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1. INLEDNING 

     

 
Riksdagsprotokoll.1 

 

Vid Westfaliska freden 1648 fick den svenska kronan formellt makten över Pommern. Det tog 

ytterligare femton år av förhandlingar tills representanterna för regimen i Stockholm och de 

pommerska ständerna kunde sätta sina namnteckningar under hertigdömets nya konstitution.2  

De tyska provinserna varierade sedan i antal och storlek men flera av områdena var under 

svenska kronans herravälde i nära 200 år. När frihetstiden inleddes bestod de huvudsakligen av 

Vorpommern norr om floden Peene, inklusive ön Rügen och städerna Stralsund, Greifswald och 

Wismar. Den totala ytan var cirka 7000 kvadratkilometer och befolkningen uppgick till omkring 

100 000 personer, varav nära en fjärdedel bodde på ön Rügen.3 Stralsund hade omkring 8000 

invånare och var den ur försvarssynvinkel viktigaste staden.4  

 

Jonas Nordin beskriver förhållandet mellan Sverige och de tyska provinserna som en 

personalunion där den svenske kungen var en hertig underställd kejsaren av det tysk-romerska 

																																																								
1 Dahlstrand, Melker, Riksdagsprotokoll, foto från Riksdagsbibliotekets söktjänst, RBsök, 
2 Gustafsson, Harald, “The conglomerate state. A perspective on state formation in early modern 
Europe”, Scandinavian Journal of History 23 (1998), s. 201. 
3 Wikipedia, ”Svenska Pommern”, tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Pommern 
(hämtat 09/05 2018) 
4 Liljegren, Bengt, Karl XII. En biografi, (Falun 2002), s. 257. 
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riket.5 Det kan låta som en ovanlig konstruktion. Men enligt Harald Gustafsson var det svenska 

väldet vid den här tiden det han kallar en konglomeratstat. Det typiska för dem var att de var 

sammansatta av flera olika områden som hade skiftande folkslag, administration, militära och 

kulturella system men med en stark och dominerande centralmakt. De kan också beskrivas som 

stater i ett slags övergångsskede mellan en feodal medeltida statsbildningstyp och en modern och 

enhetlig stat.  

 

Organisatoriskt var de tyska provinserna så kallade guvernement med en generalguvernör som 

den svenska kronans representant på plats. Generalguvernören var också ansvarig för 

rättsväsendet i provinserna. Där fanns en slags allmänna domstolar på lägre nivå som byrätter, 

rådstugurätter och konsistorium. Som högsta rättsliga myndighet hade man tribunalen i Wismar. 

Det var till dessa instanser provinsundersåtarna i första hand skulle vända sig med sina besvär. 

Trots det kom det in ärenden till den svenska riksdagen rörande de tyska provinserna från såväl 

provinserna som från det övriga Sverige. I vilken omfattning och vilken typ av ärenden det 

handlade om har ännu ingen undersökt.  

 

Till skillnad från bland andra Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän blev de tyska provinserna 

aldrig inkorporerade med Sverige. Orsaken är än så länge oklar. Jerker Rosén förklarar det med 

att den svenska adeln ville hålla provinserna utanför den svenska statsgemenskapen. Många 

adelsfamiljer kom ursprungligen från Pommern och områdena däromkring De hade kvar 

egendomar där och uppskattade den priviligierade och oberoende positionen som provinserna 

erbjöd. För dem skulle en inkorporering betyda att förmånerna drogs ner till den betydligt mer 

modesta svenska standarden.6  

 

Harald Gustafsson menar, med stöd av Charles Tilly, att konkurrensen på det militära planet 

mellan de tidigmoderna europeiska konglomeratstaterna var en bland flera faktorer som tvingade 

fram centraliseringsinitiativ.7 I Sveriges fall talade en hel del för en sådan väg. De tyska 

																																																								
5 Nordin, Jonas, Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i Sverige från sen 
stormaktstid till slutet av frihetstiden, (Stockholm/Stehag 2000), s. 90. 
6 Rosén, Jerker, “Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid. En 
författningshistorisk skiss.”, Scandia 17, 1947, s. 227. 
7 Gustafsson, 1998, s. 191. 
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provinsernas hade fiender på andra sidan gränsen och borde därför vunnit på en mer stabil och 

enhetlig statsbildning. Trots det skedde ingen inkorporering. Gustafsson förklarar det med att de 

kulturella faktorerna kan haft en bromsande effekt.8 I hans text "The Conglomerate State" 

fastnade jag speciellt för en passage. "I argue that we need more empirical research, especially in 

the field of cultural factors, such as ethnically and territorially defined identities."9  

 

De svenska provinserna i Tyskland utgör ett särskilt intressant undersökningsområde eftersom de 

skiljer sig från de övriga svenska provinserna genom att de aldrig inkorporerades, och att ingen 

än så länge lyckats ge ett rimligt svar på varför det blev så. 1700-talet utgör en lämplig tidsram 

eftersom det var då de europeiska konglomeratstaterna var som mest framträdande. Dessutom 

finns det relevanta historiska dokument tillgängliga från den tiden. I de svenska ständernas 

riksdagsprotokoll redovisas till exempel sammanfattningar av diskussioner och emellanåt hela 

dialoger runt frågor som rör provinserna. Ibland är de konkreta och torra, ibland känslomässiga 

och överdrivna men nästan alltid springer talarnas åsikter fram i deras sätt att beskriva 

provinserna. Än så länge har mig veterligen ingen undersökt omfattning, innehåll och 

förändringar över tid i de riksdagsärenden från frihetstiden som behandlar de tyska provinserna. 

