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1. INLEDNING

1.1 Förord ! !

När något av oss barnbarn visade intresse så delade min mormor Alice gärna med sig av 
egna såväl som ärvda minnen från släkten i Sorunda socken söder om Stockholm. Hon 
berättade om sin far Karl som kunde vakna mitt i natten och på något oförklarligt sätt 
visste när någon av korna skulle till att kalva. Hon berättade om den märkliga dörrkarmen 
som knakade och knäppte för att varsla om att främmande var på väg. Hon berättade om 
moster Inga som gifte sig med en norrman och for till Amerika och om att vi hade en ryss 
någonstans i släktträdet. Jag lyssnade på ett barns vis och glömde på ett barns vis. Mina 
minnen av hennes berättelser är grovhuggna och suddiga. Detaljerna började nog blekna 
redan när nästa lek med syskon och kusiner tog vid.
!
Några år efter min mormor lämnat jordelivet upptäckte jag släktforskningen och började 
leta i kyrkoböckerna efter de människor som befolkat hennes berättelser. En av dessa 
individer var mycket svår att lokalisera i längderna. Ryssen. Allt eftersom släktträdet fylldes 
på började jag misströsta. Hela släkttavlan på hennes gren fylldes med relativt välmående 
Sorundabönder och något ryskklingande namn stod inte att finna. Det var först när jag gick 
vidare till min morfar Elis släkt och började leta i grannsocknen Ösmos längder som 
mysteriet fick en lösning. Ryssen hette egentligen Gustaf Johansson, eller så var detta det 
namn han tog vid sin ankomst till Sverige. Han anlände till Sorunda 1818 och uppges i 
längderna ha fötts i Livland i december 1788. I brist på andra alternativ antog jag att 
Gustaf var den ”ryss” min mormor berättat om (flyktingar från de östra provinserna 
benämndes ofta som ”ryssar” efter ankomsten till Sverige 1) och att han antagligen flytt 
förtrycket av bondebefolkningen i provinsen. 

Hans ursprung innan ankomsten till Sorunda socken förblev en vit fläck på släktkartan, 
men ett intresse för Baltikum och dess historia var väckt. Denna uppsats tar sitt avstamp i 
detta intresse. Jag lägger örat vid dörren in till rådskammaren på slottet Tre Kronor för att 
tjuvlyssna på vad den svenska stormaktens innersta cirkel har att säga gällande rikets 
östra provinser. 
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1 David Papp, Livländska rymlingar - Estländsk allmoges flykt till Sverige under 1700- och 1800-talen, 
Årsboken Åländsk Odling 1985, s.22 (artikel).



1.2 Syfte och frågeställningar. 

När Erik Eriksson tillträdde kungatronen på 1220-talet var han endast sex år gammal. En 
grupp stormän samlades för att i den unge regentens ställe ta de för riket nödvändiga 
besluten. Dessa herrar blev tillsammans det första kända riksrådet.2 Efter att under 1500-
talet och 1600-talets början ha inkallats efter behov och på skiftande orter kom rådet att 
under Gustav II Adolfs regeringstid få sin verksamhet permanent förlagd till Stockholm och 
dessutom regelbundet schemalagd.3 Där, i rådskammaren på slottet i Stockholm, 
avhandlades många av de beslut som formade den svenska statsapparaten och 
dirigerade det svenska rikets utveckling. Dessa beslut kom att fastställa livsvillkoren för 
människor av alla de slag, i rikets alla delar. Givet den svenska stormaktens expansion 
under perioden är det utan tvekan ett korrekt påstående att deras diskussioner även 
påverkade människor långt bortom den svenska stormaktens gränser. 

Syftet med denna uppsats är att granska det svenska riksrådets mötesprotokoll från 
utvalda årtal på 1640-talet och kartlägga den diskussion som fördes gällande de östra 
provinserna (även om begreppet i sig uppstod först under 1800-talet hos områdets tyskar 
så används också ”Baltikum” som benämning på det geografiska studieområdet i denna 
uppsats4). Hur såg man på Baltikum och dess invånare? Vilka bakomliggande 
motivationer fanns för den politik som fördes? Denna kartläggning av det svenska 
riksrådets diskurs får sin utgångspunkt i följande fyra frågeställningar:

1) Vilket geografiskt område i de östra provinserna ägnade riksrådet störst 
uppmärksamhet vid sina överläggningar och varför? 

2) Vilken typ av ärenden gällande de östra provinserna togs upp till diskussion av riksrådet 
och varför? 

3) Vilka attityder och värderingar gällande de olika samhällsgrupperna i de östra 
provinserna kan skönjas i riksrådets mötesprotokoll? 

4) Hur stämmer svaren på frågeställning 1-3 överens med tidigare forskning gällande den 
svenska stormaktens politik i Baltikum? 
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2 Dick Harrison, När uppstod det svenska riksrådet?, Svenska Dagbladet 19/1 2016, https://www.svd.se/nar-
uppstod-det-svenska-riksradet. 
3 Severin Bergh, Rådsprotokoll och därmed jämförliga i Riksarkivet förvarade protokoll, Norstedt & Söner, 
Stockholm 1912, s.280.
4 Kari & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Bokförlaget Atlantis, 
Stockholm 2013, s.18. 



1.3 Källmaterial

1.3.1 Det svenska riksrådets protokoll

! ! När H.K.M:t befaller att man skal öfverleggiat, så vill man 
! ! görat efter bästa maneret som eens förnuft göra kan.5
! ! ! ! !

! ! ! ! ! - Jakob Pontusson De la Gardie, 21/2 1649 -

Det svenska riksrådets protokoll utgör ett unikt källmaterial. Rådsdiskussionerna återges 
av en protokollförande sekreterare vars arbete per uttrycklig instruktion var att registrera 
inte bara slutsatser och beslut utan också den föregående argumentationen.6 I råds-
protokollens återgivning av denna argumentation framgår tydligt att medlemmarna inte 
alltid hade samma åsikter. Även drottningen får finna sig i att bli emotsagd emellanåt och 
det faktum att sekreteraren förmedlar även sådana situationer ger texten en viss 
trovärdighet som källa. Vid en närmare granskning visar protokollen även upp ett 
överraskande nyansregister där inte bara konkreta åsikter redovisas. Även attityder, 
värderingar och individuella medlemmars humör tillåts färga texten på ett sätt som berikar 
läsningen och ger en äkthetskänsla. Den vikt som läggs vid att skildra olika åsikter syns 
tydligt när rådet använde sig av metoderna Pro Et Contra samt Consultatio. I 
analysmodellen Pro Et Contra granskades varje förslag utifrån en utförlig redogörelse av 
för- och nackdelar och vid Consultatio fick var och en vid bordet möjlighet att yttra sin åsikt 
i ett visst ämne. Även om metoderna uttryckligen användes relativt sällan under de årtal 
som granskas i denna uppsats (6 tillfällen 1643 och 0 tillfällen 16507) så genomsyrade 
detta tankesätt ofta överläggningarna. 

1.3.2 Källkritik

Även om materialet uppvisar en åsiktsbredd och ett nyansregister som stärker dess 
trovärdighet så är det också ett rimligt antagande att ett prioriterat urval och någon grad av  
sammanfattningar utförts av protokollföraren. Det är också rimligt att anta en viss skillnad i 
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5 Severin Bergh, Svenska riksrådets protokoll XIII (1649), Norstedt & Söner, Stockholm 1916, s.17.
6 Leif Åslund, Pro et contra och consultatio i 1600-talets svenska riksråd (1626-1658), Samlaren: Tidskrift för 
svensk litteraturforskning, årgång 110-1989, Svenska litteratursällskapet, Uppsala 1989, s.8.
7 Ibid, s.25.



utförandet mellan olika sekreterare, något som märks tydligt vid en jämförelse 
av rapporteringsstilen mellan protokollen från 1643 och från 1650. Enligt Severin Bergh, 
sekreterare i Kungliga samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens 
historia från 1903 och förste arkivarie vid Riksarkivet från 19108, anges det under 1630- 
och 1640-talen inte vilken sekreterare som skrivit protokollen men att man ändå har relativt 
god koll på detta utifrån andra källor samt utifrån stilmässiga analyser. 1643 var det 
huvudsakligen Lars Canthersten som satt vid pennan. 1649 infördes en särskild tjänst för 
ändamålet och 1650 hette den ständige sekreteraren Olof Wallius.9 Den sistnämnde 
inkluderar i sina rapporter åsikter och uttryck som i vissa ärenden ger läsaren en relativt 
god uppfattning om stämningen i rådskammaren vid tillfället ifråga. Cantherstens 
rapportering är mer avskalad och ger mindre utrymme för någon känslosamhet. I hans 
protokoll är det egentligen endast i ärenden som behandlar ärkefienden Danmark man kan 
utläsa någon form av känsloregister. Vid en jämförelse av rådets diskussioner under olika 
perioder måste man följaktligen väga in dessa subjekt i sin bedömning, något som blir 
desto viktigare vid en analys av värderingar och attityder vilka ibland inte explicit uttrycks i 
texten. 

En andra svaghet i materialet står att hitta i snedfördelningen av gjorda uttalanden vid 
rådets möten. Rangordningen mellan rådsmedlemmarna framstår mycket tydligt i 
protokollen och även vid en översiktlig läsning ser man att vissa av potentaterna var 
kraftigt dominerande. Lars Eldborn har i en ambitiös uppsats gått igenom samtliga av 
riksrådets ärenden under åren 1649-1651 och redovisar däri även tabeller över antalet 
uttalanden.10 Omräknat i procent visar denna genomgång att drottningen själv stod för 
37,7% av det totala antalet uttalanden under året 1650, detta trots närvaro vid endast 
51,8% av mötestillfällena. Rikskansler Axel Oxenstierna, vars blotta närvaro såsom den 
framstår i protokollen verkar ha sugit musten ur de flesta andra i rummet, närvarade vid 83 
av 137 mötestillfällen detta år (60,6%) men ger röst åt 25,2% av det totala antalet 
uttalanden. Drottningen och rikskanslern tillsammans var alltså upphovsduon bakom den 
övervägande majoriteten av uttalanden i rådssalen under årets möten. Jämför man detta 
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8 Severin Bergh, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18611, Svenskt biografiskt lexikon (art av B.Boëthius), 
hämtad 20180511. 
9 Severin Bergh, Rådsprotokoll och därmed jämförliga i Riksarkivet förvarade protokoll, Norstedt & Söner, 
Stockholm 1912, s.284. 
10 Lars Eldborn, Det svenska riksrådets inre dynamik och agerande runt krisåret 1650, Umeå universitet 
2017, www.diva-portal.se/smash/get/diva2:1112549/FULLTEXT01.pdf.



med den flitigaste deltagaren, Seved Båth, så imponerar hans närvarostatistik på 90,5% 
mer än mötesaktiviteten med 2,3% i uttalandekolumnen. Någon motsvarande kartläggning 
finns inte från 1643 års riksrådsmöten, men där saknade Oxenstierna konkurrens från 
drottning Kristina (1643 deltar hon än så länge endast sporadiskt vid mötena i syfte att se 
och lära) och framstår som än mer dominant. 

