. Präster, stiftskrivare, tolvmän och läns-

män behöll sina uppdrag. Prästerna fick dessutom i stor utsträckning fortsätta 

att bedriva sin verksamhet efter tidigare bestämmelser. Landskapets invånare 

eftersträvade dock inte status quo från perioden före övergången till Sverige, 

utan de ville förändra vissa lokala förhållanden. Ett exempel på detta är bön-

dernas önskan om att de som hade mist odalrätten till sin jord efter Kalmar-

kriget 1611 – 1613 skulle få den åter. Att den svenska överheten beviljade detta 

måste ses som en av de viktigaste handlingarna för att skapa en god relation 

till det erövrade landskapet. Drottningen framstod som en nådig och lyhörd 

regent som månade om sina nya undersåtar, vilket var av stor betydelse för 

att skapa en ömsesidig tillit. Genom detta anpassades dessutom den lokala 

ekonomiska strukturen i Jämtland till förhållanden i övriga Norrland, det vill 

säga att bönder i huvudsak var självägande.        

Efter edsavläggelsen räknades bönder och präster som undersåtar i det 

svenska riket, vilket innebar både skyldigheter och rättigheter. De var exem-

pelvis förpliktade att betala skatt och tillhandahålla soldater, medan de i gen-

gäld kunde förvänta sig beskydd och att få förhandla med centralmakten om 

vissa angelägenheter. Det senare använde sig bönder och präster i Jämtland 

frekvent av efter statsskiftet för att påverka lokala villkor, främst rörande 



 

247 

ekonomiska förhållanden. De strävade i första hand efter att få behålla sina 

tidigare dansk-norska rättigheter, vilket var något som överheten oftast ställ-

de sig positiv till. Om trohetseden innebar att dessa parter accepterade att de 

hade skyldigheter och rättigheter mot varandra, var invånarnas dansk-norska 

privilegier och tidigare sedvanor ett förhandlingsunderlag när relationen på 

lokal nivå utformades. Att lokalsamhället i Jämtland gavs möjligheter att in-

teragera var dock inte enbart kopplat till att landskapet var erövrat och skulle 

införlivas. I alla europeiska stater pågick en allmän statsbildning som medför-

de att centralmakten stärkte sin ställning lokalt. Detta kunde dock inte ske 

utan interaktion med olika lokalsamhällen. 

Jämtländska präster och bönder nöjde sig dock inte med att bara få behålla 

sina dansk-norska rättigheter, utan i samband med besvär och suppliker för-

sökte de även nyttja villkor som det svenska rikets övriga undersåtar hade. 

Genom att använda sin anknytning till två olika statsmakter var ambitionen 

att förhandla fram fördelaktiga villkor. Detta var en möjlighet som endast 

fanns i gränsområden där statstillhörigheten kunde skifta, medan invånare i 

exempelvis Ångermanland och Medelpad inte hade samma förutsättningar 

att spela ut olika villkor mot varandra. Det var dock inte bara det jämtländska 

lokalsamhället som nyttjade att det fanns två uppsättningar av villkor att för-

hålla sig till. Ibland kunde överheten besluta att invånarna fick behålla tidiga-

re dansk-norska privilegier, trots att de senare eftersträvade rättigheter som 

undersåtar i det svenska riket hade. Detta visar att det i samband med över-

tagandet av Jämtland initialt inte fanns några ambitioner att skapa likhet på 

lokal nivå med övriga områden i riket. Istället kunde exempelvis fördelakti-

gare skatteintäkter vara att föredra för statsmakten. 

Även det som utspelades på de jämtländska tingen stärker bilden av att 

den initiala införlivningsprocessen av Jämtland inte i någon större utsträck-

ning berörde lokala villkor. Tingsverksamheten under de första åren efter 

statsskiftet visar inte på något utbrett tredskande mot de åtgärder som vidtogs. 

En förändring skedde dock under 1650-talets senare del, då bland annat det 

utrikespolitiska läget och lokalsamhällets agerande under kriget framtving-

ade en mer långtgående militär närvaro i Jämtland, vilket även kom att beröra 

lokala förhållanden. Att invånarna anklagades för att inte ha uppträtt som 

trogna undersåtar i samband med ofredsåren kan kopplas till att landskapet 

var erövrat. Över tid handlade dock det militära etablerandet i Jämtland om 

en allmän statsbildning, där överheten strävade efter att stärka sin ställning 

på lokal nivå i ett omtvistat gränsområde. Att allt fler soldater stationerades i 

landskapet medförde upptrappade krav på resurser samt ett behov av utöka-

de möjligheter att utvinna dem. Detta innebar bland annat ett ökat tredskande 
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på tingen och att de styrande i mycket större utsträckning än tidigare uppma-

nade och kommunicerade med invånarna om deras skyldigheter. Dessutom 

ökade uppläsning av centrala resolutioner och förordningar på tingen. Sam-

tidigt syns ett mönster där allmogens samt prästerskapets besvär och suppli-

ker inte längre bemöttes lika välvilligt. 

Det ökade skattetrycket tycks också ha inneburit att kampen om resurser i 

större utsträckning kom att utspelas mellan olika aktörer på lokal nivå, inte 

som tidigare mellan överhet och lokalsamhälle. En stor del av dessa tvister 

involverade soldater, men det var inte bara bönder som protesterade mot de-

ras närvaro i landskapet. Även militärer, speciellt befäl, använde tingen för 

att erhålla ekonomiska villkor de ansåg sig ha rätt till. Ett växande antal solda-

ter i Jämtland medförde också att sedlighets- och våldsbrott eskalerade. I den-

na typ av ärenden var det främst ryttare, dragoner eller vanliga knektar som 

hade utomäktenskaplig sex, söp, bråkade och slogs med landskapets övriga 

invånare, men även med varandra. En jämförelse med Medelpad visar att 

ohörsamhet mot centralmakten var vanligt förekommande även där. Det 

jämtländska lokalsamhällets protester handlade således inte enbart om att det 

hade bytt statstillhörighet, de var i minst lika stor utsträckning ett allmänt 

missnöje över att det bedrevs en centraliseringspolitik som ledde till ett utökat 

resursuttag och en starkare lokal kontroll. 

Det jämtländska lokalsamhällets möjligheter att påverka på lokal nivå i 

samband med övergången till Sverige, visar således att överheten agerade uti-

från de förutsättningar som konglomeratstaten gav. Som nämnts tidigare, in-

riktades införlivningsprocessen mot Jämtland främst på att likrikta centrala 

och regionala strukturer efter förhållanden i det svenska rikets ursprungliga 

landskap. När dessa åtgärder initierades kunde inte det jämtländska lokal-

samhället utöva något inflytande, eller så saknades intresse för dessa frågor. 

Detta till skillnad från exempelvis Skånelandskapen där en mäktig adel såg 

fördelar med att påverka centralt, regionalt och lokalt. Det är dock viktigt att 

poängtera att även präster och bönder i Jämtland hade möjligheter att utöva 

inflytande i samband med statsskiftet, trots att de inte kan betraktas som en 

inflytelserik elit. För deras del handlade det främst om lokala ekonomiska vill-

kor som var viktiga för överlevnaden. Den svenska överhetens tidigare väl-

villiga inställning till det jämtländska lokalsamhället förändrades i samband 

med ofredsåren i slutet av 1650-talet, vilket även drabbade invånarnas möj-

ligheter att påverka lokala villkor. Denna förändring var dock inte unik för 

det erövrade Jämtland, utan den var en del av en allmän statsbildningsprocess 

där de styrande i Norden och övriga delar av Europa ökade den lokala kon-

trollen och skapade enhetligare stater. 
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Det blir tydligt i denna undersökning att Jämtlands relation till den svens-

ka överheten genomgick två faser efter 1645. Den första utspelades åren efter 

freden i Brömsebro då det nyerövrade landskapet skulle införlivas i Sverige. 

Ambitionen var att Jämtland skulle bli en del av det svenska riket, vilket det 

också blev. Den andra fasen påbörjades i samband med ofredsåren i slutet på 

1650-talet och eskalerade efter kriget 1676 – 1679, då Jämtlands tillhörighet 

återigen blev ifrågasatt. För att befästa sitt styre över landskapet ökade den 

svenska överhetens närvaro på lokal nivå, något som påverkade invånarnas 

möjligheter att utöva inflytande över vardagliga villkor. Likriktningen av lo-

kala förhållanden intensifierades under det karolinska enväldet på 1680-talet, 

exempelvis inom kyrklig och militär förvaltning. Detta innebär att när det 

jämtländska statsskiftet diskuteras är det den första fasen som beskriver åt-

gärder som vidtogs för att införliva det erövrade landskapet. Den andra, som 

på allvar inleddes i slutet av 1650-talet, berodde inte på att det existerade en 

övergångsproblematik, utan den måste istället kopplas till en allmän centra-

liseringspolitik som överheten vidtog för att göra Sverige till en mer enhetlig 

statsbildning. 