Inte heller har jag funnit någon som försökt tolka riksdagsmännens beskrivningar av de tyska 

provinserna utifrån ett etniskt och territoriellt identitetsperspektiv.  

 

1.1 Syfte    

Uppsatsens syfte är att undersöka och förklara orsakerna till att de svenska provinserna i 

Tyskland aldrig kom att inkorporeras med den svenska centralmakten.  

Mitt arbete handlar dels om att identifiera riksdagsmännens åsikter för eller emot en 

inkorporering av de tyska provinserna under frihetstiden, men också att försöka tolka deras 

beskrivningar av provinserna utifrån ett etniskt och territoriellt identitetsperspektiv, samt att 

värdera ärendena rörande provinserna och deras omfattning, innehåll och eventuella förändringar 

över tid av.  

																																																								
8 Gustafsson, 1998, s. 209. 
9 Gustafsson, 1998, s. 189. 
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Sammantaget borde svaren kunna leda till en ny och väl formad bit i det stora pusslet om den 

svenska statsbildningsprocessens utveckling men framförallt svara på frågan varför de tyska 

provinserna aldrig kom att inkorporeras.  

 

Tidigare har mycket lite forskning gjorts om detta (se vidare under punkt 1.3 och 2.3). Med tanke 

på uppsatsens föreskrivna omfång får den ses som en slags pilotstudie, med vissa begränsningar 

(se vidare under punkt 1.6) men ändå med målet att försöka svara på följande frågeställningar. 

 

1.2 Frågeställningar 

1. Ville riksdagsmännen inkorporera de tyska provinserna med centralstaten? 

2. Hur beskrev riksdagsmännen de tyska provinserna och dess invånare utifrån ett etniskt och 

territoriellt identitetsperspektiv?  

3. I vilken omfattning togs frågor om de tyska provinserna upp i den svenska riksdagen, vad 

handlade de om och varierade de i takt med tiden? 

 

1.3 Tidigare forskning 

Som nämnts här ovan har lite svensk forskning gjorts om riksdagens ärenden rörande de tyska 

provinserna under frihetstiden. Ännu mindre har sannolikt gjorts om riksdagsmännens inställning 

till de tyska provinserna och varför frågorna togs upp i riksdagen överhuvudtaget. Däremot har 

jag funnit några som närmat sig ämnet och rekommenderat eller antydd behov av vidare 

undersökningar. I sin doktorsavhandling Svenska Pommern–Kulturmöten och Identifikation 1720 

till 1815 skriver till exempel Andreas Önnerfors: ”Trots Svenska Pommerns autonoma status 

behandlades en lång rad av pommernrelaterade ämnen på de svenska riksdagarna, i olika utskott 

och beredningar. Detta skulle kunna ge uppslag för en speciell studie.”.10 I en kort passage i sin 

avhandling The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of 

Liberty, 1719–1772 nämner Martin Almbjär att omfattningen av suppliker från de tyska 

provinserna under frihetstiden sannolikt var få. Han skriver: ”The number of Finnish supplicants 

decreased between the second and third samples, although the extent is unclear, and very few of 

																																																								
10 Önnerfors, Andreas, Svenska Pommern– Kulturmöten och identifikation 1720 till 1815. diss. 
(Ugglan. Minervaserien. 6), Lund 2003. s. 27. 
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the supplications came from abroad or Sweden’s German provinces.” och han fortsätter: ”Thus, 

the possibility to petition the Diet also existed for Swedish subjects of the Crown living in 

northern Germany. For the German subjects of Swedish Pomerania and Wismar this opportunity 

did not exist, at least formally, as Sweden’s German provinces came under the Holy Roman 

Emperor’s jurisdiction.”.11 Men hur var det egentligen? Så långt jag kunnat fastställa har inga 

grundliga undersökningar gjorts om antalet ärenden rörande Sveriges tyska provinser som togs 

upp av ständerna under frihetstiden. Det beror kanske på de tusentals sidor riksdagsprotokoll som 

i sådant fall måste granskas. Något som förmodligen fått en och annan att tveka inför uppgiften. 

Men när Kungliga Biblioteket den 2 mars 2018 släppte digitala sökbara versioner av de 

transkriberade riksdagsprotokollen öppnades helt nya möjligheter.  

Bland andra forskare som intresserat sig för de tyska provinserna tar Jonas Nordin i sin 

akademiska avhandling Ett fattigt men fritt folk upp frågor om nationell och politisk självbild i 

Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden. En för den här uppsatsen viktig iakttagelse 

som han gör är att ”de tyska till skillnad från de baltiska provinserna i samtida kartblad över det 

svenska väldet sällan är medtagna.”12 Han förklarar det med att de tyska provinsernas ställning 

var annorlunda på grund av att de var beroende av en annan furstemakt än den svenska, nämligen 

det tysk-romerska riket. Harald Gustafsson utgår från just det speciella förhållandet när han 

beskriver Sverige under frihetstiden som en konglomeratstat på väg mot en mer enhetlig 

statsform.13 Mats Hallenberg och Johan Holm är inne på samma spår men menar att det är dags 

att vidareutveckla metoden med att identifiera en eller två statbildningsdrivande faktorer och 

sedan följa dem över tid. De vill lägga till och betona att statsbildning också handlar om 

förhandlingar mellan furstar och undersåtar, där kulturella föreställningar om rättigheter och 

legitimitet spelar en avgörande roll.14  

 