Det kan alltså med fog påstås att en analys av riksrådets värderingar och attityder i mångt 
och mycket är en analys av drottningens och framför allt rikskansler Axel Oxenstiernas 
värderingar och attityder. För denna uppsats har detta dock ej så stor negativ effekt då 
fokus ligger på rådet som en kollektiv samhällsfunktion inom vilken beslut och åtgärder, 
oavsett drottningens eller annan rådsmedlems underskrift, fattats. Teoretiskt hanterat som 
kollektiv med fokus på den översiktliga bilden av värderingar och attityder snarare än 
enskilda uttalanden blir det rimligt att acceptera denna svaghet med materialet. En 
frågeställning om hur och varför rådet kom att arbeta utifrån just den uppsättning 
värderingar och attityder de som kollektiv uppvisade skulle dock kräva en närmare 
granskning av dess individuella medlemmars bakgrund och motivationer samt en 
kartläggning av eventuella externa jävsfaktorer. 

1.4 Bakgrund och tidigare forskning
! !
1.4.1 Begreppen Nation, Stat och Rike

När ämnet i fokus är svensk stormaktstid blir det naturligt att använda begreppen Stat och 
Rike samt i vissa fall det problematiska Nation. Harald Gustafsson skriver i en artikel i 
Historisk Tidskrift att ”...fortfarande utgör det egna landets historia de flesta historikers 
studieobjekt och givna referensram”11 och ställer sig sedan bakom Maria Ågrens åsikt att 
detta är rimligt så länge de regionala indelningar som används problematiseras.12

I denna uppsats undviks begreppet Nation då en sådan geografisk-emotionell indelning är 
irrelevant i sammanhanget. De regionala gränser och indelningar som idag utgör våra 
geografiska referenspunkter är inte nödvändigtvis desamma som i gångna tider.  Havet 
skiljde ej regioner åt utan band dem samman och landen i öst var varken okända eller 
avlägsna. Exempelvis Nils Blomkvist ser Östersjöregionen, snarare än sentida begrepp
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11 Harald Gustafsson, Sverige som partner 1319-1905, Historisk Tidskrift 136:1-2016, s.4.
12 Maria Ågren, Därför är jag historiker, Scandia 79:2-2013, s.71. 



såsom ”Norden”, som den mest betydelsefulla regionen i tidigmodern tid.13 Det område 
som här sätts i fokus är den mittre delen av av denna region, inkluderande 
provinserna Livland, Estland och Ingermanland samt Sverige som Rike och Stat. 
Begreppet Rike används i denna uppsats till att beskriva hela det område som lydde under 
den svenska Kronan, inklusive provinser med separat politiskt system och rättspraxis. 
Begreppet Stat innebär den samlade organisation (politiskt, juridiskt, infrastrukturellt) som 
appliceras för att styra det svenska Riket. 

1.4.2 Svensk provinspolitik

Startskottet för Sveriges expansion mot stormaktsstatus var anslutningen av staden Reval 
samt landskapen Harrien, Wierland och Jerwen år 1561.14 Detta gav den svenska staten 
en viss kontroll över en av de viktigare knutpunkterna för den lukrativa väst-östliga 
transithandeln.15 Därefter förde stormakten en omväxlande och ibland motsägelsefull 
politik vad gäller provinserna i Baltikum, skiftande beroende på vem som satt vid makten
och på vilka intressen och/eller regioner som prioriterades högst. Den svenska 
integrationspolitiken kan främst delas upp i tre ”skov” under 1600-talet. Ett aktivt 
reformprogram bedrevs under Karl IX regeringsperiod, under Gustav II Adolf och Johan 
Skyttes generalguvernörskap samt under Karl XI (då även omfattande reduktioner av 
adelns gods genomfördes).16 Däremellan kom perioder av högadliga förmyndarregeringar 
då denna rörelse mot inkorporation och uniformitet bedarrade. Högadelns egenintressen 
utpekas ofta som huvudorsaken till att denna process avstannade under dessa perioder. 
Många av de mer betydande släkterna hade förlänats stora ägor i de östra provinserna 
som tack för sina insatser för Kronan. Exempelvis hade rikskansler Axel Oxenstierna tjänat 
mer än de flesta genom erövringen av Livland. John Chrispinsson beskriver i sin 
populärvetenskapliga bok Den glömda historien att Oxenstierna, som var född och 
uppvuxen i Reval, bland annat fick biskopsdömet Wenden inklusive städerna Wolmar och 
Wenden i förläning år 1622.17 
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13 Nils Blomkvist citerad i Mattias Legnér, Centrum och periferi genom historien. Om regionens kulturella 
betydelse i Europa. Region Skåne, Kristianstad 2008, s.41-42. 
14 Kari & Ülle Tarkiainen, Provinsen bortom havet, Svenska Litteratursällskapet i Finland, Bokförlaget 
Atlantis, Stockholm 2013, s.20 (bok). 
15 Ibid, s.22. 
16 Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen - Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det 
svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet, Finska Vetenskaps-Societeten, Helsingfors 2014, s.93. 
17 John Chrispinsson, Den glömda historien, Norstedts, Stockholm 2011, s.224.



En av de historiker som målade upp detta scenario var Jerker Rosén. Han menade i en 
frekvent citerad artikel från 1946 att den konungsliga makten redan genom Vasasönerna 
Erik XIV och Johan III strävade efter uniformitet men att man förutom från den svenska 
högadeln även mötte motstånd från tidigare existerande maktkorporationer, framförallt 
lokal lantadel som ville bevara sina forna privilegier.18 I nedanstående citat beskriver 
Rosén detta:
!
! ! Uniformiteten var till nackdel för adeln men till viss fördel för 
! ! övriga stånd. Detta var icke endast fallet beträffande de 
! ! egentliga privilegierna. Även införandet av svensk andlig eller 
! ! världslig lag skulle i viktiga punkter inverka på de olika ståndens 
! ! ställning. Det var därför givet, att utvecklingen i riktning mot 
! ! uniformitet skulle bromsas under förmyndarregeringen för 
! ! Karl XI. 19

Roséns beskrivning står dock inte oemotsagd utan har kritiserats av exempelvis Harald 
Gustafsson. Denne menar att Roséns fokus på kampen mellan kungamakt och adel ger 
ett alltför snävt tolkningsutrymme. Utan att förneka intressekonflikten i sig skriver 
Gustafsson att Sverige ”var närmast unikt bland 1500-talets större stater med en lag och 
en politisk representation för hela statsområdet” 20 och att den svenska provinspolitiken 
var en ”långsam anpassning till europeisk praxis”21. Denna praxis bestod i att det inom ett 
rike kunde förekomma underordnade statsbildningar med egna administrativa och/eller 
juridiska system, något han benämner som en Konglomeratstat.22 Gustafsson ser alltså 
den svenska strävan efter en övergripande statsapparat som en otidsenligt företeelse, 
något även amerikanen Charles Tilly är inne på i sitt verk om europeisk statsbildning 
”Coercion, Capital, and European States”. Tilly använder huvudsakligen Sverige som ett 
avvikande jämförelseobjekt där statsapparaten sätts på hårda ekonomiska prov då 
finansiering och bemanning av krigsmaskineriet huvudsakligen behövde pressas fram ur 
det egna folket genom skattepålagor och utskrivningar.23 
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18 Jerker Rosén, Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid, Scandia 17:2-1946, s.229.
19 Ibid, s.227.
20 Harald Gustafsson, Sverige som partner 1319-1905, Historisk Tidskrift 136:1-2016, s.10.
21 Ibid, s.12. 
22 Ibid, s.13.
23 Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, Blackwell Publishing 2010, s.135. 



Kasper Kepsu företräder i sin avhandling om Ingermanland ett synsätt liknande 
ovanstående nämnda historikers, men beskriver saken ur ett annat perspektiv. Kepsu ser 
den svenska stormaktens provinspolitik som situations- och behovsstyrd och att de 
knappa resurser som fanns att tillgå begränsade inkorporeringspolitiken:
!
! ! Det låg sällan välplanerade visioner bakom integrativa 
! ! åtgärder, utan snarare ett behov för konkreta åtgärder i 
! ! trängda lägen. Införandet av svensk lag och svenskt rätts-
! ! system tyder ytligt sett onekligen på att inkorporering var 
! ! målet, men frågan är inte så entydig.... Enligt min mening 
! ! strävade centralmakten efter att unifiera landet så gott det 
! ! gick med de knappa resurser som stod till förfogande. 24 

Den estniske historikern Jaak Naber målar i sin bok ”Motsättningarnas Narva” upp en 
annan bild än Gustafsson och Kepsu. Han väljer att fokusera på hur den svenska staten 
periodvis arbetade mycket målmedvetet och anför Karl IXs gunstling, generalguvernören 
Johan Skytte, som den kanske främste representanten för inkorporeringsfalangen.25 
Skytte skriver 1630 i ett brev till Karl IX ”Unus rex, una lex et grex unus” (En kung, En lag, 
Ett folk), en målsättning han på alla sätt försökte förverkliga under sitt guvernörskap.26 
Naber beskriver den politik som efter Gustav II Adolfs död bedrivs av förmyndarregeringen 
under Axel Oxenstiernas förmyndarregering som ”utpräglat merkantilistisk”. Han menar att 
denna gick ut på att ”försöka upprätthålla städernas inre stabilitet och främja deras handel, 
med ökande inkomster för statsmakten som följd”.27