  

Rumslig förankring och kollektiva föreställningar 

Enigheten är stor inom samtida historieforskning att handlingar som invånare 

i konglomeratstater vidtog inte går att tolka utifrån en modern nationalism. 

Däremot går åsikterna isär när det gäller vilka identiteter som istället skulle 

ha styrt agerandet i samband med statsskiften eller under den allmänna stats-

bildningen. Inte heller i detta arbete har det varit möjligt att lyfta fram någon 

enskild rumslig eller kollektiv föreställning, som var avgörande för hur rela-

tionen mellan den svenska överheten och jämtländska undersåtar kom att ut-

formas under tidigmodern tid. Den undanskymda roll som nationella och 

centrala samhörigheter hade, vilket är något som har betonats av många for-

skare under senare tid, har också framträtt i denna undersökning. 

Vid en jämförelse med Ångermanland och Medelpad var det ingen större 

skillnad hur jämtländska invånare grupperade sig när de interagerade med 

den svenska överheten. I samband med besvär och suppliker samt när lokal-

samhället kommunicerade via administrativa, rättsliga eller politiska kanaler, 

agerade det utifrån olika rumsliga och kollektiva enheter. På lokal nivå hand-

lade invånarna från byar, socknar eller tingslag, oavsett om de bodde i det 

erövrade Jämtland eller inte. I ärenden som berörde privilegier och ekonomis-

ka villkor kunde dock interaktionen också ske utifrån ständerna i de olika 

landskapen. I detta arbete framkommer det således inte några speciella före-

ställningar med anknytning till den tidigare statstillhörigheten i det erövrade 
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Jämtland. De styrande kunde förvänta sig att de jämtländska invånarna age-

rade utifrån liknande samhörigheter som i Ångermanland eller Medelpad. 

Vissa forskare har lyft fram att invånare i områden som gränsade mot flera 

statsbildningar, exempelvis Blekinge och Ingermanland, inte var så starkt 

knutna till en specifik överhet. Detta berodde på att centralmakter inte var 

lika närvarande i gränsregioner som i andra mer centralt belägna områden. I 

Blekinge skulle dessutom den regionala identiteten ha varit svagt utvecklad. 

Landskapet ingick i en handelsgemenskap med Östersjön som utgångspunkt 

där människor av olika nationaliteter deltog. Om handeln skulle fungera kun-

de inte regionala eller nationella samhörigheter framhållas i någon större ut-

sträckning. Det är rimligt att en liknande gränsbygdsidentitet även existerade 

i Jämtland. Fram till freden i Stettin år 1570 hade landskapet kyrkligt legat 

under Uppsala stift, trots att det världsligt tillhörde Norge. Bönder bedrev 

handel väster-, öster- och söderut, vilket innebar frekventa kontakter med två 

olika statsbildningar. Dessutom var tillhörigheten ständigt omtvistad under 

krigsperioder mellan Sverige och Danmark-Norge. Lika väl som att andra 

gränsområden besatte en speciell identitet där relationen till överheten var 

svag under denna del av statsbildningsprocessen, torde även jämtländska in-

vånare ha haft liknande föreställningar. Det är dock tveksamt om den regio-

nala identiteten i Jämtland verkligen var svagt utvecklad under denna tidspe-

riod. Den långa traditionen av självstyre under medeltid och tidigmodern tid, 

bör ha inneburit att det fanns rumsliga, kollektiva och politiska föreställning-

ar som utgick från landskapet. Ett exempel på detta är de förhandlingar som 

bedrevs på landstinget mellan den svenska överheten och det jämtländska lo-

kalsamhället i samband med att landskapet skulle införlivas. Denna interak-

tion fortsatte dessutom under några decennier efter 1645. 

Något som hade stor betydelse när Jämtland skulle införlivas var trohets-

eden. När den hade svurits blev de boende i landskapet den svenska central-

maktens undersåtar med alla skyldigheter och rättigheter som detta medförde. 

Eden kopplades även till den religiösa världsbild som rådde under tidsperio-

den. Då Gud och överheten hade gett det jämtländska lokalsamhället en ny 

tillhörighet, fanns inget hinder att lämna den dansk-norska centralmakten och 

istället svära trohet till den svenska. Både bönder och präster såg sannolikt 

Jämtland som det fädernesland som istället skulle tillhöra Sverige, trots att 

flertalet av de senare var födda i Danmark eller Norge. Under denna fas av de 

båda nordiska centralmakternas statsbildningsprocess betraktades således 

inte landskapet som en förutbestämd del av ett speciellt rike. När både den 

andliga, det vill säga Gud, och världsliga makten var samstämmiga kunde det 

bli en del av en annan stat. Det var dock inte bara i erövrade områden som 
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trohetseden var betydelsefull, utan den var viktig i alla territorier när central-

makten skulle etablera en tillitsfull relation till undersåtar och ämbetsmän.   

Edens relevans framkom även i samband med de krig som utspelades i 

Jämtland på 1650- och 1670-talen då invånarnas lojalitet sattes på prov. Den 

svenska överheten ansåg att undersåtarna i landskapet hade uppträtt svek-

fullt utifrån trohetseden och de förpliktelser den innebar, medan bönder och 

präster istället menade att de inte hade blivit skyddade från fientliga anfall. 

Det jämtländska lokalsamhällets agerande har tidigare främst tolkats som ett 

nationellt ställningstagande, men denna undersökning visar att handlingarna 

bättre kan förstås utifrån en överlevnadsstrategi. Invånare i gränsområden 

som ständigt utsattes för ockupationer tvingades således att ta hänsyn till 

detta. För att inte riskera allt för stor fysisk eller materiell skada åtlydde de 

den överhet som för tillfället hade kontroll över landskapet. De kunde inte 

heller veta vilken av de båda nordiska staterna som skulle styra när krigen 

var över. Istället anpassade lokalsamhället sig till rådande förhållanden utan 

att göra nämnvärt motstånd, vilket bland annat innebar att trohet svors till 

den överhet som krävde detta. Krigslyckan kunde vända fort och invånare 

som bodde i en omstridd gränsprovins mellan två centralmakter som var in-

volverade i statsbildningsprocesser, riskerade ständigt att ställas till svars för 

sina handlingar. 

I samband med det jämtländska statsskiftet användes nationella och et-

niska benämningar sparsamt. När uttryck som svensk, dansk och norsk nytt-

jades hade de inte en enhetlig betydelse. Ibland gav de uttryck för olika etno-

territoriella gemenskaper i Norden. Exempelvis argumenterade Karl IX för att 

Jämtland tillhörde Sverige med hjälp av påståenden som att infödda i land-

skapet, som det hette, var av svenskt blod. Även när centralmakten utsåg äm-

betsmän som skulle styra framkom etniska föreställningar genom att personer 

födda i det svenska rikets ursprungliga områden föredrogs. Det fanns ett syn-

sätt att infödda tjänade den egna folkgruppens intressen på ett bättre sätt. 

Dessutom var det viktigt att ämbetsinnehavare hade utbildats vid lärosäten 

som låg inom riket gränser. Generellt sett var det främst överheten som nytt-

jade begreppen utifrån denna betydelse, vilket gör det troligt att liknande tan-

kegångar var vanligare i högre samhällsklasser. Att dessa föreställningar inte 

var förhärskande när Jämtland skulle införlivas, visas bland annat av att präs-

ter som härstammade från Danmark-Norge fick stanna kvar i sina jämtländ-

ska församlingar efter statsskiftet. När det gällde dessa var det avläggandet 

av trohetseden och att det existerade en gemensam religiös världsbild som 

delades av överhet och lokalsamhälle, som gjorde det möjligt för dem att stan-

na i landskapet.  
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Uttryck som svensk och dansk användes inte bara utifrån en etnoterritori-

ell mening, utan de kopplades även till trohetseden. Då handlade det om en 

politiskt konstruerad tillhörighet utifrån den ed som undersåtar avlade till re-

genten. När invånarna i Jämtland hade svurit trohet till den svenska drott-

ningen och dessutom efterlevt de kontraktsmässiga skyldigheter den innebar, 

betraktades de som svenska undersåtar. Om de däremot bröt den överens-

kommelse som eden medförde kunde de istället benämnas som danska un-

dersåtar. Att centralmakten använde begrepp som svensk eller dansk var 

dessutom vanligare när Jämtlands tillhörighet var ifrågasatt, exempelvis i 

samband med ofredsår. Däremot var liknande hänvisningar nästan helt från-

varande i fredliga och vardagliga relationer. Då etnoterritoriella och etnopo-

litiska föreställningar lyste med sin frånvaro under de första åren efter Bröm-

sebrofreden, blir den marginella betydelse de hade i samband med införliv-

ningen av Jämtland tydlig. 

