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INLEDNING 

Att forska om den svenska tiden i Estland eller de svenska Östersjöpro
vinsernas historia inom Estlands nuvarande gränser behöver inte alltid 
betyda ett och detsamma. Vid Östersjöns olika stränder ser man på en 
rad problem på olikartat sätt. Men när det handlar om de hundrafemtio 
åren av gemensam svensk-baltisk historia, och när man betänker att 
denna tid lämnat spår synliga än i dag, är det nödvändigt att ibland 
betrakta den gemensamma utvecklingen även ur den andra partens syn
vinkel. Föreliggande studie skall ses som ett försök i denna riktning, vil
ket inte i första hand är tänkt att leda fram till en consensusuppfattning 
om "den gamla goda svensktiden" i Estland utan till att öka den gemen
samma kunskapen om gemensamma historiska problem. 

Ett viktigt forskningsfält är den svenska statsmaktens roll i den socio-
ekonomiska utvecklingen i Estland under stormaktstiden från och med 
1561, när denna tog sin början med norra Estlands övergång till det 
svenska väldet. Intresset för detta centrala problem väcktes hos mig på 
allvar av min förste vetenskaplige handledare professor Helmut Piirimäe 
under min studietid vid Tartu universitet; den gången studerade jag de 
ekonomiska aspekterna av den svenska statens fortifikationsarbeten i 
Tallinn (Reval) under enväldets tid. Min senare verksamhet som fors
kare vid Historiska institutet vid Estlands vetenskapsakademi har gällt 
Estlands skol- och folkundervisningshistoria under feodalismen till 
omkring år 1800. Vid olika tillfällen under senare år har jag haft förmå
nen att fördjupa och utvidga mina kunskaper om den svenska s.k. stor
maktstiden vid Historiska institutionen i Uppsala under professor Torkel 
Janssons och docent Stellan Dahlgrens handledarskap. Vad som nu pre
senteras utgör en överarbetad version av delar av min 1994 försvarade 
licentiatavhandling. 

Det kan sägas att det å ena sidan är min personliga "forskarbiografi", 
å den andra ett behov att djupare förstå de faktorer som låg bakom hän
delseförloppet i Estland - och hur detta påverkade detta lands utveckling 
- som kommer till uttryck i denna bok. Här behandlas framför allt den 
svenska statsmaktens målsättningar och metoder på lokalförvaltningens, 
kyrko- och undervisningsväsendets område i Estland. Undersökningen 
är också en delrapport från det gemensamma svensk-estniska forsk
ningsprojekt, inom vilket jag är verksam. Detta projekt - "Stat-kyrka-
samhälle. Det stormaktstida systemet i Sverige och Östersjöprovin-
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serna" - syftar till att genom ett komparativt angreppssätt skapa kvalita
tivt ny kunskap om den svenska statsmaktens försök att införa sitt sam
hällssystem i provinserna Ingermanland, Estland och Livland, vilket rör 
makten över tankar och handlingar: rättsutövning, folkundervisning och 
akademisk bildning. En sådan ambition förutsätter jämförelser med 
statsmaktens motsvarande strävanden i "det egentliga Sverige". Förenk
lat uttryckt handlar det om att studera ett antal aspekter av hur en och 
samma statsmakt försökte genomföra ett och samma program i två olika 
samhällen: det svenska och det baltiska. Detta program utgick från den 
svenska stormaktens målsättning att utöka sin kontroll över samhället 
och bekämpa all partikularism, däribland den relativa autonomi, som 
den självstyrande baltiska adeln och städernas borgerskapet besatt i 
Östersjöprovinserna. 

Ett uttryck för denna ambition var den svenska statsmaktens s.k. pro
vinspolitik, som utgör en naturlig ram för mina undersökningar. Stats
maktens politik vad gäller Narva följde samma mönster som provinspo
litiken i allmänhet, med politiken gentemot Östersjöprovinserna som en 
väsentlig beståndsdel däri. Avsikten var att förändra den grundläggande 
samhällsstrukturen i Östersjöprovinserna, och med visst förbehåll kan 
man också hävda, att centralmakten sökte etablera koloniala relationer 
mellan Sverige och Östersjöprovinserna. Denna fråga måste dock 
behandlas nyanserat, särskilt vad gäller de samhälleliga följderna av 
denna politik; t.ex. försöken att avskaffa livegenskapen, att utveckla 
undervisningsväsendet o.s.v. Även denna begränsade studie visar, hur 
statsmaktens unifieringssträvanden fick olika genomslag i fråga om uni
formitet och inkorporering beroende på det växlande inrikespolitiska 
tillståndet och de utrikespolitiska konjunkturerna. Både staten och lokal
samhällena befann sig i utveckling, och relationen dem emellan var i 
hög grad föränderlig tiderna igenom. Man finner betydande skillnader i 
denna politik under tider av stark kungamakt, som alltid vilade på en 
bredare samhällsbas, och under de högadliga förmyndarregeringarnas 
tidevarv. Ett kvalitativt nytt skede inleddes vid övergången till den abso
luta staten under Karl XI:s regering, när en ny ideologi - kameralismen 
- började tillämpas. 

Mina studier inom projektet omfattar statsmaktens undervisnings- och 
skolpolitik och dess påverkan på städernas skolväsende. Denna mycket 
målmedvetna och enhetliga politik fick helt olika utslag i å ena sidan det 
etniskt och politiskt mer eller mindre enhetliga Sverige inom dess nuva
rande gränser (utan att man för den skull får glömma bort den svenska 
undervisningspolitiken i t.ex. Lappland och de f.d. dansk-norska provin
serna) och i dåtidens mycket heterogena Estland å den andra. 
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Detta kan anas redan i undersökningarna av den stad, som blev mitt 
första forskningsobjekt i Estland, Narva. En sådan lokalstudie ansåg jag 
nödvändig, eftersom "det stora" alltid består av "de små". "Det stora", i 
detta fall den svenska staten, och "det lilla", lokalsamhället, måste ses i 
ett sammanhang; statsmakten är alltid, med eller mot sin vilja, tvungen 
att ta hänsyn till de lokala förhållandena, även om målsättningen är att 
försöka förändra dessa, och lokalsamhället i en centraliserad stat påver
kas alltid av statsmaktens åtgärder. I ett sådant perspektiv var Narva som 
stad mycket lik men samtidigt olik de övriga estländska städerna. Som 
ett särskilt intressant forskningsobjekt framstår både dess speciella rätts
liga ställning, nationella sammansättning och sociala förhållanden. 
Narva har befunnit sig i något slags särställning under nästan hela sin 
historia. Under medeltiden var Narva en mycket viktig handelsstad utan 
att vara medlem av Hansaförbundet. Under svensktiden var staden i 
socialt avseende och vad gäller självstyrelsen mycket lik de baltiska pro
vinsstäderna med sitt tyska, priviligierade överskikt, men den tillhörde 
en statsinkorporerad provins med svensk rätt och svenska lagar. 

Några resultat av mina Narvastudier presenteras här. Men samtidigt 
bör studien ses som en avspegling av de problem jag stött på i källmate
rialet. Det framgick vart efter allt tydligare, att skolan och undervis
ningen, som var min utgångspunkt, aldrig varit ett "Ding an sich". Sko
lan hörde för visso till samhällets konservativaste element, som även i 
gången tid bidrog till samhällets egen reproduktion, d.v.s. också till de 
socio-ekonomiska förhållandenas reproduktion, och även de föränd
ringar som vidtogs rörande undervisningen med sikte på framtiden var 
bestämda av det aktuella samhället med dess föreställningar om sitt eget 
framtidsperspektiv. Samtidigt påverkades lokalsamhället, och därmed 
skolan, av de förändringar som pågick på den större scenen - i detta fall 
den svenska staten. Den maktkamp som ägde rum både i "storsamhället" 
(staten) och lokalsamhället återspeglas även direkt eller indirekt i under
visningen och skolan. För att förstå skolan är det nödvändigt att också 
(in)begripa samhället. 

Samtidigt står det klart, att för att få fram förändringar i skolväsendet 
var statsmakten nödgad att också reformera de samhällets institutioner, 
som utövade direkt eller indirekt påverkan på skolan: kyrkan och korpo
rationerna (magistraterna, städernas borgerskap men även delvis ridder-
skapen). Ofta hade dessa motstridiga intressen, vilket resulterade i kon
flikter dem emellan; detta också på skolväsendets nivå. 

Dessa förändringar och försök till sådana genomfördes, och konflik
terna utkämpades oftast genom att man försvarade sina egna eller för
sökte försvaga motpartens rättsliga premisser. Jag valde Narva som för-
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sta objekt för ingående studier just på grund av denna stads mycket 
intressanta rättsliga ställning mellan det baltiska och det svenska. 
Genom att reda ut de lokala svensk-tyska motsättningarna kring skolan 
blev det möjligt att tydligare klargöra statsmaktens ambitioner på den 
lokalsamhälleliga nivån. Härigenom kunde jag se vilka instrument cen
tralmakten tillgrep för att tvinga igenom sin politik och vilka gränser 
som faktiskt rådde för vad den kunde göra. Tack vare Narvas "dubbla 
tillhörighet" framträder sådana konflikter i Narva mycket tydligt. Och 
trots att det här (och i de andra Östersjöprovinserna med deras städer) 
handlade om samma statsmakts försök att göra sig gällande i lokalsam
hället som i Sverige, gav statsmaktens strävanden att förändra de socio-
ekonomiska förhållandena i Östersjöprovinserna enligt det svenska 
mönstret sin särprägel åt både metoderna att lösa konflikterna och åt lös
ningarna. Inom provinspolitikens ram kan Narva även betecknas som en 
"modell" för studier av den svenska centralregeringens politik gentemot 
Östersjöprovinsernas städer. 

Naturligtvis är resultaten av Narvastudien inte heltäckande. Jag är i 
färd med liknande studier "åt båda hållen" - av andra städer i Estland, 
men också undersökningar av svenska städer. Den närmaste uppgiften är 
att studera Estlands övriga städer och på detta sätt utvidga lokalsamhäl
lets gränser till att teckna en allmännare bild av "lokalsamhället Estlands 
städer". Och de nya kunskaper man får genom att studera de olika utfal
len av den svenska statsmaktens provinspolitik i Östersjöprovinserna 
bidrar till att öka kunskapen om denna statsmakts utveckling, och den 
torde kasta nytt ljus över statsmaktens ambitioner och metoder för för
verkligandet även i själva Sverige. 

Uppsala i maj 1995 
JaakNaber 
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NARVA OCH "NATIONEN" 

- FÖRNATIONELL NATIONALISM? 

Vi hör i dag ständigt talas om nationella motsättningar, slitningar som öde
lägger stora delar av vårt eget hörn av världen. Konflikter med etniska 
inslag har emellertid funnits långt tidigare. En sådan skall studeras här 
med målsättningen att se, om det i gången tid handlat om samma sorts 
kontroverser som i dag, eller om, som i detta fall, motsättningarna mel
lan tyskt och svenskt i 1600-talets Narva var av en kvalitativt annan art, 
d.v.s. var ett exempel på en annan historisk kategori av motsättningar. 

Den svenska stormaktstiden, som också omfattade svensktiden i Est
land, befinner sig halvvägs i utvecklingen mot nationalism i Europa. 
Den första fasen i denna process kännetecknas av den katolska universa
lismens kulmen - högmedeltiden under 1200-talet. Senmedeltiden präg
las av de s.k. nationalstaternas, d.v.s. de territoriella furstestaternas, 
framträdande. Denna process påskyndades i.o.m. reformationen. Sam
tidigt gick utvecklingen mot en centralisering, som nådde sin höjdpunkt 
i de absolutistiska statsbildningarna eller maktstaterna under 1600- och 
1700-talet. Med centralisering förstås en maktkoncentration i händerna 
på de högsta bland de högre samhällsklasserna i ett samtidigt försök att 
utvidga kretsen av undersåtar och rikets territorium. 

Ett av de ideologiska uttrycken för centraliseringen och unifierings-
strävanden var lanceringen av begreppet "nation" från överhetens sida. 
Men den dåtida "nationen" skilde sig mycket från 1300-talets nation, 
som i mycket tycks ha varit ett uttryck för geografisk samhörighet 
(exempelvis studentnationerna). Lika stor är skillnaden gentemot 1800-
och 1900-talets nationalism, vilken är ett uttryck för territoriella, ekono
miska, sociala, språkliga och kulturella samhörighetssträvanden 
sprungna ur även andra, bredare samhällsskikt. Även om vi ibland 
betecknar 1600-talets maktstater som "tidigmoderna" stater, kan vi för 
denna tid i bästa fall endast tala om ett slags skapande av en "national
känsla" eller en "feodal-statlig nationalism", inte om nationalism i 
ordets nutida betydelse. Utvecklingen av 1500- och 1600-talets "natio
nalkänsla", som var en företeelse avsedd för undersåtar och bottnade i 
etnisk-språklig samhörighet, gick hand i hand med staternas ekonomiska 
utveckling från regionala och territoriella konglomerat mot en ekono
misk helhet (som kontrollerades av statsmakten) - en process, som kom 
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att avslutas först ett par hundra år senare med kapitalismens genombrott 
och aktiva medborgare.1 

Samtidigt försökte centralmakten bekämpa statsinnevånarnas regio
nala eller lokala partikularism och få först de mest förmögna samhälls
skikten och sedan med dessas hjälp hela befolkningen att bekänna sin 
tillhörighet till och underdånighet inför samma statsmakt, samma 
"nation". Så var också fallet med den svenska staten och den "svenska 
nationen". 

Det dåtida "svenska nations"-begreppet innehöll i realiteten två sam
manknutna element, som i viss mån kompletterade varandra: "svenske 
kungens undersåtar" och "etniska svenskar".2 Detta nationsbegrepp har 
bevarat sin tvetydighet till våra dagar och innehåller nu beståndsdelarna 
"svenska medborgare" och "etniska svenskar". Samtidigt var det dåtida 
nationsbegreppet starkt knutet till den sociala ställningen, vilken berodde 
på etnisk ställning i det ekonomiska systemet eller på hur man sökte 
åtskilja olika grupper i detta. Och det var oftast just ekonomiska förhål
landen, som tog sig uttryck i olika motsättningar mellan olika "nationer" 
och i centralregeringens olikartade politik mot olika "nationer" i riket. 

Både i studier av "nationer" och universalism är kontakt- eller kon
fliktområden med socialt, religiöst, etniskt och språkligt åtskilda befolk
ningsgrupper ett särskilt intressant forskningsobjekt. Ett sådant område 
var just stormaktstidens Narva och Ingermanland. Som inledningsvis 
sagts har jag valt att studera framför allt ett lokalsamhälle för att på så 
sätt på djupet kunna följa de olika samhälleliga effekterna av en förän
derlig statsmakts ingrepp. Och bland de många motsättningar som satte 
sin prägel på livet i och utvecklingen av lokalsamhället Narva, mellan 
den svenska erövringen 1581 och den ryska 1704, tycks de etnisk-sociala 
slitningarna mellan olika "nationer" ha hört till de allra viktigaste. 

Stormaktstidens Narva var befolkat av innevånare tillhörande olika 
etnisk-språkliga grupper. Narvabefolkningens sociala struktur är till stora 
delar outforskad, men några konturtecknande notiser är här nödvändiga. 

1 Frågan om förvandlingen av "undersåtar" till "medborgare" i samband med samhällsorganisa
tionens övergång från den "vertikala", d.v.s. uppifrån organiserade undersåtarstaten till den 
"horisontella medborgarnationen" diskuteras av Torkel Jansson i dennes översikt över 
samhällsomvandlingen från 1600-talet till 1800-talet. T. Jansson, "En historisk uppgörelse. När 
1800-talsnationen avlöste 1600-talsstaten". Historisk Tidsskrift 1990, s. 342-356. Se även 
dens. "Samhälle-nation-stat. En av 1800-talets integrationsprocesser. Exempel från Balto-
Skandinavien". K. T0nnesson, red., Norden og Baltikum. Oslo 1994 (Det 22. nordiske historik-
erm0te. Oslo 13.-18. august 1994. Rapport 1; på tyska i Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. 
Humanitaar- ja Sotsiaalteadused. 43. 1994. 
2 Se E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla (1600-n. 1680). 
Helsinki 1961, s. 304. 
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Det finns endast några allmänna uppskattningar om innevånarnas 
antal. Enligt Sten Karling var detta kring 1640 ungefär 500.3 Heldur 
Palli har använt en tidigare uppskattning på 3000 invånare kring 1695.4 

Mycket förenklat uttryckt tillhörde Narvatraktens urinnevånare - de 
finskbesläktade mindre folkgrupper, som före svensktiden tvingats 
bekänna sig till den grekisk-katolska tron, och esterna - till samhäll-
strukturens lägre skikt. Enligt Paul Johansen var under medeltiden så 
fallet med voterna i Narva. F.ö. anser han, att det lägre skiket var mycket 
fåtaligt i den medeltida handelsstaden Narvas befolkning.5 Narvas rys
sar, som mestadels tillhörde den grekisk-katolska kyrkan, utgjorde en 
särskild kategori av befolkningen, som var socialt differentierad, men 
samtidigt segregerad p.g.a. sin religion, och de ansågs som stadsinnevå
nare av andra rangen. Ryssarna var som regel bosatta i Ivangorod - en 
mindre förmögen "systerstad" eller förort till Narva på Narvaflodens 
östra sida (som dock 1617-1649 var en självständig stad). Som Torsten 
G. Aminoff säger om förhållandena vid 1600-talets mitt: Ivangorod var 
då ett slags självständig förstad till Narva med ett helt ryskt borgerskap, 
som synbarligen drev en rätt omfattande handel på Ryssland.6 

Men på det politiska och ekonomiska planet var motsättningarna mel
lan svenskar och tyskar avgörande för maktförhållandena i staden, och 
motsättningarna dessa båda "härskarnationer" emellan påverkades star
kast av kungamakten och/eller centralregeringen. Just denna motsätt
ning och de uttryck den tog sig är huvudtemat i denna bok. Oftast hand
lade det om att "likställa" svenskar och tyskar, som utgjorde den största 
och förmögnaste delen av det priviligierade borgerskapet i Narva. Som 
Aminoff beskriver läget runt 1640: stadens utveckling berodde i stor 
utsträckning på inflyttning av borgare, främst från Tyskland, i andra 
hand från Finland och Skottland men blott i ringa grad från andra orter i 

3 S. Karling, Narva. Eine baugeschichtliche Untersuchung. Stockholm-Tartu 1936, s. 139. 
4 H. Palli, The Population of Estonia in the Last Decades of the Swedish Period. A. Loit, H. 
Piirimäe (Hrsg.) Die schwedischen Ostseeprovinzen Estland und Livland im 16.-18. Jahrhun-
dert. Uppsala 1993, s. 197. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmien-
sia. 11. 1993). 
5 P. Johansen, Nordische Mission, Revals Grundung und die Schwedensiedlung in Estland. 
Stockholm 1951, s. 148. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Handlingar. 
Sjuttiofjärde delen). 
6 Se T. Aminoff, "Borgerskapet i Narva och Nyen 1640". Genealogiska Samfundets i Finland 
Årsskrift. 41. Lahtis 1979, s. 121-188. Bl.a. anser han det vara typiskt för de gamla han
delsstäderna vid Finska viken och Viborg, att man finner den lokala genealogiska kontinuiteten 
på kvinnolinjerna: de nyinflyttade borgarna fick fotfäste i staden genom att gifta sig med bor-
gardöttrar. Men här utgjorde Narva, åtminstone mellan 1581 och 1640, ett undantag: Aminoff 
karakteriserar inflyttningsströmmen bland borgarna som överraskande stark i förhållande till 
den nästan uteblivna lokala återväxten. 
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de baltiska provinserna. Så var 11 av Narvas 20 köpmän inflyttade från 
Tyskland, 4 från Skottland, 1 från Reval, medan 4 var födda i Narva. Av 
41 hantverkare kom 25 från Tyskland, 7 från Finland, 3 från baltiska stä
der, 2 från Sverige, 1 från Narva och tre från okänd ort. 

Man har antagit att enstaka svenska köpmän kunnat bosätta sig i 
Narva redan under medeltiden. Vid medeltidens slut fanns där en rådsfa
milj av svensk börd (Holm); man träffar också på enstaka svenska namn 
bland hantverkarna. Men Narva låg långt utanför det egentliga svenska 
bosättningsområdet i Estland.7 Men trots att svenskarnas och finnarnas 
antal ökades i.o.m. stadens övergång till svenskt välde, visar de ovan 
anförda siffrorna tydligt, att svenskarna socialt sett var i underläge i jäm
förelse med tyskarna. Naturligtvis får man inte glömma den omständig
het, att Narva också var centralmaktens lokala förvaltningscentrum och 
en av de viktigaste militära stödjepunkterna för det svenska väldet i 
Östersjöprovinserna. Således utgjorde statens tjänstemän, garnisonsoffi
cerarna och soldaterna, bland vilka sistnämnda de flesta var finnar, till
sammans med hantverkarna en särskild kategori av Narvas befolkning, 
som dock inte bör räknas till den verkligt permanenta befolkningen där.8 

Slottsmyndigheterna med sina underlydande och garnisonen var också 
administrativt och rättsligt skilda från de egentliga innevånarna, som låg 
under Narvas råds jurisdiktion. 

Kungamaktens centraliserings- och unifieringsambitioner tog sig 
uttryck i en företeelse, som jag valt att kalla svenskhetspolitik. Denna 
innebar att framhäva den svenska "nationen" på olika sätt, och dess 
huvudsakliga målsättning var att få alla nationaliteternas innevånare att 
erkänna den svenska kungamaktens överhöghet och att lyda den. Denna 
målsättning förutsatte först och främst bekämpandet av Narvatyskarnas 
partikularism, och den ledde till olika försök att begränsa deras privile
gier. Samtidigt handlade det om att öka svenskarnas betydelse i stadens 
förvaltning. Några aspekter av denna politik skall beskrivas i denna bok. 
Men här måste det kraftigt understrykas, att denna centralregeringens 
svenskhetspolitik inte var detsamma som en försvenskning (som man 
kan spåra en sådan i de f.d. dansk-norska provinserna), ehuru man kan 

7 P. Johansen, Nordische Mission, s. 147-148. 
8 Under tider av krig kunde garnisonsmanskapets antal vara större än de egentliga, civila 
innevånarnas. Så antecknas det t.ex. under 1590-92(95) års rysk-svenska krig i ståthållarnas 
brev till hertig Karl 18 juli 1590 bl.a.: "Och belöper sigh Mantaledt som här tilstädes ähre medh 
Knechter och Slåtzens Partij tilhope, 3625 Personer". I förteckningen över Narvas garnison 
från 14 mars 1591 antecknas det "Summa Helbrörde medh befeller 693. Summa Siucke 1181. 
Summa Döde 999" (7 maj s.å. var det 253 "Helbrögde vdaf Gemene", 917 sjuka och 1599 
döda...). Riksarkivet (= SR A), Livonica II, 193. 
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skönja vissa försvenskningsambitioner hos vissa av statens högre lokala 
ämbetsmän under enväldets tid. Centralregeringen försökte inte "om-
nationalisera" Narvas innevånare, och de konverteringsåtgärder som 
företogs bland Ingermanlands urinnevånare medförde inte några försök 
att införa svenska språket i kyrkan. 

Eftersom motsättningarna framkom mycket klart och tydligt i kyrko-
och skolväsendet, har detta i viss mån betingat ämnesvalet i förelig
gande undersökning. P.g.a. det allmänna forskningsläget - liksom bero
ende på mina egna insikter i ämnet - kan inte alla fakta- och problem
sammanhang behandlas med samma grundlighet. Naturligtvis återstår 
mycket källmaterial att bearbeta och många problem och sammanhang 
torde fortfarande stå att upptäcka och att tas under övervägande. 

Med Estland avser jag Estland inom dess nuvarande gränser. När jag i 
det följande behandlar norra Estland, som sedan 1561 befann sig under 
svenskt välde och som sedermera kallades "Furstendömet Estland", 
"Guvernementet Estland", "Estlj andskaj a gubernija" o.s.v., kommer jag 
att använda benämningen "provinsen Estland". På samma sätt kommer 
jag att bruka benämningen "provinsen Livland" för det baltiska guver-
nement som omfattade södra Estland och norra Lettland. "Östersjöpro
vinserna" gäller här för provinserna Estland, Livland och Ingermanland. 
När det talas om förhållandena bara i provinserna Estland och Livland, 
används benämningen "de baltiska provinserna". 

Dessutom torde en djupgående forskning kring enstaka problem i 
Narvas historia utgöra ett bidrag i strävandena att på sikt sammanställa 
en omfattande historia om svensktidens Narva. En sådan heltäckande 
Narvahistoria saknas, även om det finns en stor mängd avhandlingar och 
uppsatser som behandlar olika sidor av stadens rent fysiska utseende, 
inre liv och kontakter utåt (t.ex. Sten Karlings Narva. Eine bauge-
schichtliche Untersuchung, 1936, i vilken stor hänsyn tas till de sociala 
och kommunala faktorer, som låg bakom den egentliga byggningsverk-
samheten) eller händelserna under stora nordiska kriget (t.ex. Hendrik 
Sepp, Narva piiramine ja lahing aastal 1700, d.v.s. Narvas belägring 
och slaget vid Narva 1700) och några mer eller mindre populära över
siktsverk; de flesta som kapitel eller avsnitt i arbeten om Ingermanlands 
eller Narvas historia tiderna igenom.9 Det finns en mängd litteratur om 
Narvahandeln. Därför kommer kanske ett band om svensktidens Narva 

9 Om Narvas historia kan nämnas t.ex. H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva. Dorpat 1858; 
A. V. Petrov, Gorod Narva. Ego prosjloje i dostoprimetsjatelnosti v svjazi s istoriei uprotsjenija 
russkago gospodstva na baltiiskom poberesje. 1223-1900. S.-Peterburg 1901; A. Soom, 
"Piirteitä Narvan historiasta Ruotsin vallan aikana" (Suomalainen Inkeri. VIII. 1939); P.J. 
Kann, Narva. Stranitsy istorii goroda. Tallinn 1979. 
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(naturligtvis utifrån det nutida forskningsläget) att utgöra en naturlig 
fortsättning på den serie om Narvas historia som Arnold Siivalep 1936 
påbörjade med sin Narva ajalugu. I. Taani- ja orduaeg (d.v.s. Narvas 
historia. I. Dansk- och ordenstiden). Av bokens inledning framgår att en 
trebandig utgåva av Narvas historia t.o.m. 1917 planerades. Som redak
tör för hela serien stod den dåtida stadsarkivarien i Narva Arnold Soom 
(en av de främsta forskarna vad gäller Estlands svenska tid), vilken 
också åtog sig att författa andra bandet i serien om ryska ockupationen 
och svenska tiden, 1558-1704. Men p.g.a. de politiska omvälvningarna 
fick seriens första bok inga efterföljare.10 

Egentligen finns det också ytterst få verk om Narvas skolhistoria 
under tidernas lopp. Bland specialavhandlingar kan bara nämnas den 
1864 utgivna Den tyska stadsskolans i Narva historia (författad av Hein
rich Hansen).11 Den äldrehistoriska delen i denna är i själva verket ett 
avtryck av den redogörelse från 1798 om den dåtida lutherska stadssko
lans öden i gångna tider. Sannolikt har denna redogörelse författats av 
skolans dåtida rektor Albertus Johann Strenzel på grundval av rådets 
arkivalier; en man som också sammanställde en redogörelse om skolans 
aktuella läge.12 Det omtalas i avhandlingen, att uppgifterna om den 
äldsta tiden (d.v.s. också svensktiden) är ytterst knapphändiga, och att 
det om dansk- och ordenstiden inte finns några anteckningar alls, efter
som en stor del av rådets arkiv försvann, när ryssarna erövrade staden 
1558.13 I V. Petrovs Tyskspråkiga avhandling (med titel i översättning: 
Material till läroanstalternas historia i staden Narva), som kom ut under 
russificeringstiden i Balticum, erinras det i ytterst kortfattade ordalag 
om de svenska och tyska skolornas existens under den svenska tiden, 
och lika knappa är anteckningarna om 1700-talet.14 

De sparsamma uppgifterna om svensktiden har kompletterats av först 
och främst svenska och finska historiker. Således innehåller Carl Öhlan-

10 Soom fortsatte efter 1944 sin verksamhet i Sverige. Om de drastiska förändringarna vittnar 
också det exemplar i manuskript av en översättning av Siivaleps bok till tyska ( ("Die 
Geschichte der Stadt Narva. Schriftleiter: A. Soom. I. Die dänische und Ordenszeit. Verfasser: 
A. Suwalepp. Narwa 1936, 418 sidor maskinskrift) som finns förvarat i svenska Riksarkivets 
bibliotek. På titelbladets baksida meddelas: "Ubersetzt von cand. jur. Voldemar Söjamägi (est
nischer Fliichtling). Stockholm, Rådhuset, den 28. Juli 1945". 
11 Geschichte der deutschen Stadtschule in Narva. Narva 1864 (Schriften der Narvaschen Alter-
tum-Gesellschafit No. 2). 
12 Förvaras numera i Estlands historiska arkiv (Eesti Ajalooarhiiv = EAA) i Tartu/Dorpat i Nar-
vamagistratens samling: EAA, f(ond) 1646, nim(istu) 1, s(äilitus)ii(hik) 1926. ("nim" är i det 
följande lika med förteckning, "sii" = volym, "1" (leht = ark/löst blad). 
13 Geschichte der deutschen Stadtschule, s. 1-2. 
14 V. Petrov, Materialy k istorii utsjebnyh zavedenii v gorode Narve. Narva 1888. 
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ders historiska och kyrkohistoriska avhandlingar en översikt över skol
väsendet i Ingermanland (med Narva som viktigaste skolstad15), och här 
belyses också vad motsättningarna mellan superintendent och råd betytt 
för skolväsendets utveckling. Ett värdefullt bidrag till skolhistorien 
under Narvas svenska tid presenteras i Kyösti Väänänens Herdaminne 
för Ingermanland16, med dess översikt över skolväsendet, statistik om 
kyrko- och skolbetjänte samt en omfångsrik matrikel. Därför behöver 
jag i denna studie inte fördjupa mig alltför grundligt i skolornas organi
sation (förekomsten av lärartjänster, hur dessa varit besatta o.s.v.), utan 
de intresserade hänvisas till den förhållandevis goda översikten (särskilt 
om Narvas svenska skola) i det ovannämnda arbetet. Inom samtliga tre 
ovan presenterade forskningsinriktningar (undervisningshistoria, poli
tisk historia och stadshistoria) stöter man vid behandlingen av svensk
tiden på samma problematik: statsmaktens politik, dess genomförande 
och de effekter politiken fick på lokalsamhället och på maktförhållan
dena i detta. I detta avseende är Narva, som redan framhållits, med sin 
särställning bland övriga städer i Östersjöprovinserna ett synnerligen 
intressant forskningsobjekt. Det är därför jag valt att tala om Narva som 
en "modell" för den svenska regeringens politik gällande Östersjöpro
vinsernas städer. Av denna anledning måste också förändringar i Narvas 
skolväsende ses mot en vidare ekonomisk och politisk bakgrund. Här är 
det bara möjligt att kort hänvisa till dessa sammanhang. 

Eftersom händelserna och samhällsprocesserna i och kring Narva för
siggick inom de allmänna ramarna för den svenska statsmaktens pro
vinspolitik, skall naturligtvis några av de viktigaste översikts verken om 
denna politik generellt och dess särdrag samt resultaten av den i Öster
sjöprovinserna anföras. Här må nämnas uppsatser av Jerker Rosén 
(1946), Stellan Dahlgren och Aleksander Loit (båda 1993). Rosén 
behandlar i sin uppsats (som blivit närmast "programmatisk" för många 
senare forskare) statsmaktens unifieringssträvanden, med uniformitet 
och särskilt inkorporering som nyckelbegrepp, vilkas innehåll skiftade i 
takt med de inrikespolitiska förändringarna; speciellt under övergång
arna från en stark kungamakt vilande på en bredare samhällsbas till de 
högadliga förmyndarregeringarna för Christina och Karl XI och 
tvärtom. Roséns uppmärksamhet riktas mot hur statsmaktens politik 

15 C. Öhlander, Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning. 1.1617-1645. 
Upsala 1898, s. 221-226; C. Öhlander. Om den svenska kyrkoreformationen uti Ingermanland. 
Ett bidrag till svenska kyrkans historia åren 1617-1704. Uppsala 1900, s. 177-188. 
16 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland. I. Lutherska stiftstyrelsen, församlingarnas 
prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden. Helsingfors 1987. (Skrifter 
utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland. No. 538). 
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utvecklades i två provinsområden: Östersjöprovinserna (särskilt de bal
tiska provinserna från 1561) och de f.d. dansk-norska provinserna (från 
1645) till c:a 1680, med korta konturteckningar av utvecklingslinjerna 
under det karolinska enväldet.17 I Dahlgrens uppsats om den svenska 
absolutismen vid 1600-talets slut och rikets integration karakteriseras 
den absoluta statsmakten, d.v.s. integrationspolitiken under Karl XI:s 
regering, som ett kvalitativt nytt skede också i den svenska provinspoli
tikens utveckling (denna aspekt har inte observerats tillräckligt i tidigare 
forskning). Denna grundade sig på den absoluta statens förändrade sam-
hällsbas och tidens nya ideologi - kameralismen.18 Betydelsen och 
resultatet av statsmaktens provinspolitik i Östersjöprovinserna utreds i 
Aleksander Loits problematiserande översikt om de baltiska provinserna 
i det svenska Östersjöväldet, i vilken två huvudproblem fixeras: 1.1 hur 
hög grad och på vilket sätt förändrades Östersjöprovinsernas grundläg
gande samhällsstruktur under den svenska tiden? och 2. Vad var mest 
kännetecknande för relationerna mellan Sverige och Östersjöprovin
serna? Skulle dessa relationer kunna betecknas som koloniala? 19 

Utvecklingen i Estland under svensktiden kan delas in i tre större 
perioder utifrån de viktigaste militära och politiska händelser, vilka åter
speglades på alla områden av samhällslivet. 

1. Från provinsen Estlands underkastelse under det svenska väldet 
1561 (i Narvas fall 1581) till omkring 1617-1625, när Estlands östgräns 
garanterades genom Stolbovafreden och då södra Estland övergick i 
svensk besittning. 

2. Från c:a 1617-1625 till rysk-svenska kriget 1656-58(61). 
3. Från 1650-talets slut till den ryska erövringen under stora nordiska 

kriget 1710 (i Narvas fall till 1704). Inom detta tidsspann kan man som 
underperioder urskilja Karl XI:s förmyndarregering, Karl XI:s rege-

17 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid. En författningshis-
torisk skiss". Scandia 1946, s. 224-270. 
18 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus am Ende des 17. Jahrhunderts und die Integra
tion des Reichs". A. Loit, H. Piirimäe (Hrsg.), Die schwedischen Ostseeprovinzen Estland und 
Livland im 16.-18. Jahrhundert. Uppsala 1993, s. 15-31. (Acta Universitatis Stockholmiensis. 
Studia Baltica Stockholmiensia. 11. 1993). 
19 A. Loit, "Die baltischen Länder im schwedischen Ostseereich". A. Loit, H. Piirimäe (Hrsg.), 
Die schwedischen Ostseeprovinzen Estland und Livland im 16.-18. Jahrhundert. Uppsala 
1993, s. 63-85. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia. 11. 
1993). Inledningsvis redogör han också för många av de "gruppintressedikterade" koncep
tioner som utvecklats för att värdera Östersjöprovinserna under svensktiden - folklig tradition, 
balttyska, estnisk-lettiskt nationella och sovjetbaltiska uppfattningar - och Loit konstaterar att 
en enhetlig svensk konception saknas: de svenska historikernas uppfattningar går vitt i sär, och 
vars och ens hållning beror på vilken allmän uppfattning resp. forskare har om stormaktstiden. 
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ringstid (varunder särskilt reduktionsåren bör framhävas) och nödåren 
från den stora hungersnöden på 1690-talet till svenska väldets slut. 

En sådan periodisering kan naturligtvis ifrågasättas med hänvisning 
till behovet att klarare accentuera enväldets och reduktionsskedets sär
skilda betydelse genom att framhäva dessa år som en särskild period, 
eller att skarpare och tydligare skilja mellan tider av "kungavälde" och 
förmyndarregeringar, eller genom att fullfölja den "adlig-feodala 
utvecklingslinjen" i statsmaktens politik till 1680 års riksdag med mot
svarande förändringar i periodiseringen o.s.v. Dessa och liknande perio-
diseringsförslag utgår från utvecklingen i Sverige, det svenska samhäl
lets och den svenska statsmaktens politiska organisering, som stod i 
samband med de socio-ekonomiska förändringarna och även tog sig 
uttryck i förändringar i statsmaktens provinspolitik, vilket allt naturligt
vis fick mycket stor effekt på hur händelseutvecklingen blev i Östersjö
provinserna. Utan att motsätta mig sådana periodiseringsprincipier, som 
är väl grundade och etablerade i de svenska forskningstraditionerna, 
skulle jag här vilja betona, att mina utgångspunkter ligger i de faktiska 
förändringarna i Estland, som inte enbart påverkades av den svenska 
statsmaktens åtgärder. Särskilt på kulturens och skolväsendets område 
kan man t.ex. klart beteckna det rysk-svenska kriget 1656-1658 och den 
samtidiga pesten (1657) som en vattendelare i utvecklingen: i många 
avseenden behövde man ånyo börja med att återuppbygga, återställa och 
uppliva vad som uppnåtts före detta krig. 

Denna periodisering kommer jag att följa vid behandlingen av de stri
dande gruppernas verksamhet och centralregeringens politik i Narva. 
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EN TID AV MISSTRO 

Från 1581 till c:a 1617-25 

Det svenska väldet tar sin början 
1581 intog Pontus De la Gardies trupper Narva, som sedan 1558 varit i 
rysk besittning, och de nya herrarna hade under 24 timmar fria händer 
att plundra och mörda såväl ryssar som stadens urinnevånare.1 Trots att 
livländska kriget slutade 1583, förblev läget i Estland allmänt instabilt 
fram till freden i Stolbova 1617, då Ingermanland bekräftades som 
svensk besittning, och Dorpats intagande 1625, som avlägsnade det 
polska hotet (en annektering som sedan bekräftades genom vapenstill
ståndet i Altmark 1629 och dettas förlängning 1635). 1590 började ett 
nytt krig mot Ryssland. Freden i Teusina 1595 tillförsäkrade svenska 
kronan Narva men lämnade samtidigt Ivangorod tvärs över Narvafloden 
åt ryssarna. 1599 övergick Narva från Sigismund till hertig Karl, och 
staden spelade en viktig roll i Karl IX: s och Gustav II Adolfs förberedel
ser för det ryska fälttåget och dess genomförande, varvid Ivangorod 
intogs 1612. Också pest- och hungersnödsåren 1601-1603 och den stora 
branden 1610 lämnade sina spår och sår. 

P.g.a. Narvas geopolitiska2 läge kan man för den svenska statsmaktens 
del inte övervärdera vikten av att staden erövrades. I rättsligt hänseende 
var erövringen ödesdiger för det tyska borgerskapet. Egentligen rekryte
rades den multietniska handelsstaden Narvas borgerskap ur många 
olika, mest västeuropeiska, nationer, men redan under dansk- och 
ordenstiden blev tyskarna kvantitativt överlägsna och tongivande.3 

Narva betraktades sedermera som en erövrad stad, och man kan ofta 
spåra ett från kungamaktens sida skarpt åtskiljande mellan behandlingen 

1 Den svenska historien. 3. Vasatiden 1520-1611. Stockholm 1966, s. 211. Pontus De la Gardie 
själv mötte döden i Narvafloden 1585, i vilken han "kom om halsen", som det uttrycktes i 
samtiden. 
2 Här används termen "geopolitik" i sin vetenskapliga betydelse, som en av den politiska 
geografins stöttepelare. Denna måste skarpt skiljas från den s.k. "populära geopolitiken" med 
dess propagandistiska målsättningar. Ett sådant separationsbehov betonas också bland nutida 
estniska forskare, som i t.ex. geografidiplomandens Eiki Bergs uppsats vid Tartu universitet 
(E. Berg, "Geopoliitika suhtelisest asendist". Akadeemia 1993, No. 3, s. 469), med bl.a. refer
enser till de vetenskapliga åsikter Rudolf Kjellén på sin tid utvecklade. 
3 Om sammansättningen av borgerskapet ung. vid mitten av Narvas svensktid se T. Aminoff, 
"Borgerskapet i Narva och Nyen ". 
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av Narva och behandlingen av t.ex. Reval, som ansågs frivilligt ha god
känt den svenska överhögheten och där den rättsliga kontinuiteten aldrig 
ansågs ha brutits, varför Reval inte behövde anhålla om en generell 
bekräftelse på sina privilegier.4 

Efter erövringen av Narva rekvirerades och utdelades en stor del av 
stadens bästa hus och hustomter till officerare och kungliga ämbetsmän. 
Pontus De la Gardie själv tog för sig tre stenhus.5 Samtidigt tycks 
kungamakten ha hyst planer på att "kolonisera" Narva med svenskar, 
naturligtvis för att "förbättra" stadsinnevånarnas nationella sammansätt
ning och göra staden så svensk som möjligt genom att låta "de trognaste 
undersåtarna" bosätta sig där. 1583 fick Karl Henriksson Horn som ståt
hållare i Narva kunglig order att befolka staden med svenska köpmän, 
som Johan III ville beordra dit från "några av var stad både i Sverige och 
Finland".6 Här kan man dra vissa paralleller till Erik XIV:s planer på att 
föra över finska bönder till provinsen Estland. Det bestämdes att dessa 
inte finge spridas bland esterna utan att de skulle hållas samlade i kolo
nier under svensk lag. Därmed skulle uppenbarligen svenska institutio
ner införas och den svenska lagens företräden framför den balttyska 
ordningen demonstreras för de estländska bönderna.7 (Sådana "finlandi-
seringsplaner" kom i själva verket att realiseras betydligt senare, huvud
sakligen under Gustav II Adolfs regeringstid, när också en parallell 
kolonisering pågick i Ingermanland). 

I detta som i andra fall var det kungamakten själv, som lade hinder i 
vägen för att genomföra sina egna planer. Ett annat exempel härpå är 
Johan III:s planer 1585 på att bosätta flera svenska borgare i Narva. De 
fåtaliga svenskar, som redan fanns där, hade av Pontus De la Gardie fått 
ganska stora hustomter, vilket stadfästs av kungen själv. Om man nu inte 
förminskade storleken på dessa tomter, skulle det inte bli plats för något 
betydande antal nya svenska borgare.8 

För att lättare uppnå sina centraliseringsmål, som syftade till att 
påtvinga Narva svensk överhöghet i stadsförvaltningen, men som också 
tog sikte på att förvandla staden till ett centrum för svenska statens 
vidare expansion österut, försökte kungamakten att "lösa" Narva från 

4 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer. Studier i Estlands förvaltning 1581-1600. 
Helsingfors 1962, s. 99. (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litter-
arum. XXX. 1.) 
5 S. Karling, Narva, s. 113,118. 
6 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 42—43. 
7 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 230-231. 
8 Dessa omständigheter framhölls i ett brev till kungen från ståthållaren i Narva, Christer 
Gabrielsson Oxenstierna, 15.4.1585, SRA, Livonica II, 193. 
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dess gamla tillhörighet till Livland, som tog sig uttryck i personliga och 
institutionella förbindelser. Redan vid livländska krigets slut framträdde 
tydligt skillnaden i förhållande till erövringarna i Ryssland och Livland: 
Karelen och Ingermanland upptogs i samband med Finland i Johan III:s 
kungatitel, och det framhölls särskilt, att Ingermanland låg i Ryssland. 
En tid administrerades provinsen Estland och Ingermanland gemensamt: 
så fick Pontus De la Gardie 1581 en fullmakt på överståthållareämbetet i 
Livland, och ståthållarna på alla befästningar var underordnade honom. 
(I hans frånvaro fick Revals ståthållare fungera som ställföreträdare i 
provinsen Estland.) 

1588 avsändes Gustav Banér till Reval som generalståthållare över 
både provinsen Estland och Ingermanland, och han kallade sig "General 
Stadthalter des Furstentumbs Estlandt ihn Lieflandt, Watzkij Pethyn 
vndt Ingermanlandt Ihn Reusslandt". Men samtidigt framtvingade Nar-
vas militära betydelse att stadens underhåll gick Reval förbi, och Narvas 
ståthållare och befälhavare verkade som huvudmän för andra städer och 
befästningar i Ingermanland. Så knöts Narva allt närmre till de inger-
manländska områdena än till det gamla ordenslandet. Berndt Federley 
konstaterar om svenskarnas åtgärder i detta avseende: "Men orsaken till 
att de utan vidare kunde skilja Narva från de övriga områdena av det 
forna Livland, torde väl få sökas i omständigheten, att Narva rättsligt intog 
en mindre skyddad ställning än dessa": p.g.a. erövringen var svenskarna 
inte bundna av tidigare utfästelser (som alltså var fallet med staden 
Reval, det harrisk-wieriska ridderskapet och Jerwen), och de "ansåg sig 
ha full frihet att förfara efter förgottfinnande på samma sätt som på den 
ingermanländska sidan". Och trots att Narva innefattades i provinsen 
Estland efter ryssarna återerövring av Ingermanland 1590, förenades 
staden slutligen med det sistnämnda 1617, d.v.s. efter freden i Stolbova. 

Inte heller i provinsen Estland fick de städer som erövrats behålla sina 
forna privilegier i full utsträckning efter det svenska väldets införande. 
Så blev Weissenstein 1588 med "schwedischen Rechten begabet". I 
Hapsal infördes statsmaktens kontroll -över rättskipningen genom en 
bestämmelse 1594 att den kungliga fogden skulle vara närvarande i 
rätten i brottmål, även om staden fick bruka samma rätt som Reval 
(d.v.s. den liibska stadsrätten), och Wesenbergs privilegier 1594 innehöll 
inga bestämmelser om den rätt som skulle tillämpas där.9 

I Narva infördes den svenska stadsrätten redan 1585 "för att skydda de 
fromma och bestraffa de illvilliga", och man skulle rätta sig efter denna 
vid civila rättegångar, samtidigt som man i mål rörande "Criminalia und 

9 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 8-9, 14-16, 42-43, 98-99. 
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Peinliche Sachen" skulle göra utredningar och fälla domslut i den kung
lige ståthållarens eller slottsfogdens närvaro.10 I Sigismunds privilegier 
1594 bestämdes att svensk stadsrätt skulle tillämpas i Narva såväl i lag-
skipning som förvaltning.11 Centralregeringen betraktade staden som ett 
slags kronoegendom. Sålunda uttalade sig Gustav II Adolf i sin tronbe-
stigningskungörelse och i bekräftelsen av Narvas privilegier 1 juni 1612: 
"Ihr werdet Euch auch daBelbige waB also dieser gestalt bewilliget, als 
incorporirte GliedmaBen dieses Reiches, mitgefellig seyn laBen."12 

Frågan om inkorporeringens betydelse och innehåll under skilda tids
perioder och för olika territorier är ett problem i sig. I sammanhanget 
bör Jerker Roséns uppfattning accepteras, som går ut på att man i den 
svenska provinspolitiken vid sekelskiftet 1500-1600-tal med inkorpore
ring förstod uniformitet med Sverige (som det uttrycktes i några pro
grammatiska uttalanden av hertig Karl 1601) och en inkorporering i 
stånden, d.v.s. ett införlivande av de baltiska ständerna i de svenska 
stånden. Detta försökte balttyskarna undvika, eftersom rätten att bli 
representerad, d.v.s. delta i de svenska riksdagarna, inte enbart var för
bunden med den rätt ståndsprivilegierna gav utan också med skyldighe
ten att leva efter de svenska lagarna, vilket på sikt skulle ha gjort svensk 
lag gällande i de baltiska provinserna.13 Narva (och hela Ingermanland 
som erövrade territorier) erbjöds däremot ingen representationsrätt på 
riksdagarna, trots att stadens representanter kallades till en rad rikscere
monier.14 Så fortsatte det under hela svenska väldets tid. 1634 års rege
ringsform stadfäste uttryckligen dualismen inom det svenska statsområ
det mellan kärnländerna Sverige-Finland å ena sidan och rikets senare 
erövrade provinser å den andra,15 däribland Ingermanland. Stadens och 
kungamaktens relationer reglerades "direkt": de svenska regenterna 
bekräftade (och förändrade vid behov) stadens privilegier, och rådets i 
Narva "representation" begränsades till rätten att framföra diverse "desi-
deria" och "memorialer" via kronans högre lokala ämbetsmän eller 
genom sina deputerade till kungen och riksrådet i Stockholm (eller där 
kungen för tillfället råkade residera). 

Detta rättsliga försvenskande blev källan till oändliga motsättningar 

10 B. Federley, Kunglig Majestät, Svenska Kronan och Furstendömet Estland 1592-1600. 
Helsingfors 1946, s. 8-9. (Societas Scientiarum Fennica. Commentationes Humanarum Litte-
rarum. XIV. 1), Riksarkivet (= SR A), Livonica II, 662, s. 40. 
11 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 42. 
12 SRA, Livonica II, 662, s. 88. 
13 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 235-237. 
14 C. Öhlander, Bidrag till kännedom, s. 74. 
15 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 243. 
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med stadens råd, som försvarade borgerskapets privilegier, vilka först 
tilldelats stadens borgare av de danska kungarna och sedan bekräftats 
och ibland utökats av alla de följande härskarna, också de svenska 
regenterna. I allmänhet (särskilt efter Stolbovafreden) tilldelade dessa 
staden nya ekonomiska fördelar och rättigheter med hänsyn till Narvas 
militära, handelspolitiska och ideologiska betydelse, samtidigt som de 
ansåg sig besitta rätten att i viss mån bestämma över hur de inkomster 
som de själva tilldelat staden skulle användas. Med andra ord tvingade 
utvidgningen av den inkomstbringade handeln statsmakten att utöka sta
dens friheter och att säkerställa borgarnas trygghet genom att bekräfta 
privilegierna. Samtidigt skulle staden göras kosmopolitisk, men de cen
traliseringspolitiska syftena tvingade regeringen att begränsa den makt 
som stadens råd och borgerskap innehade samt att genomföra en admi
nistrativ "svenskhetspolitik" med svenskarna som sina hantlangare. En 
sådan politik genomfördes också i kyrko- och skolväsendet. 

Stadens ekonomiska välfärd vilade på transithandeln mellan Väst
europa och Ryssland. De svenska kungarnas strävan att försöka locka 
handeln från Vita havet (med Archangelsk som handelscentrum) till 
Östersjön medförde en hård konkurrens mellan de svenska Östersjöstä
derna om stapelrätten. I Estland handlade det om kampen mellan Reval 
och Narva - en kamp, som hade sina rötter långt tillbaka i tiden. I med
eltidens Narva tillämpades den liibsk-revalska stadsrätten, och i stort sett 
kan man betrakta det dåtida Narva som en dotterstad till Reval eller ett 
handelsfaktori (en stapelstad) för Revals storköpmän.16 Troligen var det 
p.g.a. de revalska patriciernas inflytande och påverkan som Narva inte 
blev medlem av Hansaförbundet, och därmed inte heller hade lika goda 
möjligheter som Reval att bevaka sina handelspolitiska intressen. Även 
senare, under det svenska väldet, kan man ofta betrakta Reval och Narva 
som samarbetspartners med täta personliga förbindelser mellan de båda 
städernas patriciersläkter (främst tyskar) men oftast som konkurrenter 
om den ovannämnda transithandeln.17 

I konkurrensen mellan Reval, Viborg och Narva om stapelrätten tog 
Johan III, Sigismund och Karl IX Revals och Viborgs parti, bortsett från 
att Johan III kortvarigt gynnade Narva 1583-84, vilket slutade med ett 

16 Se härom J. Kivimäe, "Byla li Narva gorodom-filialom Tallina v srednije veka?" Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia Toimetised. 29. Uhiskonnateadused. 1980, No. 2, s. 115-126 (samman
fattning: War Narva im Mittelalter eine Tochterstadt Revals?, s. 129-130.). 
17 Konkurrensen belyses grundligt i A. Soom, Die Politik Schwedens bezuglich des russischen 
Transithandelns iiber die estnischen Städte in den Jahren 1636-1656. Tartu, 1940. (Öpetatud 
Eesti Seltsi Toimetused/Commentationes Litterarum Societatis Esthonicae. XXXII). Se också 
J. Kivimäes olika uppsatser. 
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misslyckat försök att få till stånd ett snabbt uppsving i stadens handel 
och ett förbud från ryske tsarens sida att låta sina handelsmän besöka 
Narva.18 Reval kunde anföra de privilegier, som staden 1561 tilldelats av 
Erik XIV. Narva var som erövrad stad i ett klart underläge, och man 
måste anta, att en av orsakerna därtill var de svenska kungarnas misstro 
mot Narvas borgerskap. De år staden varit i rysk besittning hade nämli
gen inneburit en blomstringstid för handeln p.g.a. stadens ställning som 
den enda ryska Östersjöhamnen.19 

Den ganska kortsiktiga politiken bar egentligen ingen frukt: inte hel
ler i Reval och Viborg blev det tal om någon blomstring, men Narva 
kom att påminna om en "utdöende stad" med undernärd befolkning och 
en svältande garnison.20 Minskningen av stadens inkomster inskränkte 
också det tyska borgerskapets möjligheter att befrämja kyrko- och skol-
sakerna. Så kunde kungamakten vid sidan av genomförandet av den all
männa linjen att förstärka den lutherska kyrkan också möjligen åsyfta att 
stärka borgarnas lojalitet med löften om subsidier från kronans sida för 
kyrkans och skolans uppehåll (se nedan). 