Ett sista perspektiv på den svenska provinspolitiken presenteras av Kari och Ülle 
Tarkiainen i boken Provinsen bortom havet. De ställer sig huvudsakligen bakom Jerker 
Roséns resonemang men ägnar också ett avsnitt åt en översikt av estnisk forskning. Där 
har det varit vanligt att beskriva hur befolkningen i Estland betraktat den svenska staten 
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24 Kasper Kepsu, Den besvärliga provinsen - Reduktion, skattearrendering och bondeoroligheter i det 
svenska Ingermanland under slutet av 1600-talet, Finska Veternskaps-Societeten, Helsingfors 2014, s.
62-63.
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som mildare än den balttyska överheten och att det efter den svenska stormaktens 
sammanbrott växt fram längtansfullt bakåtblickande uttryck som exempelvis ”den goda 
svensktiden”.28 Exempelvis gjorde hertig Karl (sedermera Karl IX) redan 1601 en begäran 
vid lantdagen iReval att bönderna skulle få lov ”att sätta deras barn i skolor till att lära 
bokliga konster” 29 och 1629 hotade Gustav II Adolf att dra in adelns privilegier om de inte 
såg till att de svenskar och finnar som fanns på godsen behandlades efter ”svenskt 
manér”.30 Karl XI drev även han en reformpolitik under 1600-talets senare del. 1685 slog 
han fast att för fritt folk och lijka som frälsebönder här uthij Sverige, så att när herrskapet 
och dhe icke kunna komma öfwerens, hafwa dhe å begge sijdor fri macht och tillstånd 
hwarandra lagligen och utij god tijd at upsäija...”.31 Huruvida de svenska regenterna som 
gjorde denna typ av maktingrepp faktiskt förändrade livet för majoriteten av folket i 
provinsen är dock osäkert. Antti Kujala, historiker vid Helsingfors universitet, har undersökt 
relationen mellan Kronan, adeln och folket med tyngdpunkt på de finska riksdelarna. 
Kujala kartlägger beskattningen av allmogen och försöker därigenom måla upp en bild av 
relationen mellan dem och makthavarna. Antagandet att allmogens situation förbättrades 
genom reduktionerna i och med att adelns makt minskades ligger nära till hands men 
Kujala pekar på att de finska bönderna kunde påverka sin tillvaro i högre utsträckning före 
reduktionen. Denna möjlighet försvann eller drastiskt minskades när de tvingades 
förhandla med den avlägsna enväldesmakten istället för med den lokala adeln.32 

Paret Tarkiainen berättar också att den svenskvänliga synen inte delades av den balttyska 
lantadel vars tillvaro hämmades och inhägnades av ”ockupationsmakten”, vilket 
förmodligen var hur många ur den tidigare härskarklassen såg på svenskarna.33 
Svenskvänligheten fick en motreaktion i och med den sovjetiska historieskrivningen, vilken 
tog fasta på ockupationsperspektivet och utmålade Sverige som en utsugande 
kolonialmakt. Exempelvis Juhan Vasar menar att böndernas ställning snarare försämrades 
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under svensktiden och kom att mer likna sann livegenskap.34 Naber kommer med en 
intressant iakttagelse vad gäller bilden av den svenska staten som en ockuperande 
kolonialmakt. Det innebär enligt honom att Sverige i så fall koloniserade kolonisatörerna, 
då den balttyska adeln enligt samma logik även de skulle kunna rubriceras som 
kolonialmakt.35 

Denna uppsats fokuserar på utvalda årtal under 1640-talet, en period då den svenska 
provinspolitiken befinner sig mellan två av de mer reformintensiva perioderna. Enligt 
Jerker Rosén bromsade den högadliga förmyndarregeringen upp dessa reformer utifrån 
egenintressen och får medhåll av Jaak Naber som i sin tur målar upp 1620-talets 
reformpolitik som mycket aktiv. Harald Gustafsson menar att den svenska provinspolitiken 
främst handlade om en trevande anpassning till europeisk statspraxis, vilket han får stöd i 
av Charles Tilly. Kasper Kepsu pekar på att den svenska statens begränsade resurser 
utgjorde ett hinder för inkorporeringspolitiken. Dessa historiker har valt att se den svenska 
politiken i de östra provinserna ur olika perspektiv. Deras respektive beskrivningar utgör en 
teoretisk ram som ger möjlighet att analysera resultaten i ett större sammanhang än 
enkom som en konkret rapport om vad som sägs i protokollen. 

2. UNDERSÖKNINGSDEL

2.1 Metod

2.1.1 Datainsamling

Två volymer av riksrådets protokoll har valts ut till en mer ingående granskning. Dessa år 
har ringats in efter följande tre kriterier: 1) De ska representera två regeringar: 
Förmyndarregeringen under Axel Oxenstierna samt regeringen under Drottning Kristina. 2) 
De ska infalla efter Livlands införlivande som provins i det svenska riket. 3) Det ska vara år 
där krigsbruset är aningen lägre. Utifrån dessa kriterier har åren 1643 samt 1650 valts ut 
till en grundlig genomläsning. År 1643 var det trettioåriga kriget i ett stillestånd, Axel 
Oxenstiernas förmyndarregeringen hade lett Sverige i mer än tio år och det var ännu ett år 
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innan drottning Kristinas regeringstid skulle ta sin början. År 1650 hade den Westfaliska 
freden varat i två år och drottningen hade regerat i sex. Hon hade ännu inte aviserat sina 
abdikationsplaner, även om inrättandet av hennes kusin Karl Gustav som arvsfurste 
orsakade en hel del palaver. Sedda som ”stickprov” blir dessa två årtal representanter för 
det svenska riksrådets diskussioner om rikets östra provinser såsom de tedde sig under 
1640-talets senare del. Därutöver skapar urvalet möjlighet att identifiera konstanter såväl 
som trender och förändringar i rådets prioriteringar över de sju år som skiljer volymerna åt.  

I denna studie ligger fokus primärt på en enstaka källa, svenska riksrådets protokoll. 
Samtliga avsnitt som behandlar Sveriges östra provinser i volymerna från år 1643 samt år 
1650 har registrerats. Utvalda exempel på dessa avsnitt återfinns som bilagor. Vid 
genomläsningen av protokollen har Severin Berghs ämnesregister ej använts utan 
protokollen har gåtts igenom i sin helhet. Den uppenbara nackdelen med detta är en 
mindre mängd källmaterial hunnit registreras. En fördel är att en bättre förståelse för 
rådets interna dynamik skapas och tillsammans med ett utökat perspektiv gällande rådets 
val och prioriteringar leder detta till en god kunskapsgrund inför analysarbetet. En annan 
fördel med en noggrann och fullständig genomläsning är att ingen relevant information 
missats. Om datainsamlingen utgått endast från Severin Berghs ämnesregister är det fullt 
möjligt att relevanta ärenden som sorterats under andra rubriker än sådana gällande de 
östra provinserna undgått upptäckt. 

2.1.2 Analysmetod och presentation. 

Analysen av rådets diskurs består i att de utvalda excerpterna (ett urval av dessa 
presenteras som bilagor) registreras utifrån 1) geografisk anknytning samt 2) 
diskussionsämne och sorteras därefter i ett antal subkategorier. Därefter sammanställs 
och redovisas materialet genom tabeller och cirkeldiagram, detta för att på ett enkelt och 
överskådligt sätt åskådliggöra tendenser och prioriteringar i rådets fokus. Ur denna 
kvantifiering kommer en kunskap och förståelse för vilka ärenden och vilka områden som 
ansågs vara av störst vikt för riket. I detta skönjes också övergripande mål samt 
motivationer för den politik som bedrivs. 

I en utredning som behandlar ett statistiskt underlag med ett relativt lågt antal iakttagelser 
faller ett stort ansvar på historikern vad gäller urval, kategoridefinitioner (se s.14-15) och 
perspektiv. Under granskningen av protokollen visade det sig att ärendekategoriseringen 
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blev problematisk på grund av just ett lågt antal registrerade ärenden. En stor avvikelse 
konstaterades beroende på om ärendena sorterats endast under en kategorirubrik utifrån 
ärendets huvudämne eller under flera rubriker utifrån diskussionens innehåll. Då avsikten 
med denna uppsats är att komma till slutsatser utifrån en kvantifiering av rådets 
ärendeprioriteringar valdes det senare. Många ärenden har därför kategoriserats under 
flera rubriker för att bättre illustrera rådets prioriteringar. 

De kategorier som nämns ovan består av:

1) Geografisk anknytning
Livland!
Estland
Ingermanland
Riga
Reval!
Narva 
Dorpat
Nyen

En övergripande iakttagelse värd att beaktas vid kategoriseringen är hur Baltikum tydligt 
indelas i olika korporationer. Det framstår med stor tydlighet i protokollen att lantadeln på 
sina gods och borgarna i sina städer utgör två grupperingar vars intressen ofta kolliderar.  
Benämningarna ”Livland” och ”Estland” framstår i protokollen endast som en statlig 
samlingsbenämning på ett område med två delvis separata administrativa förvaltningar. 
Dels finns där lantråden och dels finns där städernas styrande råd, inom vilka lantadel 
respektive borgare organiserar sig. Denna separation av korporationer beläggs även av att 
de skickar separata delegationer till Stockholm för att lägga fram sina besvärslistor. Det blir 
därför naturligt att de större städerna får utgöra egna kategorier. 