Även om det främst var överheten som använde sig av nationella och et-

niska uttryck, hänvisade också jämtländska invånare till danskt, svenskt eller 

norskt vid vissa tillfällen. Detta skedde mestadels i relation till privilegier, rät-

tigheter och sedvanor som ständerna hade eller eftersträvade. Genom att in-

vånarna till exempel åberopade villkor från dansk-norsk tid gavs begreppen 

främst en kronologisk betydelse, det vill säga att de speglade perioden före 

eller efter 1645. Vid en jämförelse med Medelpad framkommer att svensk, 

dansk och norsk inte användes i samma utsträckning av lokalsamhället där. 

Peter Sahlins tankegångar att etnoterritoriella föreställningar kunde vara mer 

påtagliga i en perifer omstridd gränsprovins än i andra områden, har således 

giltighet även för Jämtland under denna tidsperiod. Dessutom bidrog invå-

narna själva, vilket han också har påpekat, till att synliggöra förekomsten av 

dessa föreställningar på lokal nivå. Trots att svenskt och danskt initialt främst 

användes för att beskriva en politisk tillhörighet till en centralmakt samt tids-

perioder, torde detta på sikt även ha inneburit att medvetenheten om olika 

nationella enheter och folk blev större i gränslandskapet Jämtland än i exem-

pelvis Medelpad. 

 

Införlivningsproblematik eller allmän statsbildning? 

Att statsskiften har tolkats utifrån andra teoretiska modeller än de nationalis-

tiska har inneburit nya synsätt på denna typ av händelse. Vissa menar att den 

allmänna statsbildning som fortlöpte över tid, oavsett stat, innebär att det är 

rimligt att se på statsskiften med hjälp av begreppet kontinuitet. De åtgärder 

som vidtogs för att skapa en central kontroll efter övergångar hade alltså re-

dan påbörjats av den tidigare överheten. Andra väljer istället att lyfta fram de 
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brytpunkter och förändringar som skiftet av statstillhörighet medförde för lo-

kalsamhället och dess invånare. Ett tredje synsätt är att ett statsskifte inte or-

sakade några större initiala förändringar, utan en lokal elit kunde förhandla 

fram villkor som var minst lika fördelaktiga som under det tidigare styret. 

Den verkliga införlivningen kom istället att ske i samband med det karolinska 

enväldet på 1680-talet, då det bedrevs en centraliseringspolitik inriktad mot 

både erövrade och ursprungliga svenska områden. Även om nya perspektiv 

har medfört att synen på statsskiften har förändrats, har således ingen enhet-

lig beskrivning av denna företeelse kunnat presenteras. 

Vad visar då den empiriska genomgången av Jämtland efter freden i 

Brömsebro när det gäller frågan om hur specifika införlivningsåtgärder som 

inriktades mot varje erövrat område, förhöll sig till den allmänna statsbild-

ning som samtidigt pågick under tidsperioden? För Jämtlands del initierade 

centralmakten, som nämnts ovan, omedelbart ett stort antal införlivningsåt-

gärder som gjorde landskapet till en del av det svenska riket. Dessa var i hu-

vudsak inriktade på central och regional nivå, medan lokala strukturer som 

var viktiga för invånarnas överlevnad inte berördes i någon större utsträck-

ning. Detta medförde en snabb och långtgående anpassning till rådande för-

hållanden i angränsande ursprungliga svenska landskap. Även i andra terri-

torier som blev en del av Sverige under tidigmodern tid uppvisades samma 

mönster, det vill säga att åtgärder i samband med statsskiften främst utspela-

des på central och regional nivå. Den initiala införlivningen av ett erövrat om-

råde behövde dock inte innebära en stor omställning för lokalsamhället jäm-

fört med perioden före övergången. Då den centrala och regionala relationen 

mellan överheten och Jämtland under dansk-norsk tid, inte nämnvärt avvek 

från den som skapades av den svenska centralmakten, är det troligt att invå-

narna inte upplevde statsskiftet som en omvälvande tid. På Gotland däremot 

medförde en liknande införlivningsprocess större förändringar jämfört med 

det tidigare styret, exempelvis beroende på olikheter inom rättsväsende, ad-

ministration och skatteuttag. 

Redan under de första åren efter det jämtländska statsskiftet initierade 

landshövdingen åtgärder som berörde hela länet, vilket visar att också den 

allmänna statsbildning som den svenska centralmakten bedrev fick genom-

slag i det nyerövrade landskapet. Detta var dock inte något nytt för invånarna, 

utan redan under norsk och dansk-norsk tid utövades en centraliseringspoli-

tik som resulterade i en stärkt lokal kontroll. Överhetens allmänna homoge-

niseringsåtgärder eskalerade i Jämtland efter ofredsåren i slutet av 1650- re-

spektive 1670-talen, då framför allt lokala strukturer och villkor i allt större 

utsträckning påverkades. Att det var förberedelser för krig och själva krigen 
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som var drivkraften bakom statsbildningsprocessen, något som både Charles 

Tilly och Anthony Giddens framhåller, framkommer tydligt även i Jämtland 

i samband med dessa ofredsår. Dessa likriktningsambitioner var dock inte ba-

ra synliga i erövrade områden, utan liknande åtgärder vidtogs mot ursprung-

liga svenska landskap. När statsbildningsprocessen över tid övergick i en mer 

medveten statsbyggnad minskade samtidigt lokalsamhällets möjligheter att 

påverka överhetens politik. 

En rimlig slutsats som kan dras av denna undersökning är att statsskiften 

och den införlivningsprocess som följde i konglomeratstater, kan beskrivas 

som ett snabbt avklarat förlopp som utspelades på central och regional nivå. 

Hur långtgående åtgärder som kunde vidtas i samband med övergången 

styrdes alltid av lokala strukturer och lokalsamhällets möjligheter att påverka. 

Samtidigt fortlöpte en allmän statsbildning som redan hade påbörjats av den 

tidigare statsmakten. Oavsett om områden var erövrade eller inte var det van-

ligt att det fanns skillnader i strukturer och villkor dem emellan. Över tid 

medförde den homogeniseringspolitik som överheten bedrev att även lokala 

förhållanden likriktades allt mer i alla delar som tillhörde en stat. Resultaten 

i detta arbete väcker funderingar huruvida det är relevant att utgå från en 

speciell övergångsproblematik, som existerade under en längre tidsperiod i 

områden som tillföll Sverige under tidigmodern tid. Om åtgärder som cen-

tralmakten vidtog för att göra dem till en del av Sverige genomfördes ome-

delbart och utifrån de förutsättningar som rådde just då, torde många andra 

händelser och skeenden som utspelades under decennierna efter ett statsskif-

te lika väl kunna analyseras i ursprungliga svenska landskap som exempelvis 

Uppland, Hälsingland eller Ångermanland. 
Äldre beskrivningar av det jämtländska statsskiftet som en långdragen och 

omvälvande process finner alltså inte något stöd i detta arbete. Det går dock 

inte att bortse från att relationen mellan överhet och lokalsamhälle i Jämtland 

förändrades under en lång period efter freden i Brömsebro. Då handlade det 

emellertid inte om införlivning av ett nyerövrat område, utan om en allmän 

statsbildning där centralmakten likriktade lokala förhållanden. Med detta i 

åtanke framträder således en annan bild av statsskiftet i Jämtland än den som 

har lyfts fram inom äldre forskning. Omedelbart efter freden i Brömsebro in-

förlivades landskapet som en del av det svenska riket. Lokalsamhället kunde 

dock interagera kring villkor som var viktiga för överlevnaden, vilket ledde 

till att det bevarades en kontinuitet på lokal nivå från dansk-norsk tid. När 

bönderna dessutom återfick odalrätten framträdde den nya överheten som 

nådig och välvillig. Premisserna förändrades efter de krig som utbröt i slutet 

av 1650-talet på grund av maktkampen mellan de båda nordiska staterna. Det 
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var först vid denna tidpunkt som invånarna i det erövrade Jämtland på allvar 

konfronterades med en svensk centralmakt, som var mer närvarande i lokal-

samhället och som gjorde anspråk på att även förändra lokala strukturer. Det 

finns stora likheter med det som skedde i Jämtland efter Baltzarfejden 1611 – 

1613 då den dansk-norska överheten stärkte sin ställning i landskapet. Vid 

båda dessa krigsperioder anklagades invånarna för att inte ha levt upp till de 

skyldigheter som trohetseden slog fast, vilket innebar att överheten, först den 

dansk-norska och sedan den svenska, hade behov av en ökad kontroll över 

Jämtland. 
Under påverkan av nationalistiska tankar har statsskiftet 1645 lyfts fram 

som en av de mest betydelsefulla händelserna i Jämtland under tidigmodern 

tid. För invånarna i 1600-talets Jämtland, påverkade dock det som utspelades 

efter Baltzarfejden samt efter krigen 1657 – 1660 och 1676 – 1679 betydligt mer 

än själva övergången till Sverige. Under de båda senare ofredsåren flyttade 

den svenska centralmakten fram sina positioner gentemot lokalsamhället. 