Och misstroendet bestod, eftersom läget i Balticum under de långva
riga krigen och de ständiga krigshoten under fredsperioderna minst sagt 
var oöversiktligt och osäkert. Om förhållandena under 1580-talet i den 
del av f.d. Livländska ordensstaten, som övergått till polskt välde (däri
bland även Sydestland), har det sagts att under de tjugo år som Livland 
levt under polskt beskydd, ett frö till ömsesidigt misstroende såtts.21 

Som Berndt Federley konstaterar om tiden för livländska kriget: "Johan 
och Stefan Batory var visserligen svågrar, och detta hade bort kunna 
leda till en gemensam östpolitik. Men svenskarna och polackerna miss
trodde varandra." För adelsmännen i Estland var det svårt att överblicka 
läget och omöjligt att förutse vem som i slutändan komme att segra. Av 
denna anledning valde rätt många att lämna landet eller stå på dens sida, 
som för tillfället innehade makten. Claes Kurseli försökte även att spela 
Reval ur svenskarnas händer. Det är därför inte ägnat att förvåna att 
Johan III 1583 lät Pontus De la Gardie förstå sin misstro mot "de liv-

18 A. Soom, Die Politik Schwedens, s. 6, 39. 
19 P.J. Kann. Narva, s. 45. Parallellen till Karl IX:s attityder gentemot Stockholm, som stött 
Sigismund, är påfallande. Se härom J.B.L.D. Strömberg, "The Travelling King and The Rise of 
the Capital City" (opubl. licentiatavhandling, Historiska institutionen, Uppsala, 1993) kap. 4. 
20 A. Soom, Die Politik Schwedens, s. 7, 8. 
21 A. von Richter, Geschichte der dem russischen Kaiserthum einverleibten deutschen Ost-
seeprovinzen bis zur Zeit ihrer Vereinigung mit demselben. Theil II. Die Ostseelande als 
Provinzen fremder Reiche. 1562-1721. I Band. Geschichte Liv- und Esthlands während der 
Vereinigung des erstern mit Polen. 1562-1629. Riga 1858, s. 74. 
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ländske" och att han beordrade honom att besätta fästningarna enbart 
med folk från Sverige och Finland; livländarna fick inte ens tas i tjänst 
som landsfogdar. Och en sådan misstro gav kungen uttryck för fram till 
1580-talets slut.22 

De svenska kungarna försökte skaffa sig åtminstone formella trohets
försäkringar från sina baltiska undersåtar. Sålunda beordrade Johan III 
1588 överståthållaren (guvernören) i provinsen Estland Gustav Banér att 
hos biskopen eller dennes ställföreträdare kräva att de inte skulle 
anställa tyska pastorer och skollärare, som inte avlagt trohetsed till 
kungen och inte behärskade landets urinnevånares språk. En sådan tro
hetsed krävdes från de kyrkans män, som samlats till ett konvent i 
Reval. Det föreligger en skriftlig förbindelse från 30 präster, sigillerad 8 
januari 1589. Edsavläggelsen gav i sin tur upphov till misstroende hos 
den estländska adeln och till motsättningar mellan dem som avlagt eden 
och dem som vägrat göra detta (bland de sistnämnda återfinns också 
Revals prästerskap). Adeln ansåg denna edsavläggelse som ett försök att 
begränsa dess privilegier om patronatsrätt. Redan Erik XIV hade arbetat 
förhållandevis medvetet på att frigöra prästerna från beroendet av adeln 
i syfte att lösgöra dem från adelns patronatsrätt och ställa dem som ett 
särskilt stånd direkt under kronan 23 

Motsättningarna mellan Sigismund och hertig Karl, som till sist ledde 
till ett öppet inbördeskrig och ett nytt krig mot Polen, bidrog till att 
misstroendet inom det svenska lägret på nytt ökade. Oavsett åtskilliga 
uppmaningar från hertig Karl till det estländska ridderskapet och Revals 
råd att ställa sig på hans sida, tvekade man länge, och Sigismund avvisa
des först när han öppet förkunnade sina planer på att införliva provinsen 
Estland med Polen.24 Under senare krig uttryckte Karl IX och Gustav II 
Adolf förhållandevis klart en misstänksamhet även mot finska officerare 
och adelsmän.25 

22 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 5, 30-31. 
23 Ibid., s. 129-130; F. Westling, "Estlands kyrka 1571-1644". Kyrkohistorisk Årsskrift, 1920-
21, s. 190; A. Isberg, Kyrkoförvaltningsproblem i Estland 1561-1700. Uppsala 1970, s. 36-37. 
(Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia. 16); J. Rosén, 
"Statsledning och provinspolitik", s. 231. 
24 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 233. 
25 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka Suomessa 1600-luvulla (1600-n. 1680). 
Helsinki 1961, s. 46-48, 52-61, 246-248 o.a. Här bör dock erinras om att Eric Anthoni i sin 
recension av Lehtinens avhandling anser att denne överbetonat denna misstro och att 
uppdelningen i finländare å ena sidan och svenskar och tyskar å den andra inte motsvarar den 
politiska situationen i början av 1600-talet, och Anthoni påstår att Lehtinens allmänna prob
lemställning predestinerat honom till att dra förhastade slutsatser. Se E. Anthoni "Unifierings-
politiken i Finland på 1600-talet". Historisk Tidskrift för Finland. Årg. 46. 1961, s. 88-91, 95. 
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I Narva lät 1599 rådet och vissa trupper fängsla Sigismundstidens 
siste ståthållare, den estländske adelsmannen Otto Uexkiill, p.g.a. rädsla 
för att denne skulle kunna överlämna slottet till polackerna (senare fri
släppte hertig Karl honom och tilldelade honom rent av fältmarskalks 
grad).26 Men Karls misstroende mot Narvas borgare kom på inget sätt att 
förminskas genom avslöjandet av Conrad Bussows (BuB, Busse) sam
mansvärjning 1601 i syfte att överlämna Narva till den ryske tsaren 
Boris Godunov. Redan 1599 och 1600 etablerade några av Revals och 
Narvas inflytelserika borgare kontakter med ryska myndigheter och 
kunskapare i samma syfte, så ryssarna hade sannolikt ett antal motsva
rande konspirationer i gång.27 Detta misstroende kunde man spåra även 
senare. Så skrev Narvas borgmästare och råd till Karl IX 4 juli 1604, att 
ståthållaren Samuel Nilsson låtit föreläsa dem kungens brev, av vilket 
det framgick för rådsmännen, att två av deras kolleger, Wulf Gminder 
(Gemunder) och Harman Schroue, samt tre borgare fängslats och skick
ats till Sverige. Orsaken till denna behandling kände rådet inte till, men 
man förmodade, att detta skett i samband med det "förrädiska hand
lande" en Cordt Busch tillsammans med en linvävare och en mjölnare i 
Purtz gjort sig skyldiga till föregående vinter. 

Rådet övertygade kungen om dess oskuld och framförde därvid, att 
även ståthållaren med tillförordnade assessorer inte kunde beskylla dem 
för något. De påstod vidare, att ovannämnde Busch vittnat falskt, för att 
"bringa överheten på slottet och borgerskapet till oenighet och tvist och 
således anställa myteri". 21 oktober 1604 skrev borgmästare och råd till 
kungen, att de fängslade kunde sändas tillbaka till Narva, då man erfarit, 
att även de svenska riksråd, som granskat detta ärende, varit övertygade 
om att ryktena om deras förräderi saknade all grund. Men så sent som 19 
september 1605 konstaterade rådet, att de fängslade borgarna fanns kvar 
i Sverige, trots att rådet fått veta, att kungen själv fattat ett frikännande 
beslut.28 

26 H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s. 59-60; N. Treumuth, "Narva siindmused 1599.a. 
siigisel": Ajalooline Ajakiri 1931; W. v. Schulmann, Die zivile Staatsbeamtenschaft in Estland 
zur schwedischen Zeit (1561-1710). Coburg 1940, s. 78. Denna inauguraldissertation kom 
också ut i en parallellutgåva, som häfte 6 i skriftserien Abhandlungen des Instituts fiir wissen-
schaftlichen Heimatforschung der Livländischen Gemeinnutzigen und Ökonomischen Sozietät 
(gegr. 1792), Dorpat-Posen 1939. 
27 H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s. 62-65; P.J. Kann, Narva, s. 52-53. 
28 SRA, Livonica II, 205. 
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Stat, kyrka, rysstolkar och svenskhet 
Under det ganska instabila läget hade framstegen på skolväsendets 
område varit ytterst få i Estland, och kungamaktens åtgärder stannade 
mestadels vid reformplaner. Även här kan man emellertid spåra kunga
maktens till synes stora intresse för att förbättra kyrko- och skolförhål-
landena i Narva. De första uppgifterna om skolor finns i tyska kyrkans i 
Narva räkenskaper, bevarade från 1584. Detta år finns det i dessa ett 
antal anteckningar om några mindre arbeten vid skolhuset, och det med
delas även att kyrkoföreståndarna under påsktiden anställt en skollärare. 
Ståthållaren Karl Henriksson Horn hade i kungens namn lovat betala 
honom 40 daler om året, men han mottog också betalning från kyrkans 
egen kassa.29 

För den svenska statsmakten och statskyrkan gällde det inte bara att 
återupprätta den stadsskola, som förmodligen existerat sedan länge. 
Man har antagit att en skola existerade redan under den danska tiden. 
1501 var den dåvarande rådssekreteraren (stadsskrivaren) också skol
lärare.30 Om reformationstiden saknas motsvarande uppgifter, eftersom 
rådsarkivet, som nämnts, förstördes 1558, men det är högst sannolikt att 
man grundade en luthersk stads skola även i Narva, liksom man gjort i 
Estlands övriga städer, eller, alternativt, att man förvandlade den existe
rande stadsskolan till en luthersk. Dessutom hade nu statsmakten och 
kyrkan mer långtgående planer i anslutning till den lutherska missionen 
österut, som fortsatte att vara en av kyrkans huvuduppgifter fram till det 
svenska väldets slut. 

1585 utfärdade Johan III ett privilegiebrev för Narva (i.o.m. detta 
infördes också den svenska stadsrätten). På rådets begäran skulle de 
båda pastorerna (en svensk och en tysk) liksom stadens tyske skollärare 
förses med var sitt hus. I den tyske pastorns fall handlade det på stads
borgarnas begäran om att återlämna "Hauses des Pastors und der Prädi-
kanten" (tillsammans med de viktigaste offentliga byggnaderna som råd
huset, våghuset och gilleskammaren) - ett stenhus som efter den svenska 
erövringen övergått i en svensk officers ägo, vilken i sin tur sålde det 
vidare 1583. I själva verket återlämnats detta hus först vid 1600-talets 
början och blev då svensk prästgård.31 I början av 1586 föreslog Chris
tian Michael Agricola i sin instruktion om att återupprätta kyrkor och 

29 EAA, f. 1646, nim. 2, Kirchen-Rechnungen, sii. 1. 
30 A. Suvalep, Narva ajalugu, s. 304. 
31 Geschichte der deutschen Stadtschule, s. 2; S. Karling, Narva, s. 111; SRA, Livonica II, 662, 
s. 40. 
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skolor som förstörts under kriget Narva som rätta platsen att grunda en 
"god partikularskola" för att till lutherdomen omvända ryssar och "hed
ningar", d.v.s. ester, ingrier och voter. Agricola var biskop i provinsen 
Estland 1583-86, och Narva ingick till början av 1640-talet i Revals 
stift. En andra partikularskola kom att grundas i Hapsal för områdets 
svenskar och tyskar, men även för begåvade estniska bondsöner. Vid 
dessa skolor skulle särskild vikt fästas vid undervisning i religion, vid 
sidan av undervisning i "goda", d.v.s. "fria" konster (artes liberales).32 

Huruvida denna plan för skolgrundandet slutgiltigt bekräftades av 
Johan III är osäkert. 1587 donerade kungen endast 300 daler per år som 
"temporära inkomster" till Narvas råd, för upprätthållande av kyrkor, 
hospital och skola.33 Även om man utifrån kyrkoräkenskaperna från 
1588-89 kan förmoda att ett nytt skolhus byggdes, vet man ingenting 
om någon eventuell ökning av lärarnas antal; i en notis från 1590 nämns 
endast en skollärare.34 

Hur svenska församlingen i Narva kommit till, har forskningen hittills 
inte utrett grundligare. Så tvingas också Kyösti Väänänen i sin historiska 
översikt om hur de lutherska församlingarna bildades i Ingermanland 
mycket allmänt konstatera, att en svensk församling och pastor fanns i 
Narva åtminstone redan under de första åren av 1600-talet, och från 
tiden före år 1617 är tre innehavare av pastorstjänsten kända. Han skri
ver också att militärprästerna på de slott i Ingermanland som kommit i 
svenskarnas besittning uppenbarligen varit de första lutherska försam-
lingsprästena på dessa orter, och nämner en sådant predikant på 1590-
talet (Olaus Georgij, på Koporje).35 

Narvamaterial i Riksarkivet visar emellertid, att ett svenskt prediko
ämbete upprättats i Narva senast 1585, när det besattes av f.d. fältpredi
kanten Måns Andreae. Han fanns kvar i staden också under ryska kriget 
och även senare. I den svenska församlingens ansökan om hjälp, daterad 
1 mars 1593, när "her Mons" ämnade resa till kungen i sina egna och 
församlingens ärenden, meddelas det, att "Her Måns wår sielle Sör-
gierne tiennt En tidh långt I feltt, och sedan i Narffuen 8 åhr" och att 

32 R. Winkler, Der estländische Landkirchenvisitator David Dubberch und seine Zeit (1584-
1603). Ein Beitrag zur estländischen Kirchengeschichte. Reval 1909, s. 4-9; S. Vahtre, "Kirik, 
aadel ja talurahvas Eestimaal XVI sajandi löpul". (Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. 
Artiklite kogumik). III. Tallinn 1987, s. 99, 103. 
33 Geschichte der deutschen Stadtschule, s. 2. 
34 EAA, f. 1646,nim. 2, Kirchen-Rechnungen, sii. 2,1. 2-3; sii. 4. 
35 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 29. 
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denne behöver hjälp med att bota de materiella skador ryssarnas beläg
ring åsamkat staden.36 

År 1600 nämns Måns Andreae även som prost. I mars 1600 ansöker 
ståthållaren Per Stolpe hos hertig Karl om en belöning för Måns som 
länge beklätt predikoämbetet och nu begärt avsked, eftersom han "eliest 
för Kropzens swaghz skuld icke förmå lengre allene vthstå dhn arbete 
som her på hans Kal och embetis tunger her faller". Om det inte funnes 
något "Beneficium" för honom i Sverige, borde hertigen åtminstone för
bättra hans lönevillkor i Narva.37 

Stolpe lämnade i början av sitt brev ett något omständligare besked 
om Måns' ekonomi och skuldkrav. Måns krävde ersättning för de 428 
tunnor spannmål, som han levererat till krigsfolk i Narva "vdi RyBe 
feigden", och därtill hade han lönerestantier. I stället för detta hade riks
rådet med hertigens medgivande till honom överlämnat "fyre skatter 
Jord vdi Botheby och tvåå skatter på NarBöö vdi Helsinge Sochen liggi-
andes vdi Borge Lähn". Men dessa byar hade återkallats till kronan, 
innan Måns fått sina utgifter återbetalda, något som hertigen nu skulle 
rätta till. 

Ett sådant önskemål förefaller välgrundat, eftersom Måns tycks ha 
varit en trogen anhängare av hertig Karl i dennes kamp mot Sigismund. 
Kanske var han en av de politiska agenterna, som troddes ha utfört ett 
visst förarbete i Narva till hertigens förmån och fått till stånd Narvabor-
garnas överenskommelse med de svenska knektarna och de skotska ryt
tarna.38 Måns synes ha spelat en ganska betydande roll, när staden över
lämnades till Karls trupper 1599 och varit ett slags förtroendeman åt 
Stolpe (som också tidigare verkat i Narva). Sålunda skriver den sist
nämnde att Måns "Är och den eendeste som man her i staden haffwar att 
lijthe opå som Swenske Tungomålet kan", han hade ivrigt verkat för att 
borgarna och krigsfolket måtte sluta sig samman för att överlämna 

36 SR A, Livonica II, 205. Det sades också, att "wthi förleden Anno p [I5]90 åhrs belägring, ehr 
wår Kyrckio aff Moskoviten med tumbler och fyr båller platt förderfuedt", och att de fattiga 
svenskarna inte utan kungens understöd skulle kunna sätta den i stånd igen. I sitt rekommenda
tionsbrev till pastor Måns, daterat 2 maj 1593, meddelar ståthållaren Arvid Eriksson Stålarm 
bl.a. att prästen "Haffuer och i förliden belägringh Anno 1590 lidit stor skada på sin Gårdh, 
then aff Tumbler och Fyrbålder i grundh förskuthin och förbrandt blef', att ryssarna tillägnat 
sig en del av hans böcker, när skeppet med de svenska fredsförhandlarna råkade i deras händer 
i Narvaflodens mynning, och att han strax efter belägringen försöijt den svenska garnisonen i 
Narva med viss spannmål. SR A, Livonica II, 194. 
37 SR A, Livonica II, 205. 
38 D. Toijer, Sverige och Sigismund 1598-1600. Fördraget i Linköping - Riksdagen i Linköping. 
Stockholm 1930, s. 154. 
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Narva till hertigen, och han hade varit den förste att möta Stolpe i flod
mynningen, där han informerat honom om läget. 

Även några andra svenska prästmän nämns: fält- och slottspredikan
ter, så Andreas Olavi i Ivangorod 1587, Johannes Persson vid Narvas 
slott 1593, kaplan Olof i Narva vid Per Stolpes trupper 1599.39 

Helt klart kan man spåra en mer eller mindre målmedveten svensk
hets- och konversionspolitik redan under 1580-1590-talet, och då i både 
kyrko- och skolärenden. Upprättandet av det svenska predikoämbetet i 
Narva, varvid de svenska kungarna också torde ha haft den svenske pas
torn i tankarna när de i sina privilegiebrev talar om "pastorer" i flertal, 
bör med säkerhet ses i sammmanhang med planerna på att öka antalet 
svenskar i Narva. Och när det 1587 uppstod problem med predikoämbe
tet i Ivangorod, betonade Narvas och Ivangorods ståthållare Hans Eriks
son (Finne) mycket klart syftet att konvertera de finsk- och även Tysk
språkiga ortodoxa, ett syfte som lika klart uttrycktes i Christian Agrico-
las kyrko- och skolplaner. De kungliga kommissarierna bestämde vid ett 
besök i Ivangorod, att någon svensk predikant inte skulle uppehålla sig 
där i framtiden. Hans Eriksson framhöll för kungen i sitt brev den 14 juli 
s.å. om att pastorn Andreas Olavi fortfarande behövdes där för det 
svenska krigsfolket och de andra svenskarna, och att ytterligare en kap
lan borde anställas där för det "finska och ryska folkets skull". Vad som 
därmed avsågs var kungens ryska undersåtar, särskilt Ivangorodtraktens 
finskspråkiga bönder, och tanken var att dessa skulle omvändas till den 
lutherska tron.40 

Men att sprida svenskheten måste ha stött på motstånd och varit för
enat med svårigheter under det osäkra läget i gränstrakterna. Så kan frå
gan ställas, om det var ekonomiska skäl eller rädslan att irritera ryssarna, 
som 1587 framkallade beslutet av de kungliga kommissarierna att 
avskaffa det svenska predikoämbetet i Ivangorod. Det nödläge och den 
brist, som Narva befunnit sig i under rysk-svenska kriget 1590-
1592(1595), tycks ha lett till spänningar och även tvister mellan de 
svenska och tyska pastorerna i Narva. När den svenske kyrkoherden 
Måns (Andreae) rest till konungen med sina betalningskrav, skrev ståt
hållaren Arvid Eriksson Stålarm till hertig Karl 7 maj 1592, att "Hw: 
Ko: Mttz wndersåther och Tyske Bårger Både Mann och Quinner" irrite
rats över att Måns Andreae hos kungen begärt "ath här i Narffuen Ingenn 
Tysk Prest blifua skall", och han bad hertigen om stöd för att få behålla 
den tyske pastorn Lambertus Kemmerlingh i Narva. Stålarm hänvisade 

39 SRA, Livonica II, 193, 194. 
40 SRA, Livonica II, 193. 

25 



inte bara till att "dhi fattige [tyskarna] alltidh hafue hållit Sigh här och i 
Räfle wnder Hans Ko: Mttz Beskydd" utan betonade också, att "dhz 
wäre Hans Ko: Mttz till ett stort Rom, ath här wåre En tysk Predicant för 
månge Wthlender och Köpsuänner här wandre". Vid detta tillfälle för
sökte Stålarm även diskreditera Måns Andreae genom att beskylla 
honom för "girigheet och stor Affund", liksom att han "i många mått 
gådt dhenne Christelige försambling före med ond Exempell" och att 
han rest till konungen av rädsla för att ryssarna också denna vinter 
komme att belägra Narva.41 

En konflikt mellan svenskarna och tyskarna förefaller sålunda ha varit 
mycket oönskad bland de högre lokala ämbetsmännen. Dessa försökte 
också senare, 1596-1597, att dämpa ned Sigfrid(us) Aron(us) Forsius' 
hets mot den tyska adeln - se nedan. Och trots att svenskhetens befräm
jande, som också märks i i kyrkoväsendet (etablerandet av svenska 
kyrkoordningar), ingick i det centraliseringsprogram för Östersjöprovin
serna som utkristalliserades vid skiftet 1500-1600-tal,42 och trots att för
svenskningskampanjerna uppenbarligen understöddes av ledande svenska 
kyrkomän både i Stockholm och i Östersjöprovinserna själva, vilket 
visas av Forsius' mission och senare av Joachim Jherings, Heinrich 
Stahls, Johannes Gezelius d:ys verksamhet, var det nödvändigt för att 
säkra det svenska väldet att locka tyskar över till den svenska sidan och 
försäkra sig om deras trohet mot svenska kronan; detta i statens militär
politiska och inte minst ekonomiska intresse. Och det kan inte vara 
någon tillfällighet att Stålarm i ett brev till kung Sigismund 24 februari 
1593 framhåller båda nationernas gemensamma intresse, när han fram
för Narvabornas klagomål mot Revals innevånare 43 Det vidtogs också 
mer direkta mått och steg för att vid sidan av de allmänna försöken att 
befrämja det lutherska kyrko- och skolväsendet även bedriva en svensk
hetspolitik. 1596 utsågs av ärkebiskop Abrahamus Andreae Angerman-
nus den kontroversielle kyrko- och vetenskapsmannen Forsius till skol
mästare i Narva (denne hade tidigare studerat vid tyska universitet, 1591 
blivit predikant vid Revals domkyrka och lärare i katedralskolan, och 
1595 skrivits in vid Uppsala universitet). Därtill fick han också fullmakt 
av riksrådet. Uppenbarligen handlade det om att inrätta en svensk skola, 
och möjligen inte bara i Narva: Forsius kallade sig själv "ein abgesand-

41 SR A, Livonica II, 194. 
42 Se J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 232-238. 
43 "Allernådigeste Konung deBe fattige bårgar och E: K: M: vndersåther, Swenske och Tyske 
begäre i all ödmiuket at E: K: M: wille wärdiges af Kongligh ynnest och nåde vphålle dem mz 
dhe Preuilegier såm dem till deres föde och vphalle kunne komme till godo". SRA, Livonica II, 
194. 
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ter aus Schweden zur stifftungen der Schulen in Liefflandt".44 Kanske 
skulle det ha blivit tal om något slags lägre skola i samma anda som 
Johan III:s kyrkoordning från 1575 föreskrev: "Icke skall heller vara i 
staden mera än en latinsk skola, dit både tyskar och svenskar sina barn 
sätta skola. Dock var någon skrivareskola hålla vill, må de tillåtas, sam-
manlunda och pigeskola". Vid skiftet 1500-1600-tal hade stadsskolorna 
i Sverige och Finland snarast varit ett slags skrivskolor.45 

Men Forsius var redan 1597 tvungen att lämna staden, eftersom han 
råkade i skarp konflikt med den tyske pastorn Lambertus Kemmerling 
(som han beskyllde för att ha uppmanat adeln till motstånd) och den 
lokala adeln. Det är även troligt, att Forsius' uppgifter också syftade till 
att befrämja esternas kyrkoväsende (och kanske också skolväsende, i 
1586 års instruktions anda). Helt säkert hade han kunskaper i estniska.46 

Om hans kontakter med esterna kan ses som åtminstone en av orsakerna 
till adelns motvilja, så torde det i Kemmerlings fall helt enkelt ha varit 
omtanken om det egna ämbetet och tyska församlingens framtid - för 
bara några år sedan, 1592, hade ju den svenske pastorn Måns Andreae 
försökt få det tyska predikoämbetet i Narva avskaffat. 

1597 riktade Forsius ett mycket förargat brev till Kemmerling. 
Forsius påstod, att han sänts till Estland mot sin vilja för att grunda sko
lor, "ty ni tyskar vill regera över oss, trots att vi har befriat er och ni 
skulle bli våra tjänare. Du vet väl, i vilket elände ert land befinner sig, 
eftersom ni adelsmän för att vara snälla mot varandra anställer någon 
utländsk, oerfaren präst och negligerar tusentals själar bland de stackars 
bönderna".47 Han beskyllde Kemmerling också för att denne skulle ha 
motsatt sig grundandet av skolan i Narva, trots att omsorgen om läro
anstalter skulle ha varit Kemmerlings sak. 

Kemmerling lät översätta Forsius' latinska brev till tyska och över
lämnade detta till Narvas ställföreträdande ståthållare, tysken Otto 
Wrangel. Stålarm var då borta, men även han hade 1592 framträtt som 
tyskarnas beskyddare. Wrangel i sin tur sände en avskrift till några 
ledande lantråd, som av överståthållaren i Reval Jöran Boije krävde att 
denne måtte straffa Forsius. Boije ville uppenbarligen inte motsätta sig 
adeln och lät sätta Forsius under uppsikt i Narva för en tid.48 

44 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 42, 189; B. Federley, Konung, ståthållare 
och korporationer, s. 126-127. 
45 W. Sjöstrand, Pedagogikens historia. II. Sverige och de nordiska grannländerna till början av 
1700-talet. Lund 1965, s. 136,138-139. 
46 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 127. 
47 R. Winkler, Der estländische Landkirchenvisitator, s. 50. 
48 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 127-128. 
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Om esternas dåtida kyrkoväsende i Narva är inte mycket känt. I 
Kyösti Väänänens Herdaminne för Ingermanland sägs det att den est
niska församlingens lilla enkla träkyrka norr om tyska stadskyrkan stod 
färdig redan 1616.49 "Vnteutsche Kirche" noteras redan i rådets proto
koll 13 maj 1607, och det är sannolikt, att denna byggnad kunnat exi
stera även under Forsius' tid. Sten Karling anför uppgifter ur ett visita-
tionsprotkoll från 1600-talets början, där kyrkobyggnaden förklarades 
vara i ett mycket uselt tillstånd.50 Benämningen "undeutsch" (otysk) 
kom under medeltiden i Balticum till användning som ett resultat av att 
landet erövrats av tyska riddare. Denna benämning användes bara om 
ester och letter (och kanske andra mindre ursprungliga etniska grupper) 
men inte om svenskar, finnar, ryssar o.s.v.51 Det är inte alltid lätt att 
avgöra, om man i olika dokument talar om "vnteutsche" på ett helt neu
tralt sätt (innevånare av annan nationalitet) eller nedvärderande, d.v.s. 
om ett icke-privilegierat samhällsskikt: i Balticum bestämde den etniska 
gränsen också ståndsgränsen, och det pris enstaka ester, letter o.s.v. fick 
betala för att komma sig upp socialt var att bli förtyskade, bl.a. genom 
studier i tyskspråkiga stadsskolor. 

Men statsmaktens faktiska oförmögenhet att upprätthålla kyrkan och 
skolan i Narva ledde till "tyskvälde" i båda, och rådet kunde såväl utöva 
som lagliggöra sina kontrollerande funktioner över dessa utan något 
betydande ingrepp från statsmaktens sida. 

De knappa uppgifterna om skolan under 1500-talets sista och 1600-
talets första decennier säger oss mycket litet. De tyder på ett fortsatt 
intresse hos kungamakten för Narvas kyrko- och skolförhållanden, som 
dock gav föga reellt utslag. Sigismund bekräftade Narvas privilegier 
1594. Men 10 juni 1595 klagade borgerskapet i Narva hos fredsunder-
handlarna i Teusina över att ståthållaren i Narva vägrat att ur slottskas
san betala lön till pastorerna och skolmästaren.52 

Sigismund förvandlade 1598 den temporära inkomsten till en perma-

49 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 123. 
50 SRA, Livonica II, 612, s. 55; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 123; S. Kar
ling, Narva, s. 174. 
51 Om den "otyska problematiken" i allmänhet se V. Niitemaa, Die undeutsche Frage in der 
Politik der livländischen Städte im Mittelalter. Helsinki 1949. Ett bra exempel på de estländska 
städernas etniska sammansättning och samexistens är P. Johansens och H. von zur Miihlens 
omfångsrika monografi Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und fruhneuzeitlichen 
Reval. Köln-Wien 1973. 
52 SRA, Livonica II, 205. 
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nent.53 Men trots att det i slottsfogdens och rysstolkens Henrik Pryss-
mans räkenskaper 1595-96, 1598 och 1599 finns bevis för att för en tid 
en sådan besoldning av kronans medel verkligen betalades åt kyrkoher
darna i den tyska och svenska församlingen och åt den tyska skolmästa
ren,54 uttryckte Narvas borgmästare och råd i en instruktion för sin depu
terade till hertig Karl, rådssekreteraren Georg Lewe, från 12 mars 1600 
följande klagan: Det saknades medel för pastorerna, kyrkan, skolan och 
de fattiga, eftersom man inte anvisat någon bestämd lokal inkomstkälla 
för de kostnader dessa drog. Man hade gått med på vissa bidrag från 
slottsinkomsterna för att avlöna de svenska och tyska pastorerna och 
skolbetjänte, men alla dessa klagar över att de inte kan få ut vad som 
lovats dem. De pengar, som den tyska församlingen beviljat för pastorn 
och skolbetjänte, måste man skaffa ihop genom insamlingar i kyrkan, 
kvartalsskatt på hushåll och avgifter vid begravningar. Men det räckte 
inte till, eftersom man samtidigt måste återuppbygga den förstörda kyr
kan. Därför skulle den deputerade hos hertigen ansöka om ett tillskott 
för kyrkan, skolan och de fattiga. De inkomster som kyrkan haft under 
konung Johan III:s tid gick förlorade i och med det ryska besittnings
tagandet av Ingermanland. Och för de 1 100 daler "nya mynt", som kyr
koföreståndaren skickat med Johan Persson och Johan Matsson till 
Sverige för att växla till gångbart mynt, hade de fått tillbaka endast cirka 
90 daler. Därmed kunde man inte återuppbygga kyrkan på tillbörligt 
sätt.55 

Men under inbördeskriget, polska kriget samt pest- och hungersnöds
åren kom läget på intet sätt att förbättras. Så såg sig rådet 4 juli 1604 
tvunget meddela Karl IX att byn Ampfer, som avsatts för hospitalsun
derhåll, är "gantz vertorben", och att kungen för att också underhålla 
den tyske pastorn och skolmästaren beviljat en viss del av slottets 
inkomster, av vilka de tidigare fått en del. Nu hade emellertid ståthålla
ren Samuel Nilsson helt avslagit detta, och man hade också bekymmer 
med att försörja de svenska och finska pastorerna. Således måste staden 
ensam underhålla den tyska kyrkans och skolans betjänte, och samtidigt 

53 Geschichte der deutschen Stadtschule, s. 2. Med privilegiebrevets ord: "wie dan auch die Pas-
toren und Schuelmeister bey deme waG ihnen hiebevor an Besoldung und Landgutern zugeord-
net Gnädigst geschiitzet und erhalten werden sollen". SRA, Livonica II, 662, s. 50. 
54 B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 124. 
55 SRA, Livonica II, 205. Som Stålarm meddelat i sitt brev till hertig Karl 20 september 1593, 
var det "vthaf thz Myndhz såm nu ähr affsatt [...] Ett tusennd, Ett hundhratt siwtijo siw daler 
och någre Runstycker dheslikes och siw hundrade siwtije tre Räfuelske skilingr" som måste 
växlas, så att kyrkan, som blivit sönderskjuten och fördärvad samt några år stått utan tak, åter 
kunde rustas upp. SRA, Livonica II, 194. 
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försörja ett stort antal fattiga, betala löner till stadens egna tjänstemän 
samt vid behov hjälpa till att proviantera krigsfolk.56 

Karl IX anvisade 1604 inkomster från Finland som källa till pastorer
nas och skolmästarnas uppehälle.57 Men inte heller denna gång ledde det 
till några faktiska förändringar, och rådet upprepade därför i sin instruk
tion för en beskickning till kungen 3 juli 1607 (denna gång till "Herrn 
Heinricum Sommern Burgermeistern, Dauid Schwauenn [Schweien], 
gewesenen Biirgermeister zu Wenden wnnd an Itzo alhie Biirgern vnnd 
Christoff Meyern Stadts Secretarien") i praktiskt taget oförändrade orda
lag sina klagomål från år 1600 (denna gång som punkt 2). Om Karl IX:s 
löften från 1604 hette det, att det hittills inte blivit något därav.58 

Karl IX utökade 1607 beloppet till 2000 daler, som skulle tas ur Nar-
vas tullinkomster. Gustav II Adolf lovade 1613 staden 3000 daler, plus 
sex års inkomster av byn Ampfer för återuppbyggandet av kyrkor och 
skolor efter 1610 års stora brand.59 Emellertid medförde det instabila 
läget tillsammans med Sveriges nästan oupphörliga krig samt de förbe
redelser och kostnader dessa var förbundna med att de generösa löftena 
visade sig vara värdelösa. Så konstaterade Christinas förmyndarregering 
i sin resolution av 19 augusti 1634 om Karl IX: s och Gustav II Adolfs 
donationer, att de "förmedelst tijdernas olägenheet allt härtill bleffne till-
bakar" och lovade i sin tur att utbetala 500 riksdaler per år de följande 
fyra åren av inkomsterna från licenttullen, "doch så att framdeles derföre 
reeda och beskedh göras, att the till förb:te pios usus använde ähre".60 

Det förvånar inte, att Karl IX mötte ett ganska hårdnackat motstånd 
från rådets sida, när han försökte tilldela en sin kandidat pastorsämbetet. 
14 september 1609 skriver Narvas borgmästare, rådet och församlingen 
till kungen att de fått veta, att kungen efter det att tyske pastorn i Narva 
dött (förmodligen var det Martin(us) Rauthan(us)61) förordnat Gabriel 
Westhoff till ny pastor. Emellertid hade ståthållaren i Reval Anders 
Larsson sänt en pastor till Narva, som tidigare beklätt detta ämbete nära 
Pernau, men flytt när polackerna erövrade denna stad. (Förmodligen 
rörde det sig om Georg(ius) Quinter.) Eftersom han var kunnig "i båda 
språken, såväl tyskan som otyskan", anställde Narvas råd honom med 
ståthållaren Philip Scheidings och församlingens samtycke. Därmed 

56 SRA, Livonica II, 205. 
57 SRA, Livonica II, 662, s. 74. 
58 SRA, Livonica II, 205. 
59 SRA, Livonica II, 662, s. 77; Geschichte der deutschen Stadtschule, s. 2. 
60 SRA, Livonica II, 663; C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 104. 
61 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 209. 
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kunde man inte anställa ytterligare en pastor, eftersom det redan var 
ganska besvärligt att försörja en, och så måste man tacka nej till West-
hoff. Rådet bad kungen att inte ta detta med "ögnad". 

Men Karl IX krävde resolut, att Westhoff skulle anställas. Borgmäs
tare, råd och församling skrev till kungen 16 oktober 1610, att de fått 
majestätets "nådigaste förordning", daterad 26 juni s.å., de tackade sam
tidigt för "faderlig omsorg", men höll fast vid sitt förra ställnings
tagande.62 Nu ansåg kungen det oundgängligen nödvändigt att ge sitt 
slutgiltiga beslut i en förordning, daterad 26 juni 1611.63 

Om händelsernas vidare förlopp saknas uppgifter. I alla händelser 
nämns Martinus Beer 1612 som kyrkoherde i tyska församlingen i 
Narva. Sannolikt hänvisade rådet med rätta till brist på medel för att 
underhålla två pastorer - de hade praktiskt taget inte fått något under
stöd från kronan, och efter 1610 års stora brand hade de ekonomiska 
svårigheterna varit betydande; rådet kunde då inte ens betala någon lön 
till den ende tyske pastorn. I detta läge ansökte tyske pastorn Georg(ius) 
Quinter 12 september 1610 om avsked p.g.a. usla levnadsvillkor: något 
eget hushåll hade han inte utan måste tillsammans med sin fru och deras 
små barn inrätta sig på slottet. Ingen tog hand om honom, och staden 
betaide inte ut hans lön.64 Men naturligtvis betraktade rådet Karl IX:s 
krav som ett ingrepp i dess patronatsrätt. 

Av en skrivelse från kyrkoföreståndarna till rådet under början av år 
1611 framgår det att rådet intill utgången av året begärt en sammanställ
ning över kyrko- och skolordningen.65 Förmodligen hade en sådan sam
manställning också utarbetats och upphöjts till "stadslag". Så hade t.ex. 
det tyska rådet i Reval redan år 1600 infört en skollag, i vilken rådet och 
stadsministeriet (d.v.s. stadens prästerskap) hade inspektionsrätt över 
skolan. Man kan också misstänka, att både Revals och Narvas råd där
med försökte avvärja konkreta hot om statsmaktens ingripande. 1600-
1601 vistades Karl IX i Reval (tillsammans med bl.a. den tidigare 
nämnde Forsius66), och det är bekant att han därvid hos rådet och ridder-
skapet försökte genomföra sina centraliseringsplaner. I sina propositio
ner till livländska lantdagen i Reval 1601 och den provisoriska bekräf
telsen på Dorpats privilegier s.å. föreslog han införandet av svensk lag 
och rätt samt inkorporering med Sverige. Det har likaledes hänvisats till 

62 SRA, Livonica II, 205. 
63 SRA, Livonica II, 662, s. 83-84. 
64 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 121, 155, 258. 
65 EAA, f. 1646, nim. 2, Kirchen-Angelegenheiten, sii. 5,1. 1. 
66 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 190. 
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ett samband mellan Forsius' eventuella planer på undervisning för est
erna och hertig Karls förslag till estländska ridderskapet sommaren 1600 
att inrätta en skola för "otyska" bondebarn.67 1610-1611 utarbetade en 
av den svenska riksdagen tillsatt kommission (ärkebiskop Petrus 
Kenicius, Laurentius Paulinus Gothus och Johannes Rudbeckius) en ny 
skolordning, som godkändes av prästerskapet och som kom att tilläm
pas.68 Rådet fruktade sannolikt, att lagen också skulle komma att tilläm
pas i Narva. Det hade redan kommit till motsättningar med Karl IX i frå
gan om anställningen av pastor Westhoff. 

De fåtaliga uppgifterna om skollärarna talar för att det fanns endast en 
sådan i staden och att denne var av tysk nationalitet.69 Och det dåtida 
Narva var inte direkt översvämmat av lärda män. Så anställdes i juli 
1607 "Collega Scholae" David Nachtigal i brist på råds sekreterare som 
protokollförare vid rådets sessioner, och han utövade detta ämbete fram 
till februari 1608. Den förre sekreteraren, som inkallats från Liibeck och 
anställts i maj 1606, var "på grund av en svår sjuka i huvudet helt berö
vad sitt förnuft". Aret dessförinnan, 1605, var det borgmästaren Heinrich 
Sommer själv som hade att föra protokollet.70 Rådet konstaterade i sitt 
brev till kungen 19 september 1605 en allmän brist på borgare, eftersom 
"ingen under detta långvariga krig gärna vill bosätta sig här hos oss". 
Men man måste ställa sig tveksam till talet om rådssekreterarens sinnes
sjukdom: mannen ingick ju i rådets beskickning till kungen just i juli 
1607 (se dess instruktion ovan). 1609 skriver Narvas borgare till kungen 
- den 12 juli åldermännen, den 18 juli rådet - att samme man, f.d. sekre
teraren Christoff Meyer, hos kungen framfört en rad beskyllningar mot 
rådet med resultatet att detta i juni s.å. fick mottaga en kunglig kallelse 
till Stockholm. Rådet förklarade sig oskyldigt till anklagelserna och 
skickade sin dåvarande sekreterare Georgius Hoppius till kungen för att 
få resolutionen ändrad. Jag känner inte närmre till omständigheterna 
kring tvisten, men tydligt är att stadsräkningar funnits med i bilden.71 

Liksom fallet var med statsmaktens avsikter i andra frågor, stannade 
förbättringen av skolförhållandena i Narva mestadels på planeringssta
diet. Några nya försök att efter 1596-97 upprätta en svensk skola gjor-

67 W. Greiffenhagen, "Karl IX in Reval". Baltische Monatsschrift. XXXV. 1888, H. 7, s. 567-
601; J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 235-237; B. Federley, Konung, ståthållare 
och korporationer, s. 127. 
68 I tryck kom den 1613. W. Sjöstrand, Pedagogikens historia. II, s. 108. 
69 Skollärarnas namn finns uppförda i K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 124. 
70 SRA, Livonica II, 612, s. 15, 31, 55; H.J. Hansen, Geschichtsblätter der Stadt Narva, s. 63. 
71 Alla de tre ovannämnda breven finns i: SRA, Livonica II, 205. 
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des förmodligen inte. Planerna återupptogs dock av Gustav II Adolf och 
hans efterföljare under senare skeden. 

Ett problem av nästan samma viktighetsgrad som att förstärka svensk
arnas ställning i Narva var för svenska statsmakten att finna och utbilda 
tillräckligt många tjänstemän som kunde ryska. Som Kari Tarkiainens 
framhållit hade det ryska språket mot slutet av 1500-talet och under 
1600-talets första hälft den kanske mest säregna ställningen bland de 
många tungomål, som talades i Sverige. Det ryska språket hade som 
grannspråk och även som svenska undersåtars språk en betydelse, som 
den svenska kronan måste ta hänsyn till när det gällde diplomati, handel, 
förvaltning och kyrkopolitik.72 Med någon överdrift kan man kanske 
påstå, att kronan i Narva lättare fann medel till sina ryskkunniga tjänste
män, oavsett deras nationalitet, än till svenska kyrko- och skolbetjänte. 
För Narvas borgare var kunskaper i ryska likaså livsviktiga, med hänsyn 
till deras huvudnäring handeln. 

När de kungliga kommissarierna 27 februari 1598 fattade beslut om 
rådets i Narva "Gravamina", bestämdes det bl.a. i en särskild punkt om 
språkinlärning, att ingen som vistades i Narva i sina egna eller sin herres 
ärenden, "liksom ingen holländare, engelsman, ltibeckare eller någon 
annan främmande orts innevånare" skulle få bosätta sig på den ivango-
rodska sidan och lära sig ryska. Detta var tillåtet endast för "de svenska 
undersåtarnas barn" - något som "Kunglig Majestäts befälhavare" 
skulle övervaka.73 Förbud att lära vissa språk var redan under medel
tiden en viktig beståndsdel i de baltiska städernas kamp för att försvara 
sin ställning i transithandeln. Så fattade Hansadagarna och de livländska 
stadsdagarna vid olika tillfällen beslut som förbjöd icke-hanseater, sär
skilt holländare, att lära sig ryska i Livlands städer.74 

Samtidigt uppmuntrade statsmakten de svenska undersåtarnas studier 
i ryska språket för att kronan skulle ha god tillgång på rysstolkar - för 
praktiska politiska, administrativa och militära behov samt senare också 
för det utvidgade konversionsarbetet bland de ortodoxa. (Däremot 
behövdes inga handelstolkar i Narva, eftersom handeln delvis låg i hän-

72 K. Tarkiainen, "Rysstolkarna som yrkeskår 1595-1661". Historisk Tidskrift 1972, s. 490, 
494. Denna artikel och K. Tarkiainens "Den tidiga kyrkliga slavistiken i Sverige", Kyrkohis-
torisk Årsskrift. 74. Stockholm-Uppsala 1974, är förkortade och något förändrade versioner av 
författarens uppsats "Venäjäntulkit ja slavistiikan harrastus Ruotsin valtakunnassa vv. 1595— 
1661. Historiallinen Arkisto. 64. Helsinki 1969, s. 5-136. 
73 SRA, Livonica II, 663, refererat också i H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s. 58. 
74 N.A. Kazakova, Russko-livonskije i russko-ganzeiskije otnosjenija. Könets XIV- natsjalo XVI 
v. Leningrad 1975, s. 118, 119. 
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derna på stadens egna ryssar,75 och förmodligen kunde de flesta av Nar-
vas tyska o.a. nationers handelsmän detta språk). Så ansökte Narvas ståt
hållare Karl Henriksson Horn redan 25 juli 1588 hos kungen om "någon 
hielp och vnderhåldh" för en blivande rysstolk, den unge Sven Svens
son, som lärt sig att något läsa och skriva ryska och som nu skulle 
utbilda sig vidare.76 

Om ovannämnde Sven Svenssons eventuella studier i ryska saknas 
uppgifter; hans namn förekommer i fortsättningen inte bland professio
nella rysstolkar. Men behovet av ryskkunniga personer var akut för både 
kyrkan, som visats vad gäller Ivangorod 1587, och den världsliga mak
ten. Det finns bevis på att hertig Karl var mycket intresserad av tillväx
ten bland rysstolkarna och deras utbildning, och han verkade för att 
sådana utbildades i Narva redan under de första årtiondena av det 
svenska väldet.77 Kompetenta tolkar behövdes både i Stockholm och vid 
rikets östra gräns, med Viborg och Narva som största "tolkcentra". Om 
tolkarna i Narva konstaterar Werner von Schulmann: "naturligtvis hade 
detta ämbete här, så nära den ryska gränsen, en helt speciell betydelse, 
även p.g.a. de så talrikt förekommande gränsmötena och -förhandling
arna. Således finner vi också här ofta fler språkkunniga män verksamma 
än översättare".78 Sålunda antecknas det 17 juli 1590 bland krigsfolk 
och tjänstemän som provianterat i Narva, att "RyBtålkerne ähr med 
theris thiennerne Starck 7 Personer".79 (Med tjänarna avsågs förmodli
gen några unga ryskstuderande, eftersom det i samtida dokument talas 
om "rysk lärling" eller "rysstolks dräng", när man har något att säga om 
tolkarnas elever.80) 

Det var inte enbart svenskar som utbildades och anställdes som ryss
tolkar utan även undersåtar under svenske kungen av annan etnicitet. 
Kari Tarkiainen iakttar som ett påfallande drag hos tolkarna i 1600-talets 
Sverige, att ett stort antal sådana varit av utländsk härkomst. Han kon
staterar att det kan ifrågasättas, om någon tolk över huvud taget under 
tiden mellan Teusina- och Kardisfreden (1595-1661) rekryterades från 
"egentliga" Sverige väster om Östersjön och Bottenhavet, och att trans-
latorstjänsterna i Stockholm och Narva innehades av tolkar av varie-

75 K. Tarkiainen, "Rysstolkarna som yrkeskår", s. 504. 
76 SR A, Livonica 11,193. 
77 K. Tarkiainen, "Rysstolkarna som yrkeskår", s. 513-514. 
78 W. v. Schulmann, Die zivile Staatsbeamtenschaft, s. 81. 
79 SR A, Livonica II, 193. 
80 K. Tarkiainen, "Rysstolkarna som yrkeskår", s. 496. 
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rande etnicitet.81 Sålunda var en av Narvas rysstolkar, Pavel (Paffuel) 
Garin (Gorin, i detta ämbete 1604-1614, tidigare 1596-1601 Revals 
rysstolk) av rysk härstamning. Med tanke på den dåtida polska gränsens 
närhet ansågs det naturligt att anställa också en tolk i polska i Narva -
Påwell Stilken (i detta ämbete 1595-1603, samtidigt 1591-1603 s.k. 
"Handschreiber").82 

Om det varit rysstolkar (t.ex. Pavel Garin) eller några andra som 
skötte Narvas ryska skolärenden, kan här inte avgöras. Man har kunnat 
konstatera en viss verksamhet bland ryska skolmästare i Narva; sålunda 
talades det ibland om "den ryska skolan i Narva".83 1608 fick två bli
vande rysstolkar, Arendt Bock och Henrik Jakobsson (Mundt) rysk
undervisning på kronans bekostnad; om den förstnämnde sägs det 
senare, att han blev undervisad i Narvas ryska skola.84 

Kunniga rysstolkar tycks ha belönats rätt frikostigt. Enligt Kari 
Tarkiainens jämförelser var deras löner på hertig Karls tid i klass med 
fogde- och skrivarelönerna. Men det krävdes allehanda specialkunska
per av dem, deras arbete var till sin karaktär "ganska krokigt", deras 
uppgifter varierade efter situationens krav, och vid behov fick tolkarna 
även fungera som kunskapare.85 

Så begärde man vid olika tillfällen av kungarna och hertig Karl att 
rysstolken i Narva 1588-1603 Henrik Pryssman måtte få särskild belö
ning för sina förtjänster.86 Han deltog i fredsförhandlingarna med rys
sarna, och eftersom dessa, som hade två tolkar av adlig börd i sin dele
gation, varit missnöjda med hans låga stånd, lovade Johan III att adla 
honom, vilket han dock aldrig hann göra. Ståthållaren Stålarm ansökte 
1593 hos kung Sigismund om att Henrik Pryssman måtte adlas. Men om 
detta är inget känt. Stålarm prisade hans förtjänster vid fredsförhand
lingarna och föreslog 1595 att han skulle belönas bl.a. för hans skicklig
het "att beflyta sigh om wiBe Kunskaper", d.v.s. hans verksamhet som 

81 Ibid., s. 517-519. Han är också av den meningen, att uppfattningen om "nationalitet" i bör
jan av nya tiden i hög grad var en annan än i dag, och att två faktorer samverkade när, man 
talade om olika "nationer" inom Sveriges gränser - den regionala tillhörigheten och moders
målet. 
82 Ibid., s. 501-502; W. v. Schulmann, Die zivile Staatsbeamtenschaft, s. 80-81. 
83 K. Tarkiainen, "Rysstolkarna som yrkeskår", s. 514; K. Väänänen, Herdaminne för Inger-
manland, s. 42. 
84 K. Tarkiainen, "Venäjäntulkitjaslavistiikan harrastus", s. 41, 70-71, 82. 
85 K. Tarkiainen, "Rysstolkarna som yrkeskår", s. 504, 508, 509-510. 
86 För närmre uppgifter om sådana förslag och de verkliga belöningarna se: SRA, Livonica II, 
193, 194; B. Federley, Konung, ståthållare och korporationer, s. 15-16; K. Tarkiainen, 
"Venäjäntulkitjaslavistiikan harrastus", s. 83-84. 
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kunskapare.87 1593-1598 var Pryssman Narvas slottsfogde,88 och när 
Stålarm föreslog honom till detta ämbete, nämnde han i brev till kungen 
25 juli 1592 vid sidan av tyskan och svenskan också "Wntyskan" bland 
de språk Pryssman var kunnig i.89 

Förutom att man för de svenska undersåtarna reserverade rätten att 
lära sig ryska, försökte kungamakten införa svenska som obligatoriskt 
ämbetsspråk i Narvas råd, i rättsväsendet och i brevväxlingen med cen
tralregeringen.90 Gustav II Adolf föreskrev 21 november 1615 rådet i 
Narva: 

Medan och denne Staden, med rätte ähr een Swensk Stadh, och oppå 
Swensk Lagh Statuter och Ordningar privilegerat och benådet: derföre så 
will H.K.M. att Borgarskapet och Inwånerne uthi alle Saker som förfalla 
kunne, skohle blifue widh Sweriges Lagh, H.K.M. giorde och publicerade 
Ordinantier, och dhe Statuter som uthi Rijket brukadhe blifue, undantagan
des dee serdeles opå utaff H.K.M. privilegierade ähre eller blifue kunne, 
Och skole dee fördenskuldh her effter alle Saker, Domar och Breef som för 
Rätten handladhe, gifne och giorde blifwe, anteckne, författe och skrifwe 
på Swenska: Jemwäll och, när dhe H.K.M. sielff om någre Sacker till-
skrifwe, och icke på Tyske, På dedh att dhe Swenske Tungomåledh hoos 
dhem må komme uthi Bruck, och dee sigh desto bättre opå Swenske Saa-
ker, Lagh och Rätt skule kunne förstå.91 

Denna resoluta förordning, men även Karl IX:s krav 1609-1611 att till 
ämbetet utse sin pastorskandidat, tydde på en hårdnande inställning till 
tyskarna i Narva. Detta bör ses mot bakgrunden av hur det utrikespoli
tiska läget förändrats. 1609 började det svenska äventyret i Ryssland, 
och med detta och Rysslands inrikeskris avlägsnades det ryska hotet. 
När Ingermanland de facto redan 1612 kom under svenskt välde, kunde 
kungamakten förhållandevis hänsynslöst framlägga sina centraliserings
planer i Narva. Men deras genomförande började först efter freden i 
Stolbova. 

87 SR A, Livonica II, 194. 
88 W. v. Schulmann, Die zivile Staatsbeamtenschaft, s. 80; K. Tarkiainen, "Venäjäntulkit ja slav-
istiikan harrastus", s. 83. 
89 SR A, Livonica II, 194. Men förutom olika belöningar och förslag till sådana underkastades 
även han kyrkans och de högre ämbetsmännens disciplinerande åtgärder för "sedefördärv" 
bland präster och kronans tjänstemän - av denna anledning anställdes 1598 en rannsakning 
angående hans hustru och dennas oäkta barn. B. Federley, Konung, ståthållare och korpora
tioner, s. 122. 
90 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 315. 
91 SRA, Livonica II, 662, s. 105. 
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GUSTAV II ADOLFS REFORMFORSOK OCH 
AXEL OXENSTIERNAS REFORMISM 

Från 1617/25 till 1656-58 års rysk-svenska krig 

Reformförsök 
Det svenska Östersjöväldet var i stort sett fullbordat vid 1600-talets mitt. 
Till 1617 var provinsen Estland den enda svenska Östersjöbesittningen. 
Genom de nya svenska erövringarna i Ryssland, bekräftade i Stolbova-
freden, och de fortsatta landvinningarna i Balticum kom nya provinser 
till - Ingermanland, provinsen Livland och Ösel. Östersjöprovinsernas 
ställning i det svenska riket var utan tvekan av andrarangskaraktär, jäm
fört med Sveriges och Finlands status.1 Denna ställning stadfästes, som 
redan nämnts, i 1634 års regeringsform. 

Historikerna har framfört olika uppfattningar om graden av denna 
andrarangsställning. Så har t.ex. Aleksander Loit funnit och betonat 
påfallande kolonialistiska drag hos det svenska väldet i Balticum.2 Han 
utgår från gängse definitioner av kolonialism och sammanfattar på föl
jande sätt. Det koloniala systemet består däri, att en viss stat etablerar 
och upprätthåller sitt herravälde över ett annat, externt geografiskt 
område med en annan befolkning än i "moderlandet". En koloni är inte 
integrerad i detta. Moderlandet utövar militär kontroll över kolonin, 
befrämjar sina egna ekonomiska intressen på kolonins kostnad och eta
blerar i viss mån sin kulturella hegemoni över kolonins befolkning. I 
Östersjöprovinserna kan man finna sådana kolonialistiska drag redan i 
förvaltningssystemet (här jämför Loit Östersjöprovinserna med Nya 
Sverige i Nordamerika: i spetsen för förvaltningen av dessa territorier 
stod svenska ämbetsmän med liknande tjänstegrad - guvernörer eller 
generalguvernörer). Förutom statsrättslig ställning, politiskt system och 
ekonomi påträffar man sådana drag även i samhällslivet och på den 
ideologiska nivån. Men samtidigt varnar Loit för att behandla den 

1 Här kommer förhållandena mellan de svenska och finländska riksdelarna inte att redas ut. Se 
härom, förutom E. Lehtinens Hallituksen yhtenäistämispolitiikka också t.ex. S. Carlsson, 
"Finland öch det svenska riket" (s. 7-17) och E. Jutikkala, "Var Finland offer för ekonomisk 
utsugning?" (s. 29-31), Båda i: Finland i det svenska riket. Red. S. Huovinen. Stockholm 
1986. 
2 A. Loit, "Die baltischen Länder", s. 73-81. 
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svenska kolonialismen i Östersjöprovinserna på ett alltför förenklat sätt. 
Om man ställer frågan så: "kolonialism - men i hur stor utsträckning?", 
bjuder en helhetsbild av det svenska väldet i Balticum på många väsent
liga nyanser och även motsägelser, särskilt i agrarfrågan, d.v.s. först och 
främst i frågan om de livegna estniska och lettiska bönderna. 