Urvalet av vilka städer som inkluderas bland kategorierna har skett helt utifrån vilka som 
nämns i protokollen. Bland de geografiska prioriteringarna saknas en Övrigt-kategori helt 
enkelt på grund av att en sådan inte behövs. Det är mycket tydligt vilka regioner eller 
städer som avhandlas i rådets diskussioner. Den enda omnämnda stad som saknas i 
redovisningen är Pärnu, en estnisk hamnstad som förekommer i protokollen endast när 
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man skickat en delegation till Stockholm under hösten 1650 för att söka privilegier liknande 
de Rigaborna åtnjöt.36

2) Diskussionsämne
Handel
Krigsmakt
Juridik
Politik      
Missväxt
Övrigt

Även dessa kategorier har valts utifrån förekomsten i källmaterialet. Under rubriken Handel 
sorteras exempelvis diskussioner kring tullar, rättigheter, konkurrens och handels-
prioriteringar. En rubrik som lyser med sin frånvaro är Ekonomi, under vilken man skulle 
kunna förvänta sig att Handel sorterar. Det är vid en komplett genomläsning dock 
påfallande att den ekonomiska diskussionen gällande de östra provinserna nästan 
uteslutande avhandlar handelsfrågorna. Det enda undantaget är när man önskar att 
provinserna själva skulle finansiera sin egen försvarsorganisation. De ekonomiska 
ställningstaganden som görs för regionen sorteras därför under rubriken Handel. 

Under rubriken Krigsmakt återfinns främst kortfattade diskussioner om konkreta ärenden 
såsom upprätthållandet av försvarsverk, bemanning och tillsättning av diverse poster. 
Endast kortfattat och vid enstaka tillfällen sker någon riskanalys gällande hotbilden från 
Polen och Ryssland. Konflikten med Danmark år 1643 berördes endast indirekt i ärenden 
gällande de östra provinserna. 

Vad gäller kategorin Juridik sorteras därunder huvudsakligen enskilda ärenden och 
tillsättningar samt enstaka regionala prioriteringar. Ett exempel på enskilda ärenden är 
fallet med månggiftaren Molin i Reval. Denne Molin ryktades ha varit gift med tvenne fruar, 
något som upprörde drottning Kristina så att ärendet återkom ett antal gånger med jämna 
mellanrum under den första delen av året 1650.37 Ett exempel på regionala prioriteringar 
av juridisk natur är när det livländska lantrådet ville ha hovrätten i Dorpat flyttad med 
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motivationen ”det är ondt att stå till rätta för fremmande”.38 

Under rubriken Politik sorteras dels ärenden där lantadeln idkar lobbying för att 
återupprätta sina forna adelsprivilegier men huvudsakligen återfinns där tillsättningar av
vakanta ämbetsposter. Det förekommer också ett par ärenden av utrikespolitisk natur,
exempelvis när bud kom till rådet om att ett danskt sändebud var på väg mot Livland för att 
ta sig vidare till Ryssland. En arresteringsorder utfärdades men drogs tillbaka några dagar 
senare när Danmark skickade en officiell begäran om fri lejd.39 

Kategorin Missväxt, tillkommer för året 1650. Det hade då varit svår missväxt under en 
längre period i stora delar av riket, något som föranleder många och omfattande 
diskussioner om tänkbara lösningar. 

2.2 Sammanfattningar av rådets arbete åren 1643 och 1650. 

2.2.1 Sammanfattning av rådets arbete år 1643
! ! !
! ! Man moste vara som Argus, som hafver ögonen på alla ! !
! ! sidor... 40!

- Axel Oxenstierna 13/10 1643 - 

Under årets inledande månader var rådets blick ofta riktad mot ärkefienden Danmark men 
man såg fiender i alla väderstreck. Kriget mot kejsarens katolska trupper stod stilla men 
hotade att rulla igång igen när som helst och förutom Danmark såg man även Polen som 
ett hot. Att Danmark blockerade Öresund sågs som ett grovt övertramp och misstankar om 
hemliga överläggningar mellan dem och Polen oroade. En försiktig och trevande ton 
förbyttes alltmer i visshet om ett stundande och nödvändigt krig. Diskussionen kantrade 
snart mot vapenskrammel och krigsförberedelser. Först framåt sommaren ägnades 
Baltikum någon större uppmärksamhet. I juni inkom delegationer från den Livländska 
lantadeln såväl som från borgarna i Riga. Inrikesärenden gavs begränsat utrymme, även 
om det framgår av protokollen att vissa regeringsfrågor reglerades utanför rådskammaren 
och protokollen. Den inrikesfråga som ägnades mest utrymme är värderingen av silver- 
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och kopparmynt, där man sökte rådgivning från handelsmannen Louis de Geer och de 
främsta av stadens borgare för att komma till ett hållbart beslut. 

Under andra halvåret handlade en relativt stor del av rådets diskussioner om de östra 
provinserna. Framför allt var det konflikten mellan borgarna i Reval och den estniska 
lantadeln som upptog tid. Riksrådet ställde sig på stadens sida men var uttalat mån om att 
inte stöta sig med någondera sida och sökte därför en kompromiss i ärendet. Man 
överlade också flitigt om att dra den ryska handeln från Arkangelsk till Östersjön och 
hoppades kunna samarbeta med hansastaden Lübeck i detta värv. Under sommaren 
övergav man slutligen alla förhoppningar om en fredlig lösning i konflikten med Danmark 
och i slutet av september får Greve Torstensson sina marschorder. Med tanke på det ringa 
utrymme krigsupptakten får i mötesprotokollen så är det bortom tvivel så att diskussioner 
och överläggningar därikring försigkommit i andra forum än vid rådets officiella möten. 

Tabell 1: Översikt av ärendefördelningen i riksrådets möten år 1643. 

Tabell 1: Innehåller samtliga registrerade ärenden gällande de östra provinserna för året 1643, 
fördelade över de kategorier som presenteras på sida 14-15. Observera att tabellen ej ska läsas 

ackumulativt från vänster till höger, detta beroende på att flera ämnen i vissa fall registrerats under 
samma ärende. Kolumnen Antal ärenden visar vilket antal ärenden respektive region tillägnats av 

riksrådet. Källa: Severin Bergh, Svenska riksrådets protokoll X (1643), Norstedt & Söner, 

Stockholm 1905. 
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2.2.3 Sammanfattning av riksådets arbete år 1650

Riksrådet har under årets första hälft stor fokus på de nordtyska provinserna och deras 
inordnande under svensk flagg. Ständerna i Bremen är bångstyriga och svårkontrollerade 
och de pommerska gränsförhandlingarna med Brandenburg-Preussen tas ofta upp till 
diskussion. Inrikes hamnar den svåra missväxten i delar av landet i fokus. I övrigt läggs 
förvånansvärt mycket tid på Stockholms borgare, vilka delar av rådet hyser ett öppet förakt 
för. I övrigt förekommer regelbundet diskussioner kring den kommande kröningen. 

Under årets andra hälft tar kröningsplanerna mycket tid i anspråk. Förutom praktiska 
bestyren runt tilldragelsen i sig diskuteras också drottningens kontroversiella beslut att 
vägra giftermål och utse Hertig Karl Gustav till arvfurste. Rådet lägger också stor fokus på 
den militära bemanningen i Pommern samt på beskattningsfrågor gällande de nordtyska 
provinserna. I oktober tar striden mellan stånden vid den pågående riksdagen tid i anspråk 
och först när riksdagen avslutats i november vänder rådet sitt öga mot Baltikum och ett 
flertal delegationer därifrån tas emot för att lägga fram sina digra klagomål. 

Tabell 2: Översikt av ärendefördelningen i riksrådets möten år 1650.

Tabell 2: Innehåller samtliga registrerade ärenden gällande de östra provinserna för året 1650, fördelade 

över de kategorier som presenteras på sida 13-14. Observera att tabellen ej ska läsas ackumulativt från 

vänster till höger, detta beroende på att flera ämnen i vissa fall registrerats under samma ärende. Kolumnen 

Antal ärenden visar vilket antal ärenden respektive region tillägnats av riksrådet. Källa: Severin Bergh, 

Svenska riksrådets protokoll XIV (1650), Norstedt & Söner, Stockholm 1916. 
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2.3 Analyser

2.3.2 Analys av geografiska prioriteringar

Diagram 1: Ärendefördelningen utifrån geografisk anknytning

Diagram 1: Visar ärendefördelningen vid rådets möten utifrån geografisk anknytning. Totalt antal ärenden 

1643: 61. Totalt antal ärenden 1650: 37. Källor: Severin Bergh, Sveriges riksråds protokoll X (1643) och XIV 

(1650), Norstedt & Söner, Stockholm 1905 och 1916. 

Under juli månad 1650 togs rangordningen mellan provinserna upp till diskussion i 
samband med planeringen av kröningsprocessionen. Fältherre Jakob Pontusson De la 
Gardie menade att Estländarna borde ställas först då de ”hafva varit lengre under Sveriges 
Chrona”. Rikskansler Axel Oxenstierna rangordnade även han Estland först av de baltiska 
provinserna men ville ha representanterna från Bremen allra främst.41 Denna ranking var 
viktig även för ständerna i provinserna. I slutet av augusti beklagar sig Livländarna över att 
ha blivit ordnade efter Estland och Ingermanland i processionsordningen. Estländarna 
försvarar sin position med att hänvisa till De la Gardies senioritetsargument. Vad gäller 
handelsstäderna menade rikskansler Oxenstierna att Riga egentligen skulle haft företräde 
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i och med att de accepterat ”jus indigenatus”, dvs inordnat sig under svenskstatlig 
rättspraxis, men att de ”negligerat sedan detta jus, efftersom dhe allenast en gång varit 
här”. Även rikskanslern åberopar senioriteten som argument men räknar av oklar 
anledning sedan upp Dorpat först (erövras av hertig Karl först år 160042), följt av Reval 
(ansluter sig till det svenska riket 1561) och sedan Riga.43 Rådets diskussion utgår alltså 
dels från senioritet i riket och dels från graden av inkorporering under den svenska staten. 
Denna rangordning hade dock endast en ceremoniell funktion. I realiteten såg rådets 
fokus annorlunda ut. Riksrådets vardagliga prioriteringar hade helt andra 
bevekelsegrunder än vilka regioner som accepterat svensk rättspraxis och vilka som varit 
längst i riket. 