																																																								
11 Almbjär, Martin, The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the 
Age of Liberty, 1719–1772, diss. Umeå 2016. s 241. 
12 Nordin, Jonas. 2000, s. 88. 
13 Gustafsson, 1998, s. 206. 
14 Hallenberg, Mats och Holm, Johan, Man ur huse, Hur krig, upplopp och förhandlingar 
påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid, (Falun 2016), s. 38. 
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Michael Roberts skriver i Sverige under frihetstiden, 1719–1772 om det pommerska krigets 

kostnader.15 Han för också fram intressanta förklaringar till svenska planer på att sälja de tyska 

provinserna.16 Sten Lindroth bidrar i sin Svensk lärdomshistoria, Frihetstiden med teorier och 

orsaker bakom viljan till att inkorporera de tyska provinserna med Sverige, vinklat utifrån 

centralmaktens relation till universitetet i Greifswald.”17 I Jerker Roséns arbeten har jag bland 

annat funnit intressanta hypoteser om svensk tvehågsenhet angående inkorporering av 

provinserna.18 Men det som är mest intressant är hans frågor om varför de tyska provinserna 

aldrig inkorporerades. Han förklarar det med att den svenska adeln, varav flera hade sitt ursprung 

i provinserna, förespråkade en sådan lösning. Förhoppningsvis kan min läsning av ridderskapet 

och adelns protokoll ytterligare bidra till den frågan. I doktorsavhandlingen Frihetstidens 

politiska praktik, Nätverk och offentlighet 1746–1766 tar Patrik Winton upp den politiska 

riksdagsaktiviteten i prästeståndet. Han för fram teorier som förklarar prästståndets blygsamma 

medverkan i frågor som berör de tyska provinserna.19 Slutligen har Karin Sennefelts 

text ”Stockholmsliv – Riksdagsumgänge och identitetsformering under frihetstiden”20, liksom 

Michael Metcalfs text ”Frihetstidens Riksdag (1719–1772)21 bidragit med bakgrunder till och 

målande beskrivningar av det politiska livet i huvudstaden.  

 

1.4 Källmaterial  

Källmaterialet är den svenska riksdagens fyra ständers transkriberade och tryckta protokoll från 

frihetstiden samt alla de av Kungliga Bibliotekets digitalt publicerade transkriberade protokoll 

från samma tid (1719, 1720, 1723, 1726–1727, 1731, 1734, 1738–1739, 1740–1741, 1742–1743, 

1746–1747, 1751–1752, 1755–1756, 1760–1762, 1765–1766, 1769–1770 och 1771–1772).  

För jämförelsens skull har jag även tittat på riksdagens transkriberade tryckta protokoll från tiden 

strax före frihetstiden, närmare bestämt 1713–1714. 

																																																								
15 Roberts, Michael, Sverige under frihetstiden, 1719–1772, (Smedjebacken 2003), s 35. 
16 Roberts, 2003, s. 71 och 80. 
17 Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria, Frihetstiden, (Södertälje 1997), s. 41. 
18 Rosén, 1947, s. 251. 
19 Winton, Patrik, Frihetstidens politiska praktik: Nätverk och offentlighet 1746–1766 (Uppsala, 
2006), s 13. 
20 Sennefelt, Karin, “Stockholmsliv – Riksdagsumgänge och identitetsformering under 
frihetstiden”, Historisk tidskrift, vol. 125, nr 3, 2005. s. 398–420. 
21 Metcalf, Michael F, “Frihetstidens riksdag” (1719–1772)” I Schück, Herman, m.fl. Riksdagen 
genom tiderna, (Stockholm1985), s. 117–159. 
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1.5 Metod och källkritik  

Ursprungligen hade jag tänkt undersöka ett mindre urval av frihetstidens transkriberade tryckta 

riksdagsprotokoll. När Kungliga Biblioteket den 2e mars 2018, mitt i min uppsatsperiod, släppte 

digitala versioner av de tillgängliga transkriberade riksdagsprotokollen förändrades 

förutsättningarna och jag beslutade mig för att utöka mitt arbete till att även söka digitalt i alla 

tillgängliga transkriberade riksdagsprotokoll från frihetstiden, dock med några få undantag. Det 

gäller tre protokoll som saknades i KB:s digitala utgåvor vid tiden för min undersökning, mer 

bestämt borgarståndens protokoll från år 1746–1747, 1751–1752 och 1755–1756. Orsaken till 

detta är att KB helt enkelt inte hunnit lägga ut dem vid tiden för uppsatsarbetet. Så de tre av 

borgarståndets riksdagsprotokoll har jag alltså inte undersökt med den digitala metoden. 

Borgarståndets riksdagsprotokoll från1755–1766 har jag däremot kontrollerat med hjälp av de 

andra två metoderna (se nedan sid. 11). Totalt har med andra ord två riksdagsprotokoll skrivna av 

borgarståndet fallit utanför uppsatsen. Det påverkar sannolikt inte resultatet i någon avgörande 

omfattning eftersom det övervägande antalet ärenden från dessa riksdagar också tas upp i de 

andra ståndens protokoll.  