Loit konstaterar att när Sverige tog Balticum i besittning, fanns där 
redan ett väl utvecklat feodalt system med livegna bönder. Om man 
accepterar hans uppfattning om en kolonialism i Balticum, borde man 
också rimligen kunna tala om en tysk kolonialism som föregångare till 
svenskarnas kolonialism. Och i Narvas fall uppstår då på härskarna-
tionsnivå frågan om kolonisatörernas koloniserande; det handlade om 
att likställa de svenska kolonisatörerna med de tyska, och till yttermera 
visso: att ställa de tyska kolonisatörerna under de svenska. 

Betraktar man förhållandet till Sverige och ställningen i riket från 
Östersjöprovinsernas andrarangssynpunkt, är det naturligt, att huvudfrå
gan vad gäller den svenska överhögheten blir: bra för vem? Svaret är 
entydig: till fördel för Sverige. 

Naturligtvis kan man också tänka på de historiska alternativen: de 
samtida, d.v.s. att leva under polskt eller ryskt välde. Gängse framställ
ningar om den "goda svenska" och den "dåliga polska" tiden ifrågasat
tes bland estniska historiker redan under 1930-talet. Jag har inte påträf
fat några, vad man skulle kunna kalla retroaktiva modeller om vad som 
eventuellt kunde ha hänt i Östersjöprovinserna under ett ryskt välde på 
1600-talet i vare sig svensk eller estnisk historieforskning, men vanligt
vis talar man om "den gamla svenska tiden" som "god" i jämförelse med 
Östersjöprovinsernas senare utveckling i det ryska imperiet. Men ett 
sådant alternativ kunde också ha varit tänkbart.3 Detta visade redan 
Reval- och Narvaborgarnas sammansvärjningar 1599-1601, och i Inger-
manland med det så starka ryska elementet bland såväl bönder som 
stadsborgare (åtminstone i Ivangorod) var de svenska myndigheterna 
ständigt tvungna att ta hänsyn till undersåtarnas eventuella illojalitet. 
Och i Estland pågick under denna period vid sidan av koloniseringen 
med finnar även en "rysk kolonisering" på godsägarnas initiativ, särskilt 
i sydöstra Estland (i provinsen Livland). Men härvid måste man ta hän
syn till och utgå ifrån en annan realitet: de dåtida lojaliteterna berodde 

3 T. Jansson diskuterar att den svenska tiden kunde uppfattas som god av vissa - ester och letter 
- och den ryska av andra - fria svenskar. Se dennes uppsats "Verschiedene Bauern vor demsel-
ben Gericht. Schweden und Esten im Verhältnis zum Wiekschen Manngericht 1665-1885. 
Ausgangspunkte fur eine Diskussion des 'Schwedischen'". A. Loit, H. Piirimäe (Hrsg.) Die 
schwedischen Ostseeprovinzen Estland und Livland im 16.-18. Jahrhundert. Uppsala 1993 
(Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia. 11. 1993). 
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inte på patriotism eller "medborgarplikter". De stora vattendelarna var 
religionen, tungomålet och den etniskt bestämda ställningen inom det 
ekonomiska systemet. Så påträffas ryskspråkiga och ortodoxa finnar i 
Ingermanland och många "familjenamn" av ryskt ursprung i sydöstra 
Estland. 

Men om man tar det verkliga förhållandet som något givet, vilket var 
resultatet av frivillig underkastelse (provinsen Estland), erövring (pro
vinsen Livland och Ingermanland) och överlämnande (Ösel, i.o.m. 
Brömsebrotraktaten efter danskarnas nederlag) och i frågan om Öster
sjöprovinsernas ställning i riket utgår från helhetsbilden av det svenska 
imperiet med Sverige som maktcentrum och från att den svenska feo
dala statsmakten utvecklades mot den absoluta staten, så infinner sig 
även naturligen frågan om medlen och metoderna för att förverkliga 
överhögheten. Det förefaller då rimligt att sett från centralmaktens sida 
reda ut problemen om rikets integration och unifiering, med provinspoli
tiken som en beståndsdel däri, som hos t.ex. Rosén och Dahlgren. Också 
i detta sammanhang kan man dra paralleller till hur det svenska väldet 
etablerades i Östersjöprovinserna och i Nordamerika: således framför 
Dahlgren bl.a., att de f.d. danska provinserna i södra Sverige, Ingerman
land och Kexholms län samt Nya Sverige genast kunde inkorporeras och 
integreras i riket, delvis p.g.a. att det saknades landsständer där; men 
saken tedde sig helt annorlunda i de baltiska och tyska provinserna.4 

Huvudlinjerna och de viktigaste åtgärderna i centralregeringens 
reformverksamhet i Östersjöprovinserna är välbekanta och behöver här 
inte refereras. Gustav II Adolfs reformsträvanden omfattade också 
kyrko- och skolväsendet. Beträffande det sistnämnda området framgår 
klart statsmaktens strävanden att utöka sin andel av kontrollen över 
undervisningsväsendet genom att själv grunda skolor och genom att få 
kontroll- och inspektionsrätt över de tyska skolorna. Syftet var att över
vaka ungdomens uppfostran till att bli gentemot riket och kungen lydiga 
undersåtar. Utökandet av det svenska inflytandet och de klara centralise
ringstendenserna ledde oundvikligen till sammanstötningar med det 
lokala tyska överskiktet i de baltiska provinserna och i Narva, eftersom 
reformförsöken klart syftade till att få förhållandena i Östersjöprovin
serna att likna dem i Sverige enligt principen "en kung, en lag, en stam" 
(unus rex, una lex et grex unus), som Johan Skytte formulerade det.5 

Under 1620-talets andra hälft och i början av 1630-talet var huvudare-

4 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus", s. 17. 
5 Den svenska historien. 6. Drottning Kristina. Vetenskap och kultur blomstrar. Stockholm 
1979, s. 184; R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland 1617-1634. Uppsala 1933, s. 532. 
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nan vad gäller reformarbetena de baltiska provinserna, och de största 
hindren för att genomföra förnyelserna utgjordes av privilegierna för 
den tyska adeln och städernas borgerskap. 

1627 års reformkommission hade till uppgift att påskynda reformer
nas genomförande först i provinsen Estland och sedan, med hjälp av där 
vunna erfarenheter, även i provinsen Livland och Ingermanland.6 

Undersökningen av kyrko- och skolväsendet skulle genomföras av 
biskopen i Västerås Johannes Rudbeckius, och meningen var, i klaraste 
centraliseringsanda, att den svenska kyrkoordningen skulle införas. Man 
skulle också få kunskap om vilka av de verksamma skolorna som lik
nade "de våra" (d.v.s. de svenska), och försöka klargöra huruvida man 
behövde grunda skolor på statsmaktens bekostnad.7 De senare skulle 
naturligtvis stå under statsmaktens inspektion. 

Några av Rudbeckius' senare ställningstaganden om åtgärder i kyrko-
och skolärendena fanns utstakade i förväg, bl.a. planerna på att grunda 
en ny skola i Narva. Så avfattade samma ledande svenska kyrkomän -
Rudbeckius, Petrus Kenicius (ärkebiskop i Uppsala) och Laurentius 
Paulinus Gothus (biskop i Strängnäs) - som utarbetat 1611 års svenska 
skolordning, vid sitt möte i Strängnäs 18 maj 1626 ett förslag till kungen 
om hur några kyrkoämbeten borde besättas i Finland och Östersjöpro
vinserna. I sitt "Betenkiande om de personer, som på denne tiden nöd-
torfteligen behöfves att förordnas till ministerii förnemlige embeten, 
som nu ähre ledighe" föreslog de bl.a., att en superintendent borde till
sättas i Reval, som skulle ha inspektion över "den deelen aff Estlandh, 
som lågo der omkringh". Också Ingermanland skulle få sin egen finsk
kunnige superintendent, som skulle residera i Narva. Man ansåg också 
att "der breedevidh en barnschola för dem i Ingermanlandh skulle (utan 
tvifvel) vara dem ganska nyttigtt".8 Och Rudbeckius utarbetade för pro
vinsen Estland en kyrkoordning, som grundade sig på 1571 års svenska 
motsvarighet, senare i Sverige utfärdade förordningar och sina egna för
ordningar för Västerås stift.9 

Rudbeckius stannade i Reval p.g.a. att han insjuknade, trots att han 
också ämnade besöka Narva. Med hans uppgifter genomförde i stället 

6 R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland, s. 193. 
7 T. Christiani, "Bischof Dr. Johannes Rudbeckius und die erste estländische Provinzialsy-
node" .Baltische Monatsschrift. XXIV. 1887. Heft 7, s. 567—570. Se också: F. Westling. 
"Biskop Johannes Rudbecks visitation i Estland 1627". Handlingar rörande prästmötet i 
Hernösand 1890. Hernösand 1891. 
8 Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Senare avdelningen. Tolfte bandet. 
Första delen. Stockholm 1930, s. 40—42. 
9 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 239. 
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Revals domkyrkoöverpastor Nils Gaza visitationer i Ingermanland.10 

Jag känner inte till om det var Gaza eller någon av de pastorer, som kom 
till provinsialsynoden i Reval, som framställde läget i Narva för Rud-
beckius. Denne fann det i alla händelser nödvändigt att grunda en trivial
skola där med tre lärare.11 

Rudbeckius råkade i ordentlig konflikt med Estlands ridderskap och 
staden Reval.12 Trots att hans kyrkoordning antogs (med reservationen: 
"så vitt den kunde praktiseras") av provinsen Estlands prästmöte, krävde 
dess införande också ridderskapets samtycke, och därav blev intet.13 

Även om kungen godkände flera av hans radikala förslag, genomför
des de aldrig; i och med Sveriges inträde i trettioåriga kriget gavs de 
flesta kronogodsen bort till adeln för att finansiera krigstågen i Tysk
land. Därmed ökade ridderskapets inflytande, och under reformperioden 
förmådde kronan finansiera endast grundandet av "svenskhetspoliti
kens" förnämsta verktyg på undervisningens område - Academia Gus-
taviana i Dorpat. 

Reformism på korporationernas villkor 
Efter Gustav II Adolfs död tog högaristokratin (den gamla rådsaristokra
tin) med rikskanslern Axel Oxenstierna i spetsen över makten. Därmed 
kom också regeringens politik gentemot Östersjöprovinserna att föränd
ras. Johan Skytte begärde och fick avsked 1633. Efter införandet av 
1634 års regeringsform försökte regeringen stabilisera och uniformera 
förvaltningssystemet i hela Sverige, Finland och Ingermanland, medan 
segregeringen vidtog i de baltiska provinserna. I politiken gentemot de 
baltiska provinserna strävade högaristokratin att hålla adeln där åtskild 
från det svenska frälset, och inga försök gjordes att inskränka provinser
nas adelsprivilegier, eftersom dessa var bättre än motsvarande i Sverige, 
och man måste hålla i minnet att svenska adelsmän fick stora godsdona
tioner i de nya Östersjöprovinserna. För att bevara de fördelar de 
svenska adelsmännen fått i de baltiska provinserna - genom att åtnjuta 
den lokala adelns privilegier och genom att samtidigt undvika att den 
baltiska adeln bereddes plats i svenska förvaltningsorgan, riksråd och 
riksdag - kom de baltiska provinserna att betraktas som icke-inkorpore-
rade provinser, vilka skulle regeras genom sina egna lagar (naturligtvis 

10 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 17. 
11 Årsböcker i svensk undervisningshistoria. 62. 1941: II, s. 163-164. 
12 Se härom: A. Isberg, Kyrkoförvaltningsproblem i Estland 1561-1700. Uppsala 1970, s. 72-
87. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia. 16). 
13 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 239. 
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fick de som "grundlagar" inte stå i motsats till rikets allmänna lagar.) 
Därför avvisade Axel Oxenstierna 1642^4-3 tanken på att införliva den 
livländska adeln med det svenska riddarhuset. Men 1643 upprättades ett 
lantrådskollegium i provinsen Livland (med 6 ledamöter, en svensk och 
en livländare från varje krets),14 och därigenom förstärktes adelsväldet i 
detta område. 

Ingermanland blev efter Stolbovafreden ett särskilt guvernement, som 
1629-1642 var förenat med provinsen Livland och Karelen, och som 
sedan förenades med Kexholms län och benämndes generalguverne-
mentet Ingermanland. Reformerna i Ingermanland hade centralrege
ringen inte lika bråttom med, eftersom området alltså, liksom Narva, 
betraktades som en införlivad (eller direktunderställd) provins.151 Inger
manland infördes omedelbart efter Stolbovafreden svensk lag och uni
formitet med Sverige i fråga om adelsprivilegier. Till skillnad från de 
baltiska provinserna var adeln i Ingermanland inte dominerande, och 
därför lät sig här den svenska statsmaktens planer genomföra mycket 
lättare. Det kyrkliga införlivandet av Viborgs stift, som Ingermanland 
kom att tillhöra, är också att betrakta som ett steg mot fullständig unifor
mitet med och inkorporering i Sverige.16 Men Narva utgjorde därvid ett 
undantag, tack vare det tyska borgerskapets gamla privilegier, som 
bekräftats av de svenska kungarna: staden förblev till 1642 i Revals stift. 

En av grundprincipierna, den om den svenska statsmaktens överhet, 
genomfördes med bestående verkan, även om den fick något dämpade 
uttrycksformer i de baltiska provinserna under den tid förmyndarrege
ringen satt vid makten. Kravet att använda svenska i kontakterna med 
centralregeringen och i rättsväsendet betonades fortfarande i Östersjö
provinserna, särskilt under det skede då Gustav II Adolfs reformer 
skulle genomföras. Så upprepade Gustav II Adolf vid bekräftandet av 
Narvas privilegier 28 november 1617 sina krav från 1615 att befolk
ningen i området hade att lyda Sveriges lag och kungamaktens förord
ningar. Han ställde även nya krav och redogjorde för det nya läge, som 
krigsslutet i öster medförde: 

14 Ibid., s. 243-246; C.T. Odhner, Sveriges inre historia under drottning Christinas förmyndare. 
Stockholm 1865, s. 345-346. 
15 C.T. Odhner, Sveriges inre historia, s. 347. 
16 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 238-239. Samtidigt bär det vittnesbörd om 
svenska statsmaktens och kyrkans konversionsaktivitet österut: Viborgs stift var under 40 år 
utan biskop och förvaltades av biskopen i Åbo. Nu utnämndes Olaus Elimaeus till biskop i 
Viborg, och hans ämbetsområde omfattade vid sidan av Ingermanland också Kexholms län. K. 
Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 17. 
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Och skole Borgarmestare och Rådh efter denne dagh uthi alle Domar och 
Sententier som på Rådstugu fälles, så wäll som uthi alle de Breef de här eff-
ter tillskrifwa 06 eller wåre Officerer uthi Stadzens anlägende ährenden 
icke bruke något annat måål ähn Swenska; Hwarföre de och anten een 
Swensk Stadzskrifuare och Secretarium, eller den sigh på Swerikes Lagh 
och Tungemåål förstår hålla och hafua skole; Sedan effter Iuanegorodz 
sampt Ingermanland nu är genom Gudz nådige Byståndh kommet och lagd 
under 06 och Swerikes Crohno, och deB Inbyggare hereffter icke mehr för 
RyBer uthan för Swerikes incorporerede Ledamöter och Swenska achtas 
och hållas skole; och der jempte niuthe uthi gemeene Lefwerne och serde-
les deres Handel och Wandel andre Swenske Städers Lagh, Rätt och Frij-
heet, derföre hafue Wij icke kunnet tillåta, att Handel emellan Narfwen och 
Iwangorodz alldeles medh det gamble blifua, uthan till begges deras Wäl-
ståndh, på effterfölliande sätt lämpas och ordras skole17 

Men, som Dahlgren betonar, skulle man i frågan om provinsernas "för
ening" med Sverige skilja mellan integration och uniformitet. Därvid 
framträder unifieringen som ett underordnat begrepp: en integration kan 
genomföras också utan att unifiera, men unifiering är ofta en förutsätt
ning för integration.18 I de baltiska provinserna försökte senare också 
Rudbeckius och Johan Skytte att fortsätta en linje, som kan knytas till 
detta program, vilket hertig Karl förkunnade för de baltiska provinserna 
redan vid sekelskiftet: provinsernas inkorporering med Sverige, i den 
fullständiga unifieringens form. Men städerna utgjorde undantag: deras 
borgerskap utgjorde inte något enhetligt stånd med gemensamma 
ståndsprivilegier, som fallet var med adeln och prästerskapet, utan stä
dernas privilegier var sinsemellan olika. Gustav II Adolf tog i sin politik 
även mot de svenska städerna hänsyn till dessas skilda handelsbehov, 
vilket resulterade i olika privilegier. Hans inkorporeringssträvanden i 
Östersjöprovinserna betydde inte någon fullständig unifiering med 
Sverige. I samma anda fördes också förhandlingar med Reval.19 Och 
trots att Gustav II Adolf redan 1615 av Narvas råd krävde uniformitet 
med Sverige i språkfrågan (då den svenska stadsrätten alltså gällde i 
Narva), och även utvidgade sina krav 1617, bekräftade han samtidigt de 
tidigare privilegierna för Narvas borgerskap (med några förändringar). 

Hur kungamakten försökte förvandla de olika nationerna i Ingerman
land till "Swerikes incorporerade Ledamöter och Swenska" i det föl
jande, är ett tema i sig (det behandlas grundligt i Carl Öhlanders och 

17 SRA, Livonica II, 662, s. 107-108; C. Öhlander, Bidrag till kännedom, s. 74. 
18 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus", s. 16. 
19 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 249-250. 

43 



Alvin Isbergs20 avhandlingar), liksom också tvetydigheten i uttrycket 
"nationen". Före Karl XI:s förnyade krav höll man inte så strängt på 
språkkravet (se nedan). 

Men om svenskan som ett yttre kännetecken på den svenska stats
maktens auktoritet och överhet blev vid skilda tvistetillfällen senare 
också de baltiska korporationerna påminda: så Gustav II Adolf till pro
vinsen Livlands adel 1621, Axel Oxenstierna till provinsen Estlands rid-
derskap 1643, Svea hovrätts president Magnus Brahe till Rigas magist
rat 1622, Johannes Rudbeckius vid sin visitation till ridderskapets lant
dag i provinsen Estland 1627.21 Allt sedan 1640-talet kom också 
instruktionerna för de nya svenska (general)guvernörerna i Östersjöpro
vinserna att innehålla krav på att sammanställa de årliga ämbetsberättel-
serna till centralregeringen på svenska och inte på något "främmande" 
språk - så i instruktionerna till Ingermanlands generalguvernör Erik 
Gyllenstierna 20 juli 1642 och Carl Mörner 17 december 1645, samt i 
instruktionerna för guvernören över provinsen Estland Erik Oxenstierna 
23 juli 1646.22 Sådana krav kan tolkas som en unifieringsåtgärd, med 
betonande av det enhetliga ämbetsspråket, men också som ett uttryck för 
svenska statens stormaktsstatus, som bl.a. medförde krav att likställa 
svenska språket med andra stormakters "kulturspråk", detta också på 
högsta förvaltningsnivå. 

I allmänhet handlade det i Östersjöprovinserna inte så mycket om att 
med snabba och våldsamma reformer tränga bort tyskarna (och tyskan), 
vilket skulle ha kunnat medföra ödesdigra resultat för hela det svenska 
väldet. Administrativa krav och handelsbehov, men också kontakter med 
andra länders myndigheter, medförde att även centralmaktens högre 
lokala representanter ansåg det praktiskt oundvikligt att använda tyska i 
sin korrespondens med de tyskspråkiga. Så var Johan Skyttes general
guvernörskansli delat i en svensk och en tysk-latinsk avdelning. De 
bestämmelser, som Skytte föreskrev i sin kansliordning från 2 januari 
1632, torde redan tidigare ha gällt.23 Således skulle varje kanslist "på sitt 
språk" uppteckna koncept till utgående skrivelser, som skrevs "till 
svenskar på svenska, till tyskar på latin och tyska", i kansliet såväl som 

20 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik i Ingermanland 1617-1704. Uppsala 
1973. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historico- Ecclesiastica Upsaliensia. 23). 
21 E. Lehtinen, Hallituksenyhtenäistämispolitiikka, s. 316,317; R. Liljedahl, Svenskförvaltning 
i Livland, s. 100-101; Den svenska historien. 6. (1979), s. 181. 
22 SRA, Livonica II, 628. T.ex. i instruktionerna för Erik Oxenstiernas föregångare Philip 
Scheiding från 23 juli 1637 sägs inget om på vilket språk redogörelserna skulle avfattas. 
23 R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland, s. 400-401. 
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på resor, samt ordagrant registrera alla utgående och inkommande doku
ment på dessa språk. Själva kansliordningen utfärdades också på tyska.24 

Statsmakten försökte få kontroll över den tyska adelns och de tyska bor
garnas verksamhet på alla områden och utnyttja de korporativa självsty
relseorganen för att genom dessas förmedling utöka statsmaktens inkom
ster och så småningom utvidga statsmaktens inflytande genom att upp
rätta statsägda, statsförvaltade eller statskontrollerade institutioner. Så 
kan man på 1630-talet också spåra början till strävandena att bygga upp 
ett statligt undervisningsväsende i Estland med universitetet i spetsen och 
statsägda eller statskontrollerade lägre skolor som beståndsdelar däri.25 

I Ingermanland var skolfrågorna lågt prioriterade till 1630-talets andra 
hälft. Man känner till bara några få åtgärder beträffande skolväsendet i 
Narva. Dessa stod först och främst i samband med konversionsarbetet 
och den praktiska administrationens behov. Så blev det under 1630-talet 
åter aktuellt att utbilda rysstolkar. Det meddelas om en rysk skolmästare 
i Ivangorod 1631 och om utbetalande av månatliga stipendier från Nar-
vas räknekammare för en ryskstuderande gosse 1632. När guvernören 
över Ingermanland Nils Assarsson Mannersköld i sitt memorial till för
myndarregeringen 24 september 1636 ansökte om ett bidrag för att 
utbilda några svenska ynglingar till tolkar i ryska skolan, bestämde rege
ringen 15 februari 1637, att guvernören skulle använda en del av "över
lopps ränttorne" för 10-12 elevers uppehälle i "Ryske skolan" (men det 
saknas uppgifter om hur resolutionen verkställdes). Helt klart ansågs 
tolkbehovet vara brännande.26 När guvernör Mannersköld i brev till för
myndarregeringen 10 juli 1638 skrev om behovet av att anställa ytter
ligare ämbetsmän vid guvernementsregeringen, ansökte han bl.a. om en 
"Slotz tolck den Jagh snarast sagt intet ögnebleck kan ombära för språ
ket skull, Translatoren moste man bruka mestadels på landet at medh 
Vnder-Ståthållaren och Cammereraren arffwa och skatleggia dee ödes
länder som Bönderne besåå, brede wedh andre ährender att förretta som 
Jagh förnimmer E.K.M.tt och Cronan till nytta och fördeeli lenda".27 

För regeringen var det viktigaste att till Ingermanland dra penning
starka utlänningar, att kolonisera landet med nya innevånare västerifrån 

24 SRA, Livonica II, 628. 
25 J. Naber, "Swedish Government Authorities and School Education in Estonia". A. Loit, H. 
Piirimäe (Hrsg.). Die schwedischen Ostseeprovinzen Estland und Livland irn 16.-18. Jahrhun-
dert. Uppsala 1993. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia. 11. 
1993). 
26 K. Tarkiainen, "Rysstolkar som yrkeskår", s. 514—515; C. Öhlander, Om den svenska kyrko
reformationen, s. 105. 
27 SRA, Livonica II, 196. 
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(dessa försök kom i stort sett att misslyckas),28 och förutom att beskatta 
området skulle man också omvända den ortodoxa befolkningen till 
svensk, luthersk tro29 - bl.a. försökte man utnyttja ursprungsbefolkning
ens etniska släktskap med finnarna som förbindelselänken västerut 
bland de ortodoxa karelarna och voterna.30 Och i Narva tycks statsmak
ten (eller åtminstone dess representant guvernören) ha varit betydligt 
mer intresserad av att etablera kontroll över rådets kyrko- och skolverk
samhet, särskilt över dess finansiella sida, än av att befrämja skolförhål-
landena, bortsett från att utbilda rysstolkar. Så klagades det 19 maj 1634 
i instruktionen för Narvas representanter, vilka hos förmyndarregeringen 
skulle ansöka om att få stadens privilegier bekräftade, över att guvernö
ren velat begränsa rådets patronatsrätt.31 Han skulle ha ifrågasatt rådets 
och församlingens rätt att kalla tyska pastorer och fråntagit staden denna 
rätt genom att för framtiden låta ett "Consistorium Ecclesiasticum" 
avgöra kallade och nominerade prästmäns duglighet för ämbetet. 

Förmyndarregeringen bekräftade rådets privilegier och den rättighet 
som borgmästare och råd "haffue aff ålder haft med jure patronatus, att 
vocera Tyske Predikanter och kyrckiotiänare". Samtidigt donerades 
pengar till kyrkans, skolans och hospitalets underhåll. Men superinten
denten som statens representant tilldelades nu inspektionsrätten.32 Det 
fanns ingen superintendent i Narva vid denna tid, men ett tiotal år senare 
ledde denna bestämmelse till allvarliga tvister (se nedan). 

Och förmodligen gav just denna donation regeringen anledning att 
bemyndiga guvernören att kräva rätten att inspektera de kyrkoförestån
dares verksamhet, som rådet utnämnde till ämbetet (i tyska försam
lingen). Så skulle enligt guvernörens över Ingermanland förordning från 
26 april 1636 "bliffwa på högstbe:te H.K.M.tz wägnar Bårgemestare 
och Rådh I Narffwen Opålagdt effter föliande Puncter granneligen i acht 
taga, Och sigh der på resolvera". Kyrkoföreståndarna och andra, som 
hade att göra med kyrkans inkomster och utgifter, skulle presentera sina 
räkenskaper inför honom, eftersom "Alldenstundh Gubernatorens 
embete iblandh annat kräfwer att han tillseer huru Kyrkior Scholor och 
Hospitaler bliffua föreståndne, Och att dee som där i tiäna giöra deres 
kall tillfylefö".33 

28 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 22. 
29 Se härom ibid. och A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik. 
30 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistamispolitiikka, s. 325. 
31 SRA, Livonica II, 205. 
32 SRA, Livonica II, 663; C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 178-179. 
33 För själva förordningen och rådets svar se: SRA, Livonica II, 195. 
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Rådet kunde i sitt svar 5 maj s.å. i förfinade ordalag med sina "speci-
mina eruditionis" hänvisa till dess "ururgamla" patronatsrätt över det 
tyska kyrko- och skolväsendet, som förmyndarregeringen själv bekräf
tat, och det fritog sig samtidigt från allt ansvar för den svenska försam
lingens tillstånd, som helt och hållet lämnades till statsmakten. Bl.a. 
påstod rådet, att just den svenska församlingens räkningar avslöjade 
"grobe enormiteten" och var "male administrirt", och att dessa skulle 
rättas "av dem det vederbör". Men samtidigt medgav rådet, att "över
heten på slottet" kunde vara med, när kyrkans och hospitalets räkningar 
presenterades, och vistas i skolan vid examina. 

Om det verkligen varit fråga om en ansvarslös hantering av pengar 
från de svenska kyrkoföreståndarnas sida, känner jag inte närmre till. 
Alldeles tydligt förefaller de svenska pastorerna ha haft betydande eko
nomiska svårigheter. I alla händelser ansökte guvernören Mannersköld i 
ett brev till drottningen (d.v.s. förmyndarregeringen) från Narva 10 juli 
1638 om en löneförbättring för Abraham Sudercapensis (Törne), kaplan 
i svenska församlingen därstädes, som inte kunde klara sig och sin 
familj på sin lön, 50 rd, om året. Den fattiga församlingen kunde inte 
bidraga med något till honom, och han fick inte samma förmåner som 
föregångarna i ämbetet, som varit "medh een Companie Predicantz 
Gage vnder Regementet jämbwäll någre penningar qwartaalwijs Vthur 
Kyrckie Kistan, då bättre tijdh war, warit benådat, Män nu är all tingh 
dyrare, och han sådant intett åtniuter".34 

Men det framgår att guvernören (resp. statsmakten) var intresserad av 
kontroll och därmed bestämmanderätt över rådets finansärenden. Huru
vida guvernören lyckades med det, kan här inte avgöras. Klart och tyd
ligt framförde Narvas råd i sin tvist med Stahl 1645 (se nedan), att det 
rått stor oordning i svenska församlingens räkningar, innan båda försam
lingarna (d.v.s. de svenska och tyska) ställdes under en enda administra
tion av guvernör Nils Assarsson.35 Och 1642 redogjorde, som senare 
kommer att behandlas, Narvas råd för biskopen i Reval Jhering om båda 
församlingarnas tillstånd. 

Skolfrågorna togs åter upp vid 1630-talets slut i samband med rege
ringens allmänna försök att aktivera Narvas borgare och stadens närings
liv. 

Efter Stolbovafreden förändrades inte bara Narvas förhållande till 
Ivangorod betydligt utan hela det handelspolitiska läget. Redan 1617 
gav Gustav II Adolf staden stapelrätt, och under några år prioriterades 

34 SRA, Livonica II, 196. 
35 SRA, Livonica II, 205. 
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Narva även i jämförelse med Reval. Men med tiden och som ett resultat 
av de bittra handelspolitiska tvisterna mellan en rad Östersjöstäder lik
ställdes vid seklets mitt i stort sett rättigheterna i transitohandeln mellan 
Reval, Narva och Nyen.36 

Till viss del var detta ett resultat av Axel Oxenstiernas politik gent
emot städerna, som gick ut på att försöka upprätthålla städernas inre sta
bilitet och främja deras handel, med ökande inkomster för statsmakten 
som följd.37 Detta var en utpräglat merkantilistisk politik. Både Gustav 
II Adolfs och Axel Oxenstiernas merkantilism bottnade i ett och samma 
förhållande: Sveriges bristfälliga inrikesresurser för krigföringen, vilket 
tvingade regeringen att söka efter kompletterande, snabbast möjligt 
vinstgivande inkomstkällor - först och främst handeln (som kringgärda
des av åtskilliga tullbestämmelser) och manufakturväsen. Samtidigt 
lämnades jordbruket helt obeaktat. Eftersom ett genomförande av den 
merkantilistiska politiken också förutsatte ett för denna avpassat förvalt
ningssystem, medförde detta en rad reformer i centralförvaltningen och i 
stadsväsendet, däribland i städernas självstyrelse. 

Axel Oxenstiernas merkantilistiska handelspolitik kan betecknas som 
mildare än Gustav II Adolfs politik. Han rekommenderade att man om 
möjligt borde avstå från våldsamma metoder, när de nödvändiga förny
elserna skulle genomdrivas. Sålunda fortsatte regeringen under många 
år förhandlingar med de privilegierade baltiska städerna - med mycket 
måttlig framgång i t.ex. Riga och Reval. Det faktum att man samtidigt 
gav den baltiska adeln förbättrade privilegier var ett direkt uttryck för 
regeringens likgiltighet inför de lågprioriterade agrarfrågorna. Av alla 
Östersjöprovinsernas städer var genomförandet av den merkantilistiska 
politiken mest framgångsrik i Narva, tack vare de svenska lagar som 
alltså där gällde och som gjorde det möjligt för regeringen att tvinga ige
nom förnyelser med administrativa metoder. Så genomfördes föränd
ringarna där i nästan samma takt som i Sverige och Finland.38 

Axel Oxenstiernas efterträdare, hans son Erik Axelsson Oxenstierna, 
f.d. guvernör över provinsen Estland, rikskansler 1654-56, fortsatte på 

36 A. Soom, Die Politik Schwedens, s. 58. 
37 Se ibid., kap. III (s. 22ff.) om statsmaktens tullpolitik i Narva; E. Lehtinen, Hallituksen 
yhtenäistämispolitiikka, s. 140. 
38 A. Soom, "Die merkantilistische Wirtschaftspolitik Schwedens und die baltischen Städte im 
17. Jahrhundert". Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. Neue Folge, Band 11. Jahrgang 
1963, s. 183-190. En liknande handels- och administrationspolitik som den mot Narva tilläm
pades också mot Stockholm - staden hade att skaffa staten pengar genom sin framträdande 
ställning i ekonomin, och placeringen av de centrala förvaltningsorganen där bekräftade slut
giltigt Stockholms ställning som rikets administrativa huvudstad. Se J.B.L.D. Strömberg, "The 
Travelling King", s. 122-123, 126-127, och där anförd litteratur. 
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samma linje. Genom kunglig instruktion föreskrevs Ingermanlands 
generalguvernör Gustav Horn Evertsson 5 augusti 1654: 

Enkannerligen skall generalguvernören hafva Narwa stad under sin 
omsorg, att såsom allaredan med honom är god förhoppning, commer-
cierne måge dersammastädes ytterligare befordrade blifwa och deruppå 
arbetas med flit och allvar, att de villkor staden till dess förkofring och upp
växt äro förunnade, han rätteligen må njuta, utan förfång och missbruk i de 
rättigheter kongl. maj:t och kronan förbehållne äro.39 

Men i Narvas och de andra estländska städernas fall måste hänsyn tas till 
att svenska regeringens merkantilistiska politik genomfördes "moder-
landsmerkantilistiskt", inte riksmerkantilistiskt, d.v.s. Sveriges städer 
prioriterades klart vid tullbeskattningen, det utfärdades ibland exportför
bud för vissa varor från Östersjöprovinsernas städer, deras import av 
utländska varor begränsades till förmån för svenska varor o.s.v.40 

Narvas och hela Ingermanlands statsrättsliga, underställda läge, som 
nu ytterligare bekräftats i 1634 års regeringsform, kom på intet sätt att 
förändras. Även om stadens handel visade tendenser att öka och rege
ringen var mycket intresserad av Narvaborgarnas handelsaktivitet, fick 
varken Narva eller Ingermanland någon representationsrätt i de högsta 
svenska riksförvaltningsorganen, trots att även Ingermanlands guvernör 
Nils Assersson Mannersköld tycks ha föreslagit detta i ganska försiktig 
form i ett postskriptum i sitt brev till förmyndarregeringen, daterat Nyen 
3 december 1640. Förmyndarregeringen hade genom sin resolution på 
Narvas anhållan, daterad 14 augusti s.å., resolverat "att Narffwen skall 
hoffwa alle dee willkhor at ådtniuta som Städerne i Swerige Och förden-
skuldh bööre wara Cronones rättigheeter tillijka medh dem att vthgiööra 
vnderkastade". Därför vill guvernören veta, om inte några representan
ter för Narva i framtiden borde skickas till Sverige "när som herredagar 
eller andra allmänna mööten skiee, att förnimma hwadh som proponerat 
bewilliadt eller beslutitt bliffwer" eller hur man skulle förfara, när det 
för Narvaborna faller sig besvärligt att vidtaga sådana långa resor.41 

Samtidigt bjuder Narva på flera exempel på förmyndarregeringens 
och sedan Christinas regerings ganska försiktiga mått och steg, när det 
uppstod någon fara för möjliga konflikter med Narvas tyska borgerskap 
om dess privilegier i självstyrelseärendena, och även när det handlade 

39 M. Akiander, Bidrag till kännedom om Evangelisk-lutherska Församlingarne i Ingerman
lands stift. Helsingfors 1865, s. 36. 
40 A. Loit, "Die baltischen Länder", s. 78. 
41 SRA, Livonica II, 196. 
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om svenskarnas läge i Narva och svenskhetspolitikens genomförande. 
Så klagade t.ex. lagläsaren (underståthållaren) i Narva Per Larsson Ale-
beck (Örneclou) 1640: 

Men till att förakta de svenske som här hos dem vistas måste, icke unnan-
des dem nästan en husplats eller att få bo hos sig här i staden. Ja understå 
sig att skiere oss svenskar af stolrummet uti kyrkan, sägandes att vi 
svenske, som här bo, icke hafva någon arfsrätt uti kyrkobänkarna utan alle
nast tyskarne, hvarom en strid sig yppat hafver, som ännu icke tillända är 
kommen.42 

Som orsak till stadens trängda ekonomiska läge anförde Alebeck rådets 
invändningar mot alla statsmaktens förbättringsförslag, även om de san
nolikt skulle ha kunnat verkställas med litet god vilja. Han påstod, att 
rådmännen inte ens ville erkänna Narva som svensk stad och sig själva 
som svenska borgare, utan att de ville betrakta sig som jämbördiga med 
borgarna i Riga och Reval.43 

Men förmyndarregeringens helt annorlunda syn på klagomål av detta 
slag fanns uttryckt i dess instruktion av 18 september 1640 för kommis
sarien över provinsen Livland och Ingermanland Engelbrecht von 
Mengden, när detta ämbete inrättades.44 Det bestämdes i punkt 16, att 
kommissarien skulle hjälpa generalguvernören att ytterligare bidraga till 
Narvas utveckling, "at såsom allaredo medh be:te Stadh är tämmeligh 
godh begynnelBe och förhoppning, dhet Commercierne där medh reali
tet kunna stå till att fatta" samt observera, att staden i själva verket 
kunde dra nytta av de förmåner, som förmyndarregeringen förunnat 
denna. 

I punkt 17 föreskrevs kommissarien att stävja sådana lokala kungliga 
ämbetsmän i Narva, som "icke tractera wärket medh sådan humanitet 
såsom sigh bör, vthan det mehra turbera, sampt af oförståndh, sampt af 
en vanitet och begärligheet, at många därigenom taga sky till att boo 
vnder ett sådant Regementhe, försummandes således stadzens opkompst 

42 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 2; Se också S. Karling, Narva, s. 172. 
Svenskarna kunde nog uppfatta det senare som en orättvisa: 1634 hade förmyndarregeringen 
donerat en större summa för att anskaffa inredning till kyrkan. S. Karling, Narva, s. 107. 
43 A. Soom, "Jakob Fougdti tegevus Narva biirgermeistrina (aa. 1644-1653)". Ajalooline Aja-
kiri. XIII. 1934, s. 21-22. Se även S. Karling, Narva, s. 35. 
44 SRA, Livonica II, 628. Kommissarien skulle fungera som generalguvernörens medhjälpare 
och bl.a. utföra olika specialuppgifter åt regeringen och verkställa förordningar. I "rangordnin
gen" över kronans lokala ämbetsmän stod kommissarien efter generalguvernören, Rigas guver
nör och Narvas guvernör. Ifall han också skulle utföra några uppgifter i provinsen Estland, 
skulle han där ställas näst efter Revals guvernör. 
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och tillwäxt, sampt Kongl. M:ts och Rijksens gagn och wälfärdh". Om 
de inte åtlydde hans förmaningar, skulle han anmäla dessa ämbetsmän 
till både generalguvernören och förmyndarregeringen. 

I punkt 18 bestämdes det, att vid rättegångar i Narvas rådstugurätt 
skulle kungamakten vara representerad av guvernören eller av under
ståthållaren resp. slottsfogden vid mindre viktiga fall. Men man måste 
därvid handskas mycket försiktigt med rådets rättsprivilegier: "Altså 
skall hollas hand öfwer at staden däremoth icke skeer intrång, och någre 
tiänande i andre charger, hälst dhe lijtet förstånd om Lagh och rätt kunne 
hafwa, förordnas dem på Kongl. M:ts wägner till bijwista, Sedan at dhe 
saker som höre till at slijtas på Rådstugu, icke må dragas därifrån och på 
Slottet". 

Av den sist anförda punkten framgår tydligt regeringens vilja att inte 
överskrida de gränser, inom vilka den svenska stadsrätten tillämpades. 
Visst är att kronans ämbetsmän var fullt sysselsatta med de rättegångar, 
som låg under deras jurisdiktion. Så ansökte guvernör Mannersköld 
1638 hos centralregeringen om att få anställa ytterligare några tjänste-
och sysslomän hos guvernementsregeringen, bl.a. en rättsskrivare, som 
på heltid skulle föra protokoll över "Krakelische saker som här dageli-
gen förefalla", eftersom ett exemplar av protokollen skulle skickas till 
hovrätten och ett förvaras i guvernementskansliet. 

Med Narvahandeln tedde sig hoppfull. Mannersköld hade följande att 
rapportera till centralregeringen 2 maj 1638. Det fanns goda utsikter för 
stadens förkovran. Några främmande hade redan bosatt sig där, och 
ännu fler förväntades göra detsamma. Denna vår hade redan nio tyska 
och holländska skepp seglat till Narva i stället för normalt tre eller fyra. 
Därmed återstod bara att hoppas på en lika god fortsättning för fram
tiden.45 

Förmyndarregeringen kunde bara välkomna en sådan utveckling. Men 
stadsborgarnas och särskilt stadsledningens passivitet var ett oöverkom
ligt hinder för den. Fram till 1644 höll man i Narva i praktiken fast vid 
det medeltida sättet att organisera stadsstyrelsen. Under denna period av 
svenska väldet bestod rådet av endast en borgmästare och tre eller fyra 
rådsmedlemmar. Eftersom rådsherrarna inte fick någon lön för att utföra 
dessa offentliga plikter, sågs ämbetet mest som ett tvång, som borgarna 
sökte undkomma. Sålunda passiviserades rådet rätt mycket i sin verk
samhet och kunde inte ens ordentligt utöva sina rättsliga funktioner. I 
relationerna till centralregeringen försökte rådmännen endast försvara 
stadsborgarnas privilegier, och regeringens positiva åtgärder för att 

45 Mannerskölds båda brev finns i: SRA, Livonica II, 196. 
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utveckla stadsnäringarna möttes av motvilja. Inte heller uppnåddes 
några resultat under Johan Skyttes försök vid 1630-talets början att akti
vera rådets verksamhet (naturligtvis i statsmaktens intresse) genom att 
en viss del av stadsinkomsterna avsattes till rådmännens löner, som där
med skulle ökas i takt med inkomsternas tillväxt. 

Mannersköld uttryckte några gånger en önskan att få svenska ämbets
män tillsatta i Narvas råd.46 Han skrev t.ex. till centralregeringen 13 juli 
1640: handeln och "traffiquen" har märkligen tilltagit i Narva, så att 
detta år redan över tjugo skepp och skutor besökt staden. Regeringen 
borde nu i Narva förordna "een ährligh Swänsk man" till borgmästare 
och en till stadssekreterare, varigenom "een godh Politia [...] medh 
Kiöphandelen Ythan all hinder stifftas och sin fortgångh haffwa skulle, 
effter medh dee Persohnerne ähr här mächta slätt beställtt". Han precise
rade sina förebråelser i sin redogörelse över tillståndet i Ingermanland 
(författad 28 augusti 1643 i Stockholm) och karakteriserade borgmästa
ren Diderich Warneken som "een gammal uthlefuader Mann [...] Hwill-
ken meer tencker på sin Proff:n än som något annat som Staden skulle 
hafua någon förkoffring Aff:n". Den nyligen avlidne stadssekreteraren 
hade varit en utlänning, som skaffat sig biinkomster genom prokurators-
ämbetet "och sålunda det eena medh det andra förderfwath". 

Men förmyndarregeringen behandlade Narvaborgarna mycket försik
tigt och försökte undvika intrång i deras privilegier, bl.a. i rådets rätt till 
självsupplering. Sålunda dröjde det till 1644, innan centralregeringen 
ansåg det nödvändigt att få stadsledningen att fungera på ett effektivt 
sätt genom att insätta den "kunglige borgmästaren" Jakob Fougdt i rådet 
(se nedan). Men också andra av statsmaktens representanter påmindes 
ständigt om sin plikt att se till Narvanäringarnas och särskilt handelens 
befrämjande, så t.ex. i instruktionen för Ingermanlands generalguvernör 
Carl Mörner 17 december 1645 (exakt samma ordalydelse som i instruk
tionen för kommissarien von Mengden 1640).47 

Narva var som Ingermanlands största och rikaste stad i viss mening 
alltid dess huvudstad från Stolbovafreden till svensktidens slut. Det var 
guvernörens residensstad (guvernören var 1629^42 underställd Liv
lands, Ingermanlands och Karelens generalguvernör med residens i Dor-
pat; 1642-56 residerade Ingermanlands generalguvernör i Nyen), och 
efter rysk-svenska kriget 1656-58 residenssäte för Ingermanlands gene
ralguvernör. Men i början på 1640-talet hade Axel Oxenstierna vissa 
idéer om att upphöja Narva till en andra huvudstad i riket. I riksrådets 

46 A. Soom, "Jakob Fougdti tegevus", s. 19-22; SRA, Livonica II, 196. 
47 SRA, Livonica II, 628. 
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protokoll 20 juli 1640 heter det: "Rijks-Cantzlerns Excellence sade, att 
ibland annat castel han hade bygt i luften, var och thet, att Hans Excel
lence haffer hafft intention att bestella för Konungerne i Sverige tvenne 
residentier, then eena i Stockholm, den andra i Narven". Och 9 mars 
1643: "Taltes om Narfvens lägligheet, och mente Rikz-Cantzleren det 
till dess upväxt myckyt tiäna, om H.K.M:tt hvart fiärde åhr moot reeste 
dijt och förharrade där på ett åhr tillgörande".48 Man kan även miss
tänka, att Oxenstierna ämnade avlägsna drottningen från rikets verkliga 
maktcentrum. 

Planerna på att förbättra förvaltningen i Narva torde sökas i hur han
deln tilltog i staden. Nu visade sig också några tecken på framgång i 
Narvas skolärenden. Det handlade inte bara om att utbilda några rysstol
kar i "ryska skolan". 

24 november 1638 författade Estlands biskop Joachim Jhering (som 
tillträdde sitt ämbete i Reval 18 juli s.å.) tillsammans med sin närmaste 
medhjälpare, domprosten i Reval Heinrich Stahl, en redogörelse om sin 
visitation i Wierland. Om skolväsendet konstaterade de: "och funno icke 
mehr än een ringa Schole uthi Wäsenbergh (Wesenberg), och een uthi 
Narwen föga bäthre".49 Förmodligen planerade Jhering nu att öppna 
samma slags trivialskola i Narva som Rudbeckius föreslagit 1627. Om 
det var fråga om att skapa en ny läroanstalt, eller om Jhering planerade 
att utvidga den existerande stadsskolan, som underhölls av rådet och 
tyska församlingen, är svårt att avgöra. Hur som helst ansökte redan 
1639 och även senare 1642, när det uppenbart handlade om att öppna en 
kronoskola (se nedan) några Dorpatstudenter om befattningen vid den 
blivande skolan.50 Att en svensk skola skulle ha existerat redan runt 
1640 i Narva, är ytterst osannolikt.51 Om sin skola skrev Narvas borgare 
till förmyndarregeringen 4 juni 1640, när de ansökte om bekräftelse på 
Johan III:s specialprivilegium från 7 september 1587 och prisade sina 
framgångar; bl.a hade staden vuxit till betydligt, man hade restaurerat 
kyrkan och försett denna med en ny orgel, byggt ett rådhus samt uppfört 
ett nytt skolhus av sten.52 

Detsamma meddelade underståthållaren Alebeck (Örneclou) till Axel 

48 Svenska Riksrådets Protokoll. VIII. 1640, 1641. Stockholm 1858, s. 126 ("Handlingar 
rörande Sveriges historia. Tredje serien"); Svenska Riksrådets Protokoll. X. 1643, 1644. Stock
holm 1905, s. 56. C.T. Odhner, Sveriges inre historia, s. 348; S. Karling, Narva, s. 35. 
49 SRA, Livonica II, 32. 
50 A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632-1710. Tallinn 1984, 
s. 99, 100. (Publicationes Bibliothecae Universitatis Litterarum Tartuensis. V). 
51 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 42. 
52 SRA, Livonica II, 205. 
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Oxenstierna i sitt brev 17 november 1640, när han rapporterade om 
framgångarna under det senaste året.53 Också Narvas råd meddelade i 
sin ansökan till förmyndarregeringen 6 juli 1642 om ett av sten uppfört 
skolhus (se nedan). 

Regeringen hade påbörjat eller tagit under övervägande att koncen
trera olika provinsiella institutioner till Narva. Det handlade om superin
tendenten, konsistoriet, universitetet och hovrätten. Det har antagits att 
man redan vid tiden för Stolbovafreden planerade att göra Ingermanland 
till ett självständigt stift, och Viborgs biskop hade tilldelats blott tillfällig 
makt över Ingermanland.54 Men på fullt allvar, i samband med ett behov 
av att intensifiera konversionen, kom detta att övervägas 1637, varvid 
sätet för superintendenten skulle bli Narva (som då tillhörde Revals 
stift).55 Man väntade dock med att tillsätta superintendenten och att 
skapa det nya stiftet tills Viborgs åldrade biskop Gabriel Petri Melar-
topaeus dött 1641. 

Man sökte emellertid efter en duglig superintendent. Och förmyndar
regeringen hade också flera gånger övervägt att flytta universitetet från 
Dorpat till någon annan stad - Reval eller Åbo. Antagligen har tankarna 
på en sådan omplacering i viss mån framkallats av tvister mellan för
myndarregeringen och universitetsledningen.56 

Frågan om att flytta universitetet väcktes redan 1634 på universitets
professorernas initiativ på grund av ett hotande krig mot Polen, då den 
sexårstermin för vapenstilleståndet, som överenskommits i Altmark 
1629, närmade sig slutet. Trots att professorerna själva föreslog Reval 
som lämpligaste flyttningsort, ansåg Johan Skytte i november 1634 
Narva som ett bättre val. Genom resolution 8 maj 1635 tillät förmyndar
regeringen universitetet att om nödvändigt flytta till Nyen, Narva eller 
Domberget i Reval.57 Men guvernören i provinsen Livland Anders 
Eriksson beordrades i förmyndarregeringens instruktion 27 augusti 1635 
gällande Dorpats hovrätt, universitet och överkonsistorium att "them 
hålla gående, så att theres Assessores och Officianter, någorlunda må 
Contenterade blifwa, och icke få orsak dheres tiänster till att kwittera", 

53 Han anhöll också om att få organisera staden på svenskt sätt och tillsätta en svensk borg
mästare. S. Karling, Narva, s. 138. 
54 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 17. 
55 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 39. 
56 Se härom Tartu iilikooli ajalugu. I. 1632-1698. Koost. H. Piirimäe. Tallinn 1982. 
57 J. Vasar, Tartu iilikooli ajaloo allikaid. I. Academia Gustaviana. a) Urikuid ja dokumente. 
Tartu 1932, s. XXXIII, 23 (Nr 22), 79 (Nr 21), 206-209 (Nr 74, 75); Tartu iilikooli ajalugu.I, 
s. 68-69. 
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tills det blir klart "hwadh vthgångh dett Polnische Wäsendett nåår", med 
reservationen: "så wijdt Krigzstaten kan låtha".58 

Också adeln var negativt inställd till universitetet i dess dåvarande 
skick. Man må minnas Johan Skyttes ofta citerade ord vid universitets 
öppnande 1632 att detta skulle stå öppet för alla stånd, även för estniska 
och lettiska bönder. Och, som vi vet, var det många svenska och finska 
studenter från bondeståndet, som besökte Dorpats universitet. Den nye 
generalguvernören Bengt Oxenstierna (Axel Oxenstiernas kusin) tog 
sina ståndsbröders parti och klagade i ett brev från Riga till förmyndar
regeringen i november 1635 över bristen på studenter i Dorpat, då en del 
professorer och studenter redan tagit sin tillflykt till Reval. Så konstate
rade och föreslog han att "Adeln och alle andre vthi Landet ställa deres 
Barn till Reffle eller Rijga Gymnasier. Om E.M.t. icke fördenschuldh för 
gott befinne att förordna der [d.v.s. i Dorpat] ett Illustrius gymnasium 
medh någre Riderlige exercitijs, der igenom man kunde draga den Vnge 
Adelen i Landet till Studium och andere öfningar de6 stånd lijkmätige". 
Hans uppfattning var, att akademien och överkonsistoriet i Dorpat kos
tade mer än de smakade.59 Denna gång blev ingenting därav. Ridderska-
pet försökte åter få fram förändringar vid universitetet 1643. 

Christinas förmyndarregering framförde emellertid ekonomiska, stra
tegiska och etnisk-politiska argument för en flyttning. Dessa bör ses i 
samband med den högadliga reaktionen mot den skytteska linjen, med 
olika förslag i riksrådet att slopa de centralorgan i Balticum, som Johan 
Skytte skapat: hovrätten, överkonsistoriet och universitetet i Dorpat.60 

För att finansiera kriget i Tyskland behövde man skära ned vissa stater, 
så också i provinsen Livland. 1636 föreslog Axel Oxenstierna, som åter
vänt från Tyskland, att flytta universitetet till Åbo. Han fann rimligen för 
gott att i provinsen Livland upprätta en "godh skola, men excolerades på 
bästa sätt wåre egne lender", och om man inte skulle finna tillräckligt 

58 SRA, Livonica II, 628. 
59 J. Vasar, Tartu iilikooli ajaloo allikaid, s. 211 (Nr 77); H. Sandblad, "Om Dorpats universitet 
under dess äldsta skede 1632-1656". Lychnos 1975-76, s. 214; A. Isberg, Livlands kyrkosty
relse 1622-1695. Reformsträvanden, åsiktsbrytningar och kompetenstvister i teori och praxis. 
Uppsala 1968 (Studia Historico- Ecclesiastica Upsaliensia. 12), s. 60. Något senare, 1647, 
ansökte ridderskapet i provinsen Estland om förändringar i Revalgymnasiets läroprogram, så 
att detta bättre skulle passa för uppfostran av adelsmän. Förmodligen hade sådana förändringar 
inte genomförts p.g.a. motstånd från rådets i Reval sida. En orsak till detta kan vara, att adeln 
miste intresset för denna läroanstalt. Den överlämnade också sina rättigheter vid Revals gym
nasium till kronan 1653 i utbyte mot två gods som varit avsedda för gymnasiets uppehåll. I 
själva verket löstes "adelshögskolans" problem i Estland först under 1700-talets andra hälft, 
när Revals katedralskola på Domberget omvandlades till "riddarskola". 
60 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 244. 
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med pengar att betala ämbetsmännens löner, måste Dorpats universitet 
och en av hovrätterna dras in. 1637 ansåg han Dorpats läge olämpligt för 
universitetet, det vore svårt att få svenska studenter till Dorpat, och 
svenskarna borde "civilisera" sig hemma och inte i främmande land 
(som provinsen Livland uttryckligen betraktades som enligt 1634 års 
regeringsform).61 

Båda problemen kom fram vid 1640 års riksdag i samband med 
Revalbiskopen Jherings klagomål om det motstånd hans verksamhet 
mötte hos adeln och Revals tyska borgare. Jherings avsikter, verksamhet 
och konflikternas förlopp samt deras behandling i Stockholm belyses 
ingående i Alvin Isbergs monografi om kyrkofrågorna i provinsen Est
land.62 Här skall de endast kort refereras och några moment framhävas, 
som har nära anknytning till denna undersöknings huvudtema. 