Det mest framträdande draget i diagrammet på föregående sida (sida 19) är hur staden 
Riga vinner betydelse i riksrådets ögon mellan 1643 och 1650, framförallt på bekostnad av  
regionen Livland samt de konkurrerande handelsstäderna Narva och Nyen. I protokollen 
från 1643 framstår det som om rådet ännu inte landat i sina prioriteringar gällande 
Baltikum. När man detta år sökte ett samarbete med Lübeck och överlade om vilken stad 
som vore lämpligast för detta syns tveksamheten tydligt.44 Så är också fallet när man 
övervägde vilken av städerna Reval, Narva eller Nyen som vore bäst lämpad att dra den 
ryska handeln till sig.45 Riga förekommer endast som en biroll i dessa diskussioner. Sju år 
senare ser prioriteringarna klara ut. Riga vann rådets gunst. Rikskansler Axel Oxenstierna 
motiverar själv denna prioritering i november 1650:

! ! Eliest hafver den staden så godt vegar att draga handel
! ! vidt och kringh till sigh som någon stadh, sedan så godh
! ! legenheet till timbragen, hafver der kringh och i K.M:tz landh 
! ! rudem materiam till att utarbeta vad der till behöfdes. 46

År 1650 har staden Riga getts privilegier vilka de övriga städerna i de östra provinserna 
eftertraktade. När delegationerna från Pärnu, Narva och Nyen vid separata tillfällen infann 
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sig i rådssalen under hösten framstår det tydligt att de ansåg sig förfördelade och önskade 
samma privilegier. När Pärnus borgmästare lade fram sina ärenden inför rådet svarade 
Oxenstierna syrligt ”seer dhe villa vara befriade för alt” och försvarade det han kallade för  
”Privilegia Rigensium” genom att konstatera att ”Riga om det är i något befriat, det stelles 
der hen om det är rätt, doch veet fuller det att Riga importerar ett temmeligit i tullen.” 47

Ovanstående analys pekar mot att det var handelsintressen som styrde riksrådets 
geografiska prioriteringar i regionen. Detta bekräftas när Axel Oxenstierna på hösten 1650 
förklarade för Revals borgare varför de inte nått större framgång. Han menade att deras 
strävan efter att inhägna handeln orsakat att de såväl mist den ryska handeln som 
misslyckats med att dra Lübeck och de andra hansastäderna till sig.48 Någon förklaring till 
att Narva och Nyen nästan helt försvinner ur rådets synfält mellan 1643 och 1650 står ej 
att finna i protokollen.

En annan iakttagelse är hur rådet ägnar alltmer mötestid till frågor gällande städerna och 
mindre till regionala frågor. År 1643 inkluderar 59% av de avhandlade ärendena frågor 
rörande städerna och år 1650 är denna siffra uppe i hela 86%, vilket illustreras i 
nedanstående diagram. 

Diagram 2: Rådets ärenden fördelade på provinser och städer.

!   
!              1643!! !                                      1650
Diagram 2: Visar rådets ärenden fördelade på provinser och städer i avsikt att illustrera hur rådets fokus 

skiftar till städerna mellan 1643 och 1650. Totalt antal ärenden 1643: 61 och 1650: 37. Källor: Severin Bergh, 

Sveriges riksråds protokoll X (1643) och XIV (1650), Norstedt & Söner, Stockholm 1905 och 1916.  
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Även denna utveckling kan utifrån statistiken förmodas hänga ihop med Rigas framväxt 
och handeln som högsta prioritet, något som rimmar väl med Jaak Nabers beskrivning av 
den svenska politiken under Axel Oxenstierna som utpräglat merkantilistisk (se sida 10). 

Rådets geografiska prioriteringar ger i övrigt en splittrad bild när man sätter resultaten i 
jämförelse med forskningsöversikten. Den anpassning till europeisk konglomeratstat som 
Gustafsson pekar på kan absolut finna stöd i rådets prioritet av städerna och deras ovilja 
att driva en integreringsagenda utifrån risken att hämma handelsintressena. Tillys 
militärperspektiv emotsägs ej heller direkt, även om något uttalat mål att finansiera 
krigsmakten med inkomster från de östra provinserna inte förekommer i protokollen. Den 
beskrivning som passar bäst in på denna kategori är Kepsus formulering där den svenska 
statens provinspolitik utmålas som situations- och behovsstyrd, något som stämmer väl in 
på protokollen från 1643. Även här är bilden dock splittrad eftersom den handelspolitik 
som dikterade villkoren för de geografiska prioriteringarna år 1650 däremot framstår som 
både proaktiv och långsiktig.

2.3.3 Analys av ämnesprioriteringar

Diagram 2: Ärendefördelning utifrån diskussionsämne

                
                      1643! ! ! ! !                  1650
Diagram 2: Redovisar ärendefördelningen vid riksrådets möten utifrån diskussionsämne. Källor: Severin 

Bergh, Svenska riksrådets protokoll X (1643) och XIV (1650), Norstedt & Söner, Stockholm 1905 & 1916. 

Föregående avsnitt pekar mot att handelsintressena var den drivkraft som mest påverkade 
rådets geografiska prioriteringar i Baltikum. Detta styrks genom ärenderegisteringen, där 
handelsfrågorna får mest av rådets uppmärksamhet såväl 1643 som 1650. Näst efter 
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Handel visar genomgången av rådsprotokollen att antalet ärenden är fördelade relativt 
jämnt mellan kategorierna Krigsmakt och Politik med Juridik på en fjärde plats. Här måste 
dock påpekas att handeln dominerar rådets möten avsevärt mer än nedanstående 
cirkeldiagram visar. Diagrammen representerar antalet ärenden utan att visa omfattningen 
av varje ärende. vilket gör att de inte helt och fullt ger rättvisa åt hur stor rådets 
handelsfokus faktiskt var.

2.3.3.1 Handel

! ! Det bäste sättet är, att man mehra sälier än köper; då 
! ! blifver man rikast 49

! ! ! ! ! ! - Axel Oxenstierna 14/3 1643 - 

När ekonomiska ärenden gällande Baltikum avhandlades i rådskammaren lades fokus på 
marknaden samt tullarna. Här återfanns inte de beskattningsmässiga avväganden man 
ägnade sig åt vad gäller allmogen i Sverige och Finland. Dessa diskussioner bestod till 
stor del i bedömningar av allmogens toleranströskel för nya skattepålagor och präglas 
även delvis av omsorg, om än endast i retorisk form. Exempelvis menar drottning Kristina 
vid ett tillfälle att ”alt det, som man kan lisa dhe fattiga mädh, det är riket till gagn” 50. I de 
östra provinserna är denna fråga till synes delegerad den lokala administrationen. Någon 
uttalad omsorg om undersåtarna syns inte till utan rådets huvudprioritet kan formuleras i 
en fråga: Hur ska vi få mer fart på kommerserna? 

De teman som diskuteras skiftar en aning mellan de två årtalen. 1643 avhandlas 
huvudsakligen prioriteringen mellan handelsstäderna Reval, Narva och Nyen samt det 
eventuella samarbetet med Lübeck. Båda dessa diskussioner ska ses mot bakgrund av 
konkurrensen med Ryssland, från vilka man mer än gärna ville vinna en större del av 
handeln. Dessutom hade man i åtanke att en pakt med Lübeck skulle gagna kampen mot 
Danmark. Gemensamma intressen med hansastaden skulle, med Oxenstiernas ord, 
kunna möjliggöra att ”spela under tecke emot Juthen” 51. 1650 är det återkommande temat 
borgerskapets strävan att inhägna sin handelsrätt. Detta ämne får en framträdande plats i 
protokollen då borgarnas önskemål gick stick i stäv med den fria handel riksrådet 
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eftersträvade med stor tydlighet. Ett exempel på detta kommer när rikskanslern år 1650 
förklarar för Revals borgare varför deras handel stagnerat. 1643 beslutade rådet tillåta 
borgarna i Reval att söka dra till sig den ryska handeln om ”...kunne de consilio och medh 
caresse draga handelen till sigh, så skall dem stå fritt och obehindrat” 52 och de fick också 
tillstånd att idka lobbying för att i konkurrens med Narva och Nyen locka till sig handel från 
Lübeck.53 Dessa projekt hade dock enligt Oxenstierna rönt föga framgång:

! ! ”Staden schulle inthet vinna der mädh, ty der mädh schulle 
! ! dhe inthet attrahera dem, uthan venia dem fron sigh. det hafver
! ! H.Exc.remonsterat dem, huru dhe på detta sättett hafva mist 
! ! sin ryscha handel, afvendt dhe Lübesche och dhe andre 
! ! Hansestäderne. Ehuru vel dhe åter nu håppas att redresserat 
! ! något, hvilket icke heller schie kan uthan der mädh att commercierne blifva 
! ! libere”.54

”Fri” betyder i detta sammanhang endast inom det utrymme som från Stockholm 
tilldelades respektive handelskorporation. Rådet definierar dessa friheter på ett till synes 
varierande och ibland motsägelsefullt sätt. När rådet i juli 1643 diskuterar konflikten om 
handelsrättigheter mellan det estniska lantrådet och borgarna i Reval är rikskanslerns 
kommentar att ”en ström, som hafver monge divortia, blifver på sidstone till inthet”.55 Man 
är inte beredd att tilldela lantadeln fria handelsrättigheter utan väljer att begränsa dem till 
en fri marknad 56 om året samtidigt som man förbjöd borgarna i städerna att söka någon 
form av handelsmonopol (exempelvis tvingade man fram en nedläggning av 
Hampakompaniet i Riga57).