 

Ett annat problem som uppstått lite då och då, men enbart i den digitala sökningen, är att den 

digitala läsningen ibland blev något lite fel. Göta Hofrätt kunde till exempel läsas in som ”Giöta 

Idofrätt”, Cammar- och Oekon. deputationen kunde bli ”Cammar- och CEcon. deputationen”, 

woro kunde bli ”wörö” och så vidare. Inte heller det lär ha påverkat resultatet, eftersom 

felinläsningen förekom sparsamt och var förhållandevis lätt att upptäcka. 

 

Ytterligare en omständighet värd att nämna är att en hel del frågor som rörde de tyska 

provinserna togs upp i det sekreta utskottet. Där hanterade man mer eller mindre känsliga 

utrikesfrågor. Materialet därifrån har jag valt att inte studera eftersom det hade tagit alltför stort 

utrymme. 

 

En fördel med den kvantitativa delen av undersökningen är att den bygger på historiska 

dokument och den redovisade transkriberade och tryckta informationen från dem samt de digitala 

kopiorna av dessa. Upplysningarna i originaldokumenten kan visserligen också vara fel, 
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tendentiösa etc. beroende på frågeställarens inställning till det som beskrivs, detsamma gäller 

nedtecknaren och den som sedan har översatt de handskrivna protokollen till tryckt bokform.  

 

När det gäller försöket till en kvalitativ tolkning bygger den på samma informationskällor som 

vid den kvantitativa, det vill säga de transkriberade riksdagsprotokollen i tryckt och digital form. 

I den delen av undersökningen tillför min egen tolkning ytterligare en dimension av osäkerhet, 

helt enkelt för att det är en tolkning.  

 

Målsättning 

Min första målsättning var att identifiera alla träffar i de tillgängliga transkriberade 

riksdagsprotokollen från frihetstiden som har med de tyska provinserna att göra. Därefter att 

rensa bort skräpet och ta fram de tydligaste ärendena som rörde provinserna och mina 

frågeställningar.  

 

Metoder 

Jag har använt mig av tre metoder för att finna ärenden rörande Sveriges tyska provinser.  

1. Den första bygger på att hitta ”träffar” via ett begränsat antal tryckta riksdagsprotokolls 

person- ort- och sakregister.  

2. Den andra genom att ”skumläsa” samma protokoll.  

3. Den tredje genom att söka i alla de nyligen publicerade transkriberade digitala 

riksdagsprotokollen.  

 

Metod 1 

Den första metoden innebär att jag utgick från ett begränsat antal transkriberade tryckta 

protokolls person-, ort och sakregister och gjorde en noggrann läsning av dessa. De träffar jag 

fick på ortsnamn, personer och sakfrågor förknippade med de tyska provinserna gick jag sedan 

vidare med i protokollens löpande text. Som nämnts ovan (sid. 9) valde jag inledningsvis att 

begränsa denna del av undersökningen till borgarståndets och ridderskapets och adelns protokoll 

från 1723, borgarståndets protokoll från 1738–1739, borgarståndets protokoll från 1755–1756 

och bondeståndets protokoll från 1769–1770. Urvalet gjordes för att få en uppfattning om omfång 

och innehåll, om det överhuvudtaget förekom ”träffar” rörande de tyska provinserna.  
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Orsaken till att jag inledningsvis valde att titta på borgarståndets protokoll, och när de inte fanns 

tillgängliga (efter 1756), gick över till bondeståndets protokoll var en uppfattning jag hade om att 

alla stånden tog upp samma frågor och att det därför inte spelade någon avgörande roll vilket 

stånds protokoll jag undersökte. Jag skulle ändå få samma svar. Detta skulle senare visa sig vara 

fel (se nedan sid.12 ). En annan svaghet med den här metoden var att jag kunde missa ärenden 

som tagits upp under alla de andra riksdagarna och även ärenden som av någon anledning inte 

förekom i registren.  

 

Metod 2 

För att säkra upp eventuella missar valde jag en andra metod som var att också ”skumläsa” de 

utvalda transkriberade tryckta protokollen. Men även den metoden visade sig ha sina svagheter. 

När man skumläser kan man lätt passera något väsentligt. Det är dessutom en mycket 

tidskrävande metod.  

 

Metod 3 

Den tredje metoden dök därför upp som en välkommen förstärkning under resans gång. Det var 

Kungliga Biblioteket som den 2e mars 2018 (vilket är detsamma som mitten av min 

uppsatsperiod) släppte sökbara digitala versioner av de transkriberade protokollen. Med hjälp av 

de sökord (Pommern, Stralsund, Wismar, Greifswald, Rügen, provins, Loitz, tysk, lantdag, 

tribunal och generalguvernör) som jag funnit via metod 1 och 2 sökte jag vidare med den digitala 

metoden. Målet var att gå igenom alla borgarståndets protokoll mellan åren 1719 och 1772. De år 

där det eventuellt saknades protokoll från borgarståndet skulle jag komplimentera med protokoll 

från något av de andra stånden.  

 

Efter en kort tids arbete med de digitala protokollen dök diverse nya problem upp. Det visade sig 

till exempel att de olika sökorden kunde skifta i stavning, böjning etc. Wismar förekommer till 

exempel som ”Wismar”, ”Wissmar”, wismarske, wismerske och även några andra varianter. 

Pommern kunde emellanåt stavas Pomern, Stralsund förekom även som Strahlsund, Greifswald 

som Gripswald och så vidare. För att undvika att missa någon av alla former testade jag att enbart 

söka på ”wism”, vilket fungerade och gav träffar på alla ordet Wismars former och böjningar. Jag 



	 12	

gjorde likadant med ”Stralsund” där jag sökte på ”Stral” och ”Strahl” och samma sak med de 

andra sökorden. Fortsättningsvis använde jag med andra ord de ovan beskrivna sökorden plus alla 

dessa i olika språkliga former och böjningar. 