Motsättningarna mellan adeln och Revals råd började redan vid Jhe
rings inträde i ämbetet sommaren 1638 och tycks ha varit oundvikliga 
p.g.a. Jherings vittgående planer på att reformera stiftets kyrkliga struk
tur. Syftet var att dra kyrkan i provinsen Estland närmre den svenska 
kyrkan, vilket förutsatte reformer i de "världsliga ärendena", d.v.s. i 
samhällsförhållandena. Sina planer för den kommande ämbetsutöv
ningen framlade Jhering för förmyndarregeringen våren 1638 i postu-
lata, som skulle tjäna som underlag för hans ämbetsinstruktion. Han pla
nerade att fortsätta på samma linje som Rudbeckius 1627 slagit in på 
och utgå från de beslut, som då fattades på stiftets prästmöte. Den 
kyrkoordning som Rudbeckius författade och som grundade sig på de 
svenska kyrkoordningarna skulle nu införas; både adeln och Revals råd 
skulle fråntas all jurisdiktion över prästerskapet, och adeln fick ingen 
representation i konsistoriet. Biskopen skulle också få inspektionsrätt 
över gymnasiet i Reval. 

Därmed var konflikterna med de mäktiga korporationerna klart utsta
kade - något som Axel Oxenstierna ovillkorligen velat undvika, p.g.a. 
både hans ståndsintressen och merkantilistiska politik, som skulle 
genomföras i samförstånd med städernas magistrater. Och Jherings krav 
att prästerskapet i hans stift skulle äga säte och stämma i svenska riksda
gen, d.v.s. bli inkorporerat i det svenska prästeståndet, stod i rak motsats 
till Oxenstiernas grundlinje i provinspolitiken - att betrakta de baltiska 
provinserna som icke-inkorporerade och avskilja dessas ständer från de 
svenska. 

Trots att förmyndarregeringen inte hade något emot att få kyrkan i 

61 A. Isberg, Livlands kyrkostyrelse, s. 59. 
62 A. Isberg, Kyrkoförvaltningsproblem i Estland, s. 95-108. 

56 



Estland under sin kontroll, förenad med svenska kyrkan, men samtidigt 
segregerad från denna, och få kyrkans organisation att fungera normalt -
bl.a. på folkundervisningens område - framgår det tydligt, att Jhering 
gavs ganska fria händer inom kyrkans egen organisation. Den estländska 
kyrkan skulle ändå reformeras utan att korporationernas maktbefogen
heter i denna begränsades (något som var omöjligt att genomföra i prak
tiken). I ämbetsinstruktionerna för Jhering, som utfärdades 2 juni 1638, 
efter det att hans postulata granskats i riksrådet, bortsåg man helt och 
hållet från några av hans viktigaste krav. Så sägs det t. ex. inget om de 
estländska prästernas representation i svenska riksdagen. Enligt Alvin 
Isberg observerades hans postulata i stort sett i instruktionen, och ten
densen i denna är fullt tydlig: Jhering skulle i sitt stift tillämpa det i 
Sverige rådande systemet med smärre justeringar avpassade till det bal
tiska, d.v.s. i själva verket unifiera estländska kyrkan med svenska stats
kyrkan. Och han gavs möjlighet att genomföra detta tillsammans med 
förmyndarregeringens uppdrag att för sitt stift sammanställa en kort 
kyrkoordning (agenda). 

Vid en närmre granskning av dessa instruktioner (en avskrift av dem 
finns bevarad i Riksarkivet) framgår emellertid lika tydligt, att rege
ringen begränsade Jherings roll till nästan enbart den andlige övervaka
rens, och hans uppgifter blev att förbättra kyrkans egen organisation 
(prästernas kvalitet, kyrkodisciplinen o.s.v.). Även om han fick uttryck
ligt tillstånd att fortsätta med denna verksamhet, som de kungliga 
komissarierna (d.v.s. Rudbeckius med sitt följe) 1627 påbörjat, sägs det 
t.ex. inget om införandet av Rudbeckius' kyrkoordning, som inte god
kändes av adeln, men Jhering uppmanades att sammanställa sin egen 
kyrkoordning. Och det gick inte att verkställa 1627 års estländska präst
mötes beslut utan endast att tillsammans med prostarna överlägga om de 
brister, som man funnit i församlingarna och se till att det positiva hölls 
vid makt och att det negativa avskaffades, men "att vthj dhet som kan 
wara adiaphoron eller wilkorligit, icke må trängias igenom medh huff-
wudet". Hellre borde man försöka försiktigt och "medh discretion" före
bygga onödig split i sådana ärenden. 

Jhering uppmanades vidare att agera ytterst försiktigt i förhållande till 
korporationerna. Hos prästerskapet i Reval, som stod under rådets juris
diktion, kunde biskopen kanske vinna anhängare bland de högre präst
männen. Men om dessa vägrade godkänna biskopens jurisdiktion över 
dem och tillsammans med rådet framförde olika invändningar mot 
denna, skulle biskopen åberopa sina rättigheter "och göra alt hwadh som 
medh lämpa och maneer sigh låter practicera, doch vthj resten conten-
tera sigh der medh att dhet är giordt anhängigt". 
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Man får likaså uppfattningen, att sista punkten (nr 26) i instruktionen 
snarare bör tolkas som en förmaning till Jhering själv att rådslå med 
guvernören och lantrådet om sina åtgärder, trots att de också uppmana
des att fullgöra sina plikter. Här sägs nämligen, att om det uppstår 
"någon förvirring öffuer ett eller annat", skulle biskopen försöka klara 
av sådant "medh fogeligheet" och med deras hjälp, om så behövdes.63 

I sin praktiska verksamhet följde Jhering till punkt och pricka Gustav 
II Adolfs reformlinje, vilken förmyndarregeringen klart tagit avstånd 
ifrån. Instruktionernas bestämmelse att tillse om prästerna kallats lagli-
gen, tycks han ha tolkat som en befogenhet att pröva adelns patronats-
rätt. Detta ledde till konflikter med adeln redan vid Jherings första 
visitationer i stiftet, bl.a. på grund av dennes kritik mot adeln för 
omänsklig behandling av bönderna och hans krav att godsägarna skulle 
uppvisa urkunder om patronatsrätt över de kyrkor, som stod på deras 
jord. 

Jherings sammanträde med lantrådet 6 februari 1639 ledde inte till 
något. 12 maj 1639 sände lantrådet sina klagomål mot honom till rege
ringen. Bl.a. fördömdes Jherings "inblandning i världsliga ärenden", 
men samtidigt krävdes att det andliga konsistorium som Jhering skapat 
måtte förvandlas till ett consistorium mixtum och att lantråden skulle 
inkluderas i detta, vilket innebar att adelns deltagande i ledningen av 
kyrkan skulle godkännas samt rätt för adelsmännen att kalla präster. Det 
kom också till konflikter mellan Revals råd och prästerskapet i denna 
stad, vilka förvägrade Jhering all jurisdiktion i stadens kyrka och rätt att 
inspektera gymnasiet. 

Läget i Revals stift var en av de frågor som förmyndarregeringen 31 
januari 1640 överlämnade till biskoparnas och prästerskapets ställnings
tagande. De sistnämnda lämnade sitt svar 6 februari. Prästerna ställde 
sig i frågan om "Reffle Stadh, sampt heela landedt" på Jherings sida. Så 
rekommenderade prästerskapet regeringen att understödja Jhering vid 
verkställandet av hans planer. Men man föreslog också att ta under över
vägande att flytta biskopssätet och Dorpats universitet till Narva. Däri
genom skulle provinserna Estland och Ingermanland stå under samme 
biskops administration, med en överprost ("General Prsepositum") i 
varje provins som ställföreträdare.64 

10 februari utreddes saken vid riksrådets sammanträde med biskopar 
och prästerskap. Under diskussionen framförde Axel Oxenstierna bl.a. 

63 SRA, Livonica II, 641. 
64 Handlingar, Till upplysning i Finlands Kyrko-Historie. Första Häftet. Utgijhe såsom Bihang 
till Åbo Erke-Stifts Circulair-Brefför år 1820. Åbo 1821, s. 46-54. 
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som högst nödvändigt att uppnå "een conformiteet" i kyrkoceremo
nierna över hela riket. Men i frågan om Jherings reformverksamhet tog 
han helt öppet ställning emot denne. Man kan säkert utgå ifrån att det 
var de estländska korporationernas, först och främst ridderskapets men 
även den icke-immatrikulerade adelns, intressen han försvarade gent
emot den allt för ivrige biskopen. Han konstaterade om Jherings verk
samhet: "män haffver funnitt för sigh någre difficulteter, så att han där 
öffver ähr råkatt uthi controversier och misförstånd med staden Revel 
och Ridderskapett åå landett, och desse sigh honom opponerat, att han 
igienom och uthi sitt embete icke stoor frucht åå den orten haffver kun
nat skaffa". Axel Oxenstierna uppmanade prästerna att finna en lämplig 
lösning, men refererade därvid samtidigt till den särställning de baltiska 
provinsernas priviligerade överskikt hade: "Wij kunne intett att lempa 
och laga effter våre Consistoria här uthi fädernesslandet och vår staat här 
hemma, uthan infalla här fast andra considerationer, ähn att man kan 
stadga, förordna och påbiuda, effter som jempte öffverheeten haffva 
flere där uthi att taala och strida för sin jure patronatus". Men prästestån
det tog ånyo parti för Jhering, låt vara mycket försiktigt, och ärkebisko
pen fann bl.a.: "att han icke haffver hafft tillbörligh assistence uthaff 
Gen.Gubernatoren".65 

I sitt svar framförde Axel Oxenstierna åsikten att Jhering borde ute
stängas från vidare förhandlingar med adeln och sådana ting borde i stäl
let anförtros åt speciella regeringskommissarier. I frågan om Ingerman-
land och Narva uttryckte han sitt missnöje med de lokala pastorernas 
kvalitet, och sade: "Vij sij intett bättre råd, ähn att vij förordne een god 
man där hän att vara Superintendens". Han avvisade också idén om att 
överföra Jhering och Dorpats universitet till Narva: 

Academien kan intett transporteras] dijt, ty först ähre uthi Narffven husen 
nedfalne; 2. ähr uthi Narffven een stoor handel, hooss hvilken sellan studia 
florera pläga; 3. Biskopen skall och möta lijka difficulteter i Narffven som i 
Räffvell; 4. skall dätt blifva ett altför stoort biskopsstifft och intett kunna 
administreras aff een man. 

I frågan om Ingermanlands kyrkliga administration kunde ärkebiskopen 
bara medgiva: "Aff nöden att dijt kommer een god man, der til nämbdes 
Stalius."66 Frågan om att flytta Dorpatinstitutionerna tycks ha kommit 
upp igen några år senare. 

65 Svenska Riksrådets Protokoll. VIII, s. 26, 29, 30; A. Isberg, Kyrkoförvaltningsproblem i Est
land, s. 104. 
66 Svenska Riksrådets Protokoll. VIII, s. 31-32, 34-35. 
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Man kan till fullo dela Alvin Isbergs uppfattning, att Axel Oxen
stierna "delvis slagit till reträtt" inför adelns och Revals magistrats kom
pakta motstånd mot Jherings verksamhet. Han accepterade i realiteten 
korporationernas medbestämmanderätt i kyrkliga frågor. Också präster
skapet insåg (14 februari), att korporationerna inte skulle komma att 
påtvingas den svenska kyrkoordningen mot sin vilja, och erkände adelns 
patronatsrätt. Som Isberg sammanfattar: "Som synes, hade både riks
kanslern och prästerskapet i väsentliga frågor frångått den av Rudbeck-
ius lanserade kyrkopolitiken i Estland, vilken Jhering förgäves försökt 
introducera mot korporationernas vilja".67 

Både lantråden och Jhering fick ytterligare tillfällen att framföra sina 
synpunkter till förmyndarregeringen. I regeringens memorial för Jhe
ring, som utfärdades 17 augusti 1640 som tillägg till 1638 års instruktio
ner, lades i själva verket skulden på Jhering för att konflikten med adeln 
uppstått, och krävdes att han skulle avstå från sina krav. Konflikterna 
mellan Jhering och korporationerna skulle i framtiden komma att lösas 
av regeringskommissarierna. Jherings uppgifter begränsades till rent 
kyrkliga frågor, och han uppmanades en gång till att handla försiktigt. 

Kort efter memorialets utfärdande uttryckte Axel Oxenstierna i ett 
rådssammanträde rätt hård kritik mot den närvarande Jhering för att 
denne skulle ha överträtt sina maktbefogenheter genom att tvinga adeln 
till visitationer och synoder och att utöva jurisdiktion över dessa. Men 
sedan kallades också adelns representanter in, och efter någon diskus
sion om tvistefrågor samt några ganska mjuka förmaningar från Oxen
stiernas sida till adelsmännen åstadkoms en förlikning (Axel Oxen
stierna hade redan tidigare deklarerat, att båda parterna bar skulden för 
det inträffade). Likaså såg man i sitt handlande bort ifrån Jherings krav 
mot Revals råd. 

Sålunda dikterade de verkliga socio-ekonomiska förhållandena också 
några av de väsentligaste kyrkliga problemen - till fördel för korpora
tionerna, med den högadliga förmyndarregeringens stöd och bifall, 
annorlunda uttryckt: förmyndarregeringen slöt en kompromiss med kor
porationerna på kyrkans bekostnad. 

Jhering försökte (förgäves) att behålla åtminstone Narva i sitt stift. I 
sitt "Memoriale ad Illustrem Dn:o vice Cancellarium, Generosissimum 
Dnum Johannem Oxenstierna, patronum suum gratiosissimum" från 23 
juni 1640 framhåller han att hans stift var litet och inte omfattade mer än 
45 pastorat. Det fanns inga städer i provinsen under biskopens inspek-

67 A. Isberg, Kyrkoförvaltningsproblem i Estland, s. 104-108. 
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tion, förutom Narva. Därför finge förmyndarregeringen inte skilja Narva 
och Allentacken från Revals stift, till vilket de hört "af ålder".68 

Men han hade inget personligt mot kandidaten till superintendentäm
betet i Ingermanland, sin närmaste medhjälpare Heinrich Stahl, som bli
vit domprost i Reval på hans egen rekommendation. I samma memorial 
ansöker Jhering t.ex. om ett privilegium för Stahl på dennes "Ehist-
nische hauBpostilla", som då låg i tryck. Och han hade rätt i argumentet 
om "inga städer", eftersom de andra mindre städerna i provinsen Estland 
i dåtiden faktiskt förlorat sina privilegier och förlänats till en rad adels
släkter, som där innehade patronatsrätt. 

Heinrich Stahl hade gjort sig ett namn genom sin kyrkliga verksamhet 
och sitt författande av kyrkliga tryckalster i provinsen Estland. Man har 
karakteriserat Stahl som en duglig och duktig, men samtidigt rätt ambi
tiös och aggressiv person, som använde sig av alla möjliga konster för 
att oskadliggöra sina konkurrenter i karriären. Han framstod allt sedan 
1637 som en av huvudkandidaterna till ämbetet som Ingermanlands 
superintendent. Han utnämndes 1641 till denna befattning och förval
tade ämbetet till sin död 1657. 24 juli 1641 blev han under riksdagsses
sionen påmind av Axel Oxenstierna "huru såsom H. Maj:tt af christelig 
nit om Gudz ordz utsprijdande har altijd omgåt med the tankar att meer 
och meer låta draga den Ryska nationen till vår religion".69 Senare skulle 
han tilldelas ytterligare en instruktion om sina ämbetsplikter. 

Men de tecken som visade på de "difficultier" Stahl i sin tur kom att 
möta i Narva, var redan för handen. I och med handelns uppsving ökade 
också Narvas befolkning, därvid också svenskarnas antal. Med regering
ens växande intresse och uppmärksamhet och stora planer vad gällde 
staden började man också förstärka svenskarnas ställning i förhållande 
till det privilegierade tyska borgerskapet, detta också beträffande kyrko-
och skolväsendet. För svenskarna i Narva började det med praktiska frå
gor om "Lebensraum" - se Alebecks (Örneclous) klagomål 1640. 

Stahl var tysk, men i egenskap av superintendent skulle han, i den 
svenska statens intresse, bekämpa de tyska privilegierna i Narva. Av 
denna anledning klagade Narvas borgare 1645 till generalguvernören, 
att Stahl, trots att han själv var tysk till börden, ändå behandlade det 
tyska borgerskapet i Narva på ett mycket förtryckande sätt.70 Detta kan 
ses som ytterligare ett argument mot tendensen att se tyskarna som 

68 SRA, Livonica II, 32. 
69 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 31-32; Svenska Riksrådets Protokoll. 
VIII, s. 665. 
70 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 106. 
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enbart negativt inställda till den svenska statsmakten. Det fanns ganska 
många tyskar, som tog tjänst i den svenska förvaltningsapparaten, eller 
som satte den lutherska statskyrkans intressen högre än den "världsliga" 
tyska elitens privilegier. Allt sedan 1640-talet försökte regeringen 
genom att adla de mest meriterade borgmästarna och rådsmedlemmarna 
vinna de baltiska städernas råd över på sin sida.71 

Och statsmakten framträdde inte enbart som "förtryckare" av de privi
legierade tyskarna, särskilt inte under Axel Oxenstiernas oligarkiska för
myndarregering. Egentligen handlade det nu om mer förfinade utnytt
jandemetoder. Så verkade samtidigt med Stahl i Narva också Jakob 
Fougdt (Vogt, Voigt), som varit skrivare i Kammarkollegiet i Stockholm 
och åtnjöt Axel Oxenstiernas förtroende. På den sistnämndes rekom
mendation vidtog han en studieresa i Holland och andra västeuropeiska 
länder. Troligen på inrådan av Axel Oxenstierna utsågs han till borgmäs
tare i Narva och förvaltade detta ämbete till 1653. Han inledde sitt arbete 
i Narva mycket aktivt och energiskt. Stadens förvaltning omorganisera
des efter svenskt mönster (närmast Stockholms, som tjänade som norm
givande förebild för andra städer), och man införde kollegieprincipen i 
rådet. Därvid ökades också rådmännens antal.72 

Förmodligen hade Fougdt till uppgift att fungera som "förbindelse
man" mellan regeringen och rådet i Narva, men samtidigt som stats
maktens "övervakare"; han korresponderade ofta med Axel Oxen
stierna. I sitt borgmästareyrke hade också Fougdt att svara för stadsbor
garnas intressen. Han vistades två gånger (från 1645 till början av 1647 
och från augusti 1647 till sommaren 1649) i Stockholm och försökte 
utverka nya fördelar för staden.73 

Jakob Fougdts utnämning och verksamhet pågick i samband med för
myndarregeringens fortsatta försök att få Narva att producera allt större 
handelsvinster, i Axel Oxenstiernas merkantilistiska politiks anda. Av 
borgarna krävdes aktiv verksamhet, man fordrade av dem samarbete 
med statsmakten i dennas försök att befrämja vinstproducerande 

71 A. Soom, "Die merkantilistische Wirtschaftspolitik", s. 192. Med en sådan taktik böljade 
centralregeringen faktiskt redan 1624, när de två mest prominenta rådsherrarna i Riga 
upphöjdes i svenskt adelskap. R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland, s. 92-93. 
72 A. Soom, "Die merkantilistische Wirtschaftspolitik", s. 186-187; S. Karling, Narva, s. 35-
36. På Fougdts initiativ ålades bl.a. 1646 stadens innevånare att bygga enbart stenhus. Men 
detta översteg Narvabornas ekonomiska möjligheter och de fortsatte med träbyggnader - något 
som blev ödesdigert för staden vid branden 1659 - se nedan. 
73 A. Soom, Die Politik Schwedens, s. 223; A. Soom, "Jakob Fougdti tegevus", s. 22-23, 67-
81; S. Karling, Narva, s. 141, 144. 
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näringar - handel och manufakturindustri - och ökade inkomster var 
också i borgarnas eget intresse. 

I detta syfte kom även själva stadens omlokalisering till annan ort i 
fråga, vilket skulle vara gynnsammare för sjöfarten, p.g.a. sandbankarna 
i Narvaflodens mynning (Narva ligger, som bekant, ett stycke upp
ströms). Så föreslog Axel Oxenstierna i riksrådet 1642 att "transplan
tera" staden i nordostlig riktning, till Lugaflodens mynning. Befälhava
ren över fortifikationsväsendet i Narva, Johann von Rodenburg (senare 
generalingenjör i provinsen Livland och Ingermanland) fick till uppgift 
att söka efter ett lämpligt ställe på havsstranden. Han föreslog 1643 att 
flytta staden närmre Finska viken, till den egentliga flodmynningen.74 

Samtidigt framställdes nya planer på att flytta Dorpatinstitutionerna 
till Narva; därom lämnas meddelande i riksrådsprotokollet från sessio
nen 21 juni 1643: "Taltes om Academiens och Hofrättens i Dorpt flytti-
ande. Narfven."75 

Att flytta universitetet kom upp på dagordningen på hemställan av 
ridderskapet i provinsen Livland. Innehållet i denna begäran framgår av 
förmyndarregeringens svar i sin resolution från 8 juli 1643. Ridderska
pet ville flytta Dorpats universitet till en annan ort och förändra profes
surerna för att bättre anpassa universitetet till de baltiska adelsyngling
ars behov. Eftersom "denne saken är aff större Importance och betänki-
ande, än att för denna tijden något kan resolveras oppå", så skulle man ta 
upp dessa problem en annan gång.76 Inte heller blev det något av pla
nerna på att flytta hovrätten, och Narva hörde fortfarande till hovrättens 
i Dorpat (grundad 1630) verksamhetsområde, tills staden 1684 under
ställdes hovrätten i Åbo (se nedan). 

Det var rätt logiskt, att Narva togs under övervägande som en av de 
mest sannolika flyttningsorterna i de olika planerna på att omlokalisera 
universitetet: de gods som i stiftelseurkunden enligt Uppsalamodell 
garanterades universitetet för dess underhåll, befann sig i Koporjes län i 
Ingermanland, och den spannmål, som producerades där, såldes huvud
sakligen via Narva.77 Eftersom man talade om problemet med brist på 
svenska studenter i det avlägsna Dorpat, borde Narva med den svenska 
stadsrätt som där gällde samt de bättre kommunikationerna till Sverige 
och Finland egentligen ha varit välkommet för regeringen som flyttnings-

74 S. Karling, Narva, s. 128, 130. 
75 Svenska Riksrådets Protokoll. X, s. 203. 
76 J. Vasar, Tartu iilikooli ajaloo allikaid, s. 216 (Nr 81). 
77 Om universitetets godsinnehav och problemen i samband med detta se Tartu iilikooli ajalugu. 
I, s. 52-60. 
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ort. Men samtidigt bör man minnas, att Axel Oxenstierna redan 1640 
"avvisade" Narva som studieort, och 1643 var det fråga om ett eventu
ellt införlivande av provinsen Livlands ridderskap i det svenska riddar-
huset, vilket förvägrades. Kanhända var förmyndarregeringen intresse
rad av att ha kvar universitetet som svensk institution i Dorpat, när 
adelns rättigheter i självstyrelsen ökades genom konstituerandet av lant
dagen i provinsen Livland. 

När Stahl nu utsetts till superintendent, förefaller det - inför hotet om 
statens "konkurrens" och "intrång" i stadens kyrko- och skolprivilegier 
- som om rådet plötsligt visade ett ökat intresse också för undervis
ningen av svenskarna. 5 februari 1642 svarade provinsen Estlands 
biskop Joachim Jhering (som då fortfarande skötte Narvas kyrkoären
den) på en försändelse från Narva med en "Consistorialische Resolution 
An die löbliche Deutsche Gemeine und dero Herren Pastoren zu Nar-
ven". Han skrev bl.a., att man nog finge lovprisa Narvas råd för dess 
kristliga omsorg om restaureringen av skolan, och han rekommenderade 
rådsherrarna att rätta sig efter Re valkonsistoriets råd om hur den kunde 
göras än bättre, så att barnen av båda nationerna skulle kunna göra goda 
framsteg i studierna och så att psalmsången i båda församlingarna 
befrämjades.78 Just gudstjänster och sång har ofta framförts som ett 
bevis på hur tyskarna negligerade svenskarna: så skrev Petrus Brom-
mius 1650 (se nedan) att under den tid när endast rådets skola fanns i 
Narva, "war dher af Tyske dieknar och barn en temlig frequentz och icke 
een dher ibland af wår och den finske Nation, som kunde i Kyrckian 
medh Presterna siunga en psalm".79 

Men Jhering och Revals konsistorium gjorde också klart, att det 
skulle bli ett slut på rådets monopolställningi i skolsakerna. Konsistoriet 
granskade det projekt till skolordning som Narvas råd bifogat, och avfat
tade sina anmärkningar till det. Narvas tyske kyrkoherde skulle nu vida
rebefordra dessa anmärkningar också till rådsherrarna och få dessa att 
följa konsistoriets råd om skolans arbete tills en kyrkoordning med 
enhetliga bestämmelser för stiftets alla skolor kom. (Kyrkolagen gavs, 
som bekant, först 1686, i vilken dock inget införts om skolor). De bägge 
pastorerna, d.v.s. de tyska och de svenska, skulle tillsammans med 
"Schul patronen", d.v.s. skolans av rådet utsedda föreståndare, bege sig 
till skolan en gång i kvartalet och ingående undersöka hur "Docentes 
vnd Discentes" uppförde sig, rätta eventuella fel och inför konsistoriet 

78 EAA, f. 1646, nim. 2, Narvasches Consistorium, sii. 1,1. 1-3. 
79 SRA, Livonica II, 208; B. Boethius, "Brommius, Petrus Laurentii". Svenskt Biografiskt 
Lexikon. 6. Stockholm 1926, s. 402. 

64 



göra reda för skolans tillstånd samt ta emot rekommendationer från 
detta.80 

Så påminde Jhering rådet om den inspektionsrätt, som i och med 
bekräftandet av privilegierna år 1634 tilldelats statskyrkans representant 
(superintendenten). Mot slutet av 1630-talet kom regeringen också att 
överväga att öppna en trivialskola i Narva. 

Tvister kring skola och kyrka. 
Kompromissernas skede - 1640-talet 
Det förefaller som om Stahl till en början försökte kringgå eller över
trumfa Narvarådets skolprivilegier. I sina vidlyftiga förslag i 50 punkter, 
som han presenterade för centralregeringen i maj 1642 och som skulle 
tjäna som underlag för hans blivande ämbetsinstruktion, föreslog han att 
ett gymnasium måtte upprättas i Narva med sex "lectores": en teolog 
(med hebreiska som kompletterande undervisningsämne), en "physicus" 
(d.v.s. medicinlärare, med grekiska), en matematiklärare (som skulle 
undervisa i också alla andra "matematiska" ämnen, en "ethicus" (med 
"Praecepta Politices" - ett ämne Gustav II Adolf funnit synnerligen nöd
vändigt att lära ut i skolor för blivande ämbetsmän81), en logiklärare 
(med retorik) och en poesilärare (med historia). Rektorsämbetet skulle 
alltid förvaltas av teologen. Inspektionsrätten reserverade Stahl åt sig 
själv.82 

Kanske står orsaken till den rätt anspråksfulla ansökan att finna i ett 
behov av att likställa Narva med de närmaste provinsernas huvud- och 
stiftsstäder. Riga och Re val hade egna gymnasier, och det fattades 1638 
också beslut om att instifta ett gymnasium i Viborg, vilket öppnades 
1641. Och eftersom ett gymnasium som akademiskt lärosäte var försett 
med privilegier, tilldelades Viborgs gymnasium samma privilegier som 
gymnasierna i Västerås, Strängnäs och Linköping innehade.83 

De storvulna planerna kom emellertid att krympas. Så fick några av 
Stahls förslag en annan lösning i hans ämbetsinstruktion, som utfärdades 
16 juni 1642, och några av hans önskemål nämndes ö.h.t. inte.84 Helt 
och fullt bekräftades hans speciella inspektionsrätt i skolsaker: han 
utsågs till konsistoriets ordförande, och om dettas befogenheter bestäm-

80 EAA, f. 1646, nim. 2, Narvasches Consistorium, su. 1,1. 2. 
81 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 228. 
82 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 180. 
83 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 221. 
84 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 46. Instruktionen är publicerad i C. 
Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 221. 
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des det att "Till förbe:de consistorium hörer och lyder att hafwa bekym
mer om Kyrkior, Scholer och Hospitaler, och thes widh makt hållande, 
medh them som där vthj lära, och dem föreståå skole". Men det kom inte 
i fråga att upprätta ett gymnasium. I stället skulle man "vthj Narfuen låta 
inrätta af Chronones medell en trivial Scholae af fem Prseceptores, näm
ligen en Theologo, en Rectore, en Conrectore och twenne Collegis" 
(elementarlärare, förmodligen tyska och svenska). 

Alvin Isberg har pekat på att instruktionen för Stahl hade stora likhe
ter med biskop Bjuggs (i Viborg) instruktion 10 oktober 1642, och att 
regeringen vid avfattandet av instruktionen för Stahl utgått från instruk
tionen för biskop Jhering i Estland 1638. Isberg konstaterar också, att 
förhållandena i provinsen Estland och Ingermanland var "någorlunda 
lika ifråga om kyrkans materiella villkor", ehuru det fanns mäktiga 
korporationer i Estland, som ridderskapet och staden Reval, vilka 
utövade ett mycket betydande inflytande över kyrkoförvaltningen. Han 
drar ytterligare paralleller till instruktionen för Jhering: i båda förbisågs 
i själva verket några väsentliga krav, eller så fick de andra lösningar; 
också i Stahls instruktion inskränktes konsistoriets juridiska befogenhe
ter till en övervakande myndighet. Sammanfattningsvis konstaterar 
Isberg, att Stahls instruktion, liksom den för Jhering 1638, blev norme
rande för den kyrkliga förvaltningen fram till införandet av 1686 års 
kyrkolag, och att de nämnda institutionerna tillsammans med komplette
rande föreskrifter och kungliga resolutioner utgjorde en ersättning för 
den kyrkoordning provinserna saknade.85 

Således kan man mycket väl tala om ett enhetligt kyrkligt "program" 
för Östersjöprovinserna (och även östra Finland), som framlades av för
myndarregeringen omkring 1638-1642: man erbjöd liknande lösningar 
på liknande problem. Och som händelseförloppet kom att visa, stötte 
Stahl i sin verksamhet på samma slags "difficulteter" och samma slags 
motstånd, som Jhering mötte i provinsen Estland och staden Reval. 
(Även Narvas råd och borgerskap är att betrakta som en korporation i 
sig.) Och om tvister uppstod mellan Stahl och Narvas råd, försökte cen
tralregeringen att slita dem på samma sätt som i Jherings fall, genom 
kompromissartade beslut. 

Samtidigt kom händelseutvecklingen helt tydligt att visa, att bakom 
förmyndarregeringens enhetliga kyrkoprogram fanns ett annat, ekono
miskt program, och att det först och främst var ekonomiska intressen, 
bl.a. uttryckta genom den s.k. provinspolitiken, som förorsakade tvis
terna. Bakom lösningarna låg ekonomiska prioriteringar, även om 

85 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 46-48. 
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accenterna låg något annorlunda i provinsen Estland än i Narva. I den 
förstnämnda framträder i första rummet motsättningarna vid genomför
andet av förmyndarregeringens provinspolitik; det gällde adelns ekono
miska intressen, och den andre medaktören i spelet var ridderskapet. I 
Narvas fall var det regeringens merkantilistiska politik, som hade högsta 
prioritet. Ekonomiska intressen återspeglas i konflikterna mellan Narvas 
råd och borgerskap på andra nivåer: i och om kyrkoförvaltningen, i frå
gan om kyrkornas tillhörighet till den ena eller andra nationens försam
ling, ja även i frågan om förhållandena mellan skilda etniska kategorier 
eller språkgrupper. 

Regeringen satsade på statens egen skola i Narva. Därmed var Narva-
rådets försök att behålla skolväsendet under sin kontroll och möjligheten 
att utvidga sin skola dömda att misslyckas. I detta läge ansökte Narvas 
borgmästare och råd 6 juli 1642 hos förmyndarregeringen om ett bidrag, 
eftersom kyrkan och skolan helt saknade inkomster, vilket innebar att 
man inte kunde underhålla deras betjänte. Man påminde regeringen om 
Narvaborgarnas meriter vad gällde att befrämja kyrkan och skolväsen
det: de 2000 daler, som regeringen donerat den 19 augusti 1634 till kyr
kans och skolans och deras betjäntes underhåll, hade använts till att 
reparera den "fast desolirte" kyrkan och till att förse denna med en ny 
orgel och nya kyrkobänkar, att bygga upp en skolhus av sten och skaffa 
"qualificirte personen" till båda.86 

Men 12 september 1642 avvisade centralregeringen ansökan om 
"någon hiällp till vnderhålld aff deras Kyrckio och Scholae tiänare att 
adsistera" med hänvisning till de betungande krigskostnaderna och det 
understöd Narvas borgare och "Kyrckiotiänare" redan tidigare fått.87 

Men det verkliga läget i Narva och statsmaktens egna ekonomiska 
svårigheter tvingade statsmakten att ytterligare inskränka sina skolpla
ner. Det var Stahl själv, som redan 19 september 1642 föreslog "die 
Königliche Schule midt der Stadt Schulen zu conjugiren" p.g.a. förvän
tad elevbrist i kronoskolan, vilken skulle bero på att Narvas borgare för
utsattes fortsätta att sända sina barn till den tyska stadsskolan. Stahl 
föreslog också att man skulle vänta med att anställa teologen och rektorn 
tills det kom elever som behövde dessas undervisning.88 Rektorn anställ
des först 1645 (eller 1646) och teologilektorn 1648.89 

86 SRA, Livonica II, 205. 
87 SRA, Livonica II, 663. 
88 SRA, Livonica II, 202. 
89 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 125, 163, 188. P. Wilstadius, "Studerande 
smålänningar vid svenska Academien i Dorpat-Pernau 1632-1710". Natio Smolandica 
Årsskrift. Uppsala (Lund) 1957, s. 11. 
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Stahl kunde 28 februari 1643 rapportera om den "kombinerade" sko
lans högtidliga invigning med fyra lärare - konrektor och två kolleger 
var anställda på statens, kantorn på stadens bekostnad.90 (Skolan härbär-
gades i det skolhus som staden byggt vid skiftet 1630^0-tal.) Det målas 
upp en nästan idyllisk bild av kyrkornas och skolornas tillstånd i områ
det i Ingermanlands generalguvernörs, d.v.s. Mannerskölds, redogörelse 
28 augusti 1643, särskilt i jämförelse med hans framställning om läget i 
Narvas stadsförvaltning: kyrkor och skolor vidmakthållas på ett sådant 
sätt, att deras betjänte får sitt underhåll "effter Eders Kongl. May.tz 
nådige förordning", vilket medför att de inte har något att klaga över. I 
Narva byggs nu "een Wacker Steenkyrckia för den Finske och Eehest-
niBke FörBamlingen där dee per vices deras Gudz tienst hålla kunne". 
Om det i Narva förut existerat endast "een liten barna Skoola", så besöks 
den nuvarande flitigt av ungdom, som där "bliffwa aff docentibus i alla 
bookelige Kunster, jembwäl och så småningom i det Ryska Språket (dee 
som deer till lust haffwa) lärde och vnderwiste". Det finns också en rätt 
stor trivialskola i Nyen, samt pedagogier i Koporje och Jama. Varje 
pogost (socken) har en luthersk kyrka.91 

16 mars 1644 meddelade Stahl om en lyckad examen i Narvas skola i 
generalguvernörens närvaro. Antalet elementarlärare hade utökats, 
eftersom det undervisades i latin, svenska, tyska, finska, ryska, aritmetik 
och musik. Stahl introducerade den nye ryske kollegan hösten 1644 i 
den skola (pedagogi) med två lärare, som Ivangorods innevånare grun
dat, med "läsande, skriffwande, räknande och bidiande" som undervis
ningsämnen.92 

Det uppstod emellertid snart förbittrade strider mellan å ena sidan 
Stahl och konsistoriet och å den andra Narvas borgare och Ivangorods 
innevånare. Stahl och Ivangorodprästen Ericus Johannis Albogius fram
lade sakläget och sina önskemål i en odaterad, men troligen 1645 avfat
tad redogörelse till centralregeringen,93 som här kommer att tjäna som 
underlag för följande framställning. 

Stahl lyckades lugna ned Ivangorods underprivilegierade ortodoxa 
innevånare i konfessionella frågor med hjälp av guvernementsregering-
ens förordning och böter, som pålades av generalguvernören. Men han 
och Albogius var tvungna att konstatera att: "doch kunne wij ther hooB 

90 C. Öhlander, Bidrag till kännedom, s. 223-224. 
91 SR A, Livonica II, 196. 
92 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 44-45, 297; C. Öhlander, Om den svenska 
kyrkoreformationen, s. 183; SRA, Livonica II, 202. 
93 SRA, Livonica II, 202; publicerad i Årsböcker för svensk undervisningshistoria. 62. 1941: II, 
s. 172-183. 
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inthet förtijga, att mesteparten Vthaff the Iwangorodska, achta hwarken 
scholan eller kyrkian". Dessutom fick han en av sina motståndare, den 
tyske skolkollegan M. Scultetus, avsatt från skoltjänsten, som också 
1645 lämnade staden.94 Mycket besvärligare var det med rådet och bor-
gerskapet i Narva, som ignorerade Stahls förordningar och på olika sätt 
obstruerade. Så gick det också nedåt med skolarbetet: "Men ifrån den 
Tijdhen Borgemestare och Rådh befalle Sculteto sigh Superintendenti 
att opponera och han för sina ExceBer, med oftabe:te Hl: Generalens 
Cösens straffat bleef, haffva the Scholan, thet mesta the hafwa kunnat, 
ruinerat, alla theraB Poikar, såsom och them till behagh the förneemste 
Borgare, och så theer hemligen Vthtagit, så att allenast PresternaB [präs
terna var ledamöter av konsistoriet!], nogra fhå Handwerkares och Sol
daters barn äre quar bleeffna" (så förhöll det sig med den sociala tillhö
righeten bland Narvas svenskar och finnar). 

Tvisteämnet var regeringens förordning från 1634 om ius patronatus, 
som enligt formuleringen om superintendentens övervakande roll också 
inkluderade ius episcopale. Man kan inte alltid skarpt skilja mellan de 
två "iura" i Estlands städer. Sålunda klagade Stahl: "Så framt nu S.K. 
Maytt them Narwesken ius episcopale meddela will, såsom the och 
Anno 1634 ius patronatus på orätt berättelBe bekommit hafwa...". Det 
handlade bl.a. om rätten att anställa och inspektera skollärare och för
valta stadskassans medel för underhåll av kyrkor, skolor och hospital, 
som båda sidorna tolkade till egen fördel, och Stahl kunde därvid stödja 
sig på konsistoriets redan nämnda befogenheter att "föreståå" skolan. 
Frågan hade tidigare inte varit något problem för rådet, eftersom rege
ringen ännu inte tillsatt superintendent i Narva, vilken skulle bli "stad-
zens församblingarnas förman". Men regeringen lär ha tolkat denna 
hans ställning snarare som övervakarens, utan några verkställande funk-

Q 
tioner. 

Stahl tog klart ställning mot det tyska väldet i staden, och sökte även 
hos regeringen om "bundsförvanter". Som Stahl och Albogius skrev: "I 
synnerheet bedie wij för den Nya kyrkian som nu Vpbygges i Narffwen, 
at S.K. Maytt: wille den samma 1. Till Swenske och Stifftzens Cat-
hedral-Kyrkia allernådigst confirmera...3. Och allernådigst anordna, att 
alla the som icke äre eedhswurne Tyska Borgare i Narffwen, eller theraB 
HwBfolck vthan elliest S.K. Mayttz och Cronones tienare, såsom Krijgz-
officerare på landet booendes, sampt alla fremmande som icke är i 
Narffwen Eedhswurne, mötte hålla sigh till thenna Nyia kyrkian, och så 

94 EAA, f.1646, nim. 2, Vocationen, sii. 2,1. 1. 
95 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 73-75. 
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länge the här leffwa och boo, i samma kyrkia sökia Gudztienst, och 
sedan när the dödha äre ther begraffne blifwa". Det handlade om skillna
den mellan den tyska och svenska kyrkoordningen, och naturligtvis 
skulle det gagna både statsmakten och Stahls personliga inflytande att 
dra till sig nya anhängare till den svenska statskyrkan och underställa de 
finska och estniska församlingarna denna. 

Orsakerna till att man byggde den nya kyrkan görs det reda för i Nar-
vas finska församlings brev till förmyndarregeringen 3 februari 1642. 
De klagade över att finska träkyrkan i Narva var förfallen "och elliest på 
een arm och obequemligh orth belägen" och så trång och liten, att inte 
ens hälften av garnisonssoldaterna och stadens innevånare rymdes där. 
Av den anledningen hade de ansökt om att en större kyrka måtte byggas. 
Guvernören hade förordnat att en stenkyrka skulle byggas på en plats, 
som Narvas borgmästare upplåtit för detta ändamål, och sommaren 
innan hade man kunnat sätta i gång byggnationen.96 

Församlingen ansökte om hjälp vid byggandet, och guvernör Manner-
sköld fäste sin gillande resolution på deras brev. Så kunde han i juli 1643 
meddela om att en "Wacker Steenkyrkia" höll på att byggas för både den 
finska och den estniska församlingen. Men redan 1643 ansökte Stahl 
första gången om att få överlåta denna på svenska församlingen, och till 
sist gällde svenska statskyrkans och svenskarnas intressen som de högst 
prioriterade. Genom sin resolution 8 november 1645 instämde drott
ningen i Stahls och Albogius' ansökan, men förbehöll sig rätten att fatta 
slutgiltigt beslut om när kyrkan skulle stå färdig.97 Den nya kyrkan, som 
invigdes 1649, förklarades också för domkyrka och tilldelades den 
svenska församlingen. 

Vad Stahl i själva verket tycks ha eftersträvat, var att förändra de 
kyrkliga ekonomiska förhållandena till svenskarnas fördel. För honom 
handlade det inte bara om att separera den svenska församlingen från 
den tyska och dra bort den förstnämndas inkomster och resurser från 
rådets kontroll och förfogande, utan även om att skaffa sig bestämman
derätt i rådets ekonomiska ärenden. Denna verklighetsbild framgår helt 
tydligt av olika dokument och avskrifter, som både råd och superinten
dent tillsammans med konsistoriet författade och presenterade under 
tvisterna 1644-1645.98 Så bestämde konsistoriet 8 november 1644 att de 
kyrkoförmyndare, som borgmästaren och rådet tillsatt utan superinten
dentens kännedom och samtycke, före nyåret skulle göra reda för sin 

96 SRA, Livonica II, 196. 
97 S. Karling, Narva, s. 173. 
98 SRA, Livonica II, 205. 
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verksamhet. Borgmästare och råd skulle återlämna allt vad de under ett 
antal år inkrävt å svenska församlingens vägnar, när så fordrades. Från 
och med årsskiftet skulle "the Swenska inkompster Separeras aff the 
Tyske, så som tillförenne haffwer warit sedhwanlig, och här till dags 
medh the Finske och Esthniske brukeligitt". 

På detta och andra beslut, som konsistoriet samma dag fattade och 
rådet kvalificerade som "EE Rathe zu groGen Nachtheil und Schimpf 
svarade rådsherrarna lika offensivt. De framställde de verkliga maktför
hållandena i staden mycket öppet och entydigt: rådet såge mycket gärna, 
att den svenska församlingen vore "så stark", att den för sin del kunde 
klara skötseln av stadskyrkan utan tyskarnas hjälp. Därför önskade rådet 
helt enkelt, att "hundra eller fler" välbärgade svenska borgare måtte 
kunna bosätta sig i Narva. Detta vore en stor fördel för både drottningen 
(d.v.s. regeringen) och staden, och det skulle bidraga till Narvas växt. 
Men sanningen var, att det knappast fanns en enda välmående borgare i 
den svenska församlingen. Kungliga ämbetsmän och garnisonsoffice
rare kunde inte uppfattas som någon riktigt stabil och stationär försam
ling, eftersom de alltid kunde flyttas någon annanstans. Därför hade 
rådet bestämt sig för att båda församlingarna skulle bli kvar "oberörda 
och ostörda" i en sådan enhet, som "der Wolgeb. Hl. NilB ABersohn" 
[Mannersköld] inordnat dem i, om inte drottningen eller generalguver
nören utfärdade ett klart besked och förordning om det motsatta. Rådet 
ville således inte avvika en tum från de privilegier, som det fått av för
myndarregeringen eller från den ordning, som guvernören Mannersköld 
skapat - det spelade ingen roll hur mycket superintendent och konsis
toriemedlemmar även framgent fortsatte med sina hotelser. 

Att tvisterna i mycket bottnade i just ekonomiska motsättningar, fram
går även av den mycket långa bilaga till rådets brev till drottningen 3 
april 1645." I denna framför rådsherrarna, att superintendenten trakas
serade dem, eftersom rådet inte givit honom något gynnsamt besked om 
svenska kyrkans hus, gård och åker. En annan orsak var att rådet inte 
velat skilja den svenska församlingens inkomster från de motsvarande 
tyska. Rådet anförde till sitt försvar, att innan guvernör Mannersköld 
ställt båda församlingarna under en administration, var det ingen god 
ordning i redovisningen av den svenska församlingens inkomster, vilket 
framgår av alla de olikviderade räkningar som förvarades i rådhuset. 
Rådet upprepade sin argumentation mot att separera församlingarnas 
inkomster bl.a. med talet om svenskarnas ringa förmögenhet, något som 

99 "Kurze Erklerung iiber einige Puncten, so der Wiirdige und Hochgelahrte Hl. Superintendens 
M. Henricus Stahel gegen uns zu haben vermeynet". Ibid. 
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skulle framkalla ny splittring, om man skulle behöva dela kostnaderna 
för kyrkans underhåll. Rådet rättfärdigade sig genom att hävda, att i ett 
sådant läge kunde det inte göra annat än att sköta båda församlingarnas 
"ordinära inköp" och hålla samman församlingarna. 

Också frågan om till vilken kyrka "alla främmande" skulle höra hade 
en ekonomisk bakgrund. Vad gällde tyska kyrkans utgifter och inkoms
ter, förklarade rådet bl.a. att borgerskapet och "andra människor" efter 
påstötning från rådet frivilligt bidragit till kyrkans underhåll. 

Stahl uppträdde som en förkämpe för de underprivilegerade och avse
värt mindre förmögna svenskarna, men samtidigt som en väktare av de 
kyrkliga moraliska principierna. Det var hans skyldighet, och kanske en 
inre övertygelse. Men i tvisterna med rådet tillmätte han tyskarna förhål
landevis hårda kyrkliga straff, som rådet ansåg som övergrepp; särskilt 
när Stahl avkunnade kollektiva straff för enskildas försyndelser. 

Det kan naturligtvis ifrågasättas, vem som hade rätt eller vem som 
"provocerade", när rådet och hantverkarna mot Stahls och konsistoriets 
förbud ordnade en ordentlig begravning åt smedgesällen Andreas Leh-
mehl, som "fått delirium efter att ha supit några dagar i rad tillsammans 
med sina gesällkamrater under deras vandring och avlidit drygt åtta 
dagar senare efter att ha bekänt sina synder och bett Gud av allt hjärta att 
förlåta dem". Stahl krävde då tillsammans med konsistoriet, att "den 
avlidnes supkamrater skulle bestraffas tillbörligt", och enligt rådet hade 
han också förhindrat dem att under tre dagar inträda i kyrkan för den 
"svaghets" skull, som där drabbat en borgare vid namn Johan Pöppel-
man.100 Efter detta ansåg sig rådet 15 februari 1645 ha rätt att förebrå 
superintendenten för att under några dagar ha exkommunicerat och ur 
kyrkan stött ut hela [tyskal församlingen bara för den svaghets skull, 
som gällt en enda person. 

Jag har emellertid inget jämförelsematerial om Stahls sätt att behandla 
svenskarna i liknande fall, trots att det också förekom motsättningar 
mellan Stahl och den svenska församlingen. 

Men i de aktuella tvistefrågorna intog både statsmaktens högre lokala 
representanter och regeringen själv 1645 en försonande hållning, helt i 
den allmänna merkantilistiska eftergiftspolitikens anda, även om t.ex. 
underståthållaren Per Larsson Alebeck, som redan 1640 klagade över 
det "tyska överväldet", uttryckte sig rätt klart gentemot rådet. 12 mars 
1645 rapporterade han till drottningen om tvisterna mellan Stahl och 
rådet samt om generalguvernörens förmedlingsförsök, som han redan 

100 Köpmannen och krögaren Johann Peppelmann. T. Aminoff, "Borgerskapet i Narva och Nyen 
1640", s. 130. 
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tidigare hade redogjort för inför riksdrotsen. Bl.a. beskyllde han rådet 
för att inte ha upplyst generalguvernören "om deres twistige saak eller 
Handell", varför Alebeck ansåg sig tvungen att själv informera honom 
vid några tillfällen. Men trots att generalguvernören "till Borgemestere 
och Rådh een starck förmaanings schrifft ifrån Nyen lät affgåå", varken 
svarade de honom eller tog hänsyn till hans förmaningar. Alebeck skrev, 
att generalguvernören under de närmaste dagarna komme att "inquirera 
och förfare, Hoos Hweem meste och störste skulden ähr, och seden 
saken, hwillcken synes waare aff den importance sampt att medh begge 
Parterne till SKM:tt vnderdånigste remittera".101 

Så fick tvisten en mycket vidare genklang, som hördes även utöver 
den lokala arenan. Den nye borgmästaren Jakob Fougdt tycks ha försökt 
dämpa ned kontroversen, åtminstone i dess häftigaste form. Som rådet 
framför i ovannämnda bilaga till sitt brev, hade Fougdt i början tänkt 
bege sig till superintendenten. Men efter att ha märkt dennes vankelmo
dighet, hade han tillsammans med rådets övriga medlemmar beslutat att 
det nog vore bäst och säkrast att förhandla med superintendenten brevle-
des. Så skedde även. 

Generalguvernör Erik Gyllenstierna försökte förgäves att bilägga tvis
ten, men kunde inte ens anställa ett sammanträffande mellan motpar
terna för att överlägga i saken.102 Själv undvek han ett ställningstagande 
och hänsköt sakens avgörande till centralregeringen.103 Kanske var det 
just detta rådet eftersträvde. Helt klart förefaller rådmännen ha varit 
mycket säkra på att centralregeringen (och de kunde väl förmoda: i 
regeringens eget merkantilistiska, politiska intresse) skulle fatta ett rätt 
fördelaktigt eller åtminstone någon form av formelit-neutralt beslut, som 
fallet varit vid behandlingen av tvisterna med Jhering 1640. Detta synes 
vara den naturligaste förklaringen till rådets taktik, sådan den refereras i 
Erik Gyllenstiernas brev till drottningen 19 april 1645: han har måst 
göra sig mycken möda att få borgmästare och råd att åtlyda hans order, 
men när de omsider kom tillstädes, vägrade de besvara superintenden
tens beskyllningar, "uthan refererade sig på deras inlagor och at dee inn 
för Eder Kongl. Maii:t honom swara wille, der medh Superintendens sig 
åtnöija läät".104 

I sin resolution från 6 november 1645 ansåg regeringen att orsaken till 
tvisterna låg i "att then ena deelen sin Inspection, och then andra deelen 

101 SRA, Livonica II, 197. 
102 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 107. 
103 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 74. 
104 SRA, Livonica II, 170. 

73 



sitt jus Patronatus, något för wijda kan haffwa welat extendera, och för-
meent sigh tillståå att skicka och disponera effter egen willia och godh-
tyckia". Båda de tvistande parterna uppmanades att i framtiden undvika 
strider av sådant slag. I praktiken bekräftades superintendentens över
vakande ställning. Rådets patronatsrätt försvagades genom att (efter 
svenskt mönster) hela tyska församlingen skulle fatta beslut om anställ
ningen av nya pastorer eller andra kyrkotjänare. Den slutgiltiga bekräf
telsen på deras tjänster vilade på superintendentens och konsistoriets 
samtycke: 

Alldenstundh Scholmest:n uthaff Stadhen underhållin bliffwer, derföre där 
någon där till ähr att vocera, då böhr thet skee uthaff Borgmestare och 
Rådh; dock för ähn han träder uthi tiänsten, att han ställes för Superinten
denten och Consistorio, till att examineras in vitae, doctrinae et donis 
docendi, och stånde widh den Censur som the giffwandes warde till den 
samma antingen att behålla, eller ock för hans incapacitet skull att försee 
sigh medh någon annan.105 

De högtidliga introduktionsceremonierna och årsexamina i skolan skulle 
ordnas av superintendenten, men rådet ägde rätt att därvid vara represen
terat. Eftersom "Ministras Ecclesiae Germanicae et Scholae höre qvoad 
vitam et doctrinam under Superintendentens Inspection", krävdes super
intendentens och konsistoriets ställningstagande för att säga upp lärarna 
och de tyska kyrkobetjänte. 

Då det rådde stor brist på medel, förefaller det faktiska läget, d.v.s. att 
rådet avlönade de flesta lärarna och upprätthöll skolhuset, ha varit 
mycket välkommet för regeringen. Så ingrep regeringen inte i rådets rätt 
att disponera över medel avsedda för sådant (detta vågade centralmakten 
vidta först under enväldet, i det helt förändrade läget under 1680-talet, 
se nedan). Kyrkans, skolans och hospitalets föreståndare utsågs av borg
mästare och råd; de förstnämnda hade också att göra reda inför dessa för 
sina räkningar. Regeringen behöll dock en viss övervakande funktion, 
troligen p.g.a. de kungliga donationerna till uppehållet av dessa institu
tioner - ett exemplar av räkningarna skulle sändas till "H:s Kongl 
May:tz RäkningeCammar här i Stockholm". 1688 genomfördes en för
ändring härvidlag.106 

105 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 74; SRA, Livonica II, 662, s. 172-
177. 
106 SRA, Livonica II, 664. Eftersom "städerne sijne Räckningar häreffter till Landz Contoren 
ingifwa skole", föreskrevs det 5 november 1688 att såväl stadens, kyrkans, skolans som hospi
talets räkningar tillsammans med fullständiga verifikationer måtte inlämnas till general-
guvernementskontoret i Narva. 
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Ungefär samtidigt som i Narva uppblossade även i rikets huvudstad 
konflikter om makt- och kontrollbefogenheter vad gällde kyrko- och 
skolväsendet. Frågan aktualiserades i samband med Stockholms snabba 
expansion under 1600-talets första hälft. I konflikterna urskiljs tre del
tagande parter: stiftsstyrelsen i Uppsala, Stockholms råd och stadens 
konsistorium. Tvisterna saknade nationella motiv, men man kan sanno
likt anta att den orsak Yngve Bogren i inledningen till sin monografi om 
deras förlopp och resultat tillmäter en andrarangsbetydelse i verklighe
ten var av betydligt större vikt: "En bidragande orsak till striden mellan 
konsistoriet och magistraten har [...] också varit, att tillkomsten av präs
terskapets privilegier aktualiserat frågan om bestämmanderätten över 
kyrkornas ekonomi."107 

Samma föreskrifter för superintendenten och rådet upprepades när 
Christina bekräftade Narvas privilegier 1 juli 1646.108 Då vistades Jakob 
Fougdt i Stockholm och lyckades få till stånd en betydande utvidgning av 
stadens rättigheter. Arnold Soom ser denna privilegiebekräftelse som bör
jan till en ny utvecklingsperiod i stadens historia. Stadens borgare fick 
utökade möjligheter att bedriva en aktiv ekonomisk verksamhet - något 
som centralregeringen strävat att uppnå allt sedan 1630, och i detta syfte 
hade också Fougdt utsetts till borgmästare 1644. Men kyrkofrågorna 
blev därvid enligt Soom det enda undantaget: Stahls anseende tycks ha 
stått ganska högt i kurs hos både drottningen och Axel Oxenstierna.109 

Regeringens huvudmål i skolärendena synes ha varit att kvarhålla sta
tens svenska skola, oavsett bristen på medel, och att behålla kontrollen 
över den tyska skolan: "Såsom Schola Regia et Oppidana bliffwa till
samman uthi ett Corpore, lijka som här till där medh ähr hållit" (så i 
1645 års resolution). Naturligtvis får man inte bortse från de fördelar, 
som en större gemensam skola kunde erbjuda avseende läroprogram och 
ämnesutbud. Som senare kommer att framgå försökte regeringen in i det 
sista uppnå en förlikning. Men en sådan tvångskompromiss med en roll
fördelning tillfredsställde ingen av de tvistande parterna, d.v.s. att super
intendenten som statens representant skulle ha sista ordet i ideologiska 
(andliga) frågor och att han skulle kunna avvisa de tyska lärarekandida
ter som godkänts av rådet, samtidigt som rådet skulle få kontrollera 
skolväsendets materiella sida utan någon möjlighet för superintendenten 
att påverka den i svenskarnas intresse. Och därmed kunde stridigheterna 
inte avblåsas. 