Orsakerna till rådets önskemål om mer fart på kommerserna var givetvis att utöka 
intäktsmöjligheterna för statskassan. Charles Tilly beskriver hur den svenska staten 
befann sig i konstant kapitalbrist och ständigt sökte nya sätt att pressa fram pengar för att 
finansiera krigsmakten.58 Även Naber använder denna förklaringsmodell, där militära 
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behov utgör den huvudsakliga politiska drivkraften för den svenska stormakten. 
Protokollen ger dock anledning till tvivel inför ovanstående resonemang applicerat till 
rådets politik i Baltikum, inte utifrån de diskussioner som finns återgivna utan snarare med 
tanke på vad som inte tas upp. Diskussionerna kring krigsfinansiering, beskattning och 
utskrivningar är både talrika och omfattande i de två volymerna men, som tidigare 
poängterats, alltid fokuserade på allmogen i Sverige och Finland. Någon motsvarande 
diskussion kring de östra provinserna står inte att finna. Varken Tilly eller Naber belägger 
resonemanget med konkreta källor kopplade till den svenska statens politik i de östra 
provinserna. Tillys bok antar i och för sig ett brett europeiskt perspektiv och använder 
Sverige huvudsakligen som ett delvis avvikande jämförelseobjekt i linje med Harald 
Gustafsson (se sid 9), men att denna koppling verkar saknas hos Naber med flera är 
förvånande. Slutsatsen man kan dra utifrån det källmaterial denna uppsats undersöker är 
att de östra provinserna i viss mån lämnades utanför resursansamlandet till konflikterna 
mot Danmark och det kejserliga Tyskland. Det verkar som om de snarare betraktades som 
en belastning än som en källa att ösa resurser ur. Följande två citat av Axel Oxenstierna 
illustrerar den inställning rådet uppvisade i frågan:
!
! ! Finlandhs och Liflandhs folck blifva orörde pro tempore, och 
! ! Svergie föra kriget af sine egne medel och de vij hafve i 
! ! Tyslandh 59

! ! ...huru considerabel Svergies Chrona kunde sigh göra, där 
! ! man kunde bringa det så vijda, att Estlandh hölle sin egen 
! ! stat och guarnisoner; sammaledes Liflandh och Ingermanlandh 
! ! emoot Pålandh och Ryssen, så att man kunde hafva de medlen
! ! af Svergie och Finlandh till frij disposition 60!

Det går dock inte att genom riksrådsprotokollen som källa fastslå att rådets handelspolitik 
inte delvis bedrevs för att finansiera den svenska statens krigsmaskineri. Det vore 
önskvärt att kunna konstatera att makthavarna inte såg på kriget som tillvarons naturliga 
tillstånd utan att varaktig fred inom överskådlig tid var ett absolut mål. I ett sådant scenario 
skulle man kunna hävda att handeln, där diverse insatser och förändringar huvudsakligen 
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gav frukt på sikt, inte per automatik kan kopplas till finansieringen av kortsiktiga 
krigsprojekt. Denna logik är dock sprungen ur en modern världsbild. Visst ser man i 
protokollen att alla vill ha fred, men samtidigt ingår väpnad konflikt som ett av 
standardverktygen i den statliga verktygslådan och vissheten om kommande krig framstår 
som tydlig, om än mellan raderna. När det gäller handeln i Baltikum går det inte att isolera 
vad man tänkt använda statens förtjänster till. Krigsinsatserna var en av många 
utgiftsposter och strävan efter att utveckla handeln måste ses som en bred satsning för att 
generera inkomst till att täcka bruttokostnaden snarare än enskilda delar av ekonomin. 

2.3.3.2 Krigsmakten

Därmed har diskursen nått det näst största ämnet, Krigsmakten. Att ärenden gällande 
krigsmakten ej till antalet överstiger handelsfrågorna under året 1643 kan tyckas relativt 
överraskande med tanke på att en kommande konflikt med Danmark oroade och det 
trettioåriga kriget endast var inne i ett stillestånd. I föregående kapitel konstaterades dock 
att det förekom en separation av rikets delar där provinserna i Baltikum endast indirekt 
blandades in i dessa konflikter, något som reflekteras i rådets samtalsprioriteringar. 

Trots att rådet månade om att hålla isär provinserna (se citaten på sida 25) i Baltikum från 
konflikten i Tyskland så visade man tydligt avsikten att upprätthålla och förstärka den 
svenska militära närvaron i regionen. Exempelvis menade riksdrots Per Brahe i april 1643 
att man vid sidan av förhandlingar med Danmark och Kejsaren i Tyskland också måste 
hålla ett öga på Livland. Erik Gyllenstierna och Gustaf Oxenstierna gavs uppdraget att 
utreda hur rusttjänsten skulle kunna utformas i Estland och Ingermanland samt hur 
gränsbyggnationerna skulle kunna se ut.61 Denna prioritering omsattes i praktiken då 
generalguvernör Wrangel, som efterträtt Bengt Oxenstierna efter dennes bortgång under 
våren, befarade attacker från Polen och Ryssland och utan betänkligheter lovades 
förstärkningar med ett regemente finska fotknektar och inte mindre än tio kompanier till 
häst.62 

Även år 1650, då den svenska stormakten upplevde ett av de fåtaliga fredsåren på 1600-
talet, visade rådet beslutsamhet i att upprätthålla försvarsverk och bemanning av 
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garnisoner. Det framgår relativt tydligt i protokollen att freden sågs som en bräcklig 
företeelse. Under sensommaren diskuterades förhandlingsläget med Polen och man 
konstaterade krasst att polackerna hade ögonen på Livland. Fältherre Jakob Pontusson 
De la Gardie summerade läget då han sade att ”...mychit villa vij inthet gifva, lijtet vill dhe 
inthet hafva” 63 Några dagar senare var samma ärende åter på agendan och De la Gardie 
befarade att polackerna skulle komma att kräva Riga tillbaka. Drottning Kristina fastslog då 
att ”Riga måste man så lätteligen inthet mista” 64 Mot bakgrund av denna lägesrapport ser 
rådets önskan att upprätthålla och upprusta krigsmakten i Baltikum ut att ha varit en god 
idé även under fredsåret 1650.  

2.3.3.3 Politik 

Utifrån en kartläggning av de ärenden av politisk natur som tas upp till diskussion av 
riksrådet under de utvalda årtalen framstår det som om den svenskstatliga 
administrationen i de östra provinserna fortfarande stod under formering. År 1643 bestod 
dessa ärenden till stor del i tillsättningar av poster, antingen vakanta sådana eller som 
ersättare för administratörer som bedömts undermåliga för tjänsten. Positioneringen 
gentemot lantadeln pågick för fullt och flera av diskussionerna avhandlade denna grupps 
upprepade propåer om att återupprätta forna privilegier. År 1650 identifieras endast sju 
ärenden av politisk natur och av dessa handlar endast ett om en tillsättning och ett om 
adelsprivilegierna. Det framstår med andra ord som om administrationen kommit på plats 
mellan åren 1643 och 1650. 

Vad gäller tillsättningen av poster år 1643 är dessa ärenden ofta konkreta och kortfattade. 
Något resonemang kring kandidaterna inkluderas sällan. Detta skedde dock när 
fältmarskalk Wrangel ersatte den avlidne Bengt Oxenstierna som generalguvernör och 
efter en diskussion fick med sig Erik Stenbock som assistent i militärfrågor och Johan 
Månsson som sekreterare och rådets förlängda hand.65 Därutöver tillsattes en rad andra 
tjänster som exempelvis vice presidentsposten vid hovrätten i Dorpat, borgmästare i Nyen 
och kommendant i Narva. Den enda tydliga prioritering man kan se vad gäller dessa 
ärenden är att man strävade efter att tillsätta alla centrala poster med svenska ämbetsmän 
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och endast i brist på lämpliga alternativ kunde tänka sig lokala förmågor. Rådet beslutade 
1643 att skriva till generalguvernören i Livland och uppmana honom att frångå den tidigare 
svenskhetsprincipen vid behov:

! ! ...emädan än icke kunne finnas så monge Svenske af adel,
! ! som assistera och bekläda efter ordningen landtrådhsembeten
! ! i Liflandh, det per scripta skrifvas skulle till Gouverneuren, det
! ! han förordnar och ersetter medh godhe och duglige Lifländske
! ! af adel de andres stellen.66

Detta avsteg skulle kunna tolkas som en medveten rörelse bort från inkorporeringssträvan. 
Så vore fallet om man väljer att se denna process som huvudsakligen initierad av den 
svenska stormaktsstaten, tvingande till sin natur och med svenska ämbetsmän insatta på 
alla exekutiva nyckelfunktioner. Det mycket aktiva arbete för uniformitet som bedrevs 
under Johan Skytte hade emellertid avstannat redan ett decennium tidigare. När den 
Oxenstiernska maktsfären i form av förmyndarregeringen tog över efter Gustav II Adolfs 
död 1632 kom Skyttes politiska grundsyn att bli ogångbar. Denne lämnade sin post i 
Dorpat och övergick till andra mer marginella statsuppdrag.67 Utifrån det källmaterial som 
undersöks i denna uppsats ligger det närmare till hands att se ovanstående som ett tecken 
på en passiv nedprioritering av integreringsfrämjande aktiviteter. 

I protokollen blir det uppenbart för läsaren att den officiella hållningen var samma som 
under tidigare regenter - inkorporeringsprocessen hade inte avslutats utan drevs bara 
mindre aktivt och målmedvetet. Om någon form av aktivt motstånd mot integreringen ska 
identifieras i rådsprotokollen så kommer det inte från den lokala lantadeln, såsom bland 
andra Jerker Rosén beskriver (se sida 8) det utan i passiv form genom rådets ovilja att ge 
denna grupp inträde i den svenska maktapparaten. Under år 1643 anhöll såväl det 
estniska lantrådet som det livländska om att inkorporeras under den svenska Kronan. 
Deras motivation handlade givetvis om inflytande samt att återfå tidigare adelsprivilegier, 
något rådet inte var berett att ge dem. Rådets resonemang framstår som kluvet i frågan. 
Man hänvisade bakåt till Kungarna Johan och Karl ”som sökte att draga de liflendske till 
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oss” 68 som om detta var en oavslutad process men menade också att lantadeln inget 
hade att tillföra. Frågan om provinsadelns inkorporering i riket behandlas men utan någon 
synbar avsikt att nå beslut. 