När statsbildning övergick i en mer medveten statsbyggnad, uppstod ett ge-

nerellt mönster där överheter i allt större utsträckning homogeniserade sina 

områden för att på så sätt kunna etablera ett effektivare skatteuttag och utöka 

den lokala kontrollen. Omvandlingen från konglomerat till enhetsstat hade 

påbörjats på allvar. 

Under 1600-talet hade Jämtland således varit en del av två statsmakter och 

invånarna hade genom interaktion fått vetskap om de olikartade förhållanden 

som rådde. Relationen till Danmark-Norge utspelades dessutom under en tid 

då krav på resurser generellt sett var lindrigare. Att landskapet har tillhört två 

centralmakter och varit med om ett statsskifte, gör det givetvis förståeligt att 

äldre forskning utifrån sina nationella utgångspunkter har lyft fram över-

gången till Sverige som långdragen och problematisk. Versen från nidvisan 

som citerades inledningsvis och som skrevs i samband med kriget 1676 – 1679, 

har som tidigare nämnts setts som ett avgörande bevis för den misslyckade 

integrationen av Jämtland. Invånarna skulle fortfarande, trots att 30 år hade 

passerat sedan de fått en ny överhet, i själ och hjärta ha känt sig som norrmän. 

Detta gjorde att de önskade att återigen få tillhöra Danmark-Norge. Det som 

framkommit i denna undersökning innebär dock att det erbjuds andra tolk-

ningar av visan. En rimligare förklaring är att den skrevs för att ge uttryck för 

ett missnöje mot en överhet som utnyttjade sin ökade lokala makt för att max-

imera resursuttaget. Detta drabbade dock inte bara Jämtland, utan det var en 

del av en allmän statsbildning som bedrevs i hela Sverige. Skillnaden var att 

lokalsamhället i detta landskap kunde jämföra med en annan centralmakt och 

en svunnen tid, då resurskraven inte hade varit lika omfattande. När det 
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utrikespolitiska läget förändrades och när krigen som utspelades i Jämtland 

krävde ett allt större skatteuttag, tvingades överheten att stärka sin ställning. 

Detta innebar ett ökat missnöje bland invånarna. Axel Oxenstiernas devis att 

vinna deras tillit lenitate et clementia, det vill säga genom mildhet och saktmod, 

hade således spelat ut sin roll. Den svenska statsbildningens omvandling mot 

en enhetsstat gav allt mindre utrymme för ett partikularistiskt förhållnings-

sätt gentemot Jämtland, men även mot andra områden som var delar av 

Sverige. 
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Summary 

Lenience and clemency. Jämtland and the Swedish conglomerate state after the Peace 

of Brömsebro, 1645. 

 

The focus of this book is the cession of the province of Jämtland from 

Denmark-Norway to Sweden after the Peace of Brömsebro in 1645. The pur-

pose is to examine what bearing the steps taken to incorporate the newly con-

quered territory into Sweden had on the state formation already underway. 

In addition, the significance of spatiality and collectivity in conjunction with 

the change of sovereignty is considered. 

The older literature generally held it to be nationalist ideas that determined 

how central government and local communities would act on a change of 

sovereignty. For Jämtland, cession to Sweden has thus primarily been de-

scribed as a prolonged and troubled process. As an explanatory model, 

though, modern nationalism is a poor fit for the early modern period, and its 

usefulness has been questioned in recent decades. Instead, Charles Tilly’s and 

Anthony Giddens’s theories of state formation and the conglomerate state 

have been singled out as far more fruitful for an understanding of territorial 

transfer. For Sweden, these ideas have been introduced and elaborated above 

all by Harald Gustafsson. In the Middle Ages and the early modern period, 

state formation was not uniform, because of the provinces’ wildly differing 

fiscal, judicial, military, economic, and ecclesiastical circumstances. These 

were the differences which rulers set out to bridge with state formation, and 

which resulted in greater control of the regions and more homogeneous states. 

State formation in Sweden in the early modern period has been described by 

Sven A. Nilsson, Jan Lindegren, and others as producing a strong military 

state, which left local communities little opportunity to exert influence. This 

view is not universally shared, however. Peter Blickle, Steinar Imsen, Eva 

Österberg, and James C. Scott, for example, use such concepts as communal-

ism, interaction, the public, and hidden transcripts to demonstrate that local 

organisations were relatively well placed to influence their rulers — even 

though central government had the coercive resources it needed to bring its 

disparate territories into line, it nevertheless had to have the cooperation of 

local communities. Historians such as Jens Lerbom, Antti Kujala, and Kasper 

Kepsu have taken a combined approach, finding that the outcome of early 

modern state formation was a military state where both negotiation and coer-

cion existed. 
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Interpreted in the light of such concepts as state formation, the conglom-

erate state, communalism, or interaction, a change of sovereignty of the type 

seen in Jämtland cannot be described in terms of Swedification, with the con-

quered area’s assimilation into a unified Sweden. Instead, the incorporation 

of each new territory must be seen as a one-off process, where local conditions 

and the local communities’ ability to exert influence shaped the outcome. In 

order to compare the measures taken by the Sweden’s rulers in its conquered 

territories, I have turned to the concepts of kingdom (rike) and empire (välde). 

If homogeneity was the goal for an area, designed to bring it into line with 

conditions in Sweden’s existing possessions, this has been regarded as becom-

ing part of the Swedish kingdom. If, on the other hand, government ambitions 

were limited to overall control, the area was instead incorporated into the 

Swedish Empire as a loosely associated province. 

By abandoning nationalism for other theories when interpreting the prob-

lem of territorial transfers, new approaches have been identified. Some his-

torians believe that state formation simply continued, regardless of the state, 

meaning it is reasonable to use the concept of continuity to study changes of 

sovereignty. The steps taken to impose central control after a change of 

sovereignty had thus already been initiated by the previous state. Other his-

torians have instead chosen to concentrate on the changes that cession (or 

annexation) brought to local communities. A third view is that a change of 

sovereignty altered little at first, but that the local elites could negotiate condi-

tions at least as favourable as those under the previous rulers. Full incor-

poration instead came with Caroline absolutism in the 1680s, which saw a 

centralisation policy pursued in all Swedish possessions. For Jämtland, these 

new perspectives have meant that the handover to Sweden has instead been 

described as immediate, far-reaching, and without major conflicts. 

In early modern period, when conquests were to be incorporated into 

Sweden, the central government concentrated on measures that impacted on 

central and regional conditions. Regional government, legislation, and politi-

cal representation were of utmost importance, and determined whether new 

territories would be fully part of the Swedish kingdom or provinces in the 

Swedish Empire. Some were incorporated into Sweden’s existing administra-

tive divisions, its counties; others were left as provinces, ruled by governors 

general, where local elites (aristocracy and burghers) could exercise regional 

power in occasional regional assemblies. Regarding the legal system, either 

the territory’s existing laws were retained or Swedish law and organisation 

were imposed. The most significant issue in the early stages of any territorial 

transfer, though, was whether local communities would be allowed to send 
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representatives to the Diet (in Sweden, farmers owning their land had par-

liamentary representation as the eponymous Estate of the Peasants). The most 

important factor that determined how new territories were incorporated was 

the presence of local elites. Influential aristocrats and powerful city fathers 

saw every reason to retain real regional power, and not just privileges and 

freedoms. This resulted in that the Baltic and German territories were incor-

porated as provinces into the Swedish Empire, while Gotland became part of 

the Swedish kingdom. Skåne and the other southernmost provinces of main-

land Sweden, along with the easternmost Baltic provinces of Ingria and Kex-

holm, however, were perched between kingdom and empire, with either 

Swedish law or parliamentary representation. 

As in other conquered areas, local conditions determined whether Jämt-

land was to be incorporated into the Swedish kingdom or become a province 

in the Swedish Empire. Jämtland’s local communities consisted almost entire-

ly of peasants and the occasional cleric, while, unlike Skåne for example, there 

was a noticeable lack of local nobility and burghers. Jämtland was in the north 

of the country and had few towns nearby, so local communities engaged in 

significant trade with both Sweden and Norway. For centuries it had enjoyed 

considerable independence from central government. Since the end of the 

twelfth century, however, government reach at the local level had steadily in-

creased as part of the ongoing process of state formation. It took on a new 

complexion after the Kalmar War (1611–1613), when the Danish-Norwegian 

government strengthened its position in Jämtland, but local communities 

clawed back much of their autonomy by resistance, protest, and interaction. 