107 Y. Bogren, Kampen om Stockholms kyrko- och skolstyrelse 1640-1668. Lund 1953, s. 18. 
108 SRA, Livonica II, 662. 
109 A. Soom, "Jakob Fougdti tegevus", s. 67, 70-73, 80-81. 
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Tvisterna om maktbefogenheterna bidrog till att de redan existerande 
motsättningarna mellan de tyska och svenska församlingarna ökade. 
Kravet från Stahl och Albogius att "S:K. Maytt wille allernådigst 
befalla, att then tyske församblingen i Narffven moste antaga the Swen-
ska ceremonier", införa den svenska evangelieboken och hålla "en viss 
conformitet" med svenskarna, "eftersom vi har En Gud, En Drottning 
och En Religion och vi bor i densamma stad", avvisades av regeringen, 
som fattade ett kompromissartat beslut: till dess den nya svenska kyrko
ordningen trädde i kraft (vilket skedde först i och med 1686 års kyrko
lag, som med början 1688 kom att gälla i Ingermanland, senare även i 
provinserna Estland och Livland) skulle de nya kyrkoceremonierna 
införas endast med superintendentens och rådets samtycke och med 
regeringens tillstånd. Men visst gav Stahls krav på att den svenska 
kyrkoordningen skulle gälla för den tyska församlingen och på en ny 
kyrka för svenska församlingen en klar nationell prägel åt tvisterna. 

Men det torde ha framgått tydligt nog, att den verkliga vattendelaren 
därvid var skillnaden mellan de fattiga svensk- och finskspråkiga och de 
mer välbeställda tyskarna, som deltagarna var väl medvetna om och som 
rådet mycket klart framförde. Det dolde sig en annan slags ordning 
bakom tvisterna om kyrkoordningarna, och det var faktiskt "een con-
formiteet" på det tyska borgerskapets bekostnad Stahl försökte uppnå. 

Liksom i fallet Jhering 1640 uppträdde regeringen nu i Narva mycket 
eftergivet. Det låg i regeringens centraliseringsambitioner att svenskar
nas ställning i Narva förstärktes, detta även i kyrko- och skolväsendet, 
och vad gällde att understödja Stahl i dennes försök att tvinga igenom 
unifieringen i frågan om kyrkoordningen, var sakläget detsamma som 
det varit i Jherings fall: båda kyrkoledarna fick lov att agera i regering
ens intresse, men mycket försiktigt, och när de gick för långt, bromsades 
deras aktivitet ned av regeringen själv. Trots att Stahls läge var fördelak
tigare än Jherings (tack vare Narvas och hela Ingermanlands annorlunda 
rättsliga ställning och adelns svaghet där), fick regeringens unifierings-
politiska linje vika för regeringens andra, prioriterade aktionslinje: att 
driva den merkantilistiska politiken. Och för detta var de välbeställda 
tyskarna för regeringen mycket mer välkomna än den fattiga svenska 
och finska befolkningen, särskilt under det så resurskrävande trettioåriga 
kriget. Så framtvingade de ekonomiska realiteterna och prioriteringarna 
också lösningen; för att befrämja de inkomstbringande näringarna tillde
lade regeringen det tyska borgerskapet nya fördelar och förhöll sig i 
praktiken neutral i de lokala svensk-tyska konflikterna i kyrko- och 
skolsakerna. I denna anda fattade regeringen inte ens ett slutgiltigt beslut 
om vem som skulle bli framtida ägare till den nya kyrka som då byggdes. 
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Det är betecknande att Stahl råkade i konflikt även med den nye gene
ralguvernören Carl Mörner, som framträdde som förespråkare för Nar-
vas råd i kyrkoärendena (och denna roll föreskrevs honom faktiskt i 
hans ämbetsinstruktion). 

3 februari 1646 rapporterade Mörner till drottningen att, då den 
svenske prästen Erich Falk avlidit i november 1645, svenska och tyska 
församlingarna gemensamt föreslagit Viborgsgymnasiets lektor Clau-
dius Thesleff till ny svensk kyrkoherde. De ansökte hos Mörner om 
bekräftelse för Thesleff på ämbetet i drottningens namn. Mörner visade 
dem till Stahl för att inhämta dennes samtycke därtill. Men Mörner 
skrev, att när Thesleffs kandidatur föreslagits för Stahl, "lade han sigh 
förmedelst een hoop orimmelige discurser, som een Persoon af hanB 
Condition mächta illa anståår, alldeles der emoot" - i stil med sina andra 
"actioner", vilkas syfte enligt Mörner varit att stifta "twädrächt och 
oenigheet". Mörner tolkade Stahls invändningar som en strävan att ute
stänga borgmästare och råd från valet av svensk kyrkoherde, trots att en 
del av rådets medlemmar "äre aff Swänsk nation och mästedels dett 
Swänska språket förstå, Jembwäll haffwa Swänska Bårgare vnder sigh". 
Mörner misstänkte, att Stahl försökt förbigå honom och församlingen 
för att tvinga igenom någon "otiänligh Persoon" som sin egen kandidat. 
Mörner bönföll centralregeringen om att förhindra Stahl att handla emot 
församlingarnas vilja och mening, "Elliest skulle här på otijdige disputer 
och trätor alldrigh någon ände bliffwa".110 

Kanske överdrev Mörner något om de tyska och svenska församling
arnas samarbetsvilja, och det handlade också för honom om hans rang-
och maktprivilegier. För visso överdrev han i sitt brev vad gällde rådets 
kunskaper i svenska. Rådet självt framförde i tvisten med Stahl 1645 
bland andra klagomål mot honom att han för några av rådets medlem
mar, som kunde något svenska, bara läst upp ett par punkter ur instruk
tionen.111 

Man får förmoda att han avsåg Stahl (och förmodligen också Stahls 
närmaste man Albogius), när han samma dag, 3 februari 1646, skrev till 
Gustav Oxenstierna: "här iblandh denne barbariske nationen och besyn-
nerligen Prästerne som på denne orten boo", finns det några, som inte är 
nöjda med de beslut som helt rättvist fattats "aff denna Landzorttens 
Regenter" utan de försöker finna gehör för sina "olydige berättellser" 
hos drottningen, som inte särskilt bra känner till personerna i fråga. 
Mörner begärde att sådana personer, som på detta sätt försökte förbigå 

110 Mörners båda brev, daterade 3.2.1646, finns i: SRA, Livonica II, 171. 
111 SRA, Livonica II, 205. 
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honom, i framtiden skulle "remitteras" till honom, så att han själv kunde 
underrätta drottningen "om saakzens beskaffenheet". 

Denna gång tycks Stahl ha drivit sin vilja igenom: Claudius Thesleffs 
namn påträffas inte bland Narvas pastorer. Men Mörners och Stahls (och 
Albogius') konflikter fortsatte under många år.112 

Men läget i Narva förändrades vid 1640-talets slut. Man kan uppfatta 
ett slags svenskhetsoffensiv 1648-1649. Kanske stod den i samband 
med trettioåriga krigets slut, kanske var det inte längre så viktigt för cen
tralregeringen att försöka undvika alla konflikter med det tyska borger-
skapet i Östersjöprovinserna utan att stå upp för svenskarnas intressen. 
Och genom bekräftelsen på de svenska erövringarna i 1648 års fredstrak
tater försvann det behov, som varit aktuellt allt sedan Gustav II Adolfs 
fälttåg, nämligen att vinna de tyska ständerna genom att kunna visa på 
de svenska monarkernas goda förhållande till de baltiska provinserna.113 

1648 fick den svenska församlingen i Narva en ny präst, Petrus Brom-
mius. Vid sidan av sina andra kyrkliga ämbeten (konsistorieassessor, 
domprost o.s.v.) förvaltade han också skolans teologilektorat. Sannolikt 
hade Brommius, på begäran av stadens kunglige borgmästare Jakob 
Fougdt, sänts till Narva för att förstärka svenskheten i staden. Han var i 
viss mening en etablerad kyrkans man, eftersom han verkat hos riksrådet 
Johan Oxenstierna och som legationspräst vid fredsförhandlingarna i 
Tyskland.'14 Man har antagit, att han rekommenderats av rikskanslern 
Axel Oxenstierna. Ett tecken på att svenskheten i Narva förstärkts var att 
den nya kyrkan, som invigdes 1649, tilldelats svenska församlingen och 
genom kunglig resolution av 6 september förklarats som domkyrka.115 

Även om Stahl 23 juli 1649 kunde meddela om ett avsevärt bredare 
läroprogram (nu hade också logik, retorik, poesi, latin, grekiska och teo
logi fogats till de tidigare nämnda elementarkunskaperna) hade skolan 
splittrats på språklig-etnisk grund. Ivangorods skola hade nästan upphört 
att existera; den besöktes bara av 3-4 gossar, som man ansåg kunde för
flyttas till Narvas skola.116 Och Jakob Fougdt planerade under sin andra 
vistelse i Stockholm även att grunda en ny skola i Narva - ett semina
rium med en hög undervisningsnivå.117 

112 Se Väänänens Herdaminne för lngermanland. För konflikterna se A. Isberg, Svensk segrega
tions- och konversionspolitik, s. 71. 
113 J. Rosén, "Statsledning och provinspolitik", s. 241. 
114 B. Boethius, "Brommius", s. 401-403. 
115 Handlingar, Till upplysning i Finlands Kyrko-Historie. Femte Häftet. Utgifne såsom Bihang 
till Åbo Erke-Stifts Circulaire-Brefför år 1824. Åbo 1825, s. 107. 
116 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 183. 
117 A. Soom, "Jakob Fougdti tegevus", s. 80. 
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Nu framträdde rådet som en krävande part i kyrko- och skolsakerna 
och framförde tyskarnas och svenskarnas samboende i staden som ett 
argument för enighet i kyrko- och skolangelägenheter, med anhållan om 
att få behålla eller rent av utöka sin överhöghet över och kontroll på 
detta område. 10 augusti 1650 framställde borgmästare och råd sina 
petita om "några fel och besvärligheter, som förhindrade staden att leva 
upp till det uppsatta målet" och androg just kyrko- och skolärendena 
som de viktigaste. För det första: eftersom den nya kyrkan inte stod 
under deras förvaltning och då de talrika svenska innevånarna nu skulle 
förrätta sina gudstjänster där, kunde man få intrycket av att stadens bor-
gerskap vore delat i två "hopar". Då rådet och borgerskapet utgjorde en 
enda "Corpus" i världsliga saker och var helt eniga i dessa, borde drott
ningen, för att undvika sådan splittring, bestämma att samma princip 
också måtte gälla i kyrkoväsendet och att rådet borde förvalta såväl den 
nya som den gamla kyrkan. 

För det andra klagade borgmästare och råd över att Narvas skola inte 
kunde komma till någon "perfection" p.g.a. den dubbla förvaltningen 
där: superintendenten utövade inspektion över de "högre kollegerna" 
(rektorn och konrektorn), medan de "lägre kollegerna" stod under borg
mästarnas och rådets överhöghet. Resultatet blev, att skoleleverna hin
drades i sina studier, varför ett antal föräldrar valt att skicka sina barn till 
andra orter och städer. För att avhjälpa missförhållandena borde drott
ningen överlämna fullständig inspektionsrätt över hela skolan åt borg
mästarna och rådet. Dessa skulle enligt förslaget genom att ta med båda 
kyrkornas pastorer se till att skolan åter fungerade väl. Men statsmakten 
borde även fortsättningsvis underhålla lärare och betala sin del av deras 
löner, eftersom stadens inkomster inte var tillräckliga för detta.118 

Rådet var mycket intresserat av att statsmakten tog del i skolans 
underhåll. Beträffande både skolan och kyrkan tycks rådets intresse just 
ha gällt förfoganderätten över deras inkomster. Eftersom den nya kyr
kan, som tilldelats den svenska församlingen, förklarades vara dom
kyrka, bidrog staten också till dennas uppehåll. 

Troligen ansågs regeringens "förtroendeman" Brommius också i 
Stockholm som en sakkunnig rådgivare (förtroendeman var han också 
senare: 1663 utnämndes han till superintendent över Ingermanland, 
1664 utan någon valprocedur till biskop i Viborg). Vid sin vistelse där 
redogjorde Brommius 24 september 1650 för tvisterna i Narva. I sin 
korta översikt om skolans och misstämningarnas historia framhävde han 
befrämjandet av svenskspråkigheten i Narva som ett viktigt mål vid den 

118 SRA, Livonica II, 205. 
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tid skolan grundades. Resultatet av tvisterna blev, att de tyska borgarna 
skickade sina äldre söner till skolor i andra städer och i sin besittning tog 
tre fjärdedelar av skolan, med räknemästaren som den ende kvarvarande 
läraren, så att de av kronan avlönade lärarna bara hade en fjärdedel 
(d.v.s. ett rum) till sitt förfogande. Även Brommius hade till en början 
försökt med försoning och tyckt att superintendent och råd borde 
komma överens, så att ynglingarna, som var av fyra eller fem nationer, 
finge vänja sig vid att vistas i samma skola och så småningom öva sig att 
tala varandras språk. Han lyckades emellertid inte med denna försoning. 

I sina förslag till regeringen intog han (som svenska församlingens 
pastor och konsistorieledamot) i stort sett Stahls linje: för skolans fram
gång vore det bäst att införa 1649 års svenska skollag i Narva, att sko
lans lärare förseddes med nödtorftiga hus och att Stahls inspektionsrätt 
måtte "begränsas" till "öfwer Inspection allenest, medh Examinibus, 
Scholans bygningar och sådant", men vid hans sida skulle både de 
svenska och tyska kyrkoherdarna (vilka också var ledamöter av konsis
toriet!) fungera som (de verkliga) inspektörerna.119 Brommius' förslag 
att även tilldela Stahl befogenhet att inspektera "Scholans bygningar", 
som han förmodligen gjorde i syfte att till svenskarna återvinna mer 
utrymme i skolhuset, betydde en kränkning av rådets ius patronatus. 

Drottning Christina undertecknade 27 november 1650 en rätt allmänt 
hållen resolution i in-statu-quo-anda. I denna föreslogs en förlikning mel
lan de båda parterna och avvisades rådets krav att ensamt få inspektera 
skolan och kyrkan. Men till yttermera visso förbigicks och faktiskt också 
avvisades Stahls begäran att få inspektera "Schole bygningar". Rådet 
skulle tillsammans med svenska och tyska församlingarnas kyrkoherdar 
utöva inspektion över skolan, "Superintendenten elliest sin öfwer inspec
tion uthi examinibus och hwadh häraf dependerar tillika förbehållin".120 

Alltså godkändes inte de mest vittgående bland Brommius' förslag. 
Kanske bidrog därvid nu också den negativa uppfattningen om Stahl hos 
generalguvernören över Ingermanland Carl Mörner. Denne framförde i 
sitt brev till K. M:t 13 juni 1650 bl.a. "att*Stahell mera skolor och kyrkor 
omkullslår än uppbygger".121 

119 SRA, Livonica II, 208. Om fritt logi och en kolgård för de svenska lärarna hade Stahl ansökt 
hos regeringen redan 1649, men detta problem kom att lösas först 1683 (se nedan). Stahl 
ansökte också om löneförbättringar för dem; detta p.g.a. en alltför stor rotation bland lärarna, 
vilket resulterat i att eleverna ständigt tvungits vänja sig vid de nya lärarnas skiftande lärome
toder, som hindrat dem från att göra framsteg i studierna. SRA, Livonica II, 202; C. Öhlander, 
Om den svenska kyrkoreformationen, s. 183-184. 
120 SRA, Livonica II, 663. 
121 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 116. 
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Separatism som lösning - 1650-talet 
Eftersom Narvas råd inte lyckades i sina försök att få disponera över de 
medel som tilldelades domkyrkan, och inte heller över denna kyrkas 
egna inkomster, intog rådet en separatistisk linje i kyrko- och skolären-
dena. Detta skall ses mot bakgrunden av och i samband med rådets för
hållandevis hårda, allmänna separatistiska linje mot centraliseringspoli
tiken, som framträder vid 1650-talets början, särskilt i fråga om stadens 
förvaltning. Jakob Fougdt avlägsnades faktiskt från sin verksamhet i 
rådet. Detta klagade över att den "kunglige borgmästaren" vore till mer 
fördärv än nytta för staden. Och det var inte längre Fougdt, som 1650 
och 1652 representerade rådet vid förhandlingarna med centralrege
ringen i Stockholm. Sådana klagomål kunde säkerligen vara förorsakade 
av Fougdts relativa okunnighet i borgarnas huvudnäring, handeln, även 
om han under 1640-talet visade sig som en energisk och sakkunnig 
administratör.122 Också generalguvernör Erik Stenbock betonade beho
vet att utöka denna slags kompetens i stadsledningen. I sitt brev till 
drottningen 23 juni 1652 framförde han bl.a.: "wore fullur det nyttigaste, 
at här, ju före, ju heller, någon god beqwäm man, och som iagh tycker 
rådeligst, för handelens skuldh, uthaf tysk nation Een Borgmästare 
beställas måtte, hwilcken uthi Kiöphandelen och Commerciernes frie 
lop hade Een godh Experiens".123 

Men han ansåg inga som "Capable" därtill bland Narvas borgare. Där
för föreslog han att man måtte söka efter en duglig borgmästare någon 
annanstans i riket, "och ett önskeligit subiectum att hijt förordna låta". 
Rådet motsatte sig dock centraliseringsförslag av detta slag. När Jakob 
Fougdt lämnade sitt ämbete 1653, ansökte rådet i sitt memorial till drott
ningen 20 juni 1653 om att i framtiden inga borgmästare eller rådsherrar 
måtte påtvingas staden, vilka i överensstämmelse med stadens privile
gier rådet ägde att fritt välja.124 

Helt klart var regeringen fortfarande intresserad av att befrämja han
deln i Narva och ansåg som den lämpligaste lösningen för att åstad-

122 A. Soom, "Jakob Fougdti tegevus", s. 81-82.; A. Soom, "Die merkantilistische Wirtschafts-
politik", s. 192. 
123 SRA, Livonica II, 172. 
124 SRA, Livonica II, 205. På ett annat slags långvariga och mycket betydande språkligt-etniska 
konflikter, som är omöjliga att reda ut i detta sammanhang, tyder fortsättningen i samma 
mening: man skulle särskilt vinnlägga sig om att endast sådana ryssar utsågs till medlemmar av 
rådet, som övergått till den lutherska läran, var "av ärlig börd och härkomst", förde "en tadellös 
ärbar levnad och vandel" och var av sådan "kvalitet", att de kunde bli till nytta i rådet och 
kunde dra jämnt med rådets övriga medlemmar för att främja det allmänna bästa. Man varnade 
för att utan sådana "nödvändiga rekvisita" skulle ryssarna endast bli "onödiga, även rent av far
liga, föraktliga medlemmar av rådet". 
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komma detta att införa borggreve(Burggraf)ämbetet i Narva. I realiteten 

var detta den nya benämningen på ståthållareämbetet, som innebar en 
förpliktelse att främst se till statsmaktens intresse i staden; under 
behandlingen av denna fråga i riksrådet påminde man om läget i Göte
borg, där detta ämbete införts som det första i Sverige i och med 1621 
års privilegier.125 

I Narva skulle borggreven också fungera som kontaktperson mellan 
rådet och centralregeringen, och man var i riksrådet 15 augusti 1653 
bekymrad över att de uppgifter och den maktkompetens, som ålåg borg
greven och den kunglige borgmästaren, inte skulle komma att samman
falla.126 Till sist reglerades borggrevens ämbetsuppgifter på följande sätt 
i kunglig resolution av 19 augusti att tillse, att han "Kongl. Maytt: Hög-
och Rättigheeter tagar tillbörligen uthi Acht, förer i Rådstugu directo-
rium, och handhafwer Stadzens Privilegier, jämpte annat mehra, som af 
berörde Ämbete dependerar".127 

Det handlade först och främst om regeringens och borgarnas gemen
samma intresse att blåsa liv i handeln och därmed öka både statens och 
stadens inkomster. Sålunda utsågs som förste borggreve i Narva Philip 
Krusenstierna, som redan tidigare utnämnts till Est- och Ingermanlands 
kommersdirektör.128 

Och det handlade i verkligheten för honom, liksom för generalguver
nörerna, om att bevaka de "kungliga rättigheterna" i Narva vid sidan av 
att befrämja handeln. Trots att regeringen efter Fougdt inte tillsatt några 
nya kungliga borgmästare, hade rådet redan i det ovan anförda memoria
let från 20 juni 1653 gjort anspråk på ännu friare händer i förvaltnings
ärendena. Även om man prisade Krusenstierna och uttryckte sina för
hoppningar om att hans utnämning verkligen skulle bli till gagn för sta
den, ansökte rådet samtidigt om att efter hans avgång ha rätt att 
presentera några "Capable" personer för kungen, bland vilka efterträda
ren i ämbetet skulle kunna väljas. 

125 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 143; om Göteborgs styrelsesätt se: C.T. 
Odhner, Sveriges inre historia, s. 191. I Balticum hade borggreveämbetet införts redan 1581 i 
Riga i och med Sigismunds privilegier. Borggreven var då den polska kronans representant i 
staden och utsågs årligen bland Rigas fyra borgmästare. Samma modell följde man i Riga 
också under svenska väldet, enligt 1621 års generalkonfirmation på Rigas privilegier. Men 
enligt Ragnar Liljedahl fick detta ämbete där under Gustav II Adolfs regeringstid knappast 
någon större betydelse, varför kungen stundom lämnade det obesatt. Och i det betydligt mindre 
Pernau hade borggreven (tillsatt där första gången 1628) större befogenheter än vad fallet var i 
Riga. R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland, s. 10, 35, 78-79, 86. 
126 Svenska Riksrådets Protokoll. XV. 1651-1653. Stockholm 1920, s. 443. 
127 SR A, Livonica II, 662, s. 224. 
128 A. Soom, Die Politik Schwedens, s. 58-59. 
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Vad rådet verkligen eftersträvade, var att få bibehålla det existerande, 
gamla patriarkala styrelsesätt, som många av statsmaktens lokala repre
sentanter redan tidigare ansett som ett av de största hindren för stadens 
utveckling och genomförande av förnyelser. Såväl statens högre lokala 
ämbetsmän som regeringen själv hade försökt bekämpa det genom att 
vidta olika åtgärder. Jakob Fougdt utnämndes till "kunglig borgmästare" 
i Narva i samma syfte, och ett av hans första steg var just att omstruktu
rera rådet. Men den verkliga makten i staden förblev i den lokala oligar-
kins händer. Sålunda klagade generalguvernören 19 december 1655 till 
riksrådet: 

Eliest så ähr medh Stadz Magistraten härsammastädes tembligen illa 
bestelt, dett at dee som vthj rätten sittia äre mäst alle beswägrade medh 
huar andra, Vndantagandes twå eller tree gambla och Vthlefwade Persoh-
ner, som antingen Lijtet eller inthet hoos dee andre hörde blifua, der af 
skier, när een saak fram kommer som någondera i Rådet sitter, eller vthom 
Rådet, af deres förwanter toucherar, så måste antingen Klagaren excipera 
ifrån deras foro, eller een Partijsk dom hafua till at förwenta, Dertill medh 
så äre dee medh hwar andra så förknippade Att dee inthet wele låta någon 
aff deres medh bårgare hoos sigh opkomma, Vthan söökia alla medell och 
Wägar dem at nedertryckia, såsom Exempel nogsampt förhanden äre, hwil-
ket Jagh gierna Rätta wille, Män blifuer förhindrat aff en Instruction som 
Burggrafwen sigh aff H: K: May:tt Dråttningh Christina Vthwärkat hafwer, 
huaruthinnan förmäles, dett han allena, föruthan någon Landz höfdinge, 
Stådthållare, mycket mindre Fougde eller andre Chronones Betiente, 
Directoriumet på Rådh stugu föra skall.129 

Kanske passade Philip Krusenstierna Narvas oligarki rätt väl. Men all
deles tydligt åsyftade rådet med sin begäran att självt få föreslå kandida
ter till borggreveämbetet med möjlighet att få en av de "sina", d.v.s. 
någon medlem av eller släkting till de förmögnaste handelsmannafamil-
jerna, vald till detta ämbete. 

Detta patriarkala styrelsesätt utgjorde ett problem för statens ämbets
män även i framtiden, ända fram till enväldets införande. Men detta 
måste ses som något helt naturligt, d.v.s. som ett resultat av själva den 
dåtida statens natur. Som Stellan Dahlgren betonar i samband med inte
grationspolitiken, var den tidigare statsideologin (före Karl XI: s rege
ringstid) mycket påverkad av monarchia mixta-läran, som värnade om 
de feodala strukturerna och därigenom också om provinsernas sär
drag.130 Och inte heller Fougdts reformer förändrade något i rådets rätt 

129 SRA, Livonica II, 173. 
130 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus", s. 24-25. 

83 



att självt välja sig nya ledamöter; om återinförandet av denna rättighet 
till fullo ansökte man ju också i rådets memorial 20 juni 1653. 

Mellan borgmästare och råd å ena sidan och konsistoriet med Stahl i 
spetsen å den andra slöts 15 mars 1652 på Narvas slott "uthi dee för-
nämbste Statz betiäntes närwaru" ett formellt förlikningsavtal. Det kon
staterades att "twisten dem emillan, synes mäst af miBförståndh härröra, 
och icke wara aff sådant wärde, det någon widlöfftigh och gerichtligh 
Process deröffwer skulle wara af nöden till att anställa", och förband 
man sig att efterleva kungliga förordningar, instruktioner och resolutio
ner. Båda sidor förpliktade sig att inte angripa varandras auktoritet och 
värdighet; den som överträdde denna överenskommelse hotades med 
200 riksdaler i böter, som konsistoriet i sådant fall skulle betala till 
svenska domkyrkan och rådet till tyska kyrkan.131 

Alvin Isbergs uppfattning är att rådets konflikt med Stahl nådde sin 
kulmen just 1652, och han konstaterar att Stenbocks lösning av konflik
ten var av provisorisk natur. Kampen mellan rådet och den högre kyrko
herden, som också var statsmaktens representant i kyrkoärenden, om 
maktbefogenheterna var inte något särskilt utmärkande för Narva - lik
nande tvister hade utkämpats i Reval, där Jhering försökte få rådet att 
erkänna hans ius episcopale över staden, Dorpat och Pernau, vilka under 
1640-talets andra hälft lyckades utverka kungligt tillstånd till blandade 
stadskonsistorier, d.v.s. konsistorier med både andliga och världsliga 
ledamöter. Konfliktens förlopp i Narva var i mycket påverkat av den 
tidigare utvecklingen i de övriga städerna i Estland.132 

Men inte heller i Narva kunde de långvariga och djupa motsättning
arna undanröjas så lätt. Redan 12 juni s.å. klagade Stenbock över att 
Narvas råd fortfarande vägrade erkänna Stahls ius episcopale i de kyrko-
och skolärenden som de ansåg höra till rådets jurisdiktion. Rådet hade 
även på eget bevåg från Dorpat kallat in pastor Salomon Matthiae, som 
förpliktade sig lydna endast rådets förordningar. Denne i sin tur hade 
visat "olydnad" mot Stahl och konsistoriet. 

Stenbock hade genom kamreraren av rådet krävt att detta måtte visa 
fram sina räkningar. Borgmästare och råd protesterade 13 juni 1652 till 
drottningen mot övergrepp från generalguvernörens sida. De hänvisade 
till en kunglig order från 1645 och ansåg sig enligt denna vara privilige-
rade att visa fram sina räkningar i kungliga räknekammaren i Stockholm 
och påstod, att stadens angelägenheter inte skulle behandlas offentligt på 
slottet, utan att sådant skulle göras bakom lyckta dörrar på rådhuset, 

131 SRA, Livonica II, 172. 
132 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 75. 
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"liksom seden är i andra välbeställda städer". Rådsherrarna framhöll 
Nar vas jämbördighet med de privilegierade städerna i de baltiska pro
vinserna: de begärde skydd mot kravet att presentera sina räkningar på 
slottet, så att rådet skulle kunna bevara sina "egna hemligheter", i likhet 
med hur fallet var hos dess livländska grannar.133 Rådet kunde naturligt
vis frukta, ätt räkningarna skulle kunna komma under Stahls ögon -
Stenbock tog i tvisten, av allt att döma, Stahls parti. 

Så fortsatte Narvas skola sin formellt förenade, men i praktiken natio
nellt separerade existens, vilket resulterade i en fortsatt nedgång. Gene
ralguvernör Erik Stenbock förmedlade i sitt brev av 12 juni 1652 till 
regeringen en mycket sorglig bild, som han ansåg vara resultatet av hur 
rådets inspektionsrätt utövades: ungdomen drev sysslolös omkring på 
gatorna, eftersom motsättningarna mellan rådet och konsistoriet förorsa
kat att rektorn, konrektorn och kollegan lämnat skolan, och ingen tog 
hand om ungdomens undervisning. De föräldrar som hade möjlighet 
därtill skickade sina söner till skolor och gymnasier i andra städer. 
Undervisningsnivån hade sjunkit så pass, att det nu inte fanns några 
elever som kunde anställas ens som kolleger, för att inte tala om högre 
ämbeten. Han konstaterade: "Och synes af den Egenwillige förwalt-
ningh, som Borgemästare och Rådh än wijdare tänkie till att söökia, att I 
Kyrkie - så wäl som Schole wäsendet derigienom stort mehn (om icke 
Een heel ruin) deraf föllia skulle".134 

Han hade också en del andra invändningar mot rådets åtgärder och 
handlingssätt, som han ansåg stå i motsättning till kungamaktens intres
sen och rättigheter, och rapporterade, att borgmästare och råd hade 
skickat deputerade till drottningen för att föredraga deras klago- och 
önskemål utan att först rådslå om detta med honom. 

Det är inte omöjligt, att klagomålen över nedgången i undervisnings
väsendet var något överdrivna eller att Stenbock i sitt brev bara hade den 
svenska skolan i sikte (rektorn, konrektorn och den svenske kollegan 
avlönades ur statskassan). Samtidigt (1651-58) verkade i Narva bok
handlaren Peter Tielman Hube, som flyttat dit från Reval (när han kon
kurrerats ut av liibeckaren Lorenz Jauch, som hade kungligt privilegium 
att handla med böcker i Finland och provinsen Estland) för att bättre 
kunna sköta sina handelskontakter med Dorpat, Nyen och Viborg. Han 
tycks också ha haft många kunder i Narva, och en av hans främsta artik
lar för avsalu hade just skolböckerna varit. Så innehöll en av hans bok
beställningar 1652 bl.a. "6 Cornelius Nepos Boeckleri, 25 brassers 

133 SRA, Livonica II, 205. 
134 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 184; SRA, Livonica II, 172. 
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rechenbiicher, 10 Mullers rechenbiicher, 20 Clenardi grammatica, 20 
Posselij Evang. Grae et. lat". Men troligen var hans elementarskol-
böcker främst tyskspråkiga. Förutom de för baltiska bokhandlare van
liga kontakterna med Lubeck hade han också skaffat sig direktkontakter 
med Nurnberg.135 

Till sist ansåg Stenbock det bäst att agera resolut, då det ganska all
mänt avfattade förlikningsavtalet visat sig vara värdelöst. Hans förord
ning från 31 december 1652, som var riktad till "Hwarion och Eenom, 
som dhet angåår, först och frembst Bårgmestare Rådh her sammastädes 
och serdheles begge Kyrkiornes förståndare", innehåller i åtta punkter 
villkor för "Total Separation" mellan de tyska och svenska församling
arna. I stort sett var de till fördel för svenskarna. Det talas huvudsakligen 
om att bevara den svenska församlingens och de svenska pastorernas 
rättigheter i "den gamla" kyrkan, d.v.s. tyska kyrkan. Borgmästare och 
råd var även förpliktade att genast ur stadskassan betala hälften av de två 
tusen riksdaler, som krävdes ut för svenska domkyrkans räkning som 
ersättning för svenska församlingens andel i "den gamla" kyrkans ornat 
och inkomster i samband med att gudstjänsterna förrättades. Den andra 
hälften var tyska församlingen förpliktad att betala runt instundande 
påsk.136 

Tyska församlingen "kompenserades" (dock inte i samband med att 
församlingarna skildes åt) genom att drottning Christina i sin förordning 
av 30 oktober 1652 bekräftade f.d. borgmästaren Dirich Wernekens tes
tamente. Därigenom gick godsen Peuth (nära Jewe i provinsen Estland) 
över i tyska kyrkans i Narva ägo och blev dennas viktigaste inkomst
källa.137 Att det först och främst inte var församlingsmedlemmarnas 
andliga behov och religiösa iver, som låg bakom rådets långvariga och 
hårdnackade kamp för rätten att få disponera över den nya domkyrkan, 
och senare för att få inrätta ett eget, separat kyrkoväsende, lämnas det 
ytterligare en gång besked om i rådets förordning angående arbetsdel
ningen mellan de båda pastorerna i tyska kyrkan (Michael Scholbach 
och Salomon Matthiae) 22 augusti 1654, detta redan efter den "gesche-
henen total Separation". För att inte trötta åhörarna med alltför långa 

135 F. Puksoo, "P. Tielman Hube, Buchhändler in Tallinn und Narva um die Mitte des XVII Jahr-
hunderts". Litterarum Societatis Esthonica 1838-1938. Liber Saecularis. II. Tartu 1938, 
s. 510-528. (Öpetatud Eesti Seltsi Toimetised/Commentationes Litterarum Societatis Esthoni-
cae. XXX.) Avsaknaden av bokhandlare i Narva hade Stahl tidigare klagat över förutom att han 
vid upprepade tillfällen påtalat att det saknades ett tryckeri. C. Öhlander, Om den svenska 
kyrkoreformationen, s. 181. 
136 SRA, Livonica II, 644. 
137 H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s. 98-100. 

86 



predikningar, och för att på sådant sätt inte hindra "die Ratsgeschäffte", 
ville rådet att pastorerna skulle beflita sig om att hålla korta predik
ningar. Söndagspredikan skulle inte vara över en timme, och på varda
gar skulle det predikas endast under trekvarts timme.138 

Den kyrkliga skilsmässan ledde till en motsvarande utveckling på 
skolans område. Eftersom man redan skilt de båda kyrkorna från varan
dra "till båda församlingarnas bästa", ansökte rådet 20 juni 1653 om att 
också få separera den svenska skolan från den tyska. Rådet övertygade 
drottningen om att avsikten inte var att stöta ut svenska skolelever från 
den tyska skolan. Men den nuvarande dubbelförvaltningen, varigenom 
den svenske pastorn önskade få överhanden, gjorde det omöjligt att 
bringa den tyska skolan till blomstring enligt rådets planer. Således 
borde man helt och hållet överlämna förvaltningen av tyska skolan till 
rådet, "som det varit förut, när skolan var full [av elever]".139 

Denna gång var centralregeringen inte av uppfattningen att den 
gemensamma skolan skulle hållas kvar till vilket pris som helst. Frågan 
granskades i riksrådet 15 augusti. Rådsrepresentanterna framförde sin 
begäran: "att dhe medlen, som der till äre förslagne, måste blifva i 
Rådetz hender, och schole disposition af dem förvaltas, således att scho-
lerne kunne separeras". Riksrådet fann, att "Denna sak är något impor-
tant, och böhr tagas i vijdare betenkiande". Men kanske var saken 
avgjord i och med det meningsyttrande som bifogats riksrådets protokoll 
i marginalen: "K. M:t bifaller deras petito att scholerne schole separe
ras".140 

I den kungliga resolutionen från 19 augusti 1653 bestämdes det att 
borggreven, borgmästarna, superintendenten och båda församlingarnas 
pastorer skulle "coniunctim sigh ännu sammansättie om författande af 
een wiB Scholae Ordning, på sådant slagh, om den studerande vngdomen 
skulle ännu under een Schola blifwa Sorterande". Men om de inte kunde 
förlikas på sådant sätt, skulle separata förordningar för de båda skolorna 
utarbetas och sändas till centralregeringen för godkännande.141 

Också svenskarna förberedde sig för att separera skolorna. Förmod
ligen är det just från 1653, som den odaterade "underdånige bön och 
begiäran" från Narvas svenska församling härstammar. Skrivelsen går ut 
på att den svenska skolan, då "SKM:t allernådigast wille efterlåta at 
Scholerne skilies, den swenske ifrån den tyske, som Rådet tilförende 

138 SRA, Livonica II, 205. 
139 Ibid. 
140 Svenska Riksrådets Protokoll. XV, s. 446. 
141 SRA, Livonica II, 663. 

87 



sielfwe anhållit hafwe", skulle få behålla alla de "beneficia" den fått av 
kronan, kallas "Schola Regia" och ställas under konsistoriets inspektion. 
Den tyska skolan skulle, som i Reval, kallas "oppidana". Brommius 
själv var bekymrad över att "staterna" för 1654 skulle skäras ned, och 
det "kan och lätteligen henda, att någon förändring här effter uthi Scho-
lan skeer, och ingen Lector Theologiae mehr bestås, synnerligen effter 
han icke alldeles är nödigh, när Scholan blifwer medh andra Praeceptori-
bus efter Staten försörgder."142 

Om "skilsmässans" vidare förlopp känner jag inget till, men troligen 
skildes skolorna genast åt: 1683/84 talades det i samband med kyrko-
och skolbetjänternas krav om "segregationsåret" 1653 (se nedan). 1655 
handlade det om att anställa några lärare i tyska skolan: konrektor, kan
tor och flickskolmästare; hösten samma år talades det i rådet om att 
befordra konrektorn till rektorsposten.143 Båda händelserna och räkning
arna efter 1656-58 års krig visar att de svenska och tyska församling
arna var för sig slogs för sitt i kyrko- och skolsakerna. Den separata 
svenska skolan lär ha fortsatt på kronans bekostnad och enligt 1649 års 
skollags bestämmelser.144 

Trots att regeringen inte lyckades upprätthålla ett större läroverk 
under statsmaktens kontroll i Narva, fick stadens svenskar "sin" trivial
skola med tre lärare (som Rudbeckius planerat redan 1627), och stats
makten behöll kontrollen över den tyska trivialskolan genom superin
tendentens och konsistoriets inspektionsrätt. Sålunda kan man skönja 
hur centralregeringen grep om sig i Narvas undervisningsväsende. 
Samma process pågick också i de andra städerna i Östersjöprovinserna 
och i det egentliga Sverige; syftet var att ställa skolorna under statsmak
tens utbyggda politiska kontroll, samtidigt som undervisningsväsendet 
skulle befrämjas (även genom grundandet av nya lärda skolor och uni
versitet).145 Samtidigt kan man spåra, hur de lokala tyska korporatione
rna i Östersjöprovinserna (som Narvas råd och borgerskap med sitt 
gamla patriarkalisk-oligarkiska styrelsesätt skall betraktas som) käm
pade mot inlemmandet i det svenska riket och den lokala kyrkans unifie-
ring med svenska kyrkan. Den svenska kyrkopolitiken i Östersjöprovin
serna var en oupplöslig beståndsdel av den svenska stormaktspolitiken i 

142 SRA, Livonica II, 208. 13 januari 1654 hade drottning Christina fastställt den nya riksstaten, 
som byggde på Herman Flemings sparsamhetsprogram. A. Munthe, Studier i drottning Kristi
nas och reduktionens historia. Stockholm 1971 (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 2), 
s. 27. 
143 H. Hansen, Geschichte der StadtNarva, s. 108; EAA, f. 1646, nim. 1, su 82,1.177,178,189. 
144 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 44. 
145 S. Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden. 1989, s. 11, 45. 
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området, och att legitimera den svenska överhögheten räknades till kyr
kans viktigaste uppgifter.146 

Men trots att Narvasvenskarna klart och tydligt framträder som hant
langare åt centraliseringssträvandena, är det lika klart att förmyndar
regeringen och Christinas regering här till 1640-talets senare hälft, och i 
viss mån även i början av 1650-talet, följt den allmänna politiska linjen 
mot Östersjöprovinserna: att inte skapa skarpa motsättningar i förhål
lande till det lokala, privilegerade tyska överskiktet. Så försvann t.ex. 
1638 trivialskolan vid Dorpats universitet (grundad 1631), när den 
råkade i konkurrens med tyska stadsskolan; Dorpats råd pekade på sina 
undervisningsprivilegier, och förmyndarregeringen avskaffade den 
kronoägda trivialskolan som något som inte vore av någon "särskild 
nytta" (naturligtvis var det också en fråga om statskassans kostnader för 
skolans uppehåll). Först 1648 eller 1649 grundades en rent svensk skola 
i Dorpat (dock nämns i ett koncept till resolution för Dorpat 24 decem
ber 1650 "finske skolan i Dorpt"147), som troligen besöktes av de lokala 
garnisonsfamiljernas och ämbetsmännens barn, och denna hotade inte 
tyskarnas privilegier. 

Även i Narva var ju regeringens ursprungliga plan att grunda en sta
tens egen skola. I Revals katedralskola, som samförvaltades av staten 
och ridderskapet och besöktes av mindre förmögna tyskars, svenskars, 
finnars och även esters barn, synes statsmakten ha gjort eftergifter till 
det tyska överskiktets krav och bromsat biskop Jherings initiativ till sko
lans befrämjande (och de icke- eller underprivilegierade samhällsskik
tens undervisning i allmänhet). Sålunda avvisades t.ex. hans begäran 
1651 om att likställa skolan med Sveriges trivialskolor på grundval av 
1649 års skollag som inte heller med det första tillämpades i Narva. 

Trots att det i riksrådet 1650 vid granskningen av några inlagor från 
krigskollegiet i frågan "om kyrkietienderne, som borto äre" framfördes, 
att "K.M:t påminte, att kyrkietienderne vore amployeradhe till krigztien-
sten och scholerne",148 i praktiken blev det mycket snart bara "krigztien-
sten" kvar. Bengt Ankarloo hävdar, att gamle Axel Oxenstierna efter
träddes av män med andra ideal och idéer. Under 1650-talet tvang både 
den nye kungen och det kontinentala kriget såväl de kulturella som 
undervisningsmässiga frågorna i bakgrunden. Den nya kungaättens 
byråkratiska och militära envälde fann nya lösningar på regerandets pro-

146 A. Loit, "Die baltischen Länder", s. 79. 
147 SR A, Livonica II, 661. 
148 Svenska Riksrådets Protokoll. XIV. 1650. Stockholm 1916, s. 17-18. 
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blem.149 8 maj 1655 talades det i riksrådet "Her R. Cantzlern. [...] Om 
scholorne. Höll considerabelt, om icke stederne, somblige, kunde holla 
sine scholor sielfve".150 

I Estland råkade skolväsendet genom rysk-svenska kriget 1656-58, 
men ännu mer genom pesten 1657, i allmänt förfall. Också Narva drab
bades hårt av krigets följder. En mängd mer eller mindre förmögna bor
gare, och även prästmän, flydde från Narva. 15 april 1657 meddelade 
Ingermanlands generalguvernör Christer Horn till riksrådet att den 
svenska församlingens f.d. kyrkoherde Petrus Brommius förra somma
ren "tagit her ifrån sit förloff och afskieedh, och begifuit sigh till Swe-
rige". Gudstjänsterna i den svenska församlingen hade då delvis förrätt-
tats av de svenska prästmän, som tagit sin tillflykt från övriga orter i 
Ingermanland. Men den tidigare generalguvernören Gustav Evertsson 
Horn ansåg sådana växlingar resultera i "Confusion och oreda" och för
mådde superintendent Stahl att delvis åta sig de ämbetsplikter som ålåg 
den svenska församlingens pastor, till dess en "ordinarius" anlände. Men 
vad gäller det sistnämnda, var allt osäkert. Som Horn konstaterade: 
"ingen gierna skall i Swerige opryckia sitt boohagh, och Transportera 
dett hijt på denne orten". Och p.g.a. Stahls höga ålder var det för honom 
ganska besvärligt att sköta ens de egna superintendentsåliggandena, 
eftersom det rådde brist på medhjälpare i konsistoriet.151 

20 juli 1657 skrev Horn till kungen att några borgare, bland dem borg
mästaren Lorentz von Nummens' broder Levin ("een, som Största 
Handelen här drifuet och för mögnaste woro"), vid ryssarnas första 
infall i Ingermanland "begifwit sigh her ifrån vnder fremmande Herskap 
och til Lybeck", där de fortfarande vistades, trots att Horn i kungens 
namn genom ett offentlig plakat förmanat dem att återvända före 
Johannisdagen s.å. 

Troligen fick de flesta, som nu varit "vnder fremmande Herskap" inte 
ens veta om denna så välmenade varning. Och Levin Numens kunde ha 
sina tungt vägande skäl att fly: 1650 arresterades han under en resa till 
Pskov och fick sitta i fängelse där några månader.152 Men Christer Horn 
kunde nämna även andra lokala prominenser i sitt brev till kungen 22 
juli 1657. Så fanns t.ex. borgmästaren Cordt Peppelmann och tyska för-

149 B. Ankarloo, "Europé and The Glory of Sweden: The Emergence of a Swedish Self-Image 
in the Early 17th Century". Europé and Scandinavia: Aspects ofthe Proceess of Integration in 
the 17th Century". Göran Rystad, Editor. Lund 1983, s. 244 (Lund Studies in International His-
tory. 18.) 
150 Svenska Riksrådets Protokoll. XVI. 1654-1656. Stockholm 1923, s. 320. 
151 Christer Horns brev från 1657 finns i SRA, Livonica II, 174. 
152 SRA, Livonica II, 171. 
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samlingens pastor Salomon Matthiae bland de "affwekne". Dessa hade 
inte återvänt trots alla förmaningar. Därför begärde Horn nu att kungen 
skulle bestämma, hur man borde förfara med sådana personer samt med 
"deres quarlembnade huus och egendom", för den händelse de skulle "i 
deres halBstarigheet Continuera". Han meddelade också kungen att 
"Superintendenten Magister Hindricus Stahell, och mäste parten af Pre-
sterne äre i förleden tijdh igenom döden afgångne", och tillkännagav 
även att svenska församlingens pastor Brommius "Begaf sigh och her-
ifrån till Swerige så snart han förnam RyBen wara her i landet infallen". 

För privatpersoner, även för prästmän, var det ett ganska normalt 
beteende att fly från det krigsdrabbade och pestsmittade området. Trots 
att det uppstod betydande svårigheter med att besätta lediga pastors- och 
skolläraretjänster, började stadens innevånare småningom återvända 
efter vapenstilleståndet 1658. Narva undgick under kriget Nyens öde, 
som 1656 erövrades och brann ned. Men i många hänseenden gick det 
efter kriget faktiskt att börja om igen från början. 
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"KARL XLS SLAG VID NARVA" OCH DET 
BYRÅKRATISKA ENVÄLDET 

Från 1656-58 års krig till stora nordiska kriget 

Från den stora branden 1659 
till förmyndarregeringarnas slut 1672 
Åren mellan svensk-ryska och svensk-danska kriget till Karl XI: s tron
tillträde 1672 kan allmänt betecknas som en återhämtningsperiod med 
stora ekonomiska svårigheter, som begränsade statsmaktens aktiviteter 
också på det politiska och kulturella området. 

I Narva började återhämtningsåren med den stora branden 5 juni 
1659. Om skolhuset blev illa skadat, är tveksamt: de tyska och svenska 
kyrkorna drabbades av branden, medan de svenska och tyska präst
gårdarna förblev oskadade, och skolhuset låg mycket nära den svenska 
prästgården, bredvid den tyska prästgården. I varje fall gav rådet en av 
borgarna i uppgift att söka hjälp hos andra städer.1 Kollekter för återupp
rättande av förstörda kyrkor och skolhus upptogs först och främst i 
Reval och Liibeck, med vilka Narva haft täta förbindelser redan under 
medeltiden (betänk den liibsk-revalska rätten), och pengarna insamlades 
mycket snabbt tack vare de tyska patriciernas traditionella ömsesidiga 
förbindelser. Så kunde rådet redan 18 juli ansöka hos rådsförvanten i 
Reval Cordt Meissler om att få överlämna insamlade pengar till en 
kyrkoföreståndare i Narva, som hade ärenden att uträtta i Reval, och 14 
oktober tackade rådet domprosten i Reval Sixtus Heinricus Oldekop för 
den upptagna kollekten.2 Också andra städer i provinserna Estland och 
Livland, men även i Tyskland och Holland hade varit behjälpliga. 

Men när det gällde de omedelbara ekonomiska intressena och han
delskonkurrensen, visade sig Revals borgerskap inte alls så tillmötesgå
ende. Förmyndarregeringen fann det 9 mars 1660 nödvändigt att upp
mana Revals borgmästare och råd, att Narvas borgare skulle få lov att 
lagra sina varor där och därtill få hyra förvaringsrum i staden, tills det 

1 Detta enligt en planritning från 1684; enligt en motsvarande från 1649 befann sig den tyska 
prästgården på ett annat ställe. HJ. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s. 118, 119; se också 
planritning mellan s. 126 och 127. 
2 EAA, f. 1646, nim. 2, Brand der Stadt Narva 5. Juni 1659, sii. 6,13 o.a. 
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kunde inrättas ett "wåg- och Packhuus" i Narva. Därigenom skulle 
Revals stadsledning visa "tilldrägelig humanitet".3 4 maj 1661 skrev 
Narvas borgare och råd till förmyndarregeringen om denna rekommen
dation, att Revals magistrat i själva verket förvägrat dem att "åtnjuta en 
sådan kunglig nåd".4 

Säkerligen måste Narvaborgarna i början av stadens återuppbyggande 
räkna med att endast förlita sig på egna resurser. Det finns två listor över 
innevånare bevarade, sammanställda under "brandsommaren". En av dem 
är en förteckning över spannmål, som då fanns hos Narvas innevånare.5 

För det krigshärjade Ingermanland och det nedbrunna Narva var det san
nolikt mycket välkommet, att Karl X Gustav, som förordnade om tack
sägelsedagar över hela riket till de svenska segrarnas ära, därvid före
skrivit att ordna dessa utan större offentliga ceremonier. Således kunde 
Ingermanlands generalguvernör Simon Grundel Helmfeldt 6 september 
1659 till riksrådet rapportera, att han skulle ordna tacksägelsedagen i 
Narva 11 september, och att han föreskrivit att denna dag skulle firas i 
övriga ingermanländska orter "medh högsta devotion och Gudeligheet".6 

Brandkatastrofen var också i viss mån avslöjande för de olika etniska 
gruppernas skilda ställning i det sociala systemet på ett annat sätt. Sedan 
länge hade stadens borgare legat i konflikt med den lokala garnisonen. 
Denna var naturligtvis en beståndsdel i 1600-talets verklighet, med lego
soldater och kontrakterade trupper i början, och sedan med soldater som 
varit utskrivna i rikets övriga delar. Soldaterna beskylldes för en rad 
våldsdåd även mot svenska innevånare, och ibland blev också Narvas 
utländska gäster invecklade i sådana konflikter.7 

Under den här behandlande perioden var officerarnas och soldaternas 
inkvartering ett ständigt tvisteämne mellan de svenska myndigheterna 

3 SRA, Livonica II, 666. 
4 SRA, Livonica II, 205. 
5 Denna är betitlad "VerzeichnuB des Getreides, so am 22 Julij Anno 1659 bey der Einwohnern 
dieser Stadt Narva, bey gehaltener fleissigen Untersuchung gefunden werden". Den andra är 
"Lista der biirger..." daterad 11 augusti; båda sammanställdes i samband med planerna på att 
flytta staden, se nedan. Original: SRA; Livonica II, 205. Publicerad i: E. Seuberlich, "Die ält-
este Biirgerlisten Narvas 1603-1659." Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland 7/ 
8, 1943. 
6 SRA, Livonica II, 175. 
7 Se t.ex. klagomål över plundringar i samband med 1610 års brand i Narva av 450 soldater (de 
flesta av dem holländare) som inte fått någon lön och redan tidigare plundrat i Jerwen och 
Allentacken. Adam Olearius har i sin reseskildring över den holsteinska beskickningens vis
telse i staden 1634 bl.a. noterat om tvister och slagsmål mellan beskickningens sysslolösa 
"gemene män" och Narvas garnisonssoldater, som beskickningsmedlemmarna tillsammans 
med guvernören fick "rätta och släta över". Båda fallen beskrivs i H.J. Hansen, Geschichte der 
Stadt Narva, s. 69, 73, 87. 
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och Narvas borgare. Man kan dock inte bortse från det faktum, att de 
svenska garnisonerna i Östersjöprovinserna till största delen bestod av 
finnar. Om soldaternas levnadsvillkor vittnar ett rådsprotokoll från 15 
oktober 1655: kapten Gammelmann och kvartermästaren Erve redovi
sar, att soldaternas kvarter i vallgraven nu är reparerat. Men eftersom det 
förekommit klagomål över att taket rivits upp av svin, så vill obristen ge 
soldaterna tillstånd att slå ihjäl de svin som anträffas på taket. Rådet 
medgav, att det skulle stå soldaterna fritt att fånga svin, både på kvar
terstaken och även på gatorna. Likaledes skulle de också få fånga andra 
husdjur, som uppehöll sig på befästningens vallar. Men dessa djur skulle 
inte skadas på något sätt. Efter att man besiktigat de skador, som "bes
tarna" förorsakat, skulle de återlämnas åt stadsborna "mot en billig 
drickspeng". 

Det fanns också en finsk församling i Narva. Efter att det av ester 
befolkade distriktet Allentacken, som låg väster om Narva, 1651 återför
enats med provinsen Estland på de lokala adelsmännens begäran och 
efter avskedandet 1655 av Narvas estniske församlingspräst Petrus Dun-
canus, förenades estniska församlingen 1655 med den finska. Vid fören
ingsförhandlingarna tillfrågades esterna, om de kunde finska tillräckligt 
bra för att delta i gudstjänster på detta språk. "Illi resp: Es wäre ihnen 
allés gleich, Ob sie Gottes Wort in Finnischen oder Undeutschen 
Sprache höreten oder sängen." Troligen var det dem verkligen "allés 
gleich": vid branden 1659 klagades det över att esterna och garnisons
soldaterna hellre befattade sig med röveri och stölder än med att skydda 
stadsborgarnas egendom.8 

Ingermanlands generalguvernör Helmfeldt ansåg stadsledningens 
svaghet som ett hinder för stadens återuppbyggnad. Han meddelade sin 
negativa uppfattning i några brev till kungen 1659-1660.9 Sålunda 
uttryckte han 27 september 1659 sina besvär "särskilt om magistraten 
här", som inte kunde sätta sig i respekt hos stadens innevånare, vilket 
medförde att var och en helt enkelt gjorde vad han ville - Helmfeldt 
hade några gånger "hjälpt dem till en billig auktoritet", men enligt hans 
bedömning var de inte själva sådana ;'subjekt", som kunde behålla 
denna auktoritet. 