 

En annan insikt som kom fram under arbetets gång var att min tidigare uppfattning, om att alla 

stånden behandlade samma frågor, inte var helt korrekt. I de övervägande fallen stämde det. Men 

det visade sig också att i till exempel prästeståndets protokoll förekom det fler frågor av religiös 

art än vad det gör i de andra. Ridderskapets och Adelns protokoll skiljde sig också från de övriga 

dels genom att de gärna tog upp riddar- och adelsrelaterade frågor men också genom att vara 

betydligt mer genomarbetade. Ofta fanns där hela dialoger redovisade.  

 

Dessa insikter tvingade mig att välja mellan att gå vidare med den ursprungliga planen, med 

borgarståndet som huvudkälla, även för det digitala sökandet, och i sådant fall kanske missa ett 

mindre antal ärenden eller att undersöka samtliga tillgängliga transkriberade digitala protokoll 

från alla de fyra stånden. Det blev det senare, för säkerhets skull. Alla tillgängliga transkriberade 

protokoll (utom tre, som redovisats här ovan) mellan år 1719 och 1772 har med andra ord 

undersökts. 

 

Träffar 

Det jag har benämnt som ”träffar” är all text som på ett eller annat sätt berör de tyska provinserna 

och som jag funnit i de undersökta riksdagsprotokollen. Stort som smått. Det kan till exempel 

vara en återkommande fråga om huruvida pomrarna ska få behålla sin tullfrihet eller inte. Men 

det kan också handla om en enstaka träff på ett stadsnamn som omnämns i ort- och sakregistret.  

 

Ärenden 

Min definition av ett ”ärende” är olika typer av inlagor som tas upp av de fyra ståndens 

riksdagsmän. Det kan vara memorialer (skrivelser om till exempel hjälp, nåd, förmåner, eller för 

att uppmärksamma olika typer av orättvisor och oförrätter). Det kan vara suppliker (skrivelser 

som till exempel behandlar besvär, sakärenden, böner, begäranden, anhållanden etc.) som en 

enskild person eller en grupp av undersåtar skickar till riksdagen. Men det kan också vara 

betänkanden från riksdagens egna utskott eller utredningar som riksdagsmännen har att ta 
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ställning till. Ärendena jag behandlar kan med andra ord kommit från provinserna eller tagits upp 

på riksdagens eget initiativ.  

För att komma fram till unika ärenden rensade jag bort allt slaskmaterial från träffarna, såsom 

träffar på noter, ort-, sak- och personregister och annat som låg utanför intresseområdet. De var 

tomma på relevant innehåll kunde till exempel se ut så här: ”Pommern 500, 537, 553, 586, 724, 

792.”, Pommerska hovrätten se Hovrätter.”, ”Stralsund, stad i Tyskland 644.”, ”Surplus, den 

pommerska, 217.” Sedan slog jag ihop de träffar som berörde ett och samma ärende. Under ett 

ärendes hantering togs nämligen många av ärendena upp flera gånger under samma riksdag. En 

fråga om en soldats ersättning för skador och lidande under pommerska kriget kunde till exempel 

dyka upp fyra gånger innan beslut togs.  

 

Med ett unikt ärende menar jag ett ärende som innehåller för uppsatsen användbart och/eller 

tolkningsbart material. Jag markerade dem på följande vis: (lila = borgarståndets protokoll (olika 

färger för varje stånd), gul = har med tyska provinserna att göra, ljusblå = har med etniskt och 

territoriellt identitetsperspektiv att göra, röda VERSALER = typ av fråga). Ett ärende kunde till 

exempel se ut så här, inklusive mina markeringar: 

 

”1723– Borgarståndet   (BOK 2) 

Sid 374 (Om pommerska surplusen) UNIK 

”Sedan uplästes Commerciedeputationens betänckande1 angående den pommerske surplusen, 

hwilket betänckande Ståndet på det sättet biföl, at de pommerske undersåtarne för de dem under 

det långwarige kriget öfwergågne olyckor måge för denne surplus ärläggande befrias til nästa 

Rikzdag, på det städerne därstädes återigän må upkomma och sig förkofra.”  

HANDEL & TULL” 

 

Detta exempel på ärende anser jag användbart av framförallt tre skäl. Det första för att det berör 

de tyska provinserna. Det andra för det tydligt berör ett specifikt frågeområde, nämligen handel 

och tull. Ärendet är samtidigt ”tolkningsbart” ur ett etniskt och territoriellt identitetsperspektiv 

eftersom det beskriver de pommerska invånarna som undersåtar med vissa orsaker att ställa krav 

på den svenska kronan. 
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Typer av ärenden 

Ärendena som berörde de tyska provinserna och som nådde fram till den svenska riksdagen rörde 

sig inom ett flertal olika områden. Militära frågor, Handels- och tullfrågor och förvaltningsfrågor 

var de var de vanligaste. Religiösa frågor förekom också men var mindre vanliga. En hel del av 

dem kom direkt från provinserna. Det kunde vara från individer, intressegrupper eller 

kommersiella verksamheter. Andra kom från den svenska centralstatens invånare eller togs upp 

av riksdagsmännen själva och hade då ett mer svenskt centralmaktsperspektiv. Några få 

riksdagsmän använde sig av provinserna som exempel i retoriska sammanhang. Jag har valt att 

kategorisera ärendena enligt följande fyra kategorier:  