When Denmark ceded Jämtland to Sweden under the Peace of Brömsebro 

in 1645, the province was to be part of Sweden one way or another. As with 

other conquests in the early modern period, incorporation was limited to the 

central and regional levels at first. For Jämtland, this meant that the Swedish 

government put in place a large number of measures designed to make the 

province part of the kingdom. It was incorporated into the ordinary county 

administration, forming the short-lived county of Härnösand together with 

neighbouring Ångermanland and Medelpad. Swedish law replaced Danish 

law in the province, and it was made part of the Västernorrland jurisdiction 

under the Svea Court of Appeal. Local communities were represented in the 

Diet. Taxation was now channelled to Stockholm rather than Copenhagen, the 

church organisation was first placed directly under the archbishop of Uppsala 

and soon after transferred to the new superintendency of Härnösand, while 

militarily its regiment was added to Sweden’s northern division. 



 

260 

Jämtland was thoroughly integrated into the Swedish kingdom so quickly 

largely thanks to the government’s strategy for the officials who were to gov-

ern the province. The existing provincial elite were not allowed to keep their 

offices after 1645. Instead, the county governor and judges were appointed 

from among the nobility in other areas of Sweden. Even local officials were 

forced to surrender their posts, and in picking their replacements central gov-

ernment gave precedence to Swedish-born, Swedish-educated officeholders, 

which meant recruiting from neighbouring coastal areas. The new officials 

participated from the very beginning in various events at the local level — the 

handover ceremony, the county council and local courts — which meant that 

local communities were well aware who the representatives of their new cen-

tral government were. They may have represented a different central govern-

ment, but their presence in the province was nothing new. Under Norwegian 

and later Danish-Norwegian rule, government officials were generally re-

cruited outside the province. Nor, as I have found, did their numbers increase 

after 1645 or their participation at the local level differ. Jämtland’s place in the 

Swedish kingdom was further strengthened by introducing postal services, 

post inns, extensions to the road network, and the repair and construction of 

its defences. 

Once part of Sweden, Jämtland was put together with the existing 

provinces of Ångermanland and Medelpad to form the new county of Härnö-

sand. After those initial moves, though, Jämtland was treated much like the 

other two provinces that made up the county, and this despite its previous 

Danish-Norwegian existence. Many of the steps taken by the county governor 

involved treating the county as a unit, without differentiating between areas. 

This meant that the state formation pursued by central government through 

its county governors had an immediate impact on the conquered province. 

Correspondence with the county administrative board in Härnösand was 

similar in tone and content, regardless of the part of the county. In all three 

provinces, the primary concerns were revenue, the civil and military adminis-

tration, and the judiciary. 

When Jämtland was ceded to Sweden in 1645, it set in motion changes at 

the central and regional levels, but locally the story was one of continuity from 

the Danish-Norwegian period. The clergy, notaries, lay judges, and county 

sheriffs all kept their posts. The clergy could even continue much as before, 

ministering according to the old regulations. The locals kept a say in their 

business too. Once they had taken the oath, peasants and priests alike were 

subjects of the Swedish kingdom like any other, and had the same obligations 

and rights as any other inhabitant in Sweden. For example, they had to pay 
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taxes and provide soldiers, while in return they could expect protection and 

be allowed to negotiate certain privileges. These privileges were used by the 

peasants and clergy in Jämtland to influence local conditions after 1645, main-

ly the province’s economy. The two groups did all they could to retain their 

Danish-Norwegian rights, which was something central government often 

viewed positively. The oath of allegiance marked all parties’ acceptance of 

their mutual obligations and rights, while the old Danish-Norwegian privi-

leges and customs even after the change of sovereignty were the starting point 

in that relationship at the local level. The fact that local communities retained 

the opportunity to interact with central government was not only because 

Jämtland had been conquered and was due to be incorporated into Sweden: 

in all Swedish possessions there was a state formation process underway, 

which gave central government far greater influence over local communities. 

This could not have happened without the interaction between the centre and 

the regions. 

The inhabitants in Jämtland, however, were not content just to keep their 

Danish-Norwegian rights; they set about trying to obtain the rights and privi-

leges other Swedish subjects had. When raising grievances or petitioning 

those in power, both clergy and peasants from the province frequently re-

ferred to their old customs and privileges, but were happy to invoke rights 

enjoyed in other parts of the Swedish kingdom. They used their affiliation 

with two states to negotiate better terms. This was an opportunity only open 

them because they lived on the border in a province that could — and did — 

change hands. People in, say, neighbouring Ångermanland and Medelpad 

did not have the same opportunities to play the different sides off against one 

another. It was not only the local communities in Jämtland that took advan-

tage of there being two sets of rights and privileges open to them, though. It 

was not unknown for central government to refer to the earlier Danish-

Norwegian structures, even when the locals had invoked the rights of all 

subjects of the Swedish kingdom. It is an indication that the Swedish govern-

ment had not expected to create national equality at a local level when it con-

quered Jämtland. In fact, it had everything to gain from such things as higher 

taxes. 

Similarly, proceedings in the Jämtland local courts reinforce the impres-

sion that Sweden’s initial incorporation of the province did not affect local 

circumstances to any great extent. There was little evidence at first of wide-

spread opposition to the measures taken by their new rulers; however, by the 

late 1650s things had changed, as the demands of foreign policy and the ac-

tions of local communities during the Little Northern War (1657 – 1660) saw 
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a far larger military presence in Jämtland, something which had considerable 

local impact. The accusations that the inhabitants in Jämtland had failed in 

their duty as loyal subjects during that war may have stemmed from the fact 

that the province was a conquest. In time, however, the military presence in 

Jämtland proved to be as much about state formation, as the Swedish 

government sought to strengthen its grip on the disputed borderlands. The 

fact that soldiers were stationed in the province in increasing numbers meant 

there was a growing pressure on resources — and greater opportunities to 

obtain them. Far more than before, central government found it had to use the 

local courts to communicate with local communities and urge them to fulfil 

their obligations; at the same time, complaints from the peasantry and the 

clergy were not as frequently affirmed. The Swedish authorities’ hold on 

Jämtland tightened after the war of 1676–1679, which helped advance the 

general policy of centralisation so integral to Caroline absolutism. 

Increased taxation seems to have limited the fight for resources to the var-

ious actors at the local level, and not as before between central government 

and local communities. Many disputes concerned military personnel, but it 

was not only peasants who protested against their presence in the province: 

the military themselves, and especially the officers, used the local courts to 

obtain the money and resources they believed they were entitled to. The 

growing number of soldiers stationed in Jämtland saw their involvement in 

sexual offences and violent crime soar. Typical cases involved cavalrymen, 

dragoons, or ordinary foot soldiers who had extramarital sex, became drunk, 

quarrelled, and fought the locals or one another. A comparison with Medel-

pad shows that disobedience to central government was common there too. 

In Jämtland, the local communities’ protests were thus not only prompted by 

the change of sovereignty, but just as much by dissatisfaction with central 

government’s state formation, which resulted in increased exactions and 

greater controls. 

Regarding notions of spatiality and collectivity in the early modern period, 

the literature is almost unanimous that actions taken by populations of con-

glomerate states cannot be interpreted by the lights of modern nationalism. 

Yet opinions vary as to which identities could instead have governed their 

actions after a territorial transfer. Similarly, I have not been able to identify 

any one individual affiliation that was decisive in this respect. A comparison 

with Ångermanland and Medelpad shows there were no concepts of collec-

tivity or spatiality particular to Jämtland, and none that forced Sweden’s cen-

tral government to take special account of its new province. People operated 

on the village, parish, or district level, regardless of which province they lived 



 

263 

in. However, in matters of provincial privileges or economics, the peasantry 

and the clergy could act in groups.  

Historians have pointed out that the people who lived in borderlands — 

in Sweden, for example, Blekinge and Ingermanland — did not seem to feel a 

strong affinity with any central government. It is reasonable to assume that a 

similar border identity also existed in Jämtland. Until the Treaty of Stettin in 

1570, the province had been in the diocese of Uppsala, despite being a 

Norwegian possession. The inhabitants traded west, east, and south, which 

brought them into regular contact with two different state formations. Besides, 

the question of who owned Jämtland was a frequent bone of contention in the 

wars between Sweden and Denmark-Norway throughout the period. Other 

borderlands went through a similar stage when their relationship with central 

government was weak at this point of the state formation process, and the 

inhabitants of Jämtland would have been no different. 