Han framförde ytterligare sin mening om rådet 18 oktober 1659 och 
föreslog i praktiken att statsmakten skulle gripa in i stadens självsty
relse: hela Ingermanlands och Narvas tillstånd var ganska bedrövligt. 
Ingen i Narva ville bidraga något av egna medel till stadens återuppli-

8 H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s. 106, 109, 117. 
9 SR A, Livonica II, 205 (samtliga brev finns i denna volym). 
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vande. Borgerskapet var fåtaligt, och det var illa beställt med stadens 
råd: dess medlemmar var oeniga sinsemellan, så ingen kunde förvänta, 
att de skulle tänka på stadens välgång. Rättsväsendet låg i själva verket 
nere. Rådet bestod av "en gammal borgmästare och rådsherr" samt tre 
andra rådsmedlemmar, som hade bryggning som huvudnäring. Därför 
borde kungen till Narva förordna "ein verständig Subjectam", som 
kunde släta över de aktuella tvisterna och få rättsväsendet att fungera 
normalt igen. 

Även 13 april 1660 pekade han på nödvändigheten att få fram föränd
ringar i ledningen av staden för att snabbast möjligt komma över följ
derna av vådeiden och handelsblockaden under rådande krig. Han 
karakteriserade borgmästaren och några andra i rådet som "gambla och 
utlevade män", och de få nya rådsmedlemmarna skulle ha varit oerfarna. 
Rådsherrarna levde i "kiv och oenighet", och tyska kyrkans predikant 
tycktes spela en ganska betydande roll för att trissa upp tvisterna. Men 
man kom på inget sätt till rätta med att återuppbygga staden genom att 
tillsätta ett antal kungliga ämbetsmän p.g.a. Narvaborgerskapets privile
gier. Rådet värnade hårdnackat om att få bibehålla sitt styrelsesätt. Och 
centralmakten behandlade stadens privilegier förhållandevis försiktigt. I 
kunglig resolution 8 mars 1660 heter det att: 

Såsom uthskickadhen beklagar Att een deel af Magistraten är skingrat, jem-
bwäll fördenskuldh vnderdånigst anmodher att någre capable Persohner 
medh een Secretario måge dijt förordnas Stadhen till styrckia och beford-
ringh, så håller Kongl. Maytt: skiäligt att Magistraten i dhet fallet observerar, 
hwadh Stadzens Privilegier förmå och där inge skickelige Persohner där fin
nas, bem:te Magistrat medh General- Gouverneurens inrådh så wida bem:te 
Privilegier dhet fordrar, sådant Hanfi Kongl. Maytt: vnderdånigst refererar, 
och Hans Kongl. May:tz Nådigste förklaringh dheröfwer afwänter.10 

Men när förmyndarregeringen satte sig i sinnet att tillsätta en ny råds
medlem (man kan förmoda på generalguvernör Helmfeldts begäran), 
motsatte sig Narvas råd enhälligt en sådan påtryckning och hänvisade 
till sina privilegier och den ovan anförda resolutionen. 23 december 
1661 skrev borgmästare, råd och "samtliga borgerskapet" till "Allergnä-
digsten König und Erbfiirst". Förutom några ord till tack för sex års 
skattefrihet, gamla skulders avskrivande o.a. avvisades centralregering
ens kandidat till justitieborgmästareämbetet, juridiklicentiaten Michael 
Wisius. Centralregeringen påmindes om rådets självkompletteringsrätt 
och det hävdades, att det inte fanns någon justitieborgmästarevakans i 

10 SRA, Livonica II, 206. 
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Narva. Alla borgmästare- och rådsmedlemsplatser var besatta, och det 
"föreskrevs oss i olika privilegier och kungliga förordningar, att när vi 
kan själva hålla deras antal komplett, då kan ingen på något sätt påtvingas 
oss som borgmästare eller rådman". Rådet påstod också, att det redan 
kallat ett antal rättslärda personer från andra orter och måst förse dem 
med "extraordinärt höga löner". Därför kunde man inte ge Wisius, som 
skulle bli en "Supranumerarius" bland borgmästarna, en lön, som skulle 
göra det möjligt för honom att leva i Narva "enligt sitt stånd".11 

Rådet lyckades bevara denna sin självkompletteringsrätt, och därmed 
också sitt gamla styrelsesätt, orubbat ända tills det genomfördes föränd
ringar i det sistnämnda under Karl XI:s regeringstid. Sålunda fortsatte 
rådet med ett medeltida styrelsesätt inom de gamla feodala strukturerna. 
Men den nya tiden krävde sitt. Rådets och borgarnas egna intressen, 
d.v.s. handeln och bevakningen av stadens rättigheter, tvang rådet att 
utöka sin kompetens genom professionalisering - en process som bör
jade redan 1644 genom tillsättandet av den kunglige borgmästaren 
Jakob Fougdt, vilken var en god administratör med "halvprofessionell" 
utbildning, och som fortsatte med att denne 1653 ersattes av borggreven 
och kommersdirektören Philip Krusenstierna, vilken hade att föra 
"direktorium" vid rådstugan. Professionalismens tillväxt i ledningen av 
Narva under den här perioden karakteriseras tydligt i Johann Christoph 
Schwarz' person. Denne var född i Reval, hade studerat i Rostock och 
Uppsala och gjort resor i Frankrike, Italien och Tyskland som privatlä
rare åt svenska adelsynglingar. Han började sin Narvakarriär 1662 som 
syndicus och utnämndes 1664 till borgmästare. Och trots att han inte var 
någon köpman, utan snarare ämbetsman och litterat, var han förhållan
devis kompetent i juridik: vid sidan av sitt justitieborgmästareämbete 
verkade han som Narvas jurist och skötte senare också tjänsten som 
häradshövding i Ingermanland.12 

Kännetecknande för utvecklingen i förmyndarregeringstidens Narva 
är att rådet under den fortsatta tyska partikularismen i stadens styrelse 
och "separatismen" i kyrko- och skollivet i takt med att det komplettera
des och professionaliserades började göra anspråk på utökat inflytande i 
stadens kyrkoväsende genom en vidaregående separering från statsmak
ten på detta område. Rådet började kräva att få inrätta ett stadens eget 
konsistorium, som skulle bli ett blandat sådant. Som det framställdes i 
rådets supplik till förmyndarregeringen, inlämnad i januari 1663 (enligt 
ett referat sammanställt där): "7. Att dem, så wähl som Rewel, Riga, 

11 SRA, Livonica II, 205. 
12 S. Karling, Narva, s. 233. 
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Dorpt och Pernaw måtte förunns ius consistorii, och således, så af deras 
Präster, som några af Rådet, förordna ett consistorium mixtum, utj hwil-
ket bettre, och Rättegångs formen lijkmätigt, strijdige saker kunde afhi-
älpas, än för detta skedt är".13 

Förmyndarregeringen godkände inte ett förslag av denna art. Men om 
rådets ambitioner vittnar också dess ansökan i samma supplik om att få 
sina rättigheter och sin jurisdiktion utvidgande, om att Narva inte måtte 
beskattas i större utsträckning än de andra "livländska städerna" o.s.v. 

Karakteristiskt för förmyndarregeringstidens "prominensurval" är att 
ett antal personer, som i början av rysk-svenska kriget 1656-1658 
flydde från Narva och då betraktades nästan som rymlingar, nu tilldela
des rätt ansenliga förmåner. Således blev t.ex. Petrus Brommius superin
tendent över Ingermanland. När Narva fick rätt att prägla mynt 1663, 
köpte Levin Numens, som blivit rådsmedlem, arrenderätten.14 

Staden tycks ha återhämtat sig förhållandevis snabbt, även om kon
takterna mellan den tyska stads styrelsen och statsmakten allt mer löstes 
upp och staden utökade eller försökte utöka sina rättigheter. Detta står i 
bjärt kontrast till utvecklingen i Nyen, som i betydligt högre grad stod 
under statsmaktens kontroll. Hela Ingermanlands tillstånd började för
bättras efter det slutgiltiga fredsslutet i Kardis 1661, och generalguver
nör Helmfeldt kunde i sin ämbetsberättelse 30 augusti 1662 konstatera, 
att det gick mot bättre tider i denna provins, som vid hans ämbetstill-
träde var "heelt ruinerat", men nu "åhrligen i Cultur och mantaal meer 
och meer tilltaget". Rådet i Narva hade "sigh åter igen recolligerat" samt 
förstärkt sig med "förståndige män", som kunde "Staden medh förnuft 
och sorgfalligheet regera". Därför vågade man hoppas på en mycket snabb 
tillväxt och förkovring i Narva genom "Borgmästare och Rådz försich-
tige Conduite, som godt wettänskap hafwa om handelen, och hålla Poli-
tien iblandt folket i des rätta skick", trots att stadens återupplivande fort
farande försinkades av den ryska handelsblockaden. Men lika bra gick 
det inte i Nyen, "uthan twifwell, i mangell af medell och Credit".15 

Statsmaktens åtgärder för att återuppbygga staden framstår som inget 
annat än blygsamma och försenade. Kungen donerade 1659 till Narva 
frihet på portorium- och accisskatterna på sex år och intäkterna av den 
ordinarie och extraordinarie kontributionen på tre år.16 Men när Narvas 

13 SRA, Livonica II, 205. Av någon okänd orsak refererar Alvin Isberg till samma dokument 
som "en odaterad skrivelse" (A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 75). 
14 H.J. Hansen, Geschichte der Stadt Narva, s.123. 
15 SRA, Livonica II, 176. 
16 SRA, Livonica II, 177. 
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representanter ansökte om tullfrihet för införsel av materiel för att bygga 
upp kyrkan och andra hus, fick de 8 mars 1660 till svar: "Så faller deth 
lijkwäll för wiGe Skähl H.K.M. widh denne tijden betänkeligit, att med
dela ber:de Tullfrijheet, förmodar icke desto mindre att dee öfrige 
H.K.M:t Benådningar skole bemelte Borgerskap, någerledes kunna 
ophjelpa och befodra, som H.K.M. i deth öfrige medh Nåde och Ynnest 
ähr deB troo Undersåthare af mehr bem:te Borgerskap gierna benägen".17 

"De wiBe Skähl" står att finna i statens finansiella läge och statsbud
geten. 1661 framlade förmyndarregeringens huvudman Gustaf Bonde i 
debatten om "statsbalansen" sina krav på allmän "sparsamhet" vad 
gällde utgifter och ett önskemål att provinserna måtte bära sig själva 
finansiellt, som fallet då endast var med provinsen Estland och Bremen. 
Ingermanland var en gränsprovins med färska erfarenheter av ryska kri
get, varför de militära utgifterna tog lejonparten av budgeten i anspråk 
(år 1662 belöpte de sig till 85 639 dir smt av det totala beloppet 103 838; 
1672 var motsvarande siffror 111 186 resp. 128 855).18 I ett utkast till 
"Ingermanlandske Staten Anno 1660" med totalutgifterna beräknade till 
192 869 dir smt utgjorde "Skole Staten" 470. I Narvas svenska skola 
förutsågs finnas en konrektortjänst med 100 och en kollegatjänst med 40 
dir smt i årslön.19 

Till statsmaktens tveksamma agerande kan ha bidragit att nu åter pla
ner började smidas på att flytta Narva till någon annan ort. Detta före
slog Karl X Gustav själv 1659, och sådana planer var ännu 1660 aktu
ella.20 Kungen begärde överläggningar med både dåvarande generalgu
vernören Helmfeldt och dennes föregångare Christer Horn om huruvida 
den nedbrunna staden inte borde flyttas närmre flodmynningen, så som 
man föreslagit redan på 1640-talet. I sitt svar föreslog Helmfeldt 18 
augusti 1659 att i sådant fall lägga staden på "Ingermanlandske sijdan" 
med en liten skans på "Alentackische sijdan", och avvisade Lugamyn-
ningen som opassande både strategiskt och för handeln. Men han ansåg 
det också möjligt att bygga upp Narva på samma ställe. I alla händelser 
förutsåg han svårigheterna med arbetskraft och föreslog vid en eventuell 
byggnation att "E: K: May:tt allernådigst behagade, at låta et godt antaal 
danskt folk hijtförordna, så förmodar iagh wist, at dee wedh dätta 

17 SRA, Livonica II, 662, s. 248. 
18 G. Wittrock, Karl XI :s förmyndares finanspolitik. Gustaf Bondes finansförvaltning och bryt
ningen under Bremiska kriget. 1661-1667. Uppsala 1914, s. 68-71, 458-459. 
19 SRA, Livonica II, 627. 
20 S. Karling, Narva, s. 134. 
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wärcket godh tienst giöra skulle".21 Ingermanland betraktades fortfa
rande som "det svenska Sibirien" eller "Sweden's Botany Bay", som 
den engelske historikern Michael Roberts uttryckt det.22 

Först i oktober 1660 utfärdades ett "kongl. promotorial, som gifuit är 
för Narfue stadz förbrände kyrkias reparation", d.v.s. ett kungligt brev 
till biskopar och superintendenter om att ta upp kollekter i varje stift för 
att återupprätta Narvas domkyrka.23 Som omedelbar hjälp kunde cen
tralregeringen endast utfärda en förordning 14 december 1660 som ett 
svar på superintendent Johannes Rudbeckius d.y:s ansökan vid riksda
gen s.å. För att restaurera domkyrkans klockor, torn och fönster skulle 
generalguvernören se till att den del av bötespengarna för sabbatsbrott 
och böndagars försummelse, som kyrkan skulle ha, verkligen utkrävdes 
och användes för detta ändamål, "Och så frampt icke något serdeles 
skiähligt inspråk, af een eller annan giöras kan, på dhe twenne sönder-
spruckne Klockor på Iwanogorodt, som ifrån Jamo dijtfördh ähre, der 
om och G:ral Gouverneuren ransaka skall, så will K:M: dem och nådigst 
till Dom Kyrkian för vnna".24 

Trots att man vid olika tillfällen vände sig till centralregeringen med 
begäran om hjälp, konstaterar Sten Karling att det pekuniära understöd 
som de svenska lokalmyndigheterna fick för svenska kyrkans återupp
rättande tycks ha varit ganska ringa, vilket man också kan utläsa ur 
superintendent Johannes Rudbeckius d.y:s berättelse om kyrkobyggna
dens usla tillstånd år 1661. Tack vare Rudbeckius' initiativ sattes åter
uppbyggandet igång 1662 och var i stort sett slutfört 1664. Kanske spe
lade Rudbeckius' argument om den nationella stoltheten även en viss 
roll vid framskaffandet av nödvändiga resurser. Han skrev 1662 till 
regeringen, att reparationsarbetena skulle vidtagas denna sommar, så att 
svenskarnas grannar, ryssarna, inte skulle kunna förebrå svenskarna något. 

Tack vare skattelindringarna från regeringens sida, men mycket mer 
beroende på borgerskapets egen verksamhet, växte Narva upp på nytt. 
Som Karling konstaterar, medförde detta också förändringar i stadens 
utseende: dess "byliknande" (ländliche) utseende försvann under 1660-
1670-talet och staden kom att få en bebyggelse av stenhus.25 

21 SRA, Livonica II, 175. 13 april 1660 skrev han, att för uppbyggandet av Ingermanlands fäst
ningar kunde kungen väl sända "något folk, såsom till par tusende man danska Knechtar 
nådigst låfwat och tillsagt", och begärde 29 september 1662 för reparationer i Narva och 
Ivangorod: "... der nu E: K: M:t allernådigst behagen, att dätta Skån- och Blekingske folket 
deropå nästkommande år arbeta skole". Ibid. 
22 M. Roberts, The Swedish Imperial Experience 1560-1718. Cambridge 1979, s. 86. 
23 Prästeståndets Riksdagsprotokoll. 2. 1660-1664. Uppsala 1954, s. 92, 197. 
24 SRA, Livonica II, 644. 
25 S. Karling, Narva, s. 178, 264. 
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Det finns ytterst få uppgifter om Narvas svenska skola i estniska och 
lettiska arkiv, men jag är av den uppfattningen, att man först och främst 
kan spåra en tysk aktivitet i Narvas skolväsende. Det svenska skolväsen
det led av samma svårigheter som de statsfinansierade institutionerna i 
hela riket. Lönerna utbetalades inte till fulla beloppet och i tid, inrättan
det av tjänster fördröjdes, redan inrättade tjänster hölls ofta obesatta, 
varigenom man sparade lönepengar, och lärarna nödgades fullgöra sina 
tjänsteåligganden mot årslönen för en lägre tjänst.26 

Superintendent Rudbeckius, som återvände till Narva (han avreste i 
augusti 1659 till Stockholm för att avlägga rapport och få instruktio
ner27), beklagade sig 1661 till regeringen över nedgången i skolväsendet 
i hela Ingermanland, och hans önskan var att läget måtte förbättras. Rud
beckius meddelade, att han hade "några vnge Personer till sådana 
Scholae tienster och funktioner qualificeradhe ifrån Upsala academia till 
wår Scholas her i Narfwen opkomst förskrifwit" och bad regeringen att 
ordna löner åt dem 28 Men det skulle dröja, innan man införde några av 
de f.d. Uppsalastudenterna i lärarelängderna. Så fick Johannes Matthiae 
Wretman 30 juli 1662 Västerås' domkapitels tillstånd att på en tid resa 
till Narva till Rudbeckius, och han verkade som skolkollega där 1663-
66; 1663 utnämndes Matthias Gottman som teologielektor och innehade 
tjänsten 1664; 1665 utnämndes Laurentius Jonae Elfwedalius till samma 
post och förvaltade lektoratet 1666-68.29 

Samtidigt kunde Narvas råd 1 december 1661 förordna att "die Klipp-
und Winkel-Schulen" i Narva helt och hållet skulle förbjudas, och för
äldrarna uppmanades att sätta sina barn i stadens "offentliga skola", där 
de skulle "under de därtill förordnade preceptorer uppfostras och under
visas under förmaningar om gudsfruktan, samt i andra kristliga dygder, 
lovvärda konster och språk, till såväl deras egen som denna hedervärda 
stads och hela världens nytta och bästa".30 11 december 1667 upplästes 
och godkändes i rådet en ny tysk skolordning, författad av tyska försam
lingens pastor Herbert Ulrich.31 

Det förekom också svårigheter i tyska skolans arbete. Exempelvis kla
gades det 1667 över att "Winkelschulen" fortfarande var i verksamhet, 
där de "Hochteutsche Frauen" undervisade. Den tyska stadsskolans kol-

26 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s.43-44. 
27 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 83. 
28 SRA, Livonica II, 202; C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 185. 
29 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 125-127, 177, 198, 299-300. 
30 EAA, f. 1646, nim. 1, sii. 2405,1. 98. 
31 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 291. 
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lega avskedades p.g.a. försummelse i skolarbetet och "unordentliches 
Leben". När det blev aktuellt att anställa en ny kollega, vände sig rådet 
till borgerskapet. Eftersom rådet redan måste avlöna två lärare och inte 
hade några medel till en tredje lärares underhåll, skulle borgarna följa 
rådmännens exempel och för sin del bidra till lön för en skriv- och räk
nemästare. Och den nye kollegan Christoph Hanseman påmindes om att, 
för den händelse han skulle bli anställd, han inte genast kunde avsäga sig 
tjänsten i Narvas skola, om han finge bättre villkor någon annanstans. 
Han var förpliktad att förvalta skolämbetet åtminstone tre år.32 

Man får emellertid uppfattningen att den tyska skolan fungerade för
hållandevis normalt; samtidigt kunde den svenska skolan i bästa fall föra 
en mödosam existens. Och även om man kan instämma i uppfattningen, 
att "skolan också under svåra förhållanden försökte fungera så normalt 
som möjligt, så att också en indragen tjänst blev skött,"33 skrev t.ex. pas
tor Ericus Johannis Albogius 7 mars 1667: "vice pastor predikade i Cat-
hedral kyrkian ett heelt åhr och eij een skilling pro labore bekommit [...] 
Rector scholae icke een penning, eij heller Notarus Consistorij, Collega 
haf:r 4 f Rogh allenast bekommit".34 

Ingermanland var en ganska fattig provins, och för flera ämbetsmän 
bara en språngbräda i väntan på befordran till någon bättre tjänst någon 
annanstans. Så bytte man t.ex. under 18 år (1663-1681) superintendent 
sex gånger (två av dessa dog i ämbetet).35 

En liknande uppfattning får man om det allmänna läget i det övriga 
Estlands stads skolväsende. Om det gjordes några framsteg, var det tack 
vare städernas tyska rådsherrars och de lokala pastorernas aktivitet. De 
svenska civila och kyrkliga myndigheterna framträder som ganska pas
siva, och orsaken därtill är klar: den svenska regeringens ekonomiska 
svårigheter. De svenska lokalmyndigheterna i Estland kunde bara utföra 
sina kontrollerande funktioner. Så fortsatte också tyska skolan i Narva36 

"der Königl. Vorschrift gemäB", och de lärare som var anställda av sta
dens råd examinerades i konsistoriet.37 

32 EAA, f. 1646, nim. 1, sii. 84,1. 311, 314, 332, 384, 393-394; nim. 2, Vocationen, sii. 6,1. 5. 
33 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 44. 
34 SR A, Livonica II, 208. 
35 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 105; C. Öhlander, Om den svenska kyrkore
formationen, s. 185. 
36 EAA, f. 1646, nim. 2, sii. 2405,1. 98. 
37 EAA, f. 1646, nim. 1, sii. 84,1. 374. Även Georg Teuffels ursprungliga planritningar för Nar
vas nya rådhus, som stod färdigt 1671, hade förändrats i Stockholm för att bättre anpassas till 
den "officiella svenska stilen", vars främste företrädare då var Nikodemus Tessin d.ä. S. Kar-
ling, Narva, s. 246-252. 
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"Karl Xl:s första slag vid Marva" 
Med Karl XI:s trontillträde började läget förändras. Hans regeringstid, 
särskilt enväldet, har skildrats förhållandevis grundligt och allsidigt i 
den historiska litteraturen, och därför behöver jag här inte reda ut alla 
aspekter av den absoluta statens väsen och manifestationer. I stort sett är 
det senare skedet av Karl XI:s regeringstid, den absoluta staten i enväl
dets form, att betrakta som ett kvalitativt nytt skede också i den s.k. pro
vinspolitiken. Detta skede kan inte på ett mekaniskt sätt kopplas till den 
svenska statens tidigare utveckling, även om dess feodala karaktär i 
grunden förblev oförändrad. Men detta nya skede kännetecknas av 
kungamaktens förändrade samhällsbas och likaså av en ny ideologi 
kameral is men, en ideologi som ansåg det vara statsmaktens uppgift att 
integrera hela samhället och organisera alla samhällsmedlemmar i ett 
nära samarbete, givetvis i kungamaktens och statens intresse. 

Denna förändrade ideologi medförde också förändringar i den s.k. 
provinspolitiken, med provinsernas integration i riket som huvudupp
gift. Vad gäller de praktiska uttrycksformerna, betydde det fortfarande 
en politik till Sveriges fördel. Förändringarna i förvaltning, rättsväsende 
och även i undervisning genomfördes enligt svenskt mönster, och det 
svenska språket gavs en förstärkt ställning i administrationen. Även pro
vinsernas sociala struktur försökte man göra mer lik den svenska, så 
långt detta lät sig genomföra.38 

I det följande skall närmre granskas, hur kungamaktens centralise
ringspolitik med dess integrations- och uniformitetssträvanden genom
fördes i Narva och i Ingermanland i allmänhet, vilka förändringar detta 
medförde i stadsförvaltningen och hur förhållandena bland både 
svenskar och tyskar utvecklades. Hur denna politik gestaltades i de bal
tiska provinserna ses mot bakgrunden av kungamaktens allmänna poli
tik gentemot olika nationer i riket. 

Under Karl XI:s regeringstid var Narvas roll i den svenska statens 
ekonomi fortfarande ovärderlig. Huvudmotsättningen mellan de fattiga 
svenskarna och de förmögna tyskarna kvarstod. Men i takt med att 
kungamakten (eller den mycket centraliserade statsmakten) förstärktes, 
valdes i allt större utsträckning andra lösningar på problemen jämfört 
med hur de tidigare regenterna, och i än högre grad förmyndarregering
arna, gått till väga. Dessa centraliseringsåtgärder försökte man att i allo 
förverkliga under senare delen av Karl XI:s regeringstid, d.v.s. under 
enväldet (i Narvas fall snarast kampanjvis 1683-1684). Men många av 
de åtgärder, som genomfördes i Narva under enväldet i mycket koncen-

38 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus", s. 24-25. 
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trerad och fast form, hade faktiskt prövats redan på 1670-talet, vid skilda 
tidpunkter i mindre fast form och genom åtgärder som inte ägde så starkt 
inre samband. Sålunda har jag kommit till uppfattningen, att "Karl XI:s 
första slag vid Narva" - som jag skulle vilja kalla det - utspelades redan 
då, med början år 1673. 

I en rätt allmän, men samtidigt koncentrerad form, presenteras cen
tralregeringens avsikter och kommande åtgärder i Karl XI: s förordning 
ställd till Ingermanlands generalguvernör Jakob Johann Taube 8 septem
ber 1673.39 Generalguvernörens plikter sammanfattas på följande sätt: 

I det öfrige wille I och flijtigst Opsicht hafwa, att i Narfwen Handel och 
Wandel må tilltaga, att dhe fremmande förmedelst gode Ordningar sampt 
Lag och Rättz skaffande till Ryske Handelens fortsättiande mötte lockas 
och animeras, item att Stadzens meddel blifwa rätt administrerade, alla 
tienster så uthdeelta, så att bene meriti ihug kommas, alla godha Ordningar 
Wahl i Acht tagas och observeras. In Summa, att hwadh såsom till wår 
tienst, Landzens cultur och Stadzens Opkomst kan hända, att I dhet medh 
all flijt och Sorgfälligheet drijfwen och fortsättien. 

Alla de kungamaktens åtgärder, som vidtogs på de här framhållna 
huvudområdena, är det inte möjligt att följa i denna studie. T.ex. "Land
zens cultur", som skulle befrämjas, var ett mycket mångtydigt begrepp, 
som kunde innehålla varjehanda ting.40 I dokument rörande Ingerman-
land tycks detta uttryck först och främst gälla jordbruket. Att generalgu
vernören nu påmindes om att upphjälpa jordbruket är naturligtvis bety
delsefullt i sig: Karl XI:s ekonomiska politik karakteriseras också av ett 
intresse för ekonomins agrarsektor, till skillnad från den tidigare mer-
kantilistiska politiken.41 

Men i Narvas fall var handeln viktigast. Stadens betydelse för svenska 
staten på handelsvägen "mellan Göteborg och Nöteborg" kom med tiden 
bara att öka. Om den vikt Narva hade för Sveriges ekonomi och om vil
ken betydelse det hade för statskassan "att locka och animera" främ
mande köpmän till att fortsätta Rysslandshandeln vittnar Karl XI:s reso
lution från 12 juli 1673.42 Det framgår klart, att han för att kunna öka 
handeln var redo att göra, och faktiskt gjorde, eftergifter i de fastlagda 
grundprincipierna i en mycket känslig fråga - statens religionspolitik. 

39 SRA, Livonica II, 662, s. 370-374. Om denna förordnings nationalpolitiska moment se 
nedan. 
40 Se t.ex. N. Runeby, "Barbarei oder Zivilität? Zur Entwicklung einer organisierten Gesell-
schaft in Schweden im 17. Jahrhundert". Europé and Scandinavia, s. 209-210. 
41 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus", s. 21. 
42 SRA, Livonica II, 662, s. 349. 
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Karl XI: s livslånga intresse för religiösa frågor och stöd till den luth
erska kyrkan är kända förhållanden, och i kombination med hans lika väl 
kända förakt för allt främmande,43 skulle man snarare ha väntat sig att 
han skärpt 1655 års religionsstadgas bestämmelser om att anhängare av 
främmande religioner bara fick vistas i Sverige under förutsättning att 
de inte utövade sin religion vare sig offentligt eller i sina hus anställde 
gudstjänster för utomstående. Även i 1672 års kyrkoförfattning förbjöds 
all annan religionsutövning i riket och provinserna. Men nu, och även 
senare, tvang statsintressena fram planer på undantag. Enligt ordalydel
sen i 1673 års förordning: 

Det reformerade Religions exercitium som Burggrefwen förmenar lända 
till indragandet aff förmögna Capitalister sampt Handelens diverterande till 
Narfwen, ähr een Saak, som Kgl. Maj:tt för detta hafwer hafft uthi betänki-
ande, och medh det förderligste tänker att resolvera uthi, hwar effter sedhen 
Staden kan sigh rätta och regulera. I medier tijdh må sådana främmande i 
deras huus hafwa deras Gudztiänst, dock uthan att gifwa androm där aff 
förargelse.44 

Härigenom förklarades religionsfrihet gälla inom vissa rätt snäva grän
ser för alla reformerta kyrkors "förmögna Capitalister" i Narva. Men 
Sveriges krig 1674-1679 föranledde kungamakten att förhålla sig fient
lig mot många reformerta och framkallade ett behov att skilja mellan 
olika reformerta kyrkor i olika stater. Och det kan ifrågasättas om man 
kunde tänka på att t.ex. den kalvinistiska reformerta religionen i fram
tiden fritt skulle kunna utövas efter kungens förordning 25 juni 1675 till 
"troo Undersåtare samtel. Borgmestare och Rådh över hela riket" (här 
hänvisas till Narvas exemplar i Riksarkivet) där det kungjordes och för
ordnades "att General Staterne i Holland hafwa utan nogon der till af 06 
gifwen skähl och orsak förmedelst deras uthgångne och publicerade 
Manifest declarerat emot oB och wårt Rijke uppenbare feijgde och örlog, 
både till Land och Watn, och wij fördenskull äre förorsade wordne, att 
låta taga utj arrest alt dhet gods och egendom, som hoos wåre Under 
såtare innestår, och bem.te General Staternes Undersåtare är tilhörigt". 
Om sådana varor och sådan egendom skulle alla stadsborgare tillfrågas 
vid edsavläggelsen; att dölja eller förtiga det skulle bestraffas.45 

43 A. Florén, S. Dahlgren, J. Lindegren, Kungar och krigare, s. 90,108,122-123,136,143-144. 
44 SRA, Livonica II, 662, s. 349. 
45 SRA, Livonica II, 181.1 förordningens postskriptum, författat av Jonas Klingstedt och daterat 
27 juni s.å., meddelas det att med "Hollenske Undersåtares gods och egendom som skall rann
sakas effter, och tagas utj arrester, förstå wij icke allenast werkeligit gods, utan och effecter, af 
hwadh praetension dee helst hoos wåre Undersåtre hafwa kunna". 
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En sådan rannsakning genomfördes bland Narvas innevånare nästan 
genast efter förordningens ankomst, mellan 12 och 26 juli 1675. Men 
kungen förkunnade 1684 på nytt en liknande religionsfrihet med förbe
håll, och denna gällde då medlemmar av anglikanska kyrkan (se även 
nedan). 

I Narva rörde saken emellertid också statsmaktens och Narvasvensk-
arnas förhållande till de lokala "förmögna Capitalisterna". Jag saknar 
uppgifter om svensk-tyska sammandrabbningar eller några betydande 
tvister mellan de två nationernas församlingar under förmyndarregering
ens tid. Båda församlingarna var åtskilda, och så var också fallet med 
skolorna, även om de arbetade under samma tak. Men det förefaller som 
om förmyndarregeringens likgiltighet inför den tyska privilegierade par-
tikularismen väckte missnöje hos de lokala svenskarna och att den av 
vissa av statsmaktens lokala representanter kunde uppfattas som en fara 
för statens integritet och det svenska väldet över staden. 

Klart och tydligt tycks den dåtida borggreven Johan von Liljendahl, 
som föreslog att religionsfrihet borde införas i Narva, också ha spelat en 
förhållandevis betydande roll i den mycket påtagliga förändringen i 
statsmaktens politik mot det tyska lokal väldet i Narva. Stadens råd kon
staterade 1676, att det var Liljendahls föredragning om läget i Narva, 
som lett till kungens hårda åtgärder mot den tyska stadsledningen (så i 
deras ansökan till kungen, som finns refererad i dennes resolution 10 
augusti 1676, se nedan). 

Dessa åtgärder, som strax ytterligare skall kommenteras, kungjordes i 
ovan nämnda förordningar från 8 september 1673 för Ingermanlands 
generalguvernör Jacob Johan Taube, som den sistnämnde hade att med
dela även borggreven och rådet i Narva. Detta var ett svar på Taubes 
föredrag om Narvarådets och borgerskapets önskemål, "hwilka ibland 
annat angå dheras Ordningar och Politie wäsende". 

Karl XI påminde om Gustav II Adolfs krav till Narvas råd 1617 om 
svenskspråkighet, som "förnimme Wij ännu intet observerat wara" och 
krävde att så snart som nuvarande "Secreterare afgår, att tå een annan 
Swensk Secreterare förordnas i stället igen, som alla Domar och Breef 
som förb.t är på Swenske fattar och expedierar". Också generalguvernö
ren själv påmindes om att statsmaktens ämbetsspråk var svenska: "dhet I 
widh alle dhe Breff som härefter expedieras uthi Gouvernementz Cantz-
lie, dhet ware sigh dhe som gå till OB, som elliest till wåra Collegier och 
andra wåra Betiente, bruken wårt Modersmåhl, eftersom Wij och willie 
att ingen tysk Secreterare widh Gouvernementet hereffter må blifwa 
brukadh, uthan dhen Swenske, som jempte Swenske Bref kan expediera 
dhe breef, som på tyska nödwändigt torde reqvireras". Redan 14 juli 
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1673 avvisade riksrådet f.ö. generalguvernör Taubes begäran att få en 
tysk sekreterare, eftersom "alla civiliserade nationer", som spanjorer 
och fransmän, skötte förvaltningen på sitt eget språk.46 

Utifrån kravet på svenskspråkighet vid handläggningen av rådets 
ämbetsärenden formulerades vidare krav som att: "Så will dhet och af 
dhetta fundament och Privilegiernes innehåldh nödwändigst föllia, att 
Magistraten mötte wara besatt så wähl aff Swenske som Tyske. [.. .1 Wij 
willie och, att ingen må antages till Borgmästare, Rådman eller Cämner 
och slijka Betiäningar, som icke är en Swenske Undersåtare och erken-
ner OB för sin Öfwerheet". Kungen förordnade, att hälften av magistra
ten skulle bestå av tyskar, hälften av svenskar. 

Eftersom många rättssaker ingick i rådets kompetens, följde därav 
helt logiskt också krav på svenskspråkighet inom detta område: "Wedh 
Advocaterne i Narwen, hafwe Wij i lijka måtto giordt dhen förordningh, 
såsom och uthi Stadzens resolutioner expresse befallat, att inga andra 
hereffter skulle antagas och förordnas än dhe som woro Swenske, hwar 
igenom icke allenast alla twister och rättegångar kunna på dhet Swenske 
tungamåhlet föras och drijfwas, uthan och dhe onödige och wijdlyfftige 
Processer, som Tyska Advocaterne sättia wåra Undersåthare uthi, aff-
skaffas, jemwähl wåra Undersåtharne till Nationens Hedher wänies 
widh wårt Swenska Tungamåhl". 

Förordningarnas udd mot de tyska privilegierna och tyskarnas härs
kande ställning i Narvas förvaltning framgår tydligt och klart. I förstone 
kan det synas som att man mycket raskt och resolut trängt bort tyskarna 
och tyskan. Naturligtvis måste de kungliga förordningarna anses som en 
betydlig försvagning av tyskarnas maktinnehav i stadens självstyrelse 
och faktiskt en ytterligare begränsning i deras självstyrelse i sig. Och 
dessa förordningar blev en hörnsten i genomförandet av svenskhetspoli
tiken i Narva under hela Karl XI: s regeringstid och även efteråt, till det 
svenska väldets slut i Narva - men inte den enda hörnstenen (se nedan). 

Förordningarna sammanställdes i en klar centraliseringsanda. Det 
fanns också praktiska centraliseringsbehov, som medförde krav på att 
använda svenska som enhetligt ämbetsspråk i kontakterna med central
regeringen och de centrala förvaltningsorganen i de delar av riket, som 
ansågs mer integrerade i dess ekonomi och försvarssystem. Och det 
inkorporerade Ingermanland vid ryska gränsen var just en sådan pro
vins, som också upptogs i de s.k. rikshushållsplanerna (förutom Inger-

46 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 315. 
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manland omfattades vid början av Karl XI:s regeringstid endast de f.d. 
danska provinserna av dessa planer).47 

Med behovet av ett enhetligt ämbetsspråk kan också kravet på svensk-
språkighet i Narvas rättsväsende förklaras. Redan under Gustav II 
Adolfs tid hade språkproblem uppstått vad gällde korrespondensen mel
lan Rigas magistrat och centralregeringen. Eftersom det var presidentens 
i Svea hovrätt Magnus Brahes svenskspråkiga brev, som föranledde 
Rigas magistrat att klaga över användningen av svenskan, deklarerade 
Brahe i sin resolution 1622 att det inte vore möjligt att förvandla hovrät
ten till en tyskspråkig institution enbart för Rigas skull.48 

Orden i 1673 års förordning om "onödige och wijdlyfftige processer" 
tycks inte enbart tyda på statsledningens försök att likställa de underpri-
vilegerade svenskarna med tyskarna i Narva utan också på att det fanns 
ett behov att få näringarna, först och främst handeln, att fungera ratio
nellare och mer expansivt. Detta förutsatte att man avskaffade vissa 
bromsfaktorer, i detta fall alltför långa rättegångar. Förordningen bör ses 
i samband med en annan kunglig resolution gällande Riga, en minst lika 
viktig stad i Östersjöhandeln som Narva. Resolution gavs 13 april 1675 
på de frågor generalguvernören i provinsen Livland Christer Horn fram
ställt. Bl. a. bestämdes där att, eftersom Rigas "opkompst och wälfärdh 
består mehrendels i Handell och Wandell", skulle generalguvernören se 
till att "dee litigerande Parther" inte må uppehållas och utmattas med 
långsamma rättegångar, "efftersom och Kgl. M:tt här uthi Rijket widh 
deB Kgl. Revision will giöra den förordningh, att dee Rigische Köpmän 
på det deras Handell icke må hindras och studza, hwar gångh effter möj
ligheten förderligst måtte expedieras".49 

Även om det i 1673 års förordning krävdes att man skulle använda 
svenska vid kontakter med centralregeringen och dennas representanter, 
liksom i rättsväsendet och i rådsprotokollen, utfärdades inte något för
bud mot att använda tyska i lokala ämbetsangelägenheter på lokal för
valtningsnivå, och med tanke på Narvas handelsförbindelser var det 
naturligtvis omöjligt att förplikta rådet att föra svenskspråkig korrespon
dens med de tyskspråkiga magistraterna i de baltiska provinserna och 
själva Tyskland. Och trots att förordningen måste betraktas som en bety
dande försvagning av tyskarnas maktinnehav i stadens självstyrelse och 
faktiskt en ytterligare begränsning i deras självstyrelse i sig genom kvo-

47 S. Dahlgren, "Der schwedische Absolutismus", s, 19. 
48 R. Liljedahl, Svensk förvaltning i Livland, s. 100-101; E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistä-
mispolitiikka, s. 317. 
49 SR A, Livonica II, 628. 
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teringen efter nationalitetsprincipen och genom att man reserverade 
även tyskarnas platser i rådet enbart för sådana tyskar, som var svenske 
kungens undersåtar, ställdes det inte något krav på att överlämna de 
högre ämbetsposterna i rådet helt och hållet åt etniska svenskar. 

Att de utomordentligt stränga bestämmelserna inte till fullo tillämpa
des i praktiken, stod helt klart redan på 1670-talet. Den senare praktiska 
tolkningen och tillämpningen av 1673 års förordningar skall ses mot 
bakgrunden av följande in- och utrikespolitiska händelser. Sveriges 
resurskrävande krig 1674-79 och igångsättandet av reduktionen 1680 
tillät inte regeringen att allt för mycket öka de sociala och etniska spän
ningarna och motsättningarna, trots att utvecklingen gick mot ett förstär
kande av centralmakten och en ökad social kontroll. Även i Östersjöpro
vinserna skulle centralregeringen agera med en viss försiktighet efter 
kungamaktens sammanstötning med ridderskapet i provinsen Livland, 
som 1681 avvisade kravet på reduktion. 

Och slutligen var det de verkliga, lokala förhållandena i staden, men 
framför allt statsmaktens egna ekonomiska intressen, som satte gränser 
för detta slags politik och tvang fram att 1673 års förordningar modifie
rades. Det främsta hindret för unifieringssträvandena var de "rika tys
karnas", först och främst köpmännens och deras anhörigas, nyckelställ
ning i stadens näringsliv. Denna ställning skyddades genom privilegier, 
som inte kunde ogiltigförklaras utan att handeln råkade i fara, både ome
delbart, genom Narvas nedgång som handelsstad, och mer långsiktigt 
genom en negativ påverkan på de svenska handelskontakterna i allmänt, 
och därtill skulle det ha väckt oro i andra provinser. Svenskarna tycks ha 
varit en minoritet även i stadsbefolkningen, och det fanns helt enkelt inte 
tillräckligt många kvalificerade svenskar på platsen (förutom ett antal 
tjänstemän i generalguvernementsregeringen) som kunde ersätta tys
karna i lokalförvaltningen. 

I sitt svar till kungen 30 januari 1674 pekade generalguvernör Taube 
på praktiska svårigheter med att förändra rådets sammansättning och att 
införa svenska språket i Narvas lokalstyrelse. Samtidigt avvisade han 
misstankarna om sina sympatier för tyskan vid skötseln av guvernemen-
tets ämbetsärenden med hänvisning till läget i Nyen, som räknades som 
en mer svensk stad. Han meddelade att Narvas stads sekreterare var en 
helt ung person, något över 30 år gammal. Detsamma gällde rådsmed
lemmarna - med undantag av två rådmän var alla andra tillsatta under de 
två senaste åren. Inte heller borgmästarna var till åren komna. 

Taube konstaterade att "innan Secreteraren kunde med Döden afgåå, 
torde een lång tijdh och många Åhr förlöpa, så att denne Eders Kongl: 
Mayitz hälsosamma förordning således än wijdare länge förhalas kunde 
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uthan effect". Därför undrade Taube, om man borde invänta den vakans 
som skulle uppstå när sekreteraren dog eller genast verkställa föränd
ringarna. Det sistnämnda skulle emellertid vara svårgenomförbart, efter
som "alla samptl. i Rådet ähro för knippade med frän- och Swågerskap, 
och deB föruthan ibland dem alla Allenast 2:ne som kunna någon Kund-
skap och erfahrenheet i Sweriges lag hafwa". Det saknades lokala "dug
liga Subjecta", som kunde användas vid genomförandet av förändring
arna i stadsledningen, och "dee Swänska som här wistas Ähro Eders 
Kongl: Mayt:z Betiänte wedh Staten" (som följaktligen inte kunde lägga 
sig i stadens inre angelägenheter). 

Samtidigt påstod Taube, att alla brev och akter, som utfärdats i gene-
ralguvernementskansliet under hans tjänstgöringstid, varit svensksprå
kiga, eftersom den nuvarande sekreteraren där var en svensk, liksom 
också de förra sekreterarna varit, "eij heller förefaller här något som i 
annat tungemåhl der uthur böör expedieras". Med Nyen förhöll det sig 
annorlunda: "Staden Nyen, Hwarest Magistraten ähr Swänsk och altijdh 
ifrån BegynnelBen expedierat deeras saker i wårdt Modersmåhl, nu för 
ongefehr 4 Åhr hafwa antaget een tysk Secreterare som därhoos ähr 
Rådman, Och uthfärdar deras domar, Sententier och breef, emoot lagen 
och privilegierne i Tyska Språket".50 

1673 års förordning grundades på Gustav II Adolfs förordning från 
1617. Jag känner inte till om det var borggreve Liliendahl eller någon av 
kungens rådgivare i Stockholm, som kom på tanken att utnyttja den till 
synes halvt bortglömda förordningen i ett nytt läge. Men det är uppen
bart, att Narvas tyskar fann den juridiska grunden för sina krav på att 
räknas som svenskar i samma förordning som Gustav II Adolf utfärdat 
om ryssarna, vilka genom att de lades "under OB och Swerikes Crohno" 
nu "icke mer för RyBer uthan för Swerikes incorporerede Ledamöter och 
Swenska achtas och hållas skole" och skulle tilldelas den svenska stads
rätten i sin "Handel och Wandel". 

Kanske var detta slags argument en utväg även för kungen, som insåg 
att hans krav från 1673 om svenskspråkighet i Narvas ledning var orea
listiska och ogenomförbara. Men fullt tydligt var det Narvatyskarna, 
som nu plötsligen började betona sin svenskhet. Det var inte fråga om 
deras nationalitet utan om att räknas till svenske kungens undersåtar -
kanske av rädsla att som främmande bli av med privilegierna, eller för 

50 SRA, Livonica II, 181. Narvarådets sekreterareproblem skulle, som senare kommenteras, 
lösas först 1686, och även då genom förflyttningar av några personer till andra ämbetsposter. 
Språket i rådsprotokollen byttes då från tyska till svenska. A. Soom, "Die merkantilistische 
Wirtschaftspolitik", s. 118. 
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att på detta sätt kringgå bestämmelsen om nationell kvotering i rådet. 
Och att det inte var tyskarna som nation som kungamakten försökte 
bekämpa, eller tyskan som språk i sig, framgår av Karl XI:s resolution 
på Narvarådets olika önskemål 10 augusti 1676. Genom detta bekräfta
des Narvaborgarnas privilegier, bland dem rådets rätt att självt välja sina 
nya medlemmar. Angående den "nationella kvoteringen" sägs att: 

10:§. Anbelangende denne puncten, hwar utj Staden sig beklagar, att for
dom Burggrefwen Liliendahl, skall hafwa här utj Rijket emot dheras gam-
ble privilegier och plägseed Vthwerkat att Magistraten dersammastädes 
skulle bestå af Halfparten Tysk, halfparten Swensk Nation, hwar af förorsa-
kadt ähr, att dhe willia uthtyda deBe ord, lijka som skulle dee intet wara 
någre Swänske, uthan Vthländske, der doch dheras förälldrar för 30, 40, ja 
100: Åhr under Cronan Swerige lefwat hafwa; Anhållandes Vnderdånigst 
derföre at åthniuta sådan förklaring här öfwer af Hans Kl: May:tt, att dhe 
som ähr födde utj Kongl: M:tz incorporerade provincier, måtte declareras 
för Swänska, och att Magistraten måtte effterlåtas, att hafwa dheras frija 
wahl till embethen wid Staden, sampt och att hafwa een Tysk Secreterare 
som Protocollen håller, och dhe skrifter expedierar, hwilcka dhe med främ
mande nationer och håfrätten i Dorpt hafwa mötte; Så emedan Hans Kongl. 
May:tt finner dheras underdåhnige ansökiande skiählig; Ty aggrerar Kongl. 
M:t sådant i Nåder, declarerandes dee Personer för Swänska, som dhe och 
ähre, hwilcke dher å orthen födde ähre, effter som och Kongl: May:tt här 
med effterlåter, att Staden må hafwa deras frija wahl, i föllie af dheras 
erhålldne privilegier, sampt och dhet tillstädie, att dhe sig af een Tysk 
Secreterare betiäna, serdeles effter dhe i Dorffts Hoffrätt dheras skriffter på 
Tyska inläggia skole.51 

Förmodligen hade detta kompromissartade beslut också tvingats fram av 
det då rådande krigstillståndet. Det var ganska oroligt också på den 
svenska statens östgräns, och man följde mycket spänt hur den politiska 
situationen förändrades i Ryssland, om vilken svenska legater och han
delsfaktorer rapporterade (ett flertal sådana rapporter kopierades i gene-
ralguvernementsregeringens kansli, innan de skickades vidare till Stock
holm). Man fruktade ett ryskt infall i Ingermanland efter de många mot
gångarna för svenskarna i det pågående kriget. I sitt svar på 
generalguvernör Taubes propositioner uttryckte också Ingermanlands 
adel och landsundersåtar sitt missnöje över ryssarnas "Macchiavel-
lische" beteende, och i Riksarkivet finns bevarat ett "Kriegs und Defen-
sions-Project [welches] von denen hier in Narva liegenden, zu ende 
unterschriebenen Officiren gehorsambst auffgesetzet", sammanställt i 

51 SRA, Livonica II, 186, 
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oktober 1676.52 Så tycks det i viss mån ha varit omedelbart nödvändigt 
för kungamakten att undvika missnöje i Narva, och att samtidigt mani
festera sin överhöghet över alla svenska undersåtar. 

Innehållet i 1676 års resolution kom att upprepas under enväldets 
dagar, när Ingermanlands generalguvernör Jöran Sperling och superin
tendent Johannes Gezelius d.y. hos kungen sökte stöd för sina rent av 
tyskfientliga åtgärder (se nedan). 

Att man småningom gjorde en mer realistisk bedömning av det språk-
ligt-nationella läget i Ingermanland, vittnar också det faktum om, att en 
tysk sekreterare accepterades som helt nödvändig vid generalguverne-
mentsregeringens kansli, och det blev tillåtet för tyskspråkiga undersåtar 
att använda sitt modersmål i korrespondens med centralregeringen, även 
om dessa tyskar innehade högre ämbetsposter i statens lokaladministra
tion. Så skrev t.ex. Merten Schultz (som om sig själv säger, att han allt
sedan ungdomstiden befattat sig mer med krigandet än med böcker och 
kortvarigt förvaltade Ingermanland) 2 januari 1682 ett tyskspråkigt brev 
till kungen, i vilket han framförde, att det vid generalguvernementsre-
geringen fanns ett stort behov av en ämbetsman, som skulle kunna för
valta både civila och militära angelägenheter inom rättsväsendet och i 
tyska kansliet, rannsaka "Criminalia" såväl i Narva som vid andra 
befästningar i Ingermanland och utföra alla "expeditiones", som till
hörde hans ämbete. Han föreslog sin kandidat till detta ämbete och till
bakavisade den av kungen föreslagne, bl.a. då det vore omöjligt att 
avskaffa den tyskspråkiga korrespondensen med magistraterna i Riga, 
Reval, Dorpat och Narva samt med provinsens ridderskap, "där överallt 
det tyska språket är vanligt". I stället behövde man först och främst ett 
"deutsches Subjectum" till detta ämbete, men kungens kandidat var inte 
tillräckligt kunnig i tyska.53 

Även om 1673 års förordning blev en hörnsten för centralregeringens 
"tyskpolitik" i Narva, tillämpades den i praktiken tillsammans med 1676 
års resolution. 

Så slutade Karl XI:s "första slag vid Narva" i realiteten med reträtt. 
Nu gällde det att "belägra Narvas råd". Detta skedde mot bakgrunden av 
kungamaktens mer vittgående och alltmer omfattande planer och åtgär
der för omdaningar i Ingermanland och i de andra Östersjöprovinserna. 
Reduktionskollegiet (den s.k. gamla reduktionen) påbörjade vid mitten 
av 1670-talet en aktiv verksamhet där. Således var 1675-1679 en sär
skild reduktions- och generallantrevisionskommission i Ingermanland 

52 SRA, Livonica II, 182. 
53 SRA, Livonica II, 186. 
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aktivt verksam, från januari 1680 till februari 1681 sysslade kommissio
nen för reduktions- och revisionsverket i Ingermanland med dessa frå
gor. Reduktionskollegiet frågade kungen i början av 1676 om resolution 
på några hittills oavgjorda ärenden (en motsvarande resolution utfärda
des 11 februari s.å.), bland vilka principerna för den påbörjade reduktio
nen i Ingermanland uppräknades. Och i september 1678 uppdrogs åt den 
tidigare kommissionen i Ingermanland att genomföra en revision i pro
vinsen Livland som en förberedelse för att där sätta igång reduktionen.54 

När det stod klart, att det inte gick att göra Narvas råd och rättsvä
sende svenskspråkiga, fortsatte kungamakten med andra, mer tidskrä
vande men realiserbara centraliseringsåtgärder. Det handlade om att i 
stadens förvaltningssystem i större utsträckning införa samma principer 
som i de svenska och finska städerna, att befordra de Narvaborgare som 
visat sig mest kungatrogna genom att försöka få "alla tienster så uth-
deelta att bene meriti ihug kommas" och att med olika förmåner locka 
de mest prominenta lokala tyskarna i kungamaktens tjänst; bl.a. fresta
des de med parallella ämbetsposter i statens lokala förvaltningssystem. 
Parallellerna till Karl XI:s målsättningar och metoder samt till utveck
lingen i Sverige är uppenbara. 

Men även i "personpolitiken" försökte kungen först med direkta 
åtgärder. 8 september 1673, samma dag som Karl XI uttryckte sina 
avsikter angående rådets ämbetsspråk och kvoteringen av rådet, utfär
dade han en förordning ställd till generalguvernör Taube om att befordra 
Berendt Strahlborn till rådsmedlem. 

Om själva förordningen och händelsernas vidare förlopp redogjorde 
Taube till kungen i ett brev i maj 1675, med bilagda avskrifter av kung
ens förordning och Taubes rapport till kungen från 8 november 1674. 
Hela historien är rätt typisk för det dåtida läget i Narvas självstyrelse, 
men också för kungamaktens taktik att bekämpa lokala patricier även 
med hjälp av dessas missnöjda, underställda "med-borgare". I kungens 
förordning sägs att 

Berend Stralborn, underdånigst föredraga låtet, först huru såBom han på 
Cämners Cammaren och Vnder Rätten i Narffwen, een god tijd tiänt haf-
wer, till deB Borgerskapet sedan hafwe uthwaldt honom till Ålderman alt 
uthi det afsehende och på det han effter Kongl: förorning måtte wijda avan
cera och befordrat blifwa, Men beklagar därhoos sig några reeser wara för-
bij gången, och andra till Rådmän med frij heeter beneficier och underhåld, 
försedde, förmenandes sig både för sin tiänst, Hwarföre han intet nutet haf-

54 A. Munthe, Studier i drottning Kristinas och reduktionens historia, s. 129-130, 141, 246, 
416, 419, 420,423,431-433, 447. 
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war, som och för sin giorde försträckning till Cronones tienst, framför 
andre med avancement att försees och med något beneficio accommoderas; 
Ödmiukl. bidiandes att för Ållermanskapet och Accijs förwaltningen Åhrl: 
få niuta 200 D: S: M:tt. Detta hans underdånige desiderium hafwa wij till 
Eder remitterat med nådig willie och befallning, att dähr hans Merita ähre 
sådanne som han föregifwer, att I då wed någon avantie, honom till Råd-
mans-Platz och ställe ähren behielplige.55 

En sådan vakans öppnades med rådman Caspar Po(o)rtens död 1673.56 

Taube meddelade nu rådet kungens förordning. Nu skrev borgmästare 
och råd i sin tur till kungen 18 mars 1675 och framförde att Strahlborn 
vid rådmansval ett antal gånger förts fram som kandidat, men att det all
tid funnits så "tungt vägande skäl" emot honom, att man varit tvungen 
förbigå honom. Borgmästare och råd glömde naturligtvis inte bort att 
påminna kungen om stadens privilegier och 1653 års kungliga resolu
tion om rådets självkompletteringsrätt. 