 

1. Militära frågor 

2. Handels- och tullfrågor 

3. Förvaltningsfrågor 

4. Religionsfrågor 

 

Med militära frågor menar jag allt som har med det militära att göra. Här under ett exempel: 

”Uplästes det i dag inlemnade och ofwannemde Doctor Serenii memorial , och sedan någon 

discours blifwit förd om den föreslagne recruteringen i Pomern och med fremmande folck, 

hwaruti ståndet för många skäl skull holt betänckeligit at ingå, så fants godt at låta detta memorial 

hwila, till dess de andra stånden sig yttrat.”22 

 

Handels- och tullfrågor är också som det låter. Ett exempel:  

”Sedan uplästes Stockholms Borgerskapz ingifne memorial, n:o 1412, angående den skada, 

hinder och nackdel, som den swänska handelen igenom de Wismar förundte privilegierne 

tilskyndas. Hwilket memorial Ståndet biföl och fan nödigt låta et memorial därom til Ständerne 

upsätja.”23 

 

																																																								
22 Bondeståndets Riksdagsprotokoll 1760-1762, Bok 8, s. 97, tillgängligt 
https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 09/03 2018). 
23 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1726-1727, Bok 3, s. 88, tillgängligt 
https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 09/03 2018). 
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Förvaltningsfrågor är kategorin med den vidaste definitionen. Här ingår bland annat 

administrations-, löne-, polisiära-, juridiska, utbildnings- och egendomsfrågor. Ett exempel: 

”Föredrogz utdrag af rådsprotocollet af den 4 nästledne November, hwarigenom Presidentens wid 

Wissmarske Tribunalet Grefwe Putbus underdåniga ansökning, at för honom måtte fastställas en 

wiss åhrlig lön af twåtusende riksdaler, öfwerlämnas till Riksens Ständers reglerande och 

afgiörande. Detta hafwa Ridderskapet och Adelen samt Prästeståndet remitterat till Secrete 

Utskåttet, äfwen ock Borgareståndet, men med förbehåld, at hwarken den swänska eller 

pommerske staten må genom tillökning eller underhålds förunnande graveras. Ståndet biföll 

remissen till Secrete Utskåttet med Borgareståndets förbehåll.”24 

 

Religionsfrågor är också som det låter. De flesta av dessa tas upp av prästeståndets riksdagsmän. 

Ett exempel: 

”Den projecterade fonden till penningarnas insamlande synes ännu kunna merckeligen förökas, 

om genom tjenlig föreställning de under Sweriges crono lydande tyske provincier kunde förmås 

at något till detta christeliga werck förskiuta. Det är bekant, att swenska inwånare i sådan 

händelse sig icke undandragit at sammanskiuta, hwad de förmått, till deras tienst i Tyskland.”25  

 

I några fall griper ärendekategorierna in i varandra. Då har jag valt att placera dem i den kategori 

som jag tycker väger tyngst. Ett exempel är när prästeståndet vid 1723 års riksdag tar upp ett 

religiöst bråk vid universitetet i Greifswald.26 Det placerade jag som en religionsfråga men det 

skulle också kunnat ha kategoriseras som en förvaltningsfråga.  

 

Sammanfattningsvis kan jag säga att jag, genom att kombinera de tre ovan beskrivna metoderna, 

sannolikt har fångat in de flesta ärenden rörande de tyska provinserna som tagits upp under 

frihetstidens alla riksdagar. Det presenterade resultatet bör därför ge en god bild av omfattningen 

och vilken typ av frågor det rörde sig om. Det visar också på hur några av den tidens riksdagsmän 

beskrev de tyska provinserna ur ett etniskt och territoriellt identitetsperspektiv.   

																																																								
24 Bondeståndets Riksdagsprotokoll 1751-1756, Bok 7, s. 111. 
25 Prästeståndets Riksdagsprotokoll 1738-1739, Bok 9, s 808, tillgängligt 
https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 09/03 2018). 
26 Prästeståndets Riksdagsprotokoll 1723, Bok 6, s. 616. 
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1.6 Teori  

Teoretisk lutar jag mig mot Harald Gustafsson och hans idéer om att flera av de tidigmoderna 

europeiska staterna var en slags konglomeratstater, däribland Sverige. Konglomeratstaten var en 

statsbildningstyp som enligt Gustafsson växte fram i utvecklingsskedet mellan den medeltida 

staten och den mer enhetliga moderna staten. Det typiska för konglomeratstaten var att den var 

sammansatt av territorier med olika sorters relationer till regenten och centralmakten. Men det 

var också en stat där regenten i sin tur hade olika relationer till olika delar av sina 

domäner/provinser. Kort och gott; en politisk, juridisk och administrativ mosaik snarare än en 

modern enhetlig stat.27 Gustafsson presenterar det habsburgska Spanien som ett tydligt exempel 

med en kärna på den pyreneiska halvön och en massa utspridda territorier såsom Neapel, Sicilien 

och Sardinien, Milano, delar av Nederländerna och mycket mer.28 Utöver det som nämnts 

tidigare om Gustafssons teorier (sid. 4, 5 och 8) så är det bland annat en mening i hans text som 

inspirerat mig till detta arbete: ”The degree of mutual understanding or hostility between state 

centres and local elites – or local society in general – is a matter for empirical research.”29 Det jag 

fann intressant i dessa rader är att jag hoppades finna talande meningsskiljaktigheter eller det 

omvända i riksdagsprotokollen. 