Something of great importance to the incorporation of Jämtland into 

Sweden was the oath of allegiance. Once sworn, the inhabitants of the 

province were the subjects of the Swedish Crown, with all the rights and obli-

gations this entailed. The oath of allegiance was also linked to the predomi-

nant religious worldview of the period. Since God and the powers-that-be had 

given the people of Jämtland a new statehood, there was no obstacle to them 

abandoning the Danish-Norwegian authorities and instead swearing alle-

giance to the Swedish Crown. It was not only in conquered borderlands that 

the oath of allegiance was crucial; it was important in all territories whenever 

central government wanted to establish credibility with its subjects and offi-

cials. The significance of the oath was in evidence during the wars fought in 

Jämtland in the 1650s and 1670s, when the locals’ loyalty to Swedish Crown 

was tested. The authorities considered them to have behaved treacherously, 

breaking their oath of allegiance; they for their part said they had not been 

protected from enemy attack. The actions of the local communities in Jämt-

land have previously been interpreted as a national stance, but I demonstrate 

that their actions are better understood as a survival strategy. Anyone who 

lived in borderlands constantly occupied by two different powers had to take 

this into account. To avoid risking their lives or seeing their property de-

stroyed, they would swear loyalty to whichever authority demanded it. The 

fortunes of war were fickle, and as inhabitants of a border province disputed 

by two countries where state formation was in full swing, they were always 

at risk of being held accountable for their actions. 

When Denmark-Norway ceded Jämtland to Sweden, there was little men-

tion of nations or ethnicities, and on those occasions the terms Swedish, 
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Danish, or Norwegian were used they did not have a uniform meaning. 

Sometimes they were used for various ethnoterritorial communities in 

Scandinavia. For example, Charles IX claimed that Jämtland belonged to 

Sweden because those born there were of ‘Swedish blood’. Ethnicity was a 

factor too when the authorities appointed officials to govern the province, as 

there was a preference for people born in areas that had always been Swedish. 

The assumption by central government was that native-born officials would 

serve the interests of their own ethnic group better. Moreover, it was consid-

ered important for officeholders to have attended university in their home 

country. Broadly speaking, it was central government which used concepts in 

this way, so it was likely that similar notions were common among the social 

elite too. Terms such as Swedish and Danish were also linked to the oath of 

allegiance, where it was a matter of a politically constructed affiliation based 

on the oath of loyalty all subjects took. Once the inhabitants in Jämtland had 

sworn allegiance to the Swedish monarch and met the obligations the oath 

laid upon them, they were considered Swedish subjects. If, though, they broke 

their oath, there was every likelihood they would be called Danish subjects. 

Although it was central government which used national and ethnic termi-

nology, local communities in Jämtland also spoke of Danish, Swedish, or 

Norwegian occasionally — mostly in relation to the privileges, rights, and 

customs they either had or wished to have. By referring to how things had 

been under Danish-Norwegian rule, meaning they had happened either be-

fore or after 1645, the locals gave the terms a decidedly temporal meaning. 

What, then, does an empirical study of Jämtland’s history after the Peace 

of Brömsebro reveal about the specific measures designed to incorporate each 

new conquered province into Sweden, and how did it relate to the state for-

mation process already well underway? The theories advanced by Tilly and 

Giddens — that states in the early modern period were conglomerates, caught 

up in a state formation process — can be said to hold good for Sweden. The 

result was that newly conquered territories were not incorporated into the 

kingdom in response to some coherent policy of Swedification, but rather they 

were treated differently according to local circumstances. For Jämtland, cen-

tral government immediately initiated a large number of measures to make 

the province part of the kingdom. These were concentrated on the central and 

regional levels, while structures important for the locals’ survival were left 

largely untouched. This led to a rapid, far-reaching adaptation to the prevail-

ing conditions known from neighbouring Swedish provinces. The pattern was 

repeated in all the territories that became Swedish in the early modern period 

— the measures taken in conjunction with the change of sovereignty played 
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out at the central and regional levels. However, that initial incorporation did 

not necessarily have to involve major upheaval for the local communities. 

Given that the central–regional relationship under Danish-Norwegian rule 

did not differ significantly when it came to Sweden’s central government’s 

relationship with Jämtland, it is likely that the inhabitants did not experience 

the change of sovereignty as something momentous. On Gotland, by way of 

comparison, a similar process brought far greater changes, for example to the 

judiciary, administration, and tax burden. 

In the first few years after Jämtland became Swedish, the county governor 

took measures that affected the entire county, which shows that the full force 

of the state formation pursued by central government was being felt in its 

newest province. However, this was not new for the locals; under first 

Norwegian and then Danish-Norwegian rule, there had been a centralisation 

policy designed to give government a stronger grip on the regions. The 

Swedish government’s efforts to create homogeneity escalated in Jämtland 

after the episodes of open war in the late 1650s and 1670s, when local struc-

tures and conditions in particular were affected. War and preparations for 

war were the driving force in the state formation process — as both Tilly and 

Giddens underline — as was clear in Jämtland in the years of unrest. However, 

these unificatory ambitions were not only evident in conquered areas: similar 

measures were taken in provinces that had always been Swedish. When state 

formation became a more conscious state-building process, local communities 

lost much of their ability to influence government policy. 

It is reasonable to conclude that in Jämtland the change of sovereignty, like 

the incorporation into Sweden which followed, can be described as quickly 

completed on the central and regional levels. The extent to which measures 

could be taken as part of the transition was determined by local structures and 

the local communities’ influence. At the same time, the state formation begun 

by previous rulers continued unchecked. Conquered or not, it was standard 

for Sweden’s provinces to differ in structure and general circumstances. Over 

time, the government’s pursuit of homogenisation meant that the regions too 

were increasingly brought into line with the centre. My findings raise the 

question of whether it is right to assume that territorial transfers were dis-

tinctively problematic, and continued so for long periods in the areas ceded 

to Sweden in the early modern period. If the central government’s measures 

designed to incorporate conquered provinces into Sweden were implemented 

immediately and effectively, one could equally well analyse events in the 

decades after a change of sovereignty in provinces that had always been 

Swedish, such as Uppland, Hälsingland, or Ångermanland.  
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Bilagor 

1. Kategorisering av skrivelser mellan centralmakt och lokalsamhälle 

 

Kategorisering av interaktionen mellan den svenska centralmakten och det 

jämtländska lokalsamhället i samband med statsskiftet, utgår från den indel-

ning som Martin Melkersson gör i sitt avhandlingsarbete.899 Hänsyn har dock 

tagits till de aspekter på förhållandet mellan dessa två parter som redovisas i 

avhandlingens metodologiska utgångspunkter, nämligen administration, po-

litik, juridik, ekonomi och kultur. Melkersson tar sin utgångspunkt i att cen-

tralmakten var verksam inom en samhällsformation och att den genom lag-

stiftning ingrep i vissa sektorer av denna organisation. Detta utmynnar i att 

han använder sig av följande huvudkategorier, nämligen Skatter och avgifter, 

Militär organisation och krigföring, Rättsväsendet, Politik och institutioner, Produk-

tion och ägande, Cirkulation och kreditväsende, Kommunikation och infrastruktur, 

Reproduktion samt Ideologisk kontroll. Då denna undersökning handlar om hur 

den svenska centralmakten ingriper i det jämtländska lokalsamhället, har en 

liknande kategorisering använts. För att indelningen på ett bättre sätt ska 

överensstämma med undersökningens teoretiska utgångspunkter samt det 

empiriska innehållet i skrivelser, suppliker, besvär och landstingsprotokoll, 

har dock vissa ändringar gjorts. Interaktionen har således klassificerats enligt 

följande:  

 

Skatter och avgifter. Denna kategori innehåller skrivelser som på ett eller an-

nat sätt berör centralmaktens resursuttag i lokalsamhället, exempelvis pen-

ning- och naturaskatter från allmogen, fördelning av utlagor samt lindring i 

resursuttaget. 

Militärväsendet. Ärenden inom detta område handlar om utskrivningar av 

knektar, försörjning av militära trupper, organisatoriska frågor och instruk-

tioner i samband med truppförflyttningar. 

Civil förvaltning. Under denna kategori berörs främst den regionala och lo-

kala förvaltningens uppbyggnad, samt tillsättning av nya ämbetsmän och de-

ras arbetsuppgifter.  

Rättsväsendet. Ärenden som behandlar detta område dryftar frågor kring 

den judiciella organisationen och överklaganden av domar. 

 

899 Se Melkersson 1997. 
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Produktion och ägande. Skrivelser inom denna kategori handlar om utveck-

ling av olika näringar, exempelvis jordbruk, fiske, hantverk och bergsbruk, 

samt äganderätt. 

Handel. De ärenden som berör detta område dryftar främst hur handel ska 

bedrivas, men även i viss mån mått och vikter. 

Kommunikation. Inom detta område avhandlas skrivelser om hur vägar, 

broar och färjor ska byggas och underhållas, samt gästgiveri, skjutshåll, post-

väsendet och respass. 

Reproduktion. Ärenden rörande denna kategori berör fattigvård och åtgär-

der som vidtas för att hindra spridning av sjukdomar.  