Till någon öppen konflikt ledde det inte denna gång. Om orsaken till 
detta, men också om sin uppfattning om rådets förhållande till kunga
makten, meddelar Taube i maj 1675: även om tvisterna kring Strahlborn 
genom dennes död förra vintern mist sin aktualitet, kan Taube inför 
kungen inte förtiga sin uppfattning om Narvas råd. I realiteten uppre
pade han generalguvernör Gustav Evertsson Horns karakteristik av Nar
vas patriarkala styrelsesätt från 1655. Taube skrev: "Förtijden här war-
ande Borgemestaren och Rådmän ähro alle med fränd- och Swågerskap 
förbundne, och nähr någre igenom Döden afgå, besättias straxt deras 
ställen igen med andre Swågrar och Mågar, ty dee gifwa deras kiöpwän-
ner sijne Dötrar till Hustrur, och befordra dem så till Rådmän uthan åth-
skilnadt, gåandes der medh andre Ährlige borgare förbij, såBom denne 
Stralborn är wederfahret, hwilcken, där aeequiteten och rättwijsan warit 
observerad, redan den tijden bordt wara Rådman nähr mestedeelen aff 
dee som nu ähro, tiente för poikar och stodo i Gatebodar". Taube påstod, 
att orsaken till att förbigå Strahlborn varit såväl privat avund, som sär
skilt borgmästaren Schwarz hyst emot honom, "såsom och att han war 
uthom deras Swågerlag". Taube spädde på med att det var samma sak 
med rådstugurätten, där "oförfarne ynglingar ähro gamble Borgare och 
af bätre förstånd, föredragen". 

Det vore önskvärt att man verkställde den kungliga förordningen från 
8 september 1673 om att halva rådet skulle bestå av svenskar. Men med 

55 SRA, Livonica II, 181. 
56 D.-G. Erpenbeck, "Narvas Rat in schwedischer Zeit (1581-1704)". Ostdeutsche Familien-
kunde. Heft 2/1985, s. 367. 
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de nuvarande rådmännen hade man inget hopp om en sådan ordning, "ty 
för een Swänsk ähro dee räddare i det fallet, än alt ondt". Om man i 
sådana fall (som Strahlborns) skulle försöka få fram en rättvis lösning, 
komme rådmanen att besvära sig över ingrepp i deras privilegier. Taube 
tillfogade förbittrat, att när det handlade om att se till den egna nyttan 
och sinsemellan dela "de Stoora beneficier" som kungen förunnat staden 
till dennes tillväxt, "där till ähre dee gode herrar snälle och kloge nog, 
Män förefaller aller så ringa ting som länder till Eders Kongl: May:ts 
tiänst och nytta, hwaruthinnan deras handräckning kunde behöfwas och 
anmodas, det går swårt, då fattas intet endskyldningar och undanflych-
ter". 

Efter 1676 års kompromissartade förordning och bekräftelsen på Nar-
vas privilegier tycks kungen inte mer ha försökt att direkt tvinga igenom 
några av sina kandidater till rådsmedlemmar utan nöjt sig med rätten att 
ge sin bekräftelse på att de av rådet utvalda personerna fått sitt ämbete. 
Nu försökte kungen att få ledande rådsmedlemmar på sin sida genom att 
tilldela dem ämbetsposter i statens lokaladministration. Redan 19 april 
1676 utnämndes Narvas justitieborgmästare Johann Christoph Schwarz 
till häradshövding i Ivangorods och Jamo län.57 Borgmästare Jiirgen 
Tunder utnämndes 1676 till borggreve i Narva och adlades 1678 Tun-
derfeld.58 

Samtidigt integrerades Narvas råd allt mer i det enhetliga stadsförvalt
ningssystem, som gällde för Sverige och Finland, med motsvarande för
ändringar i rådets organisation. Trots att några kungliga borgmästare 
inte utnämndes i Narva under Karl XI:s regeringstid, förstärktes den 
kollegieprincip i rådets verksamhet, som införts på 1640-talet, varvid de 
svenska förebilderna betonades. När Narvas råd 10 maj 1677 fördelade 
ämbetsuppgifterna mellan rådsmedlemmarna, underströk den ovan
nämnde borgmästare Schwarz i polemik huruvida justitieborgmästare-
ämbetet skulle vara evigt eller växla, att en växling skulle stå i motsätt
ning till den "stockholmska ordningen", efter vilken man i Narva hittills 
rättat sig vid fördelningen av ämbetsposterna, och han framförde beho
vet av att utarbeta ämbetsinstruktioner för rådets olika kollegier. Även 
om rådet inte godkände hans förslag i fråga om justitieborgmästaren och 
inte fattade några beslut om ämbetsinstruktioner, upprättades vid denna 

57 SR A, Livonica II, 206. Efter reduktionsbeslutet skrev han 23 december 1680 till kungen och 
uttryckte sitt bekymmer över att riksdagen fattat beslut om att sådana dubbeltjänster måtte 
avskaffas. 
58 D.-G. Erpenbeck, "Die Biirgermeister Narvas im 17. Jahrhundert". Ostdeutsche Familien-
kunde, Heft 3/1983, s. 83. 
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session ett kommerskollegium (Commercien Cammer) med borggreven 
som ordförande.59 

Stadens inkomster, därmed också utbetalningen av rådmännens och 
stadstjänstemännens löner, var i mycket beroende av kungamaktens väl
vilja i fråga om olika handelsprivilegier och skattelindringar. Detta möj
liggjorde för statsmakten att utöka sin kontroll över hur rådet dispone
rade över stadskassan, trots att rådet motsatte sig ett sådant intrång och 
förmodligen hade sina tungt vägande skäl därtill. Så meddelade Taube 
16 februari 1674 Karl XI, att enligt kunglig resolution av 18 december 
1673 skulle han tillsammans med borggreven vidta en revision av rådets 
räkningar, eftersom rådet ansökt hos kungen om att inte behöva betala 
portoriet under de två nästföljande åren och att kungen velat få kunskap 
om hur rådet använt de pengar som tilldelats staden genom tidigare 
skattelindringar. Rådet påstod, att de pengar som sparats genom accis-
och portoriefrihet under 13 tidigare år, använts till "usus publicos", men 
vägrade presentera sina räkningar på Narvas slott. Taube uttryckte nu sin 
misstanke att största delen av pengarna delats mellan rådsmedlemmarna. 
Han var även mycket missnöjd med att borgarna nyligen vägrat härbär
gera ett antal officerare, trots att staden åtnjöt skattefrihet för sina lant
gods, "och Borgerskapet inthet utgiordt någon rättigheet till Eders 
Kongl: May:t och Cronan nu öfwer 30 Års tijdh" samt att staden allt
sedan 1666 fick en del licentinkomster som kompensation för officerar
nas inkvartering.60 

Även näste generalguvernör Gustaf Adam Banér uttryckte 1678 sina 
misstankar och rekommenderade att kungen skulle återkalla den frihet 
från portorium, som tillerkänts Narva för att bygga upp staden, "effter 
dedh mäst anwändes till Burggraffwens [f.d. borgmästare Tunder(feld)] 
sampt Borgmästare och Rådz lux och öffwerflödigheet, och staden litet 
eller intet der af förbättrat ähr".61 

Men eftersom rådsmedlemmarnas och stadens ämbets- och tjänste
mäns löner betaides "uthaff de Medell, som uthaf 06 och Cronan till 
Staden förundt ähre" (så enligt Karl XI 1677 till Narvas råd62), ålåg det 
kungen att bekräfta "Stadt-Estat", d.v.s. vad som motsvarade lönelistan. 
Både utvidgningen av statens maktområde och ökningen i statens eko
nomiska möjligheter återspeglas i sådana stater för Narva. När det upp
tas 18 tjänster på den lönelista rådet presenterade för kungen för god-

59 SRA, Livonica II, 206. 
60 SRA, Livonica II, 181. 
61 SRA, Livonica II, 185. 
62 SRA, Livonica II, 663. 
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kännande 16 januari 1677,63 innehöll "Narfwens Stadz Stat", som 
Karl XII bekräftade 14 november 1698, mer än 80 tjänster (nu fanns 
också de svenska, tyska och finska kyrko- och skolbetjänte bland 
dessa).64 Att Narvas råd självt var intresserat av detta slags "finansiella 
samarbete" med statsmakten, framgår av dess ansökan 23 december 
1680 om att få häradshövdingstjänsterna i de två närmsta länen "unserm 
Rathstuhl beständig beyzulegen" och lönetillägg till de "literatis" bland 
de rådsmedlemmar, som inte fick några inkomster från handelsverksam
heten.65 

Kanske tyckte rådet att det vore nyttigt för kontakterna med kunga
makten att i rådet ha också en och annan svensk medlem. I alla händel
ser valdes 1682 till ny rådman Bengt Elfvendahl, som om sig själv skri
ver till kungen: "huru som i Eders Kongl. Maj:tts tiänst iag i 13 åhrs tijd 
för Translator opwachtat, först uti 3 åhr i Rewal, och sedan med General 
Gouvernementet i Liefland i 9 åhr; hafwer och där brede wed måst 
betiäna wed Ambassaden utj Muscou anno 1673, och sedan med legatio-
nerne på gräntzen ifrån åhr 1675 alt här till Continuerligen". 

Han ansökte 11 juli 1682 hos kungen om avsked från translatorstjäns-
ten p.g.a. att han valts till rådman, och fick sin begäran beviljad med för
behållet: "dock att han, när så behöfdes, funnes warde reedo till Kongl. 
M:tz tienst med translaterande i Ryske Språket, huilket Kongl. M:t på 
slijke händelB wille med Nåder ihågkomma".66 

Trots mycket resoluta deklarationer under 1670-talets första hälft var 
kungamakten under årtiondets senare hälft tvungen att sluta en kompro
miss med det lokala tyska överskiktet, även om detta i viss mening 
skedde på kungamaktens villkor. Det tyska borgerskapets särställning 
garanterades ånyo genom att privilegierna bekräftades; rådet kunde 
utöva sin makt på sitt traditionella maktområde på samma sätt som förr. 
Men samtidigt drogs denna maktsfär i sin helhet närmre kungamakten, 
och unifieringen, kungamaktens övervakning av rådets verksamhet för
stärktes. Ett unifieringstecken i sig var att de lokala tyskarna förklarades 
som "svenskar" - som jämbördiga med kungens övriga undersåtar. 

Nu fanns det två slags svenskar av högre stånd i Narva: "svenska 
svenskar" och "tyska svenskar". Men därigenom förändrades ingenting i 
rådets omedelbara maktsfär, i motsättningen mellan de "fattiga svensk
arna" och de "rika tyskarna", och efter det att borgerskapets privilegier 

63 SRA, Livonica II, 206. 
64 SRA, Livonica II, 360. 
65 SRA, Livonica II, 206. 
66 Ibid. 
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bekräftats med tanke på "stadzens opkomst" kunde kungamakten inte 
förändra de verkliga maktförhållandena i staden genom administrativa 
åtgärder. I detta hänseende stod svenskarna som "enskilda individer" 
mot en mäktig tysk korporation. 

Om kungamakten underströk förhållandet "överhet-undersåtar" i sina 
förordningar om svenskan och svenskheten (så Gustav II Adolf 1617, 
även Karl XI 1673), kom i kontakt- och konfliktområden av Narvas typ 
det nationalistiska (eller chauvinistiska) som begreppet "svenska natio
nen" innehöll att framhävdas av överskiktet bland Narvas svenskar i den 
lokala maktkampen. Naturligtvis väckte förordningarnas ord om "Natio
nens ära" och "vårt modersmål" o.s.v. en mycket välkommen genklang 
och användes i överensstämmelse med kungamaktens framhävande av 
allt svenskt. Så försågs t.ex. Nils Steenman med superintendentens och 
konsistoriets lovordande rekommendationer, när han efter sin kortvariga 
förvaltning av konsistorienotarie-, prediko- och skollärareämbetena 
1680 återvände till Sverige. Han karakteriserades som "Ärbart beläsen, 
exemplarisk uti lefwerne och liuflig uti umgänge, sampt meriterat för 
arbete och kärleeke emot wårt Käre Fäderneslandh".67 

Även om de lokala svenskarna (i varje fall deras ledare) visade sin 
lojalitet mot kungen, tycks de ha varit av den meningen, att det enda 
område där det var möjligt att uppnå jämställdhet med de lokala tys
karna, var kyrkan. Till skillnad från de borgerliga näringarna fanns inom 
denna en legaliserad, svensk organisation - svenska församlingen, och 
formellt var Narvas svenska och tyska församlingar jämbördiga. 
Svenska församlingen som en del av svenska statskyrkan befann sig i 
viss mening dock i ett fördelaktigare läge; och det föll på kungen att 
utnämna superintendenter. 

På kyrkoväsendets område var det för kungamakten likaså lättare att 
understödja de lokala svenskarna, som uppfattades som centraliserings
politikens naturliga hantlangare. Det tyska lokala överskiktet kunde inte 
så enkelt tillbakavisa kraven på att svenskarna skulle ha samma möjlig
heter till religiös uppfostran som tyskarna, och det var inte möjligt för 
tyskarna att utan vidare träda den svenska församlingens intressen för 
när, eftersom svenska statskyrkans och själva kungamaktens auktoritet 
stod bakom denna. 

Naturligtvis handlade det för Narvas svenskar inte så mycket om jäm
ställdhet inför Vår Herre, utan om likhet på jorden, i själva Narva. Det 
tycks inte vara någon tillfällighet, att de svenska kyrkoherdarna och för
samlingarna nu, efter statsmaktens kompromiss 1676 med det tyska 

67 SRA, Livonica II, 202. 
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överskiktet i de världsliga angelägenheterna, börjar framträda som allt
mer krävande i jämställdhetsfrågorna. Det började med samma allmänna 
klagomål om kränkanden och diskrimineringar som under seklets första 
hälft. Omkring 1678 avfattades det ingermanländska prästerskapets 
"Quereler och Desideria" som "P.(raepositus) och P.(astor) Iwang.(oro-
densis)" Justus Albogius överlämnade till centralregeringen. Man 
begärde, "Att dhen Swenska Nationen, Swenske Domkyrkien i Narwa, 
medh dess Organist sampt Scholae Betiente och GoBar, ej måtte disjuste-
ras, som dehls skedt är" och "At dhen Swenske och Tyske Scholen måtte 
Conjugeras, så att Rector Scholae är, effter förre wahnligheeten, Een 
Swensk, Conrector Scholae en Tysk: Men Collegae äro halfparten 
Swenske och halfparten Tyske".68 

När det 1678 blev aktuellt att välja ny superintendent över Ingerman-
land, ansökte generalguvernör Jacob Johan Taube 18 februari s.å. hos 
kungen om att denne måtte utse en svensk till detta ämbete "för Nationens 
ära, och den svenska församlingens uppkomst". Han motiverade det också 
med superintendentens övervakarefunktion: en svensk kunde "med res
pekt och dignitet" få till stånd jämställdhet mellan pastorerna och uppe
hålla den i kraft av sitt ämbete - särskilt mellan de tyska pastorerna, som 
tydligen hade tvister sinsemellan. Taube förmodade, att den tyska för
samlingens pastor Herbertus Ulrich skulle kunna utses till superinten
dent, och avvisade hans kandidatur p.g.a. de andra pastorernas missnöje 
med honom, och då han var okunnig i "landets språk", d.v.s. finska. Han 
föreslog professorn vid Åbo akademi Petter Bång, som också hade den 
svenska församlingens i Narva stöd. Det ställdes även ett ultimativt krav 
från församlingens sida: om Bång inte bleve ny superintendent, skulle 
de komma att ansöka om att Narva överfördes till Viborgs stift. 

Bång utsågs till superintendent och överlämnade hösten 1680 till 
kungen sina "gravamina och desideria". Bl.a. ansökte han om att den 
svenske pastorns, konsistorieledamöternas och skollärarnas löner måtte 
likställas med tyskarnas. Han klagade över att tyskarna, som förvaltade 
stadskassan, vägrade att använda stadens gemensamma pengar för den 
svenska skolan. Han begärde att den svenska och tyska skolstaten skulle 
jämkas. Kungen skulle avskaffa den stränga skillnaden mellan tyska och 

68 Ibid. Dokumentet är odaterat, men av de fem undertecknade pastorerna inträdde en, Petrus 
Carstenius i Nyen, i sitt ämbete 1676, och en - Georg Schroderus i Moloskowitz - dog för
modligen 1678. Aktstycket saknar superintendent Ericus Johannis Albogius' underskrift, 
vilken avled i början av 1678; näste superintendent tillträdde sitt ämbete i Narva 1679. K. 
Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 145, 170, 273. C. Öhlander (Om den svenska 
kyrkoreformationen, s. 66) daterar dokumentet till 1679. På originalet i Riksarkivet finns en 
vilseledande anteckning, skriven med blyertspenna "Före 1673". 
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svenska skolor både i Nyen och Narva, så att båda nationernas skolgos
sar kunde vistas i varandras skolor en eller ett par timmar om dagen för 
språkets skull. Vidare skulle skolavgifterna inte höjas, så att även de fat
tiga föräldrarna kunde välja mellan de båda skolorna. Han krävde även 
att det skolrum skulle återlämnas, som tyska skolan tagit från svensk
arna och klagade över att tyskarna varje år använde stora pengar av "de 
kungliga medlen" till sina kyrkor och sin skola, med hänvisning till att 
de under många år inte givit något till "svenskarnas kristendom" och 
deras barns undervisning. Alltså var läget helt motsatt i förhållande till 
de föregående kungarnas planer och bestämmelser och även i förhål
lande till Karl XI:s egen resolution från 1673.69 

Eftersom åren 1680-82 innebar den slutgiltiga utformningen av 
enväldet och reduktionens igångsättande, riktade kungamakten först 
1683 åter större uppmärksamhet mot förhållandena i Ingermanland och 
Narva. Det tycks som om kungen dessförinnan inte velat ta ställning mot 
Narvas tyskar, något som kunnat öka spänningen i de nationella relatio
nerna i det militärt och politiskt mycket känsliga Narva och i statsmakt
ens relationer till balttyskarna i allmänhet, med tanke på konflikten med 
ridderskapet i provinsen Livland 1681. Den andra orsaken kan ha varit 
Karl XI:s allmänna ämbetspolitik: att få lokala problem uppklarade av 
lokala kungliga ämbetsmän. Så hänvisas i den kungliga remissen till 
Ingermanlands generalguvernör 8 juli 1681 gällande de av Bång fram
lagda problemen till "Myckenheeten aff andra OB åliggande ährender" 
som orsak till att den kungliga resolutionen fördröjdes. Kungen krävde 
också ytterligare information från generalguvernören. Men: 

haffwe Wij alle deBe Saakerne till Eders skärskod- och öffwerläggiande i 
Nåder welat remittera, med anhångd Ordre, att I effter noga därom inhämp-
tad information allt hwad af Eder sielff å Embetes wägnar däruthinnan stå år 
till att rätta och boota, ofördröyeligen, och uthan upskoff må wärkstäilt 
blifwa, eenkannerligen hwad om det stoore Owäsendet klagas, att Landet 
med grofwa Syndare, som för deras Brott intet straffade och näpste blifwa, 
upfylt warder, så och det meen och förfångh som Kyrckio- och Skole .vä
sendet där å Orten på hwariehanda sätt berättas att lijda.70 

Detta var en klar manifestation av det religiösa intresse och den religiösa 
iver som kännetecknat Karl XI allt sedan unga år71, men troligen betrak-

69 A. Simolin, Petrus Bång. Biografisk studie. Helsingfors 1912, s. 65-67, 188-195 (Finska 
Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar. X). 
70 SRA, Livonica II, 662, s. 498-499. 
71 A. Florén, S. Dahlgren, J. Lindegren, Kungar och krigare, Stockholm 1992 s. 90,136,143-144. 
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tade han också ett snabbt avgörande i frågan om konflikterna mellan 
svenskarna och tyskarna som nödvändigt. 

"Det andra slaget" 
- Svenskhetskampanjen 1683-84 och dess följder 
Vad som förbereddes genom olika små åtgärder under 1670-talet, kom 
till uttryck i mycket koncentrerad form under 1680-talets första hälft. 
Det behöver inte understrykas, att förändringarna i de ekonomiska för
hållandena genom reduktionen var den viktigaste förutsättningen för att 
förverkliga kungamaktens planer på samhällslivets övriga områden, 
med centraliseringen som huvudmålsättning i politiken gentemot Öster
sjöprovinserna. Detta resoluta genomförande av centraliseringspolitiken 
startade kungamakten i den mest integrerade och unifierade bland Öster
sjöprovinserna - Ingermanland, som blev ett slags övningsfält för kunga
maktens senare centraliseringskampanjer i de baltiska provinserna. 
Genomtvingandet av centraliseringsåtgärderna, bland dem "svenskhets
politiken", i Narva. Vad jag vill kalla "Karl XI:s andra slag vid Narva" 
var en viktig beståndsdel däri. 

Kungamakten och statskyrkan verkade tillsammans för att driva ige
nom kungens vilja. Energiska och raska förändringar krävde också ener
giska och vid behov även hänsynslösa verkställare. Hela provinspoliti
ken kom med reduktionens och enväldets införande att förändras i grun
den, och det är avslöjande, att både Ingermanland och provinsen Livland 
på 1680-talet försågs med sådana speciellt effektiva huvudadministratö
rer på både de andliga och de världsliga förvaltningsområdena. 

I Ingermanland och provinsen Livland, som alltså båda under 
svensktiden betraktades som erövrade provinser, och där statsmakten 
ägde stora befogenheter, blev det tal om mycket resoluta åtgärder för att 
bryta det lokala motståndet mot kungamaktens centraliserings-, integre
rings- och unifieringsåtgärder. I Livland handlade det om att bryta den 
balttyska adelns motstånd mot reduktionen (som bekant resulterade 
kungamaktens motsvarande aktioner bl.a. i Johann Reinhold Patkuls 
"högförräderi", men å andra sidan i ett reellt upphävande av livegenska
pen och grundläggningen av den estniska och lettiska folkskolan). Här 
verkställdes den kyrkliga förnyelsen av generalsuperintendenten Johann 
Fischer (i ämbetet från 1673 i provinsens Lettlandsdel, från 1675 över
kyrkoherde över hela provinsen), och de världsliga reformerna från 
1680-talets senare hälft av generalguvernören Jakob Johann Hastfer. 

I Ingermanland var huvudproblemet att aktivera konverteringen av 
den ortodoxa befolkningen samt att kämpa ned Narvarådets och borger-
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skåpets partikularistiska tendenser, och därmed att fullständigt integrera 
dem i det statliga ekonomiska och sociala systemet. Till denna provins 
sändes som enväldets lokale förkämpe superintendent Johan Gezelius 
d.y. (i detta ämbete 1681-1689) och guvernör Jöran Sperling (1683— 
1691, generalguvernör från 1687). Samtidigt är det talande, att sådana 
energiska administratörer inte tillsattes i Estland på 1680-talet, vilket 
berodde på provinsens annorlunda ställning i förhållande till statsmak
ten p.g.a. den frivilliga övergången och de därvid erhållna rättigheterna 
samt adelns avsevärt mindre motstånd mot reduktionen. 

De första åren efter reduktionens införande i Sverige medförde inga 
större förändringar i Narva. Kort före sin utnämning till ämbetet i Inger-
manland lämnade Gezelius till centralregeringen sina postulat för den 
blivande ämbetsinstruktionen. Förutom önskemål om förbättringar i 
kyrko- och skolväsendet begärde han en kunglig order till generalguver
nören om bistånd i arbetet.72 Bland andra förslag han ställde kan nämnas 
att han 1681 och de nästföljande åren ansökte hos kungen om förbätt
ringar i det svenska skolväsendet, bl.a. om nyanställning av en teologi
lektor, men nu i Nyens skola.73 

I det i Riksarkivet befintliga anonyma och odaterade betänkandet har 
någon tillfogat att det rör sig om ett av Gezelius kring 1682 författat akt
stycke74, som tycks ha sammanställts som en genklang av de av P. Bång 
framförda besvären. I detta dokument redogörs för brister i Narvas 
kyrko- och skolväsende samt i konversionsarbetet, förutom olika önske
mål och förbättringsförslag. Säkert är att liknande önskemål senare upp
repades av Gezelius i mycket starkare form, och många av de åtgärder, 
som här rekommenderades, genomfördes också under enväldet. 

Det konstateras i skrivelsen att två parallellt gällande kyrkoordningar 
"uthi den lilla staden Narva" ledde till mycken förvirring, och man anser 
det nödvändigt att förplikta båda församlingarna att rätta sig efter den 
ena av dem - antingen den tyska eller den svenska kyrkoordningen. Det 
klagas över fattigdomen i Narvas domkyrka, som kungen borde avhjälpa 
"Medan Domkyrkian är H K M:tz egen Kyrkia, som Guarnizonen och 
betienta nyttia". Men det vore lika nödvändigt att i staden återuppbygga 
den finska träkyrka för garnisonen, som brann ned 1659, eftersom finska 
gudstjänster för garnisonen hölls i domkyrkan. Kyrkbänkarna där 

72 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 89. 
73 C. Öhlander, Om den svenska kyrkoreformationen, s. 185-187.1 Narva var tjänsten indragen 
1660-62 och 1671-83, och lönen "besparades" 1663. K. Väänänen, Herdaminne för Ingerman-
land, s. 125. 
74 SRA, Livonica II, 644. 
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behövde dessutom årligen repareras, eftersom de "illa medfahres, sön
derbrytas och rifuas" av soldaterna, "Hwarföre wore Magistratn så 
mycket mehra skyilig något Åhrligen till deB bygnat at gifua och skaffa 
den Finska Kyrkio platzen igen till Domkyrkian eller obligeras till at 
byggia en Finsk Kyrkia derpå igen". 

Verkligheten var att, när stadens finska kyrka behövde rivas i sam
band med de stora fortifikationsarbetena på 1680-talet, Karl XI 6 febru
ari 1683 förordnade att bygga upp en ny kyrka med hänvisning till ett 
stort antal finnar (d.v.s. finskspråkiga) i Narva: "och wij dheremoot för 
Guarnisonen så wähl som det finske borgerskapet och tienste folket 
högstnödigst erachte, att een annan kyrckia i dhen föras ställe uthi den 
nye Staden till Gudztiensternas idkande åter förderligast må warda upp-
bygd"75 (observera var finnarna av statsmakten placeras in vad beträffar 
vikt och betydelse). Erik Dahlberg ritade planen till en statlig stenkyrka, 
för vars byggande kollekter upptogs i hela riket, och Karl XI donerade 
själv en större summa pengar. Men bygget inställdes 1686: alla tillgäng
liga medel behövdes för att bygga befästningar.76 

I det anonyma betänkandet klagas över svenskarnas och tyskarnas 
ringa likställdhet i kyrko- och skolväsendet och förändringar önskas där
vidlag. Det konstateras, att den "Swenske Kyrkio är fattig, och behöfuer 
mehr hielp, än de andre Kyrckior, som hafua deras stora littiande och 
förmögna församblingar", och orsaken till detta vore den tyska magi
stratens och församlingens själviska agerande, vars följder nu borde kor
rigeras. Det anses vara "mycket efftertänkeligit", att ehuru Narva är en 
svensk stad, så njuter svenskarna där på inget sätt av de donationer, som 
kungarna givit "till publique werckz underhållande". Det hade byggts 
vackra stenhus åt tyska pastorer samt andra tyska kyrko- och skolbe-
tjänte, dessa fick ansenliga löner och andra inkomster, "der aff de må 
wäll och äre herrar; Men de Swenska Kyrkio- och Skohle betiente hafua 
huarcken nuuS eller födo, äre tiggiare och förachtade Swenska nationen 
till föracht". För att undvika att svenska kyrkan och skolan fullständigt 
skulle gå under isen, måste hälften av de inkomster, som donerats och 
testamenterats till kyrkor och skolor i Narva, tilldelas den svenska kyr
kan "eller K.M:t med något annat i deB stelle Kyrkian beneficera wille". 

Rådet borde också se till att den tyska kyrkans kyrkogård delades med 
svenskarna, eller så finge man skaffa en ny åt svenskarna, av samma 
storlek som tyskarnas. Också i skolfrågorna krävdes det "een lijkheet", 
på det att svenska och tyska skolan måtte återförenas, och därutöver 

75 SRA, Livonica II, 663. 
76 S. Karling, Narva, s. 304, 307-308. 
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skulle rådet till svenska skolan återlämna det rum som fråntagits denna. 
Rådet skulle förbättra även situationen för den finske pastorn, som var 
"een wacker och hederlig man". Så är det "illa, att de honom och ämbe
tet så förringa och förklena, som doch mehra arbetar och mindre fåår". 

Men som ett conditio sine qua non framhålls det i "betänkiandes" 
sista punkt att den målmedvetna svenskhetspolitikens genomförande 
vore högst nödvändig, så att Narva skulle kunna bli en svensk stad -
något som Narvas svenskar gjort sig förtjänta av och som vore av 
yttersta vikt för hela svenska väldet i området: 

37. När det sidsta Ryska Krijget inföll, drogo de bort, som Staden regerade 
och förmögna woro till Lybeck, med all deras HuuBhåld, Men de få 
Swenske och gemena mannen, blefue qwara, till at uthstå och förfechta, 
huadh som henda kunde, såBom dåwarande Gen: Gouvern: H. E. Herr 
Christer Horns utförlige relationer, nogsampt attestera, Kan altså der af 
sees och märckias, huilcka giäster eller egna ähre; Orten är een grentz ort, 
Wij aldrig säkre på freden, Skulle åther henda den olyckeligheten, Så läto 
de deras giäster wäll blifua qwara; Skall den wara een Swänsk Stadh, och 
Nationen intet förachtat, den Swenska Kyrckian och Scholan, som til Gudz 
ähra, äre opbygde och inrättade icke gå under och förfalla, rriiBförstånd för
tagit, och inbördes sämmio opprättas och bestånd hafua, måste publique 
wärck befordras; Hwar till det endeste och rätta medhlet är, Om Hans 
Saligh K: M:tz Konung Gustavi Adolphi Resolution, som seder mehro af 
wår nu Regerande nådigste Konung förnyiat och Confirmerat är, som lyda, 
at halfva Rådet med Secret: skole wara Swenska män, och der föras ett 
Swenskt protocol, blifua stelde i execution, derigenom kunne och många 
Swenska Borgare sig der nedersättia till Ortens sa mycket större säkerheet. 

Härav framgår att den absoluta statens väsen och målsättningar, som 
genomfördes med centraliserande åtgärder, tvang kyrkans män att ta 
militära hänsyn och tänka på säkerhetssynpunkter, samtidigt som stats
maktens högsta lokala civila och militära myndigheter med guvernören 
eller generalguvernören i spetsen var tvungna att bl.a. ta hand om de 
lokala svenskarnas kyrko- och skolväsende i försöken att utöka den 
svenska befolkningen i sådana orter som ansågs viktiga för försvaret av 
det svenska imperiet. En sådan svenskhetspolitik lancerades av kunga
makten själv. Naturligtvis skulle svenskhetspolitikens genomförande 
leda till kontroverser med Narvas privilegierade tyskar med den korpo-
rativa organisation och det patriarkal-oligarkiska styrelsesätt dessa hade, 
vilket ur statsmaktens synpunkt var ett hinder för centraliseringspoliti
ken. 

Men från ett Stockholmsperspektiv var det lika viktigt att förutom att 
stärka den svenska statsmaktens kontroll över den tyska lokalförvalt-
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ningen i Narva också se till att det ekonomiska systemet fungerade nor
malt. Därför vore det självmotsägande att nedkämpa tyskarna, trots att 
de förväntades anpassa sig till de samhälleliga normer som etablerats av 
den svenska kungamakten och att de skulle uppleva sig som tysksprå
kiga svenska undersåtar. Som framgår av den följande händelseutveck
lingen, var det för kungamakten möjligt att jämställa de lokala svensk
arna med tyskarna, men inte mer. Det var inte ett svenskarnas herravälde 
man försökte etablera (vilket måste anses som en orealistisk målsättning 
i sig), utan svenske kungens överhöghet skulle internaliseras hos det 
lokala tyska borgerskapet i Narva. Och även om kungamakten försökte 
sätta centraliseringspolitikens trognaste och ivrigaste verkställare som 
ledare för statens lokaladministration, handlade det om att förhindra att 
dessa begick övergrepp i bortträngandet av tyskarna, något som förekom 
i den lokala maktkampen. Därmed kunde kungamakten också framställa 
sig som en objektiv, opartisk överhöghet, som också beskyddade sina 
tyska undersåtars rättigheter och skipade rättvisa. 

Efter den för kungamakten så betydelsefulla riksdagen 1682 märks en 
tydlig tonförändring i statsmaktens politik gentemot tyskarna i Narva. 
Den nye guvernören Jöran Sperling tycks redan förut ha utarbetat en hel 
rad tyskfientliga åtgärder, utgående från den absoluta kungamaktens 
svenskhetsprogram. Vissa praktiska försvenskningserfarenheter torde 
han ha förvärvat sig under sin guvernörstid i Skåne 1677-1679. Antagli
gen var Sperlings viktigaste orienteringskälla Johannes Gezelius d.y., 
som under riksdagen vistades i Stockholm. Sperling författade 3 maj 
1683 ett "Aller Vnderdånigste Memorial Vppå några ährender angående 
dhet Narfwiske Gouvernementet, Hwar Vppå Eders Kongl. May:tz 
Allernådigste Swar [...] begiäras".77 Angående Narva sägs där att det i 
längden torde vara "praeiudicerligt" för kungamaktens intressen samt för 
"Swenske Nationen" att helt och hållet sätta samman Narvas magistrat 
av "fremmande", eftersom magistraten, "som i det mäste består af 
Lubiske infödde", efterhand försökt skapa sig en maktställning i kyrk
liga och världsliga angelägenheter, som vore skadlig för det allmänna 
bästa och innebure ett förtryck av svenskarna. Därför borde kungen "eff-
ter sakens befinnande och nogare öfwerläggiande" utfärda en förordning 
om nödvändiga förändringar. 

Det tog för kungen inte alltför lång tid att noggrannare överlägga om 
de förändringar, som skulle genomföras i Narvas "Geistlige saker". 
Redan 4 maj 1683 föreskrev kungen Sperling att lösa alla problem vad 
gällde kyrkans välgång, "Justiciens handhafwande, den Swenske Natio-

77 SR A, Livonica II, 186. 
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nens bijbehållande wid dhess tillbörlige Heeder och Förmåhner".781 sin 
"Kongl. Majestäts nådiga resolution på någre af superintend. i Narfwa, 
Doct. Joh. Gezelio den yngre andragne och af samptel. Presterskapet, 
som till Rijcksdagen a. 1682 och 1683 sig infunnet" 4 maj 1683 
uttryckte kungen sitt gillande av att en god del av de av Bång anförda 
problemen avgjorts, men ansåg att de båda sista guvernörernas korta 
livstid var orsaken till att allt ännu inte kunnat avhjälpas.79 Sperling för
sågs nu med mycket klara kungliga förordningar och förklaringar om 
olika problem. Antagligen hade Gezelius sammanställt ett underlag för 
resolutionen. Enligt kungens resolution skulle ett av svenskarnas och 
tyskarnas tvisteämnen - kyrkoordningen - lösas på centralistisk väg. 
Det fastslogs nämligen, att den nya kyrkoordningen, som nu utarbeta
des, skulle ratificeras av kungen och sedan tjäna som regel och rätte
snöre i alla församlingar över hela riket innefattande de underlydande 
provinserna. 

För att förbättra det svenska och finska skolväsendet gjorde kungen 
nu ett ingrepp i rådets rättighet att självt disponera över stadskassan. Nu 
meddelades det att "Om Scholae-Staten will Kongl. Maj:t DeB Nådige 
Ordres till DeB Stats-Contoir afgåå låta, att den på giörligaste sättet 
måtte ansedt blifwa, och Landsens ungdom därigenom kunna uthi bok
liga konster någorlunda där hemma sigh förkofra". Guverneuren uppma
nades se till, "hwad giörlige uthwägar till bemälte Scholae-Stats förbätt
ring finnas kunna", särskilt skulle städerna 

af publicis reditibus, som af Kongl. Maj:t dem i nåder förunnade äro, icke 
mindre låta sig vårda om den svenska och finska ungdomens uppkomst än 
de icke allenast för de tyska80 barnen, som dock till en stor del förmögna 
föräldrar hafva, mycken åhåga och omsorg draga, utan och temmelig kost
nad på dem använda. 

Guvernören gavs även i uppdrag att klara ut de svenska kyrko- och skol-
betjäntenas härbärgningsproblem. 

Så inleddes i Narva 1683-1684 en hel serie åtgärder, som kan beteck
nas som en kampanj för svenskhetspolitiken. Gezelius' och Sperlings 
huvudmålsättning var att jämställa svenskarna och tyskarna vad kyrko-

78 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 91. 
79 Publicerad i Handlingar, Till upplysning. Femte Häftet, s. 118-127 och M. Akiander, Bidrag 
till kännedom, s. 39-46. 
80 Vid publikationen i Handlingar, Till upplysning. Femte Häftet s. 124 har detta ord skrivits 
som "ryska", vilket är ett uppenbart avskrivnings- eller tryckfel. M. Akiander har upprepat 
detta i sin publikation (s. 44). På ett korrekt sätt finns det refererat i E. Lehtinen, Hallituksen 
yhtenäistämispolitiikka, s. 326. 

125 



och skolfrågorna beträffade (i första hand i materiellt hänseende), samt 

att öka det svenska inslaget i Narvas råd och justitieväsen. 
Därvid står det klart, att trots att man försökte att "rota" in svenskar i 

Narva, "svenskheten" inte enbart var ett ändamål i sig. Det handlade om 
försök att unifiera Narvas förvaltning och rättsväsende med hur förhål
landena var i Sverige och Finland, med svenska som enhetligt ämbets-
språk, och att inordna dessa funktioner i enväldets genombyråkrati se-
rade system. Samtidigt bör man observera, att kungamaktens förord
ningar efterlevdes i Narva med samma exakthet som i andra svenska och 
finska städer. Således kompletterade de nationella och provinspolitiska 
målen och åtgärderna kungamaktens strävanden att upprätta ett heltäck
ande och effektivt fungerande, centraliserat förvaltnings- och kontroll
system. 

Sperling redogjorde 1683-1684 vid flera tillfällen för kungen om sina 
disciplinerande åtgärder och anhöll om de nödvändiga kungliga förord
ningarna därför. I hans brev finns den rätt dramatiska historien om hur 
enväldet etablerades i Narva dokumenterat med verkligt byråkratisk 
noggrannhet och mycket tydligt.81 

Narvas kyrko- och skolsaker togs upp vid två sessioner, 6 och 19 
november 1683 under ordförandeskap av Sperling (som också redo
gjorde för resultatet inför centralregeringen 29 april 1684),82 och med 
superintendenten Gezelius, borggreven Tunderfeldt, borgmästarna 
Schwarz och Herbers, två rådsherrar samt stadssekreteraren som delta
gare. Bl.a. beslöts att det rum i skolhusets övervåning, som 1650 tagits 
från "de svenska och finska skolynglingarna", skulle återlämnas till 
dessas förfogande. Om inlärandet av språk beslöts att teologilektorn 
skulle undervisa de försigkomna eleverna från både tyska och svenska 
skolan, så att de tyska skolynglingarna därigenom bättre skulle lära sig 
att förstå svenska (om att svenskarna skulle lära sig tyska, sades däremot 
ingenting).83 För att förbättra de svenska kyrko- och skolbetjänternas 
löner bestämdes att de skulle få åtminstone en fjärdedel av stadens våg
pengar, och det även retroaktivt för. åren 1653-83; "Men för det tillkom
mande, betahlar Stadzens Magistrat åhrligen af Stadzens wiBe inkombst, 
och det så richtigt, som till någon af deB Betiänte; Tree Hundrade D:r 
S:mt Quartalewijs och oafkortat, begynnandes d: 1 Januarii innewarande 

81 Åtskilliga av hans brev från tiden 1683-1684 finns ordnade i SRA, Livonica 11,186. 
82 SRA, Livonica II, s. 203. 
83 Om en finsk kollega i den svenska skolan talas det först 1679. Teologilektorns tjänst återupp
togs i staten för Narvas skola 1683 och lektorn anställdes 1684. K. Väänänen, Herdaminne för 
Ingermanland, s. 44, 125, 285. 
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åhr 684, hwar aff 100 D:r: till Diaconum wed Domkyrckian, 100 D:r till 
den Swenska Scholans Rectorem, och 100 D:r at deelas emellan begge 
de6 Collegas." 

Beslut i svenskarnas favör hade faktiskt dikterats genom den föregå
ende kungliga resolutionen. Fr.o.m. 1684 innehåller också stadens kas
saböcker förutom utgifter till tyska skolan en rubrik om motsvarande 
utlägg för svenska skolan.84 Vågpengarna betaides inte ut, men de 
svenska skollärarna fick i stället ett hus. Dock ansökte den nye superin
tendenten Jacob Lang på 1690-talet hos kungen om ett nytt hus och 
framförde därvid att den tyska skolans rektor hade ett mycket större 
stenhus, medan de tre svenska lärarna härbärgerades i ett ganska litet 
hus. Därför krävde Lang: 

Såsom det nu ähr både skähligt och nödigt att de off:n.b:te Swänske 
Scholearbetare måtte förses af staden med beqvämlig huusruum, Hwilket 
all annorstädes i rijket skeer, altså kan staden Narva så mycket mindre der 
ifrån frijkallas som hon icke allenast een Swänsk stad ähr, niutandes 
Swänsk lag och rätt, uthan all de Glorwyrdigste Swenske Konungar till 
Scholarnes underhåld wiBe medel förordnat hafwe, böhrandes dhe tyske 
icke hafwa i detta måhlet någon förmån för dhe swänske, ehrkannerligen 
emedan the tyske icke hafva något serdheles af dheras privat der till sam-
manskutet uthan det tages af Communi Cassa, som så wähl dhe släcka som 
dhe tyske hafva dhere uti.85 

Om sina åtgärder för att lösa andra huvudproblem rapporterade Sperling 
till kungen första gången i utförligare ordalag 10 december 1683. I 
största allmänhet höll han Ingermanlands städer och den omkringlig-
gande landsbygden för "kringskurne och stympade", så att räntorna ris
kerade att förminskas. Samtidigt skulle tyskarnas eventuella partikula-
ristiska stämningar förebyggas med kraftiga medel, och Narvas råd 
beskylldes även för att för egen snöd vinning ha förfalskat innehållet i 
de kungliga förordningarna och för sin "sielffgiorde explication och 
extension af Privilegierne". Och det stod lika illa till med svenska språ
ket som med "svenskheten" bland Narvas borgare. Därför började Sper
ling "genom tienlige och lämplige medell dhetta skadelige owäsendet i 
förmåga af Eders Kongl. Maij.ts dheröfwer tillfattade Resolutiones, 
sampt Städernes Privilegiers rätta innehåldh och förståndh, att corrigera 
och aldeles dämpa". 

84 Lettiska Statliga Historiska Centralarkivet (=LSHCA), f. 7349, reg. 1, fol. 207, bl. 28. 
85 SRA, Livonica II, 203. Skrivelsen är odaterad, men det talas i den om "Sahl [...] Graf Jöran 
Sperling" (som avled 1691). 
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16 oktober 1683 kallade Sperling hela magistraten till slottet och före
brådde den för dess misstag. Han "producerade dhe af Eders Kongl. 
May.ts Rådh och Ständer på sidste Ricksdagh fattade förklaringh, huru 
Eders Kongl. Maj.ts förordningar, Resolutioner och Reglementer i ett 
och annat af Vndersåterne borde considereras och respecteras" och 
krävde, att denna förordning också borde efterlevas i Narva. Han tog 
fram kungens förordning om svenskspråkigheten och de svenska med
lemmarna i Narvas råd från 8 september 1673 och "frågade af hwadh 
orsak een så hällsosam förordningh icke i ringaste måtten war observe
rat, Vthan så godt som aldeles abolerat, och så, att contrarium af dhen-
samme Vthi alle stycker medh alfwar och nechst Vthaf Magistraten 
pousserades". Som Sperling sade, kände han mycket väl till existensen 
av kungens resolution från 10 augusti 1676, som Narvas råd enligt hans 
mening skaffat sig, "när Eders Kongl. May.t i störste krigskullret war 
engagerat". Men Sperling jämförde 1673 och 1676 års förordningar med 
varandra och övertygade rådet om att "dhee seenare allenast i få saker 
limiterar dhen förre", så att de övriga bestämmelserna i 1673 års förord
ning ovillkorligen måste efterlevas. Detta måste rådet, på både muntlig 
och skriftlig befallning från Sperling, "straxt effter möjligheeten att 
ställa i wärk, så frampt dhe wille Vndgå nampnet af olydige Vnderså-
tere, och löpa hazard att mista alla dheres Privilegier". Rådet ansåg det 
bäst att göra avbön och lova förbättring samt överlämna sina förord
ningar till Sperling för granskning. 

Vid genomgång av rådets förordningar fann Sperling emellertid, att de 
kungliga förordningarnas innehåll genom dessa väsentligen förändrats. 
Detta gav honom anledning att stämma rådet och en del av borgerskapet 
"migh till mötes på Rådhstufwu". Naturligtvis var Narvas lokala över
skikt också denna gång tvunget att erkänna begångna misstag. Bl. a. 
ursäktade man sig med att en del av de kungliga förordningarna inte 
sänts till Narva, varför de berörda inte kände till deras innehåll. 

Sperling försäkrade kungen att han i Narva "hoppas inom kort mehr 
och mehr öffer alt att introducera och styrkia både Swenske språket och 
Seeder". Han kunde också anföra en framgång vad gällde de egna försö
ken att befrämja svenskheten i Ingermanland: "Staden Nyen [...] plie-
rade straxt på förste alfwarsame tilltaal, då iagh sidst reeste dherigenom, 
och hafwe redan antagit dhet Swenske språket på dheres Rådhstufwu". 

13 december s.å. redogjorde Sperling för sina försök att påtvinga den 
tyska församlingen de svenska kyrkoceremonierna (det rörde sig om att 
fira apostla- och helgdagarna enligt den svenska kyrkoagendan). En 
vecka senare rapporterade han att tyska präster ursäktat sig hos honom 
för sina häftiga invändningar mot den order han utfärdat och att dessa 
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lovat att i framtiden åtlyda de kungliga förordningarna. Så kunde Sper-
ling med nöje konstatera att i Ingermanland skulle det nu gå vidare "med 
stillheet och hörsamheet" efter det att Sperling bringat parterna "till rai-
son" och "dämpat" två "starke Partier" - Narvas magistrat och de tyska 
prästerna, som båda förut förorsakat "myckin oreeda" med sina stadiga 
dispyter och kontroverser. Men därtill betonade han, att ett antal exem
plar av alla för hela riket gällande förordningar borde skickas till Narva. 
Liksom i rikets andra delar, behövdes dessa här "till styrkiande och uni
formiteten", särskilt som endast få förordningar här iakttagits vederbör
ligen. Av den anledningen kunde man inte för framtiden ursäkta sig med 
lagvilla. 

Ännu större unifiering skulle komma att genomföras på rättsväsendets 
område. Under den närmsta tiden var Sperlings uppmärksamhet i hög 
grad inriktad på att dra Narva och hela Ingermanland bort från det tyska 
rättsväsendets inflytelsesfär och dämed också i detta hänseende unifiera 
provinsen med Sverige och Finland. Så skrev han i sitt ovannämnda 
brev 20 december 1683, att kungen måtte "draga under Åbo hovrätt" 
också Ingermanland tillsammans med Narva och Nyen, som hittills hört 
till hovrättens i Dorpat verksamhetsområde. 

Sperling framförde tre skäl för detta. För det första var de flesta 
svenska undersåtarna i Ingermanland svenskar och finnar, både i stä
derna och på landsbygden. Därför kunde de "med bättre förtroende" 
driva sina rättsaker i Åbo, eftersom hela hovrätten där bestod "av 
infödda" och där "allenast ageras och dömas efter Sveriges lag, stadgar 
och förordningar". Däremot fanns det i Dorpats hovrätt inte många 
"infödda svenskar eller finnar". Man använde där endast tyska vid rätte
gångarna och rättade sig "efter livländska bruket", i vilket den romerska 
rätten hade en central ställning. 

För det andra skulle en sådan förändring bidraga till kungens planer 
på att befordra "allt som är svenskt, både personer, seder och språk". Det 
fanns många som förebar, att de i sin tjänst måste ha tyska advokater och 
sekreterare och att protokollen i Dorpats hovrätt måste föras på tyska för 
processernas skull, liksom för korrespondensens. Nu skulle sådana 
ursäkter bortfalla. 

För det tredje skulle också "Nationen" (den svenska, naturligtvis) 
hedras på så sätt att den "befrias att följa tyskarna", som utgjorde minsta 
delen av Ingermanlands innevånare, "till en tysk rätt" (som Dorpats hov
rätt kallades på grund av språket). 

Sperling framförde ytterligare argument mot att Narva och Ingerman
land hörde till hovrättens i Dorpat verksamhetsområde i sina följande 
memorial till kungen. Sålunda betonade han 11 februari 1684, att pro-
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cesserna i Dorpat fördröjts, så att många rättssaker där blev liggande 
oavgjorda 6, 8, 9 år och även längre. Orsaken därtill var, att man vid 
rättegångarna endast använde tyska advokater, som för sin egen vinning 
försökte förlänga processerna genom "allehanda fåfänga juridiska kons
ter". 

22 februari 1684 upprepade han sin önskan att få Narva, Nyen och 
hela provinsen "vnder Finske Hof Rättens Iurisdiction, helst dher Hoff 
Rätten, effter Eders Kongl. Maj:ts nådigste Vthlåtande, blefwe till Wij-
borgh transporterat". Han uttryckte sin allmänna avsky för tyskheten: 
genom en sådan förändring skulle Ingermanlands tyskar fråntagas möj
ligheten att genom att "indraga" tyska studenter vidare "stabillera dhe 
tyske oseederna", som var mycket skadliga för den svenska kungamak
ten. Därigenom skulle de på allvar bli tvungna att "applicera sigh till 
dhet Swänske wäsendet" och skulle det bli lättare för "wår Swänske 
Nation att roota sigg bettre in här i orten, än hijt in till warit". 

Sperlings andra huvudmålsättning blev att förändra Narvarådets 
nationella sammansättning. 

Narvas råd tycks inte ha vågat göra något betydande motstånd mot 
Sperlings och Gezelius' åtgärder för att likställa svenskarna i kyrko- och 
skolärendena eller mot Sperlings centraliseringsinriktade administrativa 
förordningar och inte heller mot rådstugurättens underordnande under 
den svenskspråkiga hovrätten, där endast svensk lag tillämpades. Men 
när Sperling försökte införa svenska som obligatoriskt ämbetsspråk i 
den lokala självstyrelsen och rättskipningen, kände rådet sig tvunget att 
söka skydd hos centralregeringen. När det blev känt att Sperling ämnade 
resa till Stockholm, ansökte Narvas tyska borgare i hemlighet om under
stöd och framförde sina synpunkter i ett brev, som borggreve, borgmäs
tare och råd 21 maj 1684 skickade till kanslirådet Erik Lindschöld. Den 
sistnämnde ville de få att agera som sin "patron". (Sannolikt skulle han 
inte ställa sina tjänster till förfogande gratis.) Som det lyder i skrivelsen: 
De undertecknade hade till Sperling överlämnat ett "litet memorial om 
denna stads publika angelägenheter" för att vidarebefordras till central
regeringen. Men man hade inte kunnat framföra alla sina synpunkter i 
detta memorial. Det hade redan kommit till konflikter med Sperling i 
frågan om att svenskspråkiga protokoll skulle införas i såväl "Ober- als 
Unter-Gerichte", samt vad gällde Sperlings krav att stadens räkningar 
årligen skulle presenteras på slottet (d.v.s. i guvernementskansliet). 

Borggreve, borgmästare och råd framförde till Lindschöld sina 
invändningar i dessa frågor. De påstod, att Narva var en "livländsk" 
stad, och att dess innevånare "alltsedan ordensmästarnas tid" till största 
delen varit tyskar. Till följd därav hade rådsprotokollen alltid avfattats 
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på tyska, så även under den svenska tiden. Trots att Gustav II Adolf 
utfärdat en "konträr" resolution i denna fråga, hade alla svenska guver
nörer över Ingermanland hittills ansett denna resolution vara "oprak
tisk". Nästan inga svenskar hade blivit borgare i Narva tiderna igenom. 
Numera fanns det bland borgarna enbart tyskar och några få engelsmän. 
Det fanns nästan inga borgare, som skulle kunna författa protokoll på 
svenska eller uppfylla kravet på svenskspråkighet vid rådmansval för
utom köpmannen Jakob Porteus. 

De undertecknade tillbakavisade också argumentet om att kungamakt
ens intressen skulle befrämjas, om Narva gjordes svenskspråkig!. Dessa 
intressen var redan tillgodosedda, eftersom Narva förvaltades enligt 
svenska kungliga lagar, förordningar och "sedvanor", till skillnad från 
alla de andra "livländska städerna". Därför komme kravet på svensk
språkighet knappast att leda till annat än att staden avfolkades. Och man 
var klar över, att inga andra "potentater" ställt sådana krav på de "skilda 
nationer", som kommit under deras herravälde. 

Borggreve, borgmästare och råd förklarade, att de naturligtvis inte 
skulle motsätta sig kungens förordningar. Men Lindschöld borde över
väga de ovan anförda motiven, och göra vad som göras kunde för att för
skona Narva från tvångsförsvenskning. De påstod också, att borgerska-
pet i Narva var mycket missnöjt med att "affektionen gentemot den 
tyska nationen hade svalnat så". De bad Lindschöld om att hålla innehål
let i brevet strängt hemligt, så att Sperling inte skulle komma att miss
tänka Narvas borgare för att ställa till bråk med honom. 

Sperling försökte i Stockholm utverka ytterligare kungliga förord
ningar för att befrämja svenskheten i Narva på tyskarnas bekostnad. I 
sitt memorial, daterat Stockholm 19 juni 1684, ansökte han hos kungen 
om ett mer resolut tryck på Narvas råd, så att detta komme att leva upp 
till kungens egna bestämmelser från 1673 om kvoteringen av och kravet 
på svenskspråkighet i rådet. Han ansåg kungens förordning från 1676 
som ett hinder härför och framförde, att denna förordning innebar en 
sådan utvidgning av bestämmelserna i 1673 års förordning, att den givit 
Narvas magistrat "anledning till allehanda afsprångh" från alla de 
svenska kungarnas "rätte ögnemåhl" och därmed kunnat ordna det så, att 
nästan ingen svensk kunde bli medlem av magistraten. Kungen borde 
"conciliera" de båda resolutionerna så, att det i alla lägen bleve möjligt 
att hävda de synpunkter, som mest stod i överensstämmelse med kunga
maktens planer och intressen. Enligt Sperling bestode dessa intressen 
först och främst i att "dhen Swenske Nationen" i möjligaste mån "må 
kunna indragas och stabilieras" i Narva, så att "dhe Lubske", som sig 
"dher myckit rootfäst, medh dheras widh hängiande oseeder åthmins-
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tone så kunde inskränckias, att dhe icke, som hijt in till medh Nationens 
förtryck skedt ähr, för dhe Swenske mötte praevalera". 