Det enda enskilda uttalande under kategorin som definitivt är en politisk markering från 
stormakten är Axel Oxenstiernas svar när det estniska lantrådet önskar kommunicera med 
Stockholm på tyska: ”De skole alldrigh på annat språk få svar än svenska; alldrigh skrifva 
på annat språk än svenska; de skole sända härnest hijt en som kan svenska.69

2.3.3.4 Juridik

! ! Uthi hufvudhprovincierne vore en special rätt. 70

- Axel Oxenstierna 24/3 1643 -

Ovanstående citat är hämtat från ett möte där frågan om lönetvister mellan den livländska 
adeln och deras tjänare tas upp till diskussion. Den specialrätt som rikskanslern hänvisar 
framstår i protokollen som komplex och flerskiktad. Högst upp i denna juridiska hierarki 
återfanns den svenskstatliga hovrätten i Dorpat, vars lokalisering dit störde den livländska 
lantadeln. På våren 1643 infogade de ett önskemål om att flytta hovrätten från Dorpat i 
den besvärslista som skickades med ett sändebud till Stockholm. Deras motivation för en 
sådan flytt var att ”det är ondt att stå till rätta för fremmande”.71 Denna önskan 
hörsammades inte av rådet, men det finns ett flertal ställen i protokollen där det tydligt 
framgår att man tillät de olika korporationerna i Baltikum att bruka ett eget men 
underordnat rättssystem. År 1650 skrev det estniska lantrådet och önskar skapa ett 
”corpus juris” (juridiskt regelverk) av sin ordning för att följa i rättsärenden. De ville inte 
vara underställda hovrätten utan verka direkt under drottningen. Jakob De la Gardie tyckte 
att generalguvernören tillsammans med lantråden skulle vara kapabla att verka i 
hovrättens ställe och att ärenden som ej kunde lösas i detta forum ”kunde dhe för K.M:t 
sielf slijtas”.72 
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Under avsnittet om de geografiska prioriteringarna omskrevs att staden Riga egentligen 
skulle ha haft prioritet i drottning Kristinas kröningsprocession på grund av att de 
accepterat svensk rättspraxis (se sida 19). Detta är dock endast den officiella och retoriska 
hållningen, vilken i praktiken inte omsätts. Rådet uppvisar även på detta ämnesområde en 
passivitet gränsande vad gäller frågor om inkorporering och uniformitet. Det är också 
mycket tydligt att man inte vill skapa för motsättningar genom att lägga sig i alltför mycket. 
Istället använder man sig av sedan tidigare existerande strukturer för att bibehålla ordning 
och reda i regionen. 

Utöver ovanstående exempel består kategorin Juridik huvudsakligen av konflikter mellan 
lantadel och borgare samt några enskilda ärenden. De enskilda ärendena tar upp vitt 
skilda frågor av individuell natur, exempelvis den tidigare nämnde bigamisten Molin i Reval 
och ärenden rörande ägartvister. Konflikterna mellan borgarskapet och lantadeln var både 
långdragna och bittra och utgör ett tema som binder volymerna för år 1643 och år 1650 
samman. Lantadeln strider för att få sina forna privilegier återupprättade, inklusive 
frihandelsrättigheten, en konkurrens borgarna absolut inte vill ha. I detta ärende tenderar 
riksrådet att ställa sig mer på borgarnas sida än lantadelns men man är mycket mån om 
att inte heller stöta sig med dessa och söker därför en kompromisslösning för parterna, 
inom lagens råmärken. Mer om denna konflikt kommer under avsnittet om rådets syn på 
de olika samhällsgrupperna. 

2.3.3.5 Missväxten

Det inslag som avviker mest mellan de två årtalen är kategorin ”Missväxten” som 
uteslutande återfinns i volymen för år 1650. Stora delar av Sverige och Finland har då 
drabbats av svår missväxt med påföljande spannmålsbrist. Baltikum drabbades ej på 
samma sätt av denna missväxt och de östra provinserna blev därför en självklar källa för 
spannmålstillskott. Dessa ärenden handlade uteslutande om spannmålsköp ifrån Baltikum 
eller hur man på olika sätt, med exempelvis tullfrihet på vissa varor och orter, skulle dra 
mer spannmål till de behövande regionerna. 
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2.3.4 Analys av rådets inställning till de olika samhällsgrupperna 
 

 Det är det gemena folket, som detta inthet bättre förstå, dhe

 måtte af andra föras.73

! ! ! ! ! ! - Axel Oxenstierna 22/11 1650 - 

Kanske är ovanstående citat, vilket gällde Revalborgarnas upprepade försök att skapa 
handelsmonopol, inte representativt för alla inom högadeln men utifrån innehållet i de två 
protokollen är det tydligt att man i rådskammaren agerar utifrån en upphöjd självbild och 
att man ser på invånarna i rikets alla hörn som mindre vetande. Detta är dock inte samma 
sak som att de inte såg värde hos de olika samhällsgrupperna. Denna uppsats har redan 
avhandlat hur rådet prioriterade handeln och därmed de större städerna och dess borgare 
utifrån den vinst dessa förväntades kunna inbringa till statskassan. Under avsnittet om 
juridik har konstaterats att de sedan tidigare existerande maktstrukturerna delvis bibehölls, 
vari lantadeln i de olika provinserna hade en viktig roll att spela. 

Dessa prioriteringar ledde till att rådets hantering av den lokala makteliten var varsam och 
endast i enstaka ärenden satte man ner foten. När borgmästaren och rådet i Riga i juni 
1643 skriver och besvärar sig över generalguvernör Bengt Oxenstiernas inblandning i 
stadens affärer anser Axel Oxenstierna att de behöver ”gelimpligh tracteras”, det vill säga
hanteras varsamt.74 I november 1650 får ståthållaren Koschyldh i Dorpat en liknande 
uppmaning med orden: ”Gouverneuren bör inthet immengia sigh i stadzsakerne”.75 Denna 
inställning gör att rådet i konflikten mellan borgarna och lantadeln söker en gyllene 
medelväg och önskar slippa stöta sig med någondera. Att denna konflikt återkommer även 
i 1650 års protokoll pekar på att denna målsättning aldrig nåddes. Erik Gyllenstierna 
påpekar vid ett möte i november det året att ett sådant utfall vore osannolikt med tanke på 
konfliktens djupgående bitterhet. Rikskansler Oxenstierna håller dock fast vid att ”man 
måste fuller see till så mychit möjeligit att vara staden till villies”. Rådets prioriterade 
samhällsgruppering var borgarna, vilket är helt i linje med såväl Nabers beskrivning av en 
merkantilistisk provinspolitik som Tillys militärperspektiv och även Gustafssons fokus på 
anpassningen av statsformatet till tidigmodern europeisk praxis. 
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Adelns intressen kommer i andra hand. Under år 1643 lade den livländska lantadeln fram 
begäran om inkorporering med den svenska Kronan vid tre separata tillfällen. Första 
noteringen är från maj 1643 då det livländska lantrådet vid ett möte med Axel Oxenstierna 
ville...

! ! ...blifva medh denne Chronan incorporerade, efter
! ! som de nu icke äre något vist stondh; begära att de 
! ! blifva begåfvade medh privilegier, som så dem som H.K.M:tt
! ! och Chronan äre tilldräglige, hvarföre de och begärte att 
! ! kyssa H.K.M:ts handh... 76

Denna begäran ignorerades och i samband med konflikten med borgarna inskränktes 
även deras forna handelsprivilegier (se sida 24). I någon mån hörsammas dock deras 
begäran om utökad jurisdiktion, vilket är i linje med ovanstående resonemang där de 
tidigare administrativa strukturerna bibehölls men underordnades den svenska staten. 
1643 gav exempelvis riksrådet provinsadeln ett visst inflytande då man beslöt att låta dem 
välja ut tre svenskar och tre livländare från varje ”kritz” för att överlägga med guvernören 
om viktiga beslut 77 och under rubriken Juridik har redan beskrivits att riksrådet ställde sig 
positiv till det estniska lantrådets begäran om att formulera en egen rättsordning (se sida 
30) ej underordnad hovrätten i Dorpat. Dessa iakttagelser stöder bilden av ett passivt 
motstånd från riksrådet vad gäller integreringen av provinserna. 

Den högadliga förmyndarregeringen ville helt enkelt inte släppa in den baltiska adeln i sin 
maktsfär, men önskade ändå använda deras forna administrativa strukturer för att 
upprätthålla god ordning. De använde helt enkelt de resurser som stod till förfogande men 
bevakade samtidigt sina egenintressen. I augusti 1643 skrev det estniska lantrådet till 
Stockholm och beklagade att ”de, som boo där i landet och äre af någon förmögenheet, 
holla sigh lijka höga medh dem, som af adel äre”.78 Även detta ärende sköts åt sidan, en 
tydlig signal om att denna grupp ej var en prioritet för rådet och att deras självvärdering 
inte stöddes av makthavarna i Stockholm. 
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Vad gäller allmogen i de östra provinserna utgör de en känd men i protokollen sällan 
uppmärksammad grupp. Under de två årsvolymer som genomlästs förekommer endast en 
enstaka referens som direkt avhandlar dem. Detta är när rikskanslern Axel Oxenstierna i 
juli 1643 kritiserade lantadeln för maktmissbruk. Allmogen underkastades lantrådets vilja 
utan möjlighet att överklaga och Oxenstierna refererar i sin kritik till en tidigare regent:  
”Kung Karl och de andre hade det inthe lidit”.79 Den retoriska omsorg som drottning 
Kristina år 1650 visar allmogen i Sverige och Finland i samband med exempelvis 
avvägningar gällande beskattningsärenden (”Bekenner, att det är det versta, att det går 
öfver dhe fattiga uth” 80) upprepas inte för allmogen i Baltikum. Rådet visar inget direkt 
intresse för agrarbefolkningen81 i de östra provinserna och det som ligger närmast till 
hands är att förmoda att sådana ärenden delegerats den lokala administrationen. 