Ideologisk kontroll. Skrivelser inom detta område, slutligen, behandlar över-

hetens behov av att skapa en ideologisk konformitet i samhället, exempelvis 

frågor om undervisning, kyrka, edsavläggelser samt spridning av informa-

tion och propaganda.  
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2. Kategorisering av tingsärenden 

 

En liknande kategorisering av tingsprotokoll har gjorts av Jan Sundin i en un-

dersökning av domböcker från Gullbergs härad och Linköpings stad.900 Ären-

den på de tre jämtländska tingen och på tinget i Njurunda, Medelpad, kom-

mer att klassificeras i tre huvudkategorier, nämligen Civilmål, Brottmål och 

Uppmaningar och information från centralmakten. Under de två första finns se-

dan ett antal underkategorier som har utformats empiriskt från tingsproto-

kollen. Huvudkategorin som berör centralmaktens deltagande på tingen re-

dovisas dock utan underkategorier. Många av underkategorierna inom Civil-

mål och Brottmål är likartade. Utgångspunkten i klassificeringen har varit, att 

om ett fall berör en sak mellan lokalsamhällets invånare och ärendets resolu-

tion redovisar en lösning utan att utdöma straff, kategoriseras det under Ci-

vilmål. Om det däremot hänvisas till lagboken och ett straff aviseras, förs det 

till Brottmål.  

Ärenden från berörda tingslag kommer att delas in i följande underkatego-

rier: 

 

Civilmål 

Resurser. Ärenden under denna kategori berör tvister bland tingslagets in-

vånare över de resurser som skulle utgöras till den svenska centralmakten, till 

exempel olika jordskatter, gäst- och skjutsningar samt underhåll och byggan-

de av vägar.  

Egenmäktigt förfarande. Rättsfall som förs till denna grupp handlar främst 

om tvister mellan personer om hur egendom har använts, exempelvis verktyg, 

jordbruksredskap samt åkrar och andra jordegendomar. 

Fast egendom. Saker som klassificeras i denna kategori är exempelvis köp, 

försäljning, tvister och syner av olika typer av jordegendomar.  

Anhållan om köp av fast egendom. Ärenden under denna grupp behandlar 

jordegendomar som uppbjuds till försäljning i syfte att ge möjlighet för in-

vändningar mot köpen. 

Avtal och skulder. Rättsfall som förs till denna kategori berör tvister om lö-

nen mellan bönder och legofolk eller soldater. Dessutom avhandlas underhåll 

av soldattjänster samt obetalda skulder kring främst jordegendomar. 

Arvsärenden. Ärenden under denna grupp handlar bland annat om arv, syt-

ning samt tillsättande av målsmän och förmyndare. 

 

 

900 Jan Sundin 1992.  
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Brottmål 

Våld och konflikter. Ärenden under denna kategori berör till exempel fysiskt 

våld, dispyter, gräl, fylleri och annat olämpligt uppträdande. 

Tillgrepp. Rättsfall som förs till denna grupp handlar bland annat om stöld, 

snatteri eller åverkan på annans egendom. 

Sedlighet. Ärenden som tillhör denna kategori berör olika typer av sexuella 

överträdelser, exempelvis hor, mökränkning och lönskaläge.  

Kyrka och religion. Saker som klassificeras i denna grupp är bland annat ute-

blivande från storböndagar, sabbatsbrott, försummande av nattvard och oljud 

i kyrkan. 

Skatter och pålagor. Rättsfall inom denna kategori handlar om försummelse 

att betala skatt, utföra skjutsfärder eller att underhålla vägar, färjor och broar. 

Stadgor och påbud. Det som klassificeras i denna grupp är brott mot regler 

rörande exempelvis handel, hantverk, jakt, fiske, brandsäkerhet och skogsav-

verkning.  

Domstolsbrott. Ärenden under denna kategori, slutligen, berör kärande, sva-

rande eller vittnen på tingen som uteblir, olaga stämning samt fylleri eller 

annat olämpligt uppförande inför domstolen. 
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3. Allmogens besvär och suppliker i Ekdahlska samlingen 

 

Som nämns i inledningskapitlet har de resolutioner som den svenska central-

makten utfärdade som svar på de jämtländska böndernas besvär och suppli-

ker, excerperats från den så kallade Ekdahlska samlingen vid Riksantikvarie-

ämbetet. Orsaken till att denna källa har använts, är att dessa resolutioner mig 

veterligt inte finns samlade på ett och samma ställe förutom i denna arkiv-

samling. I Riksregistraturet och länsstyrelsens omfattande arkiv, finns skrivel-

serna som avskrifter i Kungl. Maj:ts respektive landshövdingens utgående 

korrespondens. Den stora mängd brev som dessa utfärdade nedtecknades i 

registraturen i kronologisk ordning, vilket gör sökandet av resolutioner som 

berör allmogen i Jämtland tidskrävande. Av arbetsekonomiska skäl valdes 

istället Ekdahls avskrifter av den svenska centralmaktens resolutioner. För att 

undersöka i vilken utsträckning dessa excerpter överensstämmer med den 

jämtländska allmogens klagomål och den svenska centralmaktens resolutio-

ner, har vissa nedslag gjorts i andra källor. 

På Riksarkivet i Stockholm finns den jämtländska allmogens inlämnade 

klagomål i samband med riksdagar bevarade i Ständernas enskilda besvär.901 

En genomgång av dessa visar att bönderna i Jämtland mellan åren 1645 – 1686, 

vilken är den period som denna undersökning omfattar, lämnade in femton 

besvär.902 Under samma period finns 32 stycken resolutioner nedtecknade i 

Ekdahlska samlingen. Med hjälp av ingressen kan det utläsas att åtminstone 

tretton av dessa var svar på de besvär som sammanställdes vid riksdagar, vil-

ket visar på en god överensstämmelse mellan inlämnade riksdagsbesvär och 

resolutioner i Ekdahlska samlingen. Övriga var svar på suppliker ställda an-

tingen till Kungl. Maj:t eller landshövdingen. I klagomål som finns bevarade 

i Ständernas enskilda besvär är sällan år eller datum nedtecknade, men vid en 

granskning av innehållet kan de kopplas till de resolutioner som finns i Ek-

dahlska samlingen. Exempelvis finns en skrivelse i Ständernas enskilda be-

svär där de jämtländska bönderna först önskade få sina tidigare privilegier 

bekräftade, samtidigt som de ville erlägga tionde i pengar istället för i spann-

mål. Det senare var ofta anslaget till militären vid kusten och till skolan i Här-

nösand, vilket gjorde leveransen betungande. 903  I Kungl. Majt:s resolution 

 

901 Ständernas enskilda besvär, Allmogens besvär Jämtlands län vol. 1 Jämtland fram till 1680, vol. 2 

Jämtland 1680 – 1731. 

902 Ständernas enskilda besvär, Allmogens besvär Jämtlands län vol. 1 Jämtland fram till 1680, vol. 2 

Jämtland 1680 – 1731. 

903 Ständernas enskilda besvär, Allmogens besvär Jämtlands län vol. 1 Jämtland fram till 1680. 



 

271 

som utfärdades den 21 juni 1654, vilken finns avskriven i Ekdahlska samling-

en, bekräftades de jämtländska böndernas tidigare privilegier. De fick dock 

avslag på förfrågan om att få erlägga tiondet i pengar.904 På samma sätt finns 

en skrivelse från den jämtländska allmogen i Ständernas enskilda besvär från 

november 1660, som innehåller sex stycken besvärspunkter där motsvarande 

resolution kan hittas i Ekdahlska samlingen.905 

För att ytterligare kontrollera Ekdahlska samlingens trovärdighet som käl-

la, har en genomgång gjorts av vilka resolutioner gällande de jämtländska 

böndernas klagomål från 1660-talet som finns införda i Riksregistraturet. Ge-

nom att använda registraturets adressregister och söka under bokstaven J, 

framkom att det nedtecknades sex stycken resolutioner från Kungl. Maj:t som 

svar på böndernas besvär och suppliker under detta decennium.906 En jäm-

förelse med Ekdahlska samlingen visar att alla dessa även finns avskrivna 

där.907 Överensstämmelsen mellan dessa två källmaterial stärker slutsatsen att 

större delen av den svenska centralmaktens resolutioner rörande de jämtländ-

ska böndernas klagomål finns i denna samling. För att slutligen kunna be-

döma om de avskrifter som Ekdahl och hans medarbetare gjorde under sin 

vistelse i Jämtland överensstämmer med originalhandlingar, har en jämför-

else gjorts mellan Ekdahlska samlingen och Riksregistraturet gällande tre re-

solutioner under 1660-talet.908 Komparation visar att Ekdahls avskrifter av 

resolutionerna utfördes med stor noggrannhet och inga avvikelser kunde 

upptäckas rörande dessa tre. 