Sperling upprepade sin framställning om nödvändigheten av att 
underordna Ingermanlands rättsväsende hovrätten i Åbo. Han upprepade 
också sin begäran att hovrätten måtte flyttas från Åbo till Viborg. Denna 
ansökan understöddes av Nyens borgare och provinsens präster. 

Av planerna på att flytta hovrätten till Viborg blev intet. Men Sperling 
lyckades verkligen med ett av sina huvudmål: fr.o.m. 1684 avhandlades 
rättssaker rörande Ingermanland i Åbo hovrätt. Detta var ett led i kunga
maktens planer på att genomtvinga svenska som obligatoriskt ämbets-
språk i domstolarna i Sverige och Finland och att helt och hållet inför
liva Ingermanland i det svenska rättsystemets verksamhetsområde. Om 
svenskspråkigheten påmindes även de högre svenska domstolarna just 
1683-1684. I sin resolution från 5 maj 1683 föreskrev Karl XI Göta 
hovrätt: "att I uti Edert dömmande hålle Eder wid Sweriges Lag, Stad
gar, Afhandlingar och Besluter, samt gode laglige bruk och sedhwanor, 
och intet wid främmande Lagar och Språk." 14 november 1684 utfär
dade han en analog föreskrift för Svea hovrätt.86 

Men trots att Narvas rådstugurätt nu var införlivad i ett svenskspråkigt 
domstolssystem, var det också i fortsättningen svårt att få den att fung
era som en svenskspråkig rätt. Så sent som 1691 var Karl XI nödsakad 
att föreskriva Åbo hovrätt att hålla noggrann uppsikt över att i Narvas 
rådstugurätt rättegångarna skulle gå till på samma sätt som i alla andra 
domstolar i riket. Hovrätten föreskrev i sin tur för Narvas råd, att rättens 
ledamöter "måste nu äfwen som wedh andra Instantier skeer, fortsättia 
deras Arbete på dett Swenska språket". Eftersom stadssekreteraren Pet
ter Gollsten var den ende svenskkunnige rådstjänstemannen, anförtrod
des han också notarietjänsten. Men 1694 klagade Gollsten över den 
dubbla ämbetsbördan, på grund av vilken han inte i tid kunde överlämna 
några domböcker till granskning av Åbo hovrätt. Därför ansökte han om 
att bli befriad från sina notarieplikter och framhöll, att den "inbespa
rade" tyska stadssekreterarslönen kunde användas till att anställa en sär
skild notarius.87 

I fråga om sammansättningen av Narvas råd gick kungen inte på Sper-
lings orealistiska linje och tolkade inte orden om svenskar i rådet i för
ordningen från 1673 i rent etnisk mening. I sin resolution 25 juni 1684 

86 G. Hafström, "Men må ej främmande språk brukas". Rättshistoriska studier. IV. Stockholm 
1974, s. 193 (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och 
Carin Olin. Serie II). 
87 SRA, Livonica II, 664. 
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upprepade kungen i realiteten det ställningstagande han givit uttryck åt 
1676. 

Karl XI kommenterade 1684 sina förordningar på följande sätt: 
Bestämmelsen om att hälften av magistraten skulle vara svenskar och 
hälften tyskar skulle stå fast. Men barnen till dem, som bott 30, 40 eller 
100 år som K:Mts och kronans undersåtar, kunde inte betraktas på något 
annat sätt än som infödda svenskar, eftersom deras uppfostran inriktats 
på inlärning av svenska språket och enligt svenska sedvanor, och såvida 
de kommer att anpassa sig till denna uppfostran, inte till "liibeckska" 
eller några andra främmande vanor88 (här sammanfaller Narvas gamla 
förbindelser med Liibeck med hans personliga avsky för det "främ
mande", fr.a. allt franskt89). 

Men det var inte bara kungens personliga benägenhet och avsikter 
som framkallade kraven på svenskspråkighet och svenskt beteende. 
Redan vid mitten av 1600-talet, när det svenska Östersjöväldet var fär
digbildat, kan man spåra utbredningen av ett imperiellt jämställdhets
tänkesätt, om man så kan säga. När riket utvidgades till en stormakt, 
blev det dåtida etablissementet av med vissa mindervärdeskomplex i 
förhållande till de rikare europeiska makterna90, och man kände ett 
behov av att framträda som jämställd med andra stormakter, så även på 
kulturell nivå.91 Bl.a. ledde det till dyrkandet och befrämjandet av 
svenska språket.92 

I detta läge framträdde svenskan både som en symbol för kungamakt
ens överhöghet och ett praktiskt administrativt verktyg för centralise
ringen. Man kan betrakta svenskans ställning i Östersjöprovinserna (och 
även i Finland) som det svenska imperiets "lingua latina". Men det för
höll sig annorlunda med vardagliga borgerliga verksamheter såsom han
del och köpenskap. Michael Roberts konstaterar, att om det existerade 
något gemensamt språk för hela det svenska imperiet, som kunde kallas 
ett "lingua franca", var det snarare tyska än svenska.93 

Det låg inte i kungamaktens intresse att ersätta de mer välmående och 
kompetenta tyskarna i lokalförvaltningen med trogna, men fattiga och 
okunniga svenskar, även om det handlade om att få det tyska överskiktet 
kulturellt svenskt. 

88 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 315. 
89 Se härom A. Florén, S. Dahlgren, J. Lindegren, Kungar och krigare. Tre essäer om KarlX 
Gustav, Karl XI, Karl XII. Stockholm 1992, s. 108, 122-123. 
90 Se härom B. Ankarloo, "Europé and the Glory of Sweden", s. 242. 
91 S. Lindroth, Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden, s. 11, 45. 
92 E. Lehtinen, Hallituksen yhtenäistämispolitiikka, s. 310. 
93 M. Roberts, The Swedish Imperial Experience, s. 83. 
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Liksom Sperling förmedlade generalsuperintendent Gezelius sina 
tyskfientliga attityder till kungen, som den hängivne och kungatrogne 
förkämpe han var för centraliserings- och svenskhetspolitiken. Några av 

hans önskemål kom senare också att förverkligas. Så skrev han i sitt 
memorial 8 juli 168494bl.a.: 

4. För granskapetz och andre orsaker skuld önska wij att den Nyia Kyrckio-
ordningen mötte affskaffa de Ecclesiasticas Constitutiones som här tils 
hafwa fördärfwat Ehst- och Lijfland, och kan med een lijten exception eller 
reservation i någre fåå stycken, alla Swänske Kyrckiostadgar dijt applice
ras; in sacris moste det begynnas att implanta i de Provincierne den rätte 
Swänska Kärleken. 

5.Der till det i begynnelsen tienar att de hoopetahls insläpte Tyske Studi-
osi, som offt äro fundne odugelige och förargerlige, men altijd Kallsinnige 
emoot patriam nostram, moste här effter tagas under bättre proof och wahl, 
och att ingen hädan effter befodras som icke antingen är födder under 
Sweriges Crono el:r och hafwer studerat wid de Swänske universiteten95 

6. Till Academiae Gustavianae oprättande i Dorpt är landetz och församb-
lingarnes stoor nödwändigheet: och uthan een stoor Staat kunde med 7. el:r 
8000 D:r Silf:r M:t.(:som af ett medelmåttigt reducerat godz i Lijfland kan 
falla:) ett ganska nyttigt och wackert Collegium Academicum där oprättas, 
Hwar öfwer om så befalles, ett görliget förslag skall göras. Een stoor reduc-
tion kan blifwa wälsignad, då een lijtn deel till een stoor andelig nytta 
anwändes. 

I sin konversionsiver uttryckte Gezelius i samma memorial sin misstro 
också mot ryska ortodoxa prästmän, som ej bad för svenske kungen i 
sina kyrkor, och under "praetext aff Ryske religion wille hålla Ryske 
hiertat warmt", och han påminde om hur Ingermanlands ryssar agerande 
under 1656-58 års krig.96 

De kyrkliga frågorna, däribland också frågan om konsistoriets sam
mansättning, fick sin lösning i den svenska kyrkolagen 1686, som även 
kom att gälla i Ingermanland. Men motsättningarna i kyrko- och skolfrå
gorna i Narva var inte slut i och med kungamaktens ställningstaganden 
och 1683 års beslut, ej heller med åtgärderna under den följande reduk-

94 SRA, Livonica II, 202. Memorialet hade sammanställts på begäran av Jonas Klingstedt, sven
ska ambassadens ledamot vid förhandlingarna i Moskva. A. Isberg, Svensk segregations- och 
konversionspolitik, s. 100. 
95 1690 och 1698 krävdes det av de studenter som ville ha tjänst i de baltiska provinserna, att de 
skulle studera åtminstone två år vid Dorpats universitet förutom de studier de bedrivit 
annorstädes. Tar tu iilikooli ajalugu.I, s. 95, 96. 
96 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 100. De kraftiga konverteringsåt-
gärder, som vidtagits av Gezelius och som tog slut p.g.a. den ryska regeringens protester, kan 
inte närmre utredas i detta sammanhang, se motsv. delar i Öhlanders och Isbergs avhandlingar. 
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tionstiden, och inte heller erbjöd 1686 års kyrkolag någon lösning på 
dessa problem, då i denna inget stadgats om stadsskolor. Superintendent 
Lang beklagade sig 1690 över att borgmästare och råd tänkt likställa 
tyska kyrkans "Diaconos" (kaplaner) med skolrektorerna. Det gällde då 
kravet på att likställa tyska församlingens "kompastor" (som förut varit 
kaplan där) med svenska skolans rektor. Lang beskyllde borgmästare 
och råd för att ha överskridit sin ius patronatus, när de försökte genom
föra sin egen rangordning mellan skol- och kyrkobetjänte. Han skrev 
bl.a.: när mycket annat rättats till i tyska församlingen efter införandet 
av 1686 års kyrkolag, vore det inte underligt om också rangordningen 
gjordes enligt denna lag. Tyskarnas "missbruk" skulle ha tagit sin början 
vid den tid, när magistraten endast bestod av tyskar, som hållit svensk
arna "för göföer". Men något sådant skulle ej längre tolereras. Men han 
framförde också skäl för tyskarnas starka motstånd: "falla Borgemest. 
och Råd ther på uth, att få förwandla theras diaconos uthi Compastores, 
till att så myckit mehra therigenom peuplera Narven, såBom den där 
mäst af tyske köpmän består".97 

I och med utgången av 1684 var kungamaktens centraliseringskam
panjer i Ingermanland i stort sett slutförda, och centraliseringspolitiken 
fortsattes med lugnare metoder. Ingermanland ansågs som tillräckligt 
integrerat i det svenska riket, och kungamaktens huvudsakliga uppmärk
samhet var allt sedan 1680-talets mitt riktad mot att genomföra reduktio
nen i de baltiska provinserna samt mot centraliseringsåtgärderna där. 
Det handlade framför allt om att bryta den tyska adelns motstånd i Liv
land, vilket kommit till klart uttryck 1681 och som också tycks ha varit 
orsaken till Sperlings och Gezelius' tyskfientlighet, som visade sig i 
olika förslag från deras sida. 

De grundlinjer för en svensk ordning, som 1683-1684 utstakats för 
Narva, kom att gälla till det svenska väldets slut. Trots att Sperling inte 
fick lov att genast företa förändringar vad gällde Narvas råd, tycks hans 
taktik i fortsättningen ha varit att avsöndra rådet från borgerskapet, och 
då genomföra svenskinriktade förändringar i dettas sammansättning. Så 
understödde han i sitt memorial 26 oktober 1685 den ansökan som rådet 
ställt till kungen om att få lov att anställa en konpastor eller diakon vid 
tyska kyrkan och om befogenhet att också i framtiden få vidtaga sådana 
kallelser, "hwilken ähr det essentielleste af Jure Patronatus", utan någon 
inblandning från borgerskapets sida. För det sistnämnda reserverades 
endast rätten att göra "något skiäligt inkast" mot den av rådet valde präs
ten. Därmed skulle också 1645 års krav på församlingens deltagande i 

97 SRA, Livonica II, 203. 
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prästvalen enligt svenskt mönster upphävas. Men rätten att examinera, 
ordinera och introducera präst- och lärareämbetskandidaterna låg fortfa
rande i superintendentens och konsistoriets händer.98 

Antagligen var det inte enbart åtlydnaden av kungens förordningar, 
som förorsakade Sperlings rätt oväntade ställningstagande till rådets för
del. Man kan spåra en viss ståndsarrogans bakom hans ord: i frågan om 
huruvida "meenige Borgerskapet" skulle få "concurrera" med magistra
ten vid prästval menar han, att om borgerskapet utifrån egna värde
ringar, men ännu mer utifrån sådana som tagit intryck av "de andra", 
skulle få rösta i dessa val, skulle det leda till två onda ting. För det för
sta, "olärde och till een deel oförståndige, skulle döma om lärdom och 
skickeligheet". För det andra skulle det bli helt möjligt för intresserade 
att ägna sig åt alla slags intriger och "värfwa fleres vota för sigh". Men 
sannolikt hade Sperling och Narvaoligarkin gemensamma affärsintres
sen, som också kunde återspegla sig i andra sammanhang. Så var Sper
ling tillsammans med borggreven Tunderfeldt o.a. svenska ämbetsmän 
bland intressenterna i den baltiska sågverksindustrin." 

I fortsättningen beaktades "svenskhetsgraden" alltid vid valet av nya 
rådmän. Men återigen blev det uppenbart, att det inte fanns tillräckligt 
förmögna och rådskvalificerade etniska svenskar i Narva. Så rapporte
rade Sperling till kungen 6 maj 1687, att han försökt utnyttja alla möjlig
heter att effektuera kungens resolution från 25 juni 1684 om den natio
nella kvoteringen i Narvas magistrat. När en rådman förra året dött, 
befordrades den dåvarande sekreteraren, en tysk, till denna lediga råd
mansplats, och en "skicklig svensk man" (Peter Gollsten) anställdes som 
ny sekreterare. Innevarande år hade två rådmän dött. Efter Sperlings all
varliga påminnelser valde rådet till en ledig plats Nils Hiesingh, som var 
handelsfaktor i Novgorod (eftersom denne var i kungens "wärckeklige 
tienst", borde kungen ge sitt bifall därtill). Men eftersom det inte fanns 
några "rådsdugliga" svenskar i Narva, valdes till den andra lediga plat
sen "een annan här infödd", Herman Dittmer. Dennes föräldrar var tys
kar, men hans far var allt sedan barndomen bosatt i Narva och hade även 
blivit erbjuden en rådmansplats, vilken han själv tackat nej till. Herman 
Dittmer hade "een lång Tidhe tient och sielff bodt i Stockholm, och dher 
både drifwit handell och gifft sigh", så han kunde p.g.a. detta enligt 
kungens resolution "reknas för een infödd Swensk". Sperling karakteri-

98 SRA, Livonica II, 186. 
99 P. Englund, Det hotade huset. Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, 
Stockholm 1989, s. 130. 
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serade honom som "een myckit skickeligh och ährligh Man, och dher-
bredewidh een snäll KiöpMan".100 

Den Herman Dittmer det här talas om hade genom kunglig resolution 
25 juni 1684 förklarats som infödd svensk. Sedan 1690 var han Narvas 
byggherre, och denna hans ämbetsperiod beskrivs av Sten Karling som 
den framgångsrikaste i Narvas byggnadshistoria. Enligt Karling var 
Dittmer "själv en den nya tidens, den yngre generationens, man".101 

I Narva var kungamaktens huvudintresse klart och tydligt fortfarande 
att befrämja handeln. Så påbjöds efter Gezelius' expertutlåtande åter en 
begränsad religionsfrihet i Narva. 1684 gavs ett sådant tillstånd åt angli
kanska kyrkans medlemmar, d.v.s. åt engelska köpmän, sjömän och 
hantverkare. Dessa kunde anställa gudstjänster i sina hus, även om för
bud utfärdades mot att kungöra dem offentligt, och det var för dem möj
ligt att inbjuda andra engelsmän. Men det förbjöds att använda annat 
språk än engelska, och engelsmännen var förpliktade att inlämna delta
garlistor till myndigheterna.102 Man kan till fullo instämma i den slutsats 
Lars Hagberg dragit: "det var handelspolitiska beräkningar, som för
mådde statsmakten i Sverige att år 1684 för engelsmännens del i Narva 
göra undantag från de stränga förbuden mot främmande religionsutöv
ning inom landet."103 Men man har betecknat engelsmännens religions
frihet i Narva som "groBztigig" i jämförelse med Reval och Riga. För att 
värna om utrikeshandeln bestämdes det 1688 även att Narvas råd skulle 
välja sig en ledamot bland borgarna av engelsk börd.104 

Vid val av nya rådmän i Narva och vid utnämningar av nya borggre
var tog man från både rådets och kungamaktens sida hänsyn till den pro
fessionella kompetensen, först och främst i handel och juridik. Så 
utnämndes t.ex. Christoph Koch, som förut varit kunglig kommissionär i 
Moskva, 1689 till borggreve. Därvid underströks det, att han inte hade 
några nära släktingar bland Narvas borgare - ett uttryck för kungamakt-

100 SRA, Livonica II, 187. 
101 S. Karling, Narva, s. 314. 
102 A. Isberg, Svensk segregations- och konversionspolitik, s. 130; C. Öhlander, Om den svenska 
kyrkoreformationen, s. 173-174. 
103 L. Hagberg, "Johannes Gezelius d.y. och engelsmännens religionsfrihet i Narva 1684". 
Kyrkohistorisk Årsskrift. 48. Uppsala och Stockholm 1948, s. 112. Trots att Narva inte skulle 
bli prejudicerande, var det inte det enda undantaget: så finns det i utkastet till prästerskapets 
allmänna besvär på 1686 års riksdag under "Postulata generalia" följande klagan: 
1. "Papistiske religionen inrijter sigh, calviniske öffwas all(t) för mycket, judarna insmygga 
sigh och wistas här oomwände". Prästeståndets Riksdagsprotokoll. 4.1680-1714. (Norrköping 
1962), s. 281. 
104 D. Erpenbeck, "Die Engländer in Narva zu schwedischer Zeit". Zeitschrift fur Ostforschung 
1989, s. 488. 
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ens försök att bekämpa det gamla patriarkal-oligarkiska styrelsesättet.105 

1693 skrev Koch och rådet till kungen och rekommenderade denne att 
bekräfta rådets val av den nye borgmästaren Bastian Ritter. Denne var 
meriterad genom sina trogna tjänster under de många år han varit han
delsfaktor i Pskov och i Narva. Genom de "gode qvaliteter" han därvid 
förvärvat sig hade han gjort sig duglig, särskilt för handelsborgmästare
ämbetet, så att han vid behov kunde vara ställföreträdare för Koch i den
nes kommersdirektörsämbete. Enligt Koch var Ritter en "bådhe i Rysk 
så wäll som uthrijkes Handel alt ifrån Ungdomen wällöfwad Mann".106 

Arvo Tering konstaterar en tendens att utöka litteraternas betydelse i 
Narvas råd: till borgmästareämbetet fördes några lärda män av lokalt 
ursprung fram. Vid 1600-talets slut var både borgmästaren och två av de 
tio rådsmedlemmarna jurister. Vid sekelskiftet 1700 utökades svenskar
nas andel i rådet. Enligt uppgifter från 1703 fanns det bland de tio råds
medlemmarna fyra jurister (tre av dem svenskar), en av de två borgmäs
tarna hörde till det litterata ståndet - ett förhållande som Tering anser 
optimalt för Narva.107 

Förändringarna i Narva gick under enväldet åt samma håll som i 
Sverige. Och utvecklingen i Sverige var inte unik. Den lokala självsty
relsens utveckling i Västeuropas städer under 1500- och 1600-talet har 
av Lars Ericson sammanfattats på följande sätt: "Magistraterna byråkra
tiseras eller professionaliseras och avståndet till de traditionella stöd
grupperna inom borgerskapet ökar." 1500-talet kännetecknas av inflytel
serika magistrater, vilkas medlemmar i de flesta fall tillhörde den lokala 
köpmannaoligarkin. Magistraterna fungerade både som städernas poli
tiska och rättsliga ledningsorgan. Under 1600-talet kom också andra 
grupper inom borgerskapet att kräva sin andel av det lokala maktinneha
vet, samtidigt som allt fler juridiskt eller på annat sätt akademiskt sko
lade tjänstemän sattes in i städernas styrelse. Detta skedde mot bakgrun
den och påverkan av centralstaternas framväxt med dessas mer profes
sionellt "moderna" förvaltningsapparater och med den samtidigt inledda 
inskränkningen i städernas självstyrelse.108 

Förändringarna i Narvas råd passar väl in i den allmänna bilden av 

105 SRA, Livonica II, 188. 
106 SRA, Livonica II, 190. 
107 A. Tering, "O juriditsjeskom obrazovanii tsjlenov gorodskih magistratov Estljandii i Lifljan-
dii v XVII-natsjale XVIII vv. (1630-1710)." Iz istorii juriditsjeskogo obrazovanija v Estonii v 
XVII-XIX vv. Tartu 1989, s. 10. (Tartu Ulikooli Toimetised, vihik 868. Studia Juridica IV). 
108 L. Ericson, "Från köpmannaoligarki till ämbetsmannastyre. Nyare forskning kring de 
europeiska städernas magistrater under 1500- och 1600-talen". Historisk Tidskrift 1987, 
s. 530-531,533. 
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1600-talsutvecklingen. Det säger sig självt att enväldet med sitt mycket 
centraliserade förvaltnings- och kontrollsystem försökte etablera så för-
enhetligade ämbetsrutiner som möjligt, däribland ett enhetligt ämbets-
språk. Denna utveckling fick också effekter på den statliga lokalförvalt
ningens och den lokala självstyrelsens nivå. 

Mycket tydligt försiggick rådets professionalisering i Narva under 
kungamaktens vakande öga. I princip krävdes att en av borgmästarna 
skulle vara svensk (eller svenskunnig tysk från orten). Som t.f. guvernö
ren Rembert von Funck skrev till kungen 24 september 1691 om den 
svenske rådmannen Bengt Elfvendahls val till borgmästare: "Ähr och 
een infödd Swensk, hwar på Magistraten och reflecterer, emedan effter 
Eders May:ts höga förordningh een Borgmästare af det Swenska så wähl 
som af Tyska språket wara måste".109 

Också i fortsättningen tog man hänsyn till kandidaternas svenska 
undersåteskap och "svenskhetsgrad", när det rörde sig om vakanser på 
"svenska platser" i rådet och i all synnerhet, när det fanns mer än en 
kandidat till en sådan plats. "Svenskheten" iakttogs även vid valet av 
den "engelske rådmannen". Det uttrycka på följande sätt i guvernör 
Henning Rudolph Horns brev till kungens 19 september 1698: eftersom 
Karl XII i sin resolution 12 juli 1697 bekräftat rätten för Narvas råd att 
fritt få välja sina medlemmar med förbehållet att detta må ske med 
guvernörens vetskap och tillstånd, presenterade Horn nu för kungen ett 
tveksamt fall för ställningstagande, eftersom han själv inte var nöjd med 
rådets val av person. Det handlade om "Lubske Mannen Jacob Schoof'). 
Om valet av honom hade de svenska och tyska rådmännen varit oeniga, 
och även Horn var av de förstnämndas mening, nämligen att valet av en 
liibeckare till rådman stode i strid med Karl XI: s förordning.110 

Därför föreslog Horn, att när nu en främmande över huvud taget 
skulle tas under övervägande, borde Henrich Browne, både för att 
befrämja den engelska handelen och för språkets skull, få den rådmans
plats, som blivit ledig efter engelsmannen Thomas Loftus' död. Horn 
hade redan 1697 föreslagit Browne till denna lediga plats, men magistra
ten hade förbigått honom "stilla tigandes" vid sitt val. Nu gjorde Horn 
inför kungen reda för Brownes meriter. Han hade varit den förste engels
man som gift och bosatt sig i Narva och hade i mer än 27 år vistats dels i 
Narva, dels i Stockholm. Han kunde svenska så bra, att han "sig alltid 

109 SRA, Livonica II, 197. 
110 SRA, Livonica II, 360. Denne Jacob Schoeff blev rådman 16 maj 1698. D. Erpenbeck, "Nar
vas Rat in schwedischer Zeit", s. 368. 
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till den svenska kyrkan hållit och därsammastädes sina salighetsmedel 
nyttjat", Han hade vidare uppfostrat sina barn i svenska språket, "såsom 
varande deras modersmål". Han hade inrättat hela sitt liv efter svenska 
och "inga utländska seder". Mot denna bakgrund valde magistraten 
honom 9 år tidigare till domare och bisittare i kämnärsrätten. Han hade 
sedan länge byggt sig ett vackert stenhus i Narva. Alltså frågade Horn, 
om inte Browne borde anses som en "rätt gammal svensk undersåte", 
och föreslog att han tillsammans med Jochum Kostfeldt måtte utses till 
rådman före varje annan. 

Narva var inte den enda stad i Estland, där det kom till motsättningar 
mellan tyskar och svenskar i kyrko- och skolsaker och där man kan 
spåra en ökad aktivitet från statsmaktens sida under Karl XI: s regerings
tid, särskilt under reduktionsåren. Så öppnades svenska skolan i Dorpat 
igen 1672. 1689 förenades den med tyska stadsskolan, och i den nya 
skolan med fyra klasser tillerkändes statsmakten jurisdiktionen och 
vokationsrätten över två högre klasser. När det tyska rådet 1697 försökte 
separera skolan och få fram sin egen tyska skola, förbjöds denna av 
generalguvernören. I Pernau grundades en svensk garnisonsskola 1676. 
I Arensburg löstes de långvariga tvisterna mellan Ösels superintendent 
och stadens råd till statsmaktens fördel genom kunglig resolution 1675. 
Superintendenten gavs rätten att tillsammans med Ösels guvernör till
kalla skolföreståndaren; detta skulle stadfästas genom kunglig bekräf
telse. Skolföreståndaren skulle för superintendenten göra reda för sin 
verksamhet. I Reval började svenske pastorn och församlingen i dom
kyrkan på 1680-talet kräva att svenskan skulle återupprättas i katedral
skolan, och pastorn beskyllde tyskarna för skolans förfall. 

Reduktionen möjliggjorde för statsmakten att utöka de kontrollerande 
funktionerna i undervisningsväsendet och finansiera en målmedveten 
undervisningspolitik i Östersjöprovinserna. I Dorpats återupprättade 
universitet (1690, den s.k. Academia Gustavo-Carolina) var de flesta 
professorstjänsterna besatta med svenskar, trots att ynglingarna från 
Sverige och Finland utgjorde mindre än hälften av studenternas samlade 
antal. Statsmakten understödde också grundandet av en estnisk folk
skola, som tog sin början med Bengt Gottfried Forselius' verksamhet 
(på lettiskt område verkade Ernst Gluck i samma anda). 

Men i och med stora nordiska krigets utbrott råkade undervisnings
väsendet i allmänt förfall. Så var det också i Narva, som under 1600-
talet tillvuxit på ett anmärkningsvärt sätt även vad gäller den kulturella 
utvecklingen. Om det i början av 1600-talet varit svårt att finna en lämp
lig rådssekreterare, verkade där redan under 1690-talet ett tryckeri, och 
1703 kunde man i likhet med Reval, Dorpat och Pernau även i Narva 
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trycka en katalog över lärda.111 Trots att Ingermanland drabbades av den 
stora hungersnöden t.o.m. värre än de baltiska provinserna, tycks Narva 
tack vare sin transithandel ha klarat sig förhållandevis bra, och 1695— 
1698 inrättades där även en börs.112 Men den ryska erövringen 1704 
gjorde slut på svenskheten i staden och därmed också på den svenska 
skolan. Den finske skolläraren Michel Erichsohn ansökte hos rådet om 
lov att bege sig "till Ingermanland" tillsammans med pastorerna Abra
ham Wassermann och Andreas Norberg, som kommit därifrån till sta
den, hos vilka han skulle få "Condition" och undervisa ungdomen i kris
tendom. I Narva hade han endast tre elever kvar, varför det blev omöjligt 
för honom att där uppehålla sig tillsammans med sin fru och sina 
barn.113 Trots att den tyska skolan fortsatte sin verksamhet, upphörde 
den då stadens innevånarne deporterades till Ryssland 1708. De senare 
åren under ryskt välde utgör ett separat kapitel i stadens historia.114 

111 (S.D. Geerkens), Narva literata sive catalogus eruditorum narvensium; Citra Dignitatis aut 
Honoris praejudicutn Alphabetcce Cognominum serie enumeratorum. Anno M.DCCIII. 
Calend. Januar. Narvae. 
112 S. Schartau, "De svenska östersjöprovinserna vid det stora nordiska krigets utbrott. 3. Inger
manland". Karolinska Förbundets Årsbok 1926. Lund 1927, s. 70.; S.Karling, Narva, s.313, 
314, 330,352-365. 
113 EAA, f. 1646, nim. 1, sii. 114,1. 298-299. 
114 Se härom E. Amburger, Ingermanland. Eine junge Provinz Rujilands im Wirkungsbereich 
der Res ide nz und Weltstadt St. Petersburg-Leningrad. 1. und 2. Teilband. Köln-Wien 1980. 
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KRING SLAGFÄLTET 

Handelsstaden Narvas historia erbjuder ett utmärkt exempel på de stora 
människogruppernas konkurrens och kamp utifrån deras intresse att dis
ponera över ett objekt av värde, d.v.s. ett objekt med kapacitet att produ
cera mervärde. Och det är tack vare konkurrensdeltagarnas intresse att 
föröka detta värde vi i Narvafallet kan tala om en utveckling och inte 
enbart om konflikter, som resulterar i total förödelse. I Narva framgår 
det, att staden även under det långvariga och ruinerande livländska kri
get befann sig i ett mycket gynnsamt läge som den enda ryska Östersjö-
hamnen. Den svenska statsmakten försökte utöka stadens handel och 
andra vinstbringande näringar. I stort sett kan man spåra samma strävan 
hos stadens tyska borgerskap. Och eftersom det handlade om Narvas 
ställning i den internationella transithandeln, fick den lokala maktkam
pen effekter i vidare kretsar. 

Men redan på 1630- och 1640-talet hyste den svenska regeringen vid 
grundandet av Nyen, som var en avsevärt mer svensk stad än Narva, pla
ner på att byta ut sitt handelscentrum i östra Finska viken mot Nevamyn-
ningen. I och med att staden föröddes under kriget 1656 grusades dessa 
planer. Den ryska statsmakten lyckades under 1700- och 1800-talet 
bättre med att genomföra samma tanke, när St. Petersburg grundades 
och utvecklades. Nu kom Narva allt mer och mer att stå i skuggan av 
den växande storstaden. Tillsammans med att tyngdpunkten i den inter
nationella handeln skiftade kom också de stora intressena och konflik
terna att utspelas i det ryska imperiets huvudstad, med nya sorters 
etniska konflikter som följd, däribland problemet med tyskarnas och 
balttyskarnas inflytande vid ryska hovet och i de imperiella förvalt
ningsorganen. I Narva kom också konflikterna efter det svenska Öster
sjöväldets fall att alltmer bära provinsiell karaktär, i samband med Nar
vas minskande betydelse för handeln. På skolnivån dyker nya och något 
mer betydande motsättningar upp först på' 1780-talet i samband med 
Katarina II:s centraliseringsreformer (som för Estlands del betydde "den 
första russificeringen" med tyngdpunkt lagd på att förryska det lokala 
tyska överskiktet), vilket medförde att en rysk folkskola grundandes i 
Narva vid sidan av den tyska stadsskolan, som ånyo upprättades vid 
tiden för Nystadsfreden. 
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I det föregående har jag kort tecknat konturerna av och exemplifierat 
utvecklingsetapperna i en av kärnkonflikterna i lokalsamhället Narva 
under ett och ett kvarts sekel av den lokala svenska tiden eller stor
maktstiden, som tog sin början med Sveriges inblandning i livländska 
kriget 1561: motsättningen mellan svenskar och tyskar. Som alla andra 
motsättningar i den historiska utvecklingen bidrog också denna till 
sådana förändringar, som måste betecknas med begreppet historisk pro
cess, för att man skall kunna fånga det kvalitativt nya i alla de kvantita
tiva förändringarna i tiden. Som alla andra långvariga lokala samhälls-
konflikter hade också denna sin förankring i den utveckling, som pågick 
på den större scenen, d.v.s. i den svenska staten. Och av det ovan 
anförda torde det mycket tydligt ha framgått, att det var statsmakten som 
allt starkare kom att påverka de motsatser, som alltid kan uppstå mellan 
två eller flera stora människogrupper bosatta i samma område, där 
samma kungamakts personligt fria undersåtar hade praktiskt taget 
samma kulturarv (under den "egentliga" stormaktstiden, d.v.s. efter 
1617/25, var det utan tvekan den lutherskt kyrkliga kulturen), men 
talade olika språk, och vad som är viktigast, där grupperna inte var eko
nomiskt och därmed inte heller socialt likställda. Statens "upphetsande" 
roll (som också hade sina gränser) kom att tilltaga i samma takt som 
maktcentraliseringen i riket, d.v.s. att kungamakten och centralförvalt
ningen stärktes i förhållande till den lokala, korporativa självstyrelsen. 
Detta berodde i sin tur först och främst på den ekonomiska utvecklingen, 
som möjliggjorde statens ökande kontroll över både de naturliga och de 
sociala resurserna. Lika klart torde det ha framgått, att det i första hand 
var statens ekonomiska intresse, som påverkade händelseförloppet i det 
handelspolitiskt viktiga Narva, och att det i verkligheten var ett annat 
slags intresse, som låg bakom de upprepade kraven på att svenskarna 
skulle jämställas med de lokala, priviligerade tyska borgarna. Men det 
var ett slags jämställande av svenske kungens undersåtar, som förutsatte 
en formell anpassning av det tyska till det svenska, inte tvärtom. Och det 
var faktiskt bara fråga om ett institutionellt likställande, inte om att 
skapa någon sorts ny gemenskap på nationell nivå. Man kunde mycket 
väl under enväldet etablera ett gemensamt svensk-tyskt råd och införa 
en gemensam kyrkolag, men efter det många årtionden långa och miss
lyckade maktkampsexperimentet med en gemensam skola kunde man 
inte ens leka med tanken på en sammanslagning av församlingarna lik
nande den som kom till stånd mellan de socialt lägre stående esterna och 
finnarna 1655. Samtidigt måste man också minnas, att när 1686 en 
kyrkolag äntligen gavs, som gällde i hela det svenska riket, var det en 
annan slags ordning och andra strukturer, som först förändrades. 
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Den s.k. tidigmoderna staten, som den stormaktstida svenska militär-
eller maktstaten är ett exempel på, var inte ekonomiskt och socialt 
enhetlig, uppsplittrad som den var i åtskilda territoriella beståndsdelar 
(riket har även jämförts med det senare österrikisk-ungerska imperiet1). 
Och även under Karl XI:s centraliseringsreformer tvingades man 
använda olika metoder i rikets olika delar, från försvenskningen i Skåne 
till enbart administrativ tillämpning av det svenska statssystemet som i 
de nordtyska besittningarna. I Östersjöprovinserna hade kungamakten 
att ta hänsyn till det lokala tyska, korporativt organiserade överskiktets 
reella andel i det lokala ekonomiska systemet. Och att hålla fast vid detta 
låg även i enväldets intresse, även om Karl XI strävade efter att minska 
det tyska överskiktets politiska makt genom att försvaga dess privile
gier, som gick stick i stäv mot enväldets princip om den absoluta kunga
makten. Så var det också vad gällde reduktionen. Av exemplet provinsen 
Estland ser man, att tyskarna inte uteslöts från provinsens ekonomiska 
liv, utan att de fick behålla sina gods som arrendatorer.2 Kungamaktens 
praktiska politik i Östersjöprovinserna var inriktad på att integrera de 
lokala tyskarna i enväldets byråkratisk-militära system. I samklang med 
Karl XI:s yttrande om Narvas råd står förklaringen av Erik Dahlberg, 
generalguvernör i provinsen Livland, 1697 om rangordningen vid 
befordringar eller anställningar (vid detta tillfälle gällde det frågan om 
att anställa lärare vid Dorpats krono- och stadsskola): "1. Detta landets 
barn", d.v.s. Östersjöprovinsernas infödda innevånare, 2. "De av 
svenska nationen", 3. De svenska undersåtarna från Tyskland.3 Men kra
vet på att endast svenske kungens undersåtar skulle få inneha tjänste
mannaposter kvarstod. Så föreskrevs guvernören i Riga Erich Soop i 
kunglig förordning av 23 januari 1696 att revidera provinsialkansliet där 
och bestämdes det bl.a. "Och som wij förnimme att under Cantzlie 
Betiente skall finnas een skrifware af Brandenburgisk nation; Så hafwa I 
att sökia den samme på gott maneer derifrån att skillia, Kunnandes wij 
för ingen dehl tåhla, att till sådane bestellningar skohle antagas andre än 
dhe som ähre wåhre Egne undersåtare".4 . 

Men under enväldet innebar "wår tienst" ovillkorligen också svensk
het och till en viss del svenskspråkighet hos det lokala överskiktet i den 

1 M. Roberts, The Swedish Imperial Experience, s. 83 ff. 
2 A. Loit, Kampen om feodalräntan. Reduktionen och domänpolitiken i Estland 1655-1710. 1. 
Uppsala 1975, s. 258-260. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia. 71). 
3 G. v. Rauch, Die Universität Dorpat und das Eindringen der fruhen Aufklärung in Livland 
1690-1710. Essen, (1943), s. 117 (Schriftenreihe Schweden und Nordeuropa, H. 5). 
4 SRA, Livonica II, 628. 
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inkorporerade provinsen Ingermanland som kännetecken på lojalitet och 
lydnad gentemot kungamakten. Det svenska Östersjöväldets maktcen
trum låg i Sverige, med kungen eller förmyndarregeringen som dess för
kroppsligande. Redan 1663 avgav förmyndarregeringen ett svar på de 
tyska adelsmännens i Ingermanland anhållan om att tyska pastorer måtte 
utnämnas i provinsens socknar, eftersom tyskarna varken förstod finska 
eller svenska. Regeringen förklarade att man väl kunde anställa kaplaner 
i de finskspråkiga socknarna, som kunde predika på svenska eller tyska, 
och att de tyska adelsmännen väl kunde skaffa tyska prästmän till sina 
gods, samtidigt som de själva, deras barn och familjer borde lära sig 
svenska och därmed mer och mer anpassa sig till den svenska nationen.5 

Alldeles uppenbart förutsätter "medlemskap i nationen" en viss 
anpassning till ett gemensamt socialt värdesystem och kulturella möns
ter. Det är klart, att i lokalsamhället Narva med sina svensk-tyska mot
sättningar hade tolkningen av begreppet den "svenska nationen" också 
ett etniskt-språkligt-kulturellt innehåll, som stod i tjänst hos den unifie-
rande svenskhetspolitiken, även om det inte betydde tyskarnas etniska 
försvenskning. 

Stormaktstidens undersåtar ingick i ett hierarkiskt ordnat samhällssys
tem. Enväldet strävade efter uniformitet inom de högre stånden, också 
genom svenskspråkighet i utövandet av ämbeten (här bör erinras om hur 
adeln byråkrati serades och hur den kompletterades med de duktigaste 
och kungatrognaste bland lägre ståndsmedlemmar). I kyrkligt hänseende 
uppnåddes detta mål genom en enhetlig kyrkoordning - 1686 års kyrko
lag, som alltså också kom att gälla i Östersjöprovinserna och gavs ut på 
tyska samma år, 1687, som den publicerades på svenska.6 1688 publice
rades den på finska. 

Att försvenska de lägre samhällsskikten i Östersjöprovinserna var inte 
enväldets syfte. Här kom inte ens någon språklig svenskhetspolitik i 
fråga. Enväldets politik utgick från praktiska synpunkter, och i vissa frå
gor kopplade man samman flera synpunkter samtidigt. Så tjänade idkan
det och befrämjandet av det nationalspråkiga skolväsendet och den 
inhemska kyrkolektyren (läsekampanjerna) både kyrkliga (spridandet av 
den lutherska läran) och rent statliga maktintressen. I Estland tycks 
Karl XI ha haft i sikte att i framtiden lösa bönderna ur livegenskapen 
och skapa ett skikt eller stånd av fria bönder i likhet med hur förhållan-

5 E. Lehtinen, Hallituksenyhtenäistämispolitiikka, s. 304. 
6 Kirchen-Gesetz und Ordnung so der... König Carl XI von Schwedeti 1687 hat in Druck aus-
gehen lassen. Stockholm (s.a.) 
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dena var i rikets kärnområden, som en motvikt mot den tyska adeln.7 

Därmed skulle också statens utskrivningsreserv utökas, något som var 

ytterst viktigt för svenska staten - "militärstat och bondesamhälle" (med 
Sven A. Nilssons ord, vilka ingår i undertiteln på hans senaste samlings
verk8) - ett samhälle som också Estland skulle komma att likna. Och 
som en av de första världsliga resultaten av läsekampanjen blev vid mit
ten av 1690-talet de svenska krigsartiklarna översatta till estniska.9 Och 
som Margus Laidre nyligen påvisat på grundval av estniskspråkiga tro
hetsedstexter för Karl XII 1697 och mönsterrullor, var esternas antal i de 
svenska trupperna i Östersjöprovinserna redan på 1690-talet mycket 
större än vad man hittills förmodat: c:a 22 % av alla garnisonstrupperna 
i provinserna Estland och Livland, och åtminstone 35 % i de värvade 
regementena.10 

Eftersom de lägre stånden i Östersjöprovinserna befann sig i botten på 
en samhällshierarki, ansågs svenskkunskaper inte vara nödvändiga för 
dessa grupper. Kungamakten försökte här, som i Sverige, att ta upp en 
direktkontakt med folket (naturligtvis på kungamaktens villkor) genom 
sina lokala ämbetsmän och präster, som var rikstrogna, företrädde kunga
maktens intressen och behärskade de lokala folkspråken. Det var inte 
ovanligt i ett ståndssamhälle att ett ämbetsmannaspråk skilde sig från 
folkets språk. Som Erkki Lehtinen anmärkt, kunde t.ex. finnar utan 
några svenskkunskaper driva sina ärenden i Finlands domstolar och 
även i Stockholm, om så behövdes.11 Statens lokala förvaltningsorgan 
och städernas magistrater hade tolkar. Sålunda var i Narva åtminstone 
1643-1655 rysstolkar anställda vid konsistoriet; detta ämbete återupp
rättades 1686, det fanns en kronans rysstolk, och rådet var försett med 
en rysk sekreterare.12 Det var likaså obligatoriskt att översätta de vikti-

7 V. Helk, Die Stadtschule in Arensburg auf Ösel in dänischer und schwedischer Zeit (1559-
1710). Liineburg 1989, s. 168 (Beiträge zur Schulgeschichte. Band 2.; zugl. Schriften der Bal-
tischen Historischen Kommission, Band 1); S. Jakobsson, Överhetens påbud och förbud. Skild
ringar av förhållandena i svenska provinsen Livland under 1600-talets fyra sista årtionden. 
Uppsala 1990, s. 50-54. 
8 S.A. Nilsson, De stora krigens tid. Om Sverige som militärstat och bondesamhälle. Uppsala 
1990. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Historica Upsaliensia. 161). 
9 M. Laidre, "Söiaväe öiguskorraldusest Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil". Akadeemia 1989, 
nr. 6, s. 162-178. 
10 M.Laidre,"'Uks Hä Tru ja Öige Sullane'. Eestlastest Rootsi armees XVII sajandi löpul". Aka
deemia 1993, nr 3, s. 478, 484. 
11 E. Lehtinen, Hallituksenyhtenäistämispolitiikka, s. 344. 
12 K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland, s. 107, 186, 297; Handlingar, Till upplysning i 
Finlands Kyrko-Historie. Femte Häftet, s. 147. 
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gaste kungörelserna från centralt eller guvernementshåll till dessa tungo
mål muntligen - av pastorerna vid gudstjänsterna - eller skriftligen. 

Som Sulo Huovinen konstaterar om stormaktstidens språkförhållan
den talades i riket, när det var som störst, närmre tjugotalet olika språk. 
Men språket var inte den viktigaste identitets skapande faktorn eller det 
band, som höll staten samman, utan riket sammanfogades snarare av 
enigheten i religion och troheten mot härskaren. Således var det inte tal 
om någon generell språk- eller konformitetspolitik.13 

En stabil stat med en konsoliderad statsmakt var vad Karl XI efter-
strävde; en god statsordning, som skulle få sin fortsättning under kom
mande århundraden.14 Jag har övertygats om att Karl XI med detta mål 
försökte skapa en viss jämvikt mellan de olika nationerna i Östersjöpro
vinserna och genomföra ett slags "divide et impera"-politik både i för
hållande till olika nationer och skilda stånd. Vid genomförandet av uni-
fieringspolitiken försökte man undvika övergrepp, men samtidigt för
säkrade man sig om undersåtarnas kungatrohet. 

Och det var undersåtarnas lojalitet mot stat och kung, som sattes i för
sta rummet, inte deras nationalitet. Men det var den centraliserade 
svenska staten. Och naturligtvis gällde svenskarna som de mest kunga
trogna, när det kom till konflikter om centraliseringspolitiken och de 
lokala privilegierna. Man försökte genomföra svenskhetspolitiken bland 
tyskarna, men samtidigt försökte man undvika att svenskarna förtyska-
des. I städer med blandad befolkning understödde kungamakten de 
lokala svenskarnas krav på likställdhet med de privilegerade tyskarna, 
och upprättade svenska skolor o.s.v. På landsbygden däremot begrän
sade kungamakten sig bara till att bekräfta de lokala svenska böndernas 
gamla privilegier rörande deras personliga frihet och egendomsrätt. 
Genom dessa privilegier var de segregerade från både den tyska adeln 
och de estniska livegna bönderna. Eftersom de inte betydde något som 
helst som politisk motvikt till den tyska adeln eller städernas tyska 
magistrater, var deras ställning i samhället eller deras skolundervisning 
inte av något speciellt intresse för kungamakten, och de själva hade 
ingen anledning att blanda sig i lokala politiska frågor och tvister. 

När man ser till "alla Estlands lokala språk" skulle man väl kunna 
säga, att i den skarpa motsättningen "saks"-"undeutsch" stod de est
landssvenska bönderna mest som ett "eibofolk" på sina neutrala "eiar", 
d.v.s. öar, ("saks" är den estniska, folkliga benämningen på "herre"; det 

13 S.Huovinen, "Finska språkets ställning i det svenska riket". Finland i det svenska riket. (Red. 
S. Huovinen). Stockholm 1986, s.80. 
14 A. Florén, S. Dahlgren, J. Lindegren, Kungar och krigare, s. 147-148. 
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härstammar direkt från "sakslane", d.v.s. tysk; den första omfattande 
avhandlingen om estlandssvenskarna, författad av Carl RuBwurm, kom 

ut i Reval 1855 och var betitlad "Eibofolke, oder die Schweden an den 
Kiisten Ehstlands und auf Runö"). Men naturligtvis var det annorlunda, 
när det handlade om godsägarnas försök att utöka exploateringen. Som 
Jakob Koit påvisat vad gäller Dagöbönderna, stod de svenska och est
niska bönderna i sådana fall som naturliga bundsförvanter vid sidan av 
varandra mot både tyska och svenska godsägare eller arrendatorer. Men 
p.g.a. deras olikartade sociala och rättsliga ställning behandlades de 
också på olikartat sätt vid rättegångar.15 

Vad de lägre samhällsskikten hade för uppfattning om "nationalitets
problemen", vet vi inte. I dokumenten är det kungen, centralregeringen, 
statens lokala högre ämbetsmän, superintendenten och prästmännen som 
framträder som förespråkare för "Nationens ära", påminner om Sverige 
som "vårt käre Fädernesland" o.s.v. Säkert kan Sven Erikssons uppfatt
ning om den något senare tidens "svenska nationalkänsla" mycket väl 
användas även för den tid och den plats som här studerats: "Sjutton
hundratalets apoteoserande av nationen var mestadels oäkta; när de opi
nionsbildande skikten talade om "folket", tänkte de på sig själva".16 

Eller, i anslutning till hur Torkel Jansson ser det: vad som mött är den 
sortens statliga användning av "nationen" som unifieringsinstrument, 
som föregick de breda massornas aktiva nationalmedvetande efter fran
ska revolutionen (eller: efter Napoleonkrigen) och den liberala kapitalis
mens genombrott.17 De etniska åberopanden som i denna studie gång 
efter annan mött visar tydligt att "nationen" även i tidigare skeden av 
starka skikt kunde tillgripas i förstärkande syfte - utan egentligt egen
värde - i olika typer av konflikter - utan att det för den skull handlade 
om ett nedifrån kommande, aktivt nationalmedvetande. 

Vad gäller just Narva har denna stad befunnit sig i något slags särställ
ning under nästan hela sin historia. Under medeltiden var Narva en 
mycket viktig handelsstad utan att vara medlem av Hansaförbundet. 
Under svensktiden var staden i socialt avseende och vad gäller självsty
relsen mycket lik de baltiska provinsstäderna med sitt tyska, privilegie-

15 J. Koit, "De svenska Dagöböndernas kamp för sina fri- och rättigheter 1662-1685". Svio-
Estonica. Studier utgivna av Svensk-Estniska Samfundet/Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi 
Toimetused. Volym X. (Ny följd 1). Lund, 1951, s. 50-153. Se även T. Jansson, "Verschiedene 
Bauern vor demselben Gericht". 
16 S. Eriksson, "Den svenska nationalkänslan före 1800-talet". Historielärarnas Förenings 
Årsskrift 1949, s. 38. 
17 T. Jansson, "En historisk uppgörelse", passim. 
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rade överskikt, men den tillhörde en statsinkorporerad provins med 
svensk rätt och svenska lagar. 

Man kan i Narva spåra samma förändring som i Västeuropa pågått 
under 1600-talet och i vilken även Sverige var delaktigt. Med Lars Eric
sons ord hade under senmedeltiden många städer fortfarande ägt en 
betydande politisk självständighet, men med den framväxande central-
styrda staten tvangs de inordna sig i större politiska system.18 

Som Sten Karling hävdar var Narva sedan 1640-talet i många hänse
enden klart annorlunda än de rent tyska Östersjöstäderna under svenskt 
välde, såsom Reval, Riga, Stralsund och Wismar. Här kommer den 
svenska prägeln mycket tydligt in i bilden både i lokaladministrationen 
(Gemeindewesen) och vad gäller stadens fysiska utseende. Detta var ett 
resultat av den merkantilistiska svenska handelspolitiken, som ersatt det 
gamla partikulärsystemet med ett förhållandevis långsiktigt planerande. 
Detta medförde att Narva inte längre betraktades som en isolerad köp
mannastad med egocentriska intressen, utan som "ett viktigt organ i hela 
kroppen". Bland de svenska städerna i Östersjöprovinserna framträder 
Narva som den starkast inkorporerade och direktunderställd den svenska 
statsapparaten. Och oavsett motståndet bland det tyska borgerskapets 
konservativa element blev det svenska inslaget i staden allt mer uppen
bart från år till år.19 Särskilt framträder detta under enväldet, när stats
ledningen tillämpade den kameralistiska ideologin. 

Narva behöll sin tyska självstyrelse och sin balttyska karaktär även 
under det ryska väldet, och är i många avseenden att betrakta som "eine 
Freistadt". Sett så borde Narva med sin baltiskintegrerade samhällsord
ning och samtidigt underställda integrering i den centraliserade maktsta
tens administrativa system utgöra ett mycket naturligt jämförelseobjekt, 
om man vill dra paralleller till utvecklingen i andra Östersjöstäder och 
statsmaktens politik gentemot dessa. I Estland är det Reval, som för lång 
tid (däribland svensktiden) framstår som det mest passande jämförelse
objektet p.g.a. de båda städernas mycket likartade ställning i ett större 
ekonomiskt område - det svenska Östersjöväldet. 

Vad gäller framtida forskning, är sådana jämförelser lika självklara 
som viktiga att efterlysa, då de skulle bidra till att skapa ny kunskap om 
den svenska statsmakten själv och dess påverkan på samhällsutveck
lingen i Östersjöområdet. Sådana komparationer skulle kunna bli ett 
"lokalt" svar på det allmänna problem och den fråga Lars Ericson ställt: 
"Samtidigt ger studiet av magistraterna under 1500- och 1600-talen en 

18 L. Ericson, "Från köpmannaoligarki till ämbetsmannastyre", s. 533. 
19 S. Karling, Narva, s. 369-370. 
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möjlighet att ur en annan vinkel än den vanliga studera var gränserna för 
centralmaktens möjligheter att påverka lokalsamhället gick. Hur abso
luta var egentligen de absoluta staterna i förhållande till städernas nog så 
absolutistiska magistratsoligarkier?"20 Detta gäller också verktygen för 
det ideologiska herraväldet - kyrkan och skolan. 

20 L. Ericson, "Från köpmannaoligarki till ämbetsmannastyre", s. 556. 
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Alla känner till Karl XD:s slag vid Narva år 1700, som slutade med 
triumf för de svenska vapnen, men som samtidigt innebar början till det 
svenska imperiets fall. Det andra slaget om Narva 1704 gjorde slut på 
det svenska väldet i staden och hela Ingermanland. Narva hade då varit 
svenskt i nästan ett och ett kvarts sekel. 

Här söks svaren på två viktiga frågor: varför var Narva så värdefullt för 
den svenska statsmakten, och hur försökte denna tvinga igenom den 
svenska samhällsordningen i Östersjöprovinserna, där balttyskarna 
sedan århundraden var det dominerande samhällsskiktet? 

Trots att staden var multietnisk med sina tyska, svenska, ryska, finska 
och estniska innevånare, står konflikterna mellan de två starkaste 
grupperna - tyskarna och svenskarna - i centrum. Det handlar till synes 
mycket om nationella motsättningar, men det var inte nationella 
konflikter i nutida mening. Man stred om rollen som "primus inter 
pares", om att bli de mest privilegierade undersåtarna i det rike alla 
tillhörde. Den svenska statsmakten välkomnade ofta de rika, men 
suspekta, tyskarna hjärtligare än de fattiga, men trogna, svenskarna. 
Staten vinnlade sig m.a.o. om Narvas utveckling först och främst för att 
slå vakt om sina egna ekonomiska intressen, även om det handlade om 
strider kring kyrka och skola. Den s.k. svenskhetspolitik, som stats
makten försökte driva igenom i Narva, var inget mål i sig utan ett medel 
i den s.k. tidigmoderna statens allmänna centraliseringssträvanden, 
vilket resulterade i Karl XI:s och Karl XILs envälde. I det lilla syns 
konturerna av det stora. 

Studien är ett första led i en vidare jämförelse av vad denna centrala 
helstat kunde - och inte kunde - göra i det så heterogena samhälle den 
sökte behärska till fullo. 

Jaak Naber, född 1952, har efter universitetsstudier i Tartu varit 
forskare vid Estlands vetenskapsakademi, där han främst studerat det 
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