2.4 Slutsatser - Utpräglad merkantilism 
! !
Utifrån ovanstående analyser kan två slutsatser dras kring de övergripande 
prioriteringarna i det svenska riksrådets politik i de östra provinserna:

Först det första var det handelsintressena som påverkade diskussioner och beslut. Av den 
tidigare forskning som presenterats på sidorna 8-12 är Jaak Nabers beskrivning av den 
svenskstatliga provinspolitiken under Axel Oxenstiernas förmyndarregering som ”Utpräglat 
merkantilistisk” mest träffande. Naber sluter sig, vilket tidigare konstaterats, till Charles 
Tillys militärperspektiv och menar att krigsmaktens finansiella behov drev denna 
utveckling. Ur ett ekonomihistoriskt perspektiv kan denna kontext dock utvidgas och 
inkludera processen från godsekonomi till nationalstatsekonomi. Nationalekonomen 
Staffan Stockeld beskriver europas nybildade nationalstater på 1500-talet som svaga och i 
behov av att stärka sin ställning. Utan att detta samordnades med någon form av 
gemensam urkund blev lösningen liknande på många håll: en målsättning att låta 
ekonomin växa ”så att den enskilda nationen blir en stark och konkurrenskraftig enhet”.82 
Den svenska statens politik i Baltikum förstås bättre betraktad ur detta helhetsperspektiv 
snarare än som ett uttryck för behovet att finansiera enskilda delar av dess verksamhet. 
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För det andra valde riksrådet att hantera de sedan tidigare existerande 
maktkorporationerna på ett varsamt sätt. Man hade som uttalat mål att inte stöta sig mer 
än nödvändigt med vare sig städernas borgare eller lantadeln. Orsakerna till denna 
försiktiga politik var att man fruktade en negativ inverkan på handelsinkomsterna om 
stabiliteten i regionen skulle försämras. Därför var man mån om att behålla den stabilitet 
som de äldre maktstrukturerna gav området. Det är i denna kontext man måste sätta de 
eftergifter som ändå gavs borgare såväl som lantadel och även den passiva hållningen till 
inkorporationsfrågorna. Nedanstående genomgång av svaren på de inledande 
frågeställningarna kommer att upprepa dessa två ställningstagande som nycklar till 
förståelsen av riksrådets politik i Baltikum: 

1) Vilket geografiskt område i de östra provinserna ägnade riksrådet störst 
uppmärksamhet vid sina överläggningar och varför?

Rådets geografiska prioriteringar präglades uteslutande av de ställningstaganden som 
presenterats ovan, den övergripande målsättningen att utveckla handeln samt en försiktig 
inställning i hanteringen av de sedan tidigare dominerande korporationerna i regionen. 
Detta innebar att fokus lades på de städer där kommersen ansågs ha störst chanser att 
utvecklas. Dessa gavs rättigheter och friheter som styrde handeln åt deras håll. År 1643 
trevade rådet efter vilka städer som skulle få gå i bräschen för denna utveckling och man 
övervägde främst Reval, Narva eller Nyen. År 1650 stod det klart att det slutligen blev Riga 
som kom att prioriteras, huvudsakligen på bekostnad av Narva och Nyen. Man ägnade 
inte jordbruksfrågorna mycket uppmärksamhet (förutom i samband med missväxten 1650 
då behovet av spannmål var stort) och därmed hamnade lantadeln och de regionala 
frågorna i periferin. Det var uteslutande handelsintressena som avgjorde att rådets blick 
kom att riktas huvudsakligen mot Riga och delvis mot Reval. 

2) Vilken typ av ärenden gällande de östra provinserna togs upp till diskussion av riksrådet 
och varför?

Även ämnesprioriteringarna styrdes av de ställningstaganden som omnämns ovan. Rådets 
ämnesprioritering dominerades av handelsfrågor. Dessa ärenden var både fler till antalet 
och mer omfattande än övriga ämnen. Vad gäller politiska och juridiska ställningstagande 
genomsyrades dessa dels av handelsintresset men framförallt av den försiktiga 
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inställningen till de sedan tidigare rådande maktstrukturerna. Man balanserade helt enkelt 
mellan intresset att styra handeln åt önskat håll och att fara varsamt fram med de 
strukturer man behövde bevara för att upprätthålla stabiliteten i området. 

Undersökningskategorin Krigsmakt är den enda som inte huvudsakligen präglas av 
handelsprioriteringen. Det framgår tydligt att Polen och Ryssland sågs som ständigt 
närvarande hot och rådet visade i praktiken att man ville stärka den militära närvaron i 
Baltikum genom att separera regionen från konflikterna i Tyskland samt satsa på konkreta 
förstärkningar i form av manskap och upprustningar. 

3) Vilka attityder och värderingar gällande de olika samhällsgrupperna i de östra 
provinserna kan skönjas i riksrådets mötesprotokoll?

Samma ställningstaganden styrde även rådets attityd till de olika samhällsgrupperna i 
regionen. Handelsfokusen gjorde att deras agerande i konflikten mellan lantadelns 
intressen och borgarnas  till de sistnämndas fördel. Önskan att behålla stabiliteten i 
regionen gjorde dock att man även försökte blidka lantadeln genom bland annat utökat 
juridiskt inflytande. Lantadelns propåer om inträde i den svenska maktsfären och 
inkorporering i riket möttes dock med undvikande icke-svar då man samtidigt inte var villig 
att späda ut sin egen makt. Agrarbefolkningen i provinserna ägnades praktiskt taget noll 
uppmärksamhet och omtalas endast vid ett enda tillfälle i ett konkret ärende. 

4) Hur stämmer svaren på frågeställning 1-3 överens med tidigare forskning gällande den 
svenska stormaktens politik i Baltikum?

Jaak Nabers fokus på rådets merkantilistiska politik har redan omnämns som en träffande 
beskrivning av det som mötesprotokollen har att berätta. Inget av de perspektiv som antas 
av de omnämnda historikerna i översikten av tidigare forskning (se sida 8-12) kan dock 
avfärdas som felaktigt eller ogrundat. Man har valt att belysa frågan ur olika perspektiv. 
Charles Tilly beskriver egentligen inte den svenska politiken i Baltikum i direkta ordalag 
men att hans militärperspektiv ingår i rådets bevekelsegrunder går inte att avfärda trots att 
denna koppling ej uttrycks i protokollen för de två undersökta årtalen. Kasper Kepsus bild 
av en situations- och behovsstyrd svensk stormakt är träffande på många punkter, liksom 
Harald Gustafssons uppfattning om en anpassning till europeisk statsformering. Det är 
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dock tydligt att Sverige som statsbildning under den period denna uppsats undersökt inte 
passar helt och fullt in på Gustafssons definition av konglomeratstat. Avsikten att skapa ett 
rike med uniformitet och integration speglas i rådets diskurs i form av flertaliga referenser 
till tidigare regenters strävan mot detta mål som om det vore en fortfarande pågående 
process. Kari och Ülle Tarkiainens sammanfattning av den estniska forskningen på 
området, där en bild av Sverigetiden som en guldålder sedermera kom att växa fram hos 
lokalbefolkningen, finner föga iakttagelser i protokollen att referera till. Med tanke på att 
allmogen endast avhandlas i ett konkret ärende vid ett enstaka tillfälle är det svårt att dra 
någon slutsats på detta område, men att lantadeln i Baltikum upplevde sig motarbetade av 
den svenska makteliten är inte svårt att förstå utifrån protokollen. Den historiker som 
eventuellt skulle förtjäna en viss kritik är Jerker Rosén. Denne beskriver den svenska 
högadeln som aktiva motståndare till integreringsprocessen, något som finner föga stöd i 
källmaterialet. Här kan återigen konstateras att detta ”motstånd” endast kan skönjas i 
passiv form genom att frågor på detta område inte drevs och att man nekade lantadeln 
inträde i maktens korridorer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bilden av den svenska politiken i de östra provinserna 
under 1640-talet som varande huvudsakligen fokuserad på kommersen delas av samtliga 
forskare som inkluderats i översikten. Vad gäller rådets försiktiga inställning till de rådande 
maktstrukturerna är bilden mer splittrad. Exempelvis Rosén målar snarare upp ett 
inkorporeringsmotstånd utifrån egenintressen från svensk högadel såväl som från 
provinsiell lantadel och Tillys militärperspektiv pekar mer mot vilka finansiella behov som 
kan tänkas ha drivit handelsintresset. Harald Gustafsson och Kasper Kepsu beskriver ur 
respektive perspektiv den svenska politiken som trevande och begränsad men ringar 
egentligen aldrig in orsaken till detta - handelsintresset. 

2.5 Sammanfattning

Denna uppsats undersöker det svenska riksrådets politik vad gäller provinserna i Baltikum 
och använder mötesprotokollen från 1643 samt 1650 som källmaterial. Dessa protokoll 
utgör en unik källa då de inte bara redovisar beslut utan även de föregående 
diskussionerna. En komplett genomläsning av dessa protokollsvolymer garanterar att 
samtliga ärenden som avhandlar de östra provinserna kommit med i undersökningen. 
Dessa ärenden har sedan sorterats in i kategorier dels efter geografi (Livland, Estland och 
Ingermanland) och dels efter ämne (handel, krigsmakt, politik, juridik, missväxten och 
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samhällsgrupperna). Därefter har de registrerade ärendena analyserats dels kvantitativt 
för att avgöra var rådets prioriteringar legat och dels innehållsmässigt genom att de olika 
ärendena sätts i relation till varandra samt till tidigare forskning på området. 

Utifrån analysen av källmaterialet kan konstateras att två ställningstaganden genomsyrade 
det mesta av den svenska politiken i Baltikum. För det första var det rådets intensiva 
handelsfokus som präglade deras prioriteringar i samtliga undersökningskategorier 
förutom möjligtvis Krigsmakten. För det andra kan man i många ärenden skönja deras 
strävan efter att upprätthålla en administrativ och infrastrukturell stabilitet i regionen. 
Samspelet mellan dessa två målsättningar gör att riksrådets politik under den analyserade 
tidsperioden omväxlande kan framstå som aktiv och långsiktig och omväxlande som 
passiv och avvaktande. Denna växelverkan mellan offensiva handelsintressen och passiv 
stabilitetssträvan kan också ses ligga bakom rådets inställning till inkorporeringen av de 
östra provinserna. Man prioriterar helt enkelt inte denna process men omnämner den ändå  
som ett pågående projekt. 

Dessa utgångspunkter ledde till att riksrådet prioriterade städerna och borgarna framför 
lantadeln samt att man lade avsevärt mer tid på handelsfrågor än något annat. Analysen 
visar att Riga mellan åren 1643 och 1650 växte in i rollen som rikets östra 
handelscentrum, huvudsakligen på bekostnad av Narva och Nyen. De regionala frågorna 
får en underordnad betydelse av administrativ karaktär. Vad gäller rikets övriga konflikter 
(Tyskland, Danmark) kan konstateras att man inte tar resurser från Baltikum utan väljer att 
fortifiera sina ställningar där utifrån det ständiga hot man såg från Polen och Ryssland. 
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