Jämförelser mellan Ekdahlska samlingen, Ständernas enskilda besvär och 

Riksregistraturet, visar således att den förstnämndas tillförlitlighet som källa 

måste betecknas som god. Även om det inte kan fastslås att alla resolutioner 

finns bevarade i denna samling är det ingenting som tyder på att ett stort antal 

skulle saknas. Dessutom är överensstämmelsen god mellan Riksregistraturets 

formuleringar och de avskrivna resolutionerna i Ekdahlska samlingen. 

  

 

904 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 21/6 1654. 

905 Ständernas enskilda besvär, Allmogens besvär Jämtlands län vol. 1 Jämtland fram till 1680; ES vol. 2 

Kungl. Maj:ts resolution 26/11 1660. 

906 RR, Register till Riksregistraturet 1547 – 1718 , 1. Adressregister till Riksregistraturet 1547 – 1730 

vol. 51 – 55. 

907 ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1660, 26/11 1660, 18/12 1661, 29/8 1664, 19/9 1668, 18/10 1669. 

908 RR vol. B:335 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1660, 26/11 1660, vol. B:361 Kungl. Maj:ts resolution 29/8 

1664, vol. B:393 Kungl. Maj:ts resolution 18/10 1669; ES vol. 2 Kungl. Maj:ts resolution 3/3 1660, 

26/11 1660, 29/8 1664 och 18/10 1669. 
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4. Digitalt soldatregister på landsarkivet i Östersund 

 

På landsarkivet i Östersund finns ett digitalt register över soldater i Jämtland 

mellan åren 1645 – 1901. Till grund för detta ligger olika typer av militära rul-

lor, exempelvis mönsterrullor, och en sökbar faktor i registret är födelseort. I 

denna undersökning har de jämtländska soldaternas ursprung analyserats 

under olika tidsperioder i ett antal utvalda kompanier. Sökningar har skett 

under ett antal år och det datum som har angetts är den 31 december. 

Under decenniet omedelbart efter statsskiftet, det vill säga 1646 – 1655, har 

knektar som tjänade för den jämtländska allmogen undersökts för åren 1646, 

1650 och 1655. Detta har skett i tre olika kompanier, nämligen de som beteck-

nas 4, 5 och 6 i det digitala soldatregistret. Den andra perioden omfattar åren 

när den svenska centralmakten stationerade beridna trupper i Jämtland, vil-

ket skedde under 1660-talet. Värvat kavallerikompani 1 och 2 har analyserats 

under 1663, 1666 samt 1669. Födelseort för soldater i det regemente som var 

stationerat i Jämtland under 1670-talet och framåt har undersökts vid två till-

fällen. Under 1672 har de värvade dragonkompanierna 1 – 8 belysts, medan 

Livkompaniet samt Offerdals, Brunflos och Refsunds kompanier har analyse-

rats för 1682. När det gäller det indelta regemente som slutligen infördes 1688 

fanns grunden till detta redan i mitten av 1680-talet. Indelta knektars här-

komst har därför undersökts under åren 1686, 1690, 1695 och 1700 i de tidigare 

nämnda fyra kompanierna. 
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5. Tabeller över ärenden som avhandlades på tingen i Undersåker, 

Hammerdal, Revsund och Njurunda 

 

Tabell 13. Civilmål i domböcker rörande Undersåker 1647 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1647-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Resurser 3 5 7 20 7 6 19 13 

Egenmäktigt förfarande 4 7 3 9 13 10 17 12 

Fast egendom 14 25 7 20 34 27 35 25 

Köp av fast egendom 20 36 8 23 40 32 43 30 

Avtal och skulder 6 11 6 17 22 17 12 9 

Arvsärenden 5 9 1 3 5 4 5 4 

Övrigt 3 5 3 9 5 4 10 7 

Totalt 55 100 35 100 126 100 141 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan 

inte alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 

(1989); Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649 –1690 (2013). 

 

Tabell 14. Brottmål i domböcker rörande Undersåker 1647 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1647-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Våld och konflikter  8 23 2 6 9 13 1 2 

Tillgrepp  2 6 4 12 10 14 11 17 

Sedlighet 11 31 13 38 19 28 26 41 

Kyrka och religion 1 3 - - 4 6 3 5 

Skatter och pålagor 5 14 3 9 4 6 6 9 

Stadgor och påbud 2 6 3 9 9 13 7 11 

Domstolsbrott 6 17 7 21 13 19 6 9 

Övrigt - - 2 6 1 1 4 6 

Totalt 35 100 34 100 69 100 64 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); 

Undersåkers tingslags domboksprotokoll 1649–1690 (2013). 
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Tabell 15. Civilmål i domböcker rörande Hammerdal 1647 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1647-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Resurser 7 10 8 15 11 9 26 16 

Egenmäktigt förfarande 2 3 3 6 16 13 15 9 

Fast egendom 29 43 14 26 21 17 41 25 

Köp av fast egendom 19 28 13 24 38 30 41 25 

Avtal och skulder 6 9 9 17 26 20 19 12 

Arvsärenden 4 6 2 4 7 6 16 10 

Övrigt 1 1 5 9 8 6 5 3 

Totalt 68 100 54 100 127 100 163 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); 

Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690 (2010). 

 

 

Tabell 16. Brottmål i domböcker rörande Hammerdal 1647 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1647-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Våld och konflikter  - - 7 17 22 28 13 16 

Tillgrepp  4 19 4 10 5 6 15 19 

Sedlighet 7 33 12 29 9 11 16 20 

Kyrka och religion 1 5 - - 8 10 1 1 

Skatter och pålagor 2 10 2 5 13 16 9 11 

Stadgor och påbud 3 14 10 24 15 19 13 16 

Domstolsbrott 4 19 6 14 8 10 13 16 

Övrigt - - 1 2 - - - - 

Totalt 21 100 42 100 80 100 80 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); 

Hammerdals tingslags domboksprotokoll 1649–1690 (2010). 
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Tabell 17. Civilmål i domböcker rörande Revsund 1647 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1647-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Resurser 4 6 11 16 16 11 31 19 

Egenmäktigt förfarande 2 3 2 3 8 5 12 7 

Fast egendom 23 35 5 7 21 14 35 22 

Köp av fast egendom 13 20 31 45 47 32 30 19 

Avtal och skulder 14 21 13 19 36 24 25 16 

Arvsärenden 7 11 6 9 13 9 17 11 

Övrigt 3 5 1 1 7 5 11 7 

Totalt 66 100 69 100 148 100 161 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); 

Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649–1700 (2011). 

 

 

Tabell 18. Brottmål i domböcker rörande Revsund 1647 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1647-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Våld och konflikter  10 30 6 12 8 8 16 17 

Tillgrepp  - - 4 8 9 9 18 19 

Sedlighet - - 9 17 25 26 15 16 

Kyrka och religion - - 1 2 10 10 8 9 

Skatter och pålagor 5 15 11 21 17 18 8 9 

Stadgor och påbud 8 24 7 13 10 10 9 10 

Domstolsbrott 7 21 14 27 15 16 13 14 

Övrigt 3 9 - - 2 2 7 7 

Totalt 33 100 52 100 96 100 94 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källor: Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll, IV 1647 – 1648 (1989); 

Revsunds tingslags domboksprotokoll 1649–1700 (2011). 
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Tabell 19. Civilmål i domböcker rörande Njurunda 1646 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1646-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Resurser 16 15 7 5 18 9 36 15 

Egenmäktigt förfarande 16 15 17 11 17 9 20 9 

Fast egendom 15 14 45 29 64 34 84 36 

Köp av fast egendom 5 5 37 24 18 9 7 3 

Avtal och skulder 32 30 32 21 33 17 35 15 

Arvsärenden 16 15 11 7 31 16 36 15 

Övrigt 5 5 5 3 9 5 16 7 

Totalt 105 100 154 100 190 100 234 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källa:  Tingsprotokoll för Njurunda (1982, 1983). 

 

 

Tabell 20. Brottmål i domböcker rörande Njurunda 1646 – 1685, 

absoluta tal (N) och procent (%) under olika delperioder. 

 1646-1655 1656-1665 1666-1675 1676-1685 

 N % N % N % N % 

Våld och konflikter  20 27 10 16 5 7 3 8 

Tillgrepp  18 24 15 25 18 27 9 24 

Sedlighet 3 4 4 7 6 9 10 26 

Kyrka och religion 1 1 3 5 4 6 - - 

Skatter och pålagor 3 4 8 13 13 19 5 13 

Stadgor och påbud 15 20 11 18 7 10 7 18 

Domstolsbrott 14 19 10 16 14 21 4 11 

Övrigt 1 1 - - - - - - 

Totalt, antal och procent 75 100 61 100 67 100 38 100 

Anmärkning: Procentandelar är avrundade till närmaste heltal, vilket innebär att summan inte 

alltid blir 100 %. Källa:  Tingsprotokoll för Njurunda (1982, 1983). 
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