 

John H Elliot är inne på samma spår och refererar till flera olika benämningar som används på i 

stort sett samma fenomen som Gustafssons konglomeratstat: “composite monarchies”, “multiple 

kingdoms”, “dynastic agglomerates”. Och han tillägger: ”We are looking at political entities in 

which two or more polities have been brought together in some form of association or merger.” 

Elliot använder också Spanien som exempel men väljer övergångsskeendet då den spanska 

monarkin mellan 1707 och 1716 lämnade konglomeratförhållandet och gick över till en mer 

sammanhållen stat: ”The Nueva Planta abolished the traditional laws, liberties and institutions of 

the territories of the Crown of Aragon– the kingdoms of Aragon and Valencia, and the 

principality of Catalonia– and subjected them directly to the central government in Madrid.”30 

 

																																																								
27 Gustafsson, 1998, s. 189.  
28 Gustafsson, 1998, s. 195. 
29 Gustafsson, 1998, s. 204. 
30 Elliot, John, Rev. int. estud. vascos. Cuad, 5, 2009, s. 13-19 tillgängligt: 
http://hedatuz.euskomedia.org/7576/1/05013019.pdf (hämtat 09/05 2018). 
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Jag har även tittat på Mats Hallenbergs och Johan Holms teorier för organisering (av samhällelig 

och militär verksamhet), legitimering (argument för att motivera regimens politik) och interaktion 

(mellan statens agenter och nyckelgrupper i samhället). De menar att statsbildning till stor del 

handlar om förhandlingar mellan furstar och undersåtar och att en väl fungerande modell för 

statsbildning därför måste kunna sätta sökarljuset på dessa förhandlingar och identifiera 

aktörerna.31 Jag håller med dem och gjorde just detta i min läsning av protokollen, så som också 

beskrivits i metoddelen.  

 

Vad man än väljer att kalla den svenska statsformen och vilken utvecklingsfas den än befann sig i 

så var det naturligtvis något som alla inblandade måste förhålla sig till. Men Gustafsson menar att 

vi vet för lite om den interaktionen för att kunna dra några säkra slutsatser. Han understryker 

vikten av att se på relationen mellan centralstaten och provinserna som ett dynamiskt samspel.32 

Det är bland annat den infallsvinkeln som intresserar mig. Här skulle kunna finnas ytterligare 

ledtrådar till varför de tyska provinserna inte inkorporerades. 

 

 

2. UNDERSÖKNINGSDEL  

2.1 Bakgrund  

Undersökningen består av en kvantitativ och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen undersöker 

antalet ärenden, typer av ärenden och eventuella förändringar över tid. Den kvalitativa delen 

undersöker innehållet i ärendena och då främst riksdagsmännens hållning till och beskrivningar 

av provinserna och deras invånare utifrån ett etniskt och territoriellt identitetsperspektiv. 

 

Jag har valt att dela upp undersökningen i tre perioder under frihetstiden: 1719–1739, 1740–1764 

och 1765–1772. Orsaken till uppdelningen är dels för att skapa tydlighet men också för att de 

olika perioderna har sina speciella karaktärer som eventuellt skulle kunna spegla förändringar 

över tid i relationerna mellan provinserna och centralmakten. Uppdelningen följer i stora drag 

 den som Michael F Metcalf gör i sin betraktelse ”Frihetstidens riksdag (1719–1772)”.33  

 
																																																								
31 Hallenberg, Holm, 2016, s. 38. 
32 Gustafsson, 1998, s. 205. 
33 Metcalf, 1985, s. 117. 
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2.2 Undersökning.       

Den kvantitativa delen av undersökningen 

 

Under frihetstiden som helhet hölls sammanlagt 16 riksdagar om man räknar från 1719 till och 

med 1772 (1719, 1720, 1723, 1726–1727, 1731, 1734, 1738–1739, 1740–1741, 1742–1743, 

1746–1747, 1751–1752, 1755–1756, 1760–1762, 1765–1766, 1769–1770 och 1771–1772).  

 

I riksdagsprotokollen från alla dessa riksdagar har jag funnit 862 träffar som på ett eller annat sätt 

nämner Sveriges tyska provinser. Efter att ha rensat bort slaskmaterial, såsom träffar på noter, 

ort-, sak- och personregister och annat som ligger utanför intresseområdet återstod 375 ärenden. 

Jag har valt att kalla dem unika ärenden. I det här sammanhanget bör nämnas ett och samma 

ärende även bland de 375 unika ärendena kunde dyka upp i fler än ett av de fyra ständernas 

protokoll. Det betyder att varje stånd kunde diskutera ett och samma ärende innan besluten togs. 

Flera av mina utsorterade 375 unika ärenden kunde med andra ord förekomma i minst ett av 

ständernas protokoll men ibland också i två eller flera. För att kunna sortera ut det exakta antalet 

helt unika ärenden skulle jag med andra ord vara tvungen att ställa alla de 375 ärendena mot 

varandra och jämföra om det var exakt samma fråga som diskuterades. Många ärenden var tyvärr 

snarlika varandra, speciellt inom handels- och tullfrågor, men var ändå helt olika ärenden. En 

komplett sådan kontroll skulle möjligtvis ge en något lite mer korrekt bild men skulle samtidigt ta 

alldeles för lång tid för denna utredningens godtagbara omfång. Min uppskattning blir ändå, 

eventuella dubbleringar borträknade, att det handlar om cirka 180 till 200 helt unika ärenden. 

Men det är alltså de 375 ärendena som jag har undersökt vidare.  

 

Uppdelade i kategorier fördelade jag de 375 unika ärendena från hela frihetstiden enligt följande:  

 

Militära: 207 st. 

Handels- och tull: 70 st. 

Förvaltning: 84 st. 

Religiösa: 14 st. 

Summa: 375 st. 
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Den stora övervikten av militära ärenden kan förklaras med att de tyska provinserna historiskt 

sett varit uppmarschområde för svenska militära aktiviteter, man hade garnisoner där och under 

frihetstiden var Sverige inblandat i två stora krig, varav det ena utspelade sig i och krig Pommern. 

Enligt Karl XII var Stralsund ”det viktigaste brohuvudet på den södra östkusten”.34 Den stora 

mängden militära frågor är intressant när det gäller teorier om att konkurrensen på det militära 

planet mellan de tidigmoderna europeiska konglomeratstaterna var en viktig faktor som tvingade 

fram centraliseringsinitiativ.  

 

Handels- och tullfrågorna var också vanligt förekommande under frihetstiden. Diskussionerna 

stod ofta heta runt frågan om de tyska provinserna skulle betala tull eller inte på de varor som de 

förde in till Sverige. 

 

Förvaltningsfrågorna förekom också flitigt och har en större innehållsmässig vidd än de övriga. 

Det kan röra sig om pommerska tjänstemäns löner, ersättningar för reducerade gods i 

provinserna, hur man ska hantera naturaliserade adelsmäns fasta egendom i provinserna, 

tjänstetillsättningar och tjänsteavsättningar, domar och överklagande av domar och mycket annat 

av provinsadministrativ art.  

 

De religiösa frågorna är däremot få. En möjlig förklaring som Patrik Winton för fram är att 

religionsfrågorna hade en relativt liten politisk betydelse efter att prästerna fått sina privilegier 

1723 och konventikelplakatet infördes 1726. Det resulterade, enligt honom, i att prästerna fick en 

mindre framträdande plats i det politiska systemet.35 En enkel och logisk förklaring kan också 

vara att det huvudsakligen var prästeståndet som var intresserade av de religiösa frågorna. Ett av 

de hetare ärendena av religiös karaktär som löpte genom hela frihetstiden men som bara togs upp 

av prästeståndet handlade om irrläror på universitetet i Greifswald. 

 

En för undersökningen som helhet intressant frågeställning är om fördelningen av ärenden inom 

de olika kategorierna möjligtvis skiljer sig åt mellan de tre perioderna och vad som i sådant fall 

																																																								
34 Liljegren, 2002, s. 258. 
35 Winton, 2006, s. 13.  
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skulle kunna vara orsaken. För att enklare kunna förstå en sådan jämförelse har jag inlett varje 

avsnitt med en kort beskrivning av det som politiskt sett var mest kännetecknande för perioden.  

 

 

FÖRSTA PERIODEN 1719–1739 

Under perioden hölls 7 riksdagar (1719, 1720, 1723, 1726–1727, 1731, 1734 och 1738–1739. 

Perioden inleddes med en ny regeringsform som kraftigt beskar den svenska regentens makt. 

Istället fick ständerna befogenheter som i praktiken gjorde riksdagen till den statsbärande 

makten.36 Politiskt dominerades tiden av greve Arvid Horns omfattande maktpositioner. 1720 

valdes han till ridderskapets och adelns talman. Samma år blev han utnämnd till två av svenska 

statens högsta ämbeten, riksråd och kanslipresident. Den sistnämnda posten innehade han i hela 

arton år. I övrigt kännetecknas perioden av en regerings- och riksdagspolitik som gick ut på att 

undvika utrikespolitiska konflikter för att istället fokusera på näringslivets utveckling och att 

förbättra de usla finanserna efter långa tider av krig. Man gjorde till exempel stora ansträngningar 

för att reglera den internationella handeln. Bland annat genom att införa tullar på diverse 

importvaror för att gynna inhemska svenska verksamheter och svensk export. Åtgärderna ledde 

till en förhållandevis god ekonomisk utveckling under åren fram till riksdagen 1738–1739. 37 

 

Sammanlagt togs 141 av de totalt 375 unika ärendena med koppling till de tyska provinserna upp 

av ständerna under den här perioden. Fördelningen mellan de olika kategorierna av dessa ärenden 

ser ut enligt följande:  

 

Militära: 28  

Handels- och tull: 52  

Förvaltning: 50  

Religiösa: 11  

Summa: 141  

 

																																																								
36 Metcalf, 1985. s. 117. 
37 Metcalf, 1985. s. 132–133. 
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Fördelningen motsvaras tydligt av periodens regerings- och riksdagspolitiska agendor. Ekonomin 

var på uppgång och handelsfrågorna dominerade dagordningen, vilket också avspeglar sig i 

ärendena rörande de tyska provinserna. I övrigt handlade de om att administrera provinserna för 

ett liv i fred. Krigen var över och de militära frågorna var därför få. De som ändå dök upp 

handlade huvudsakligen om fredsfrågor och andra efterverkningar av de tidigare krigen. 

ANDRA PERIODEN 1740–1764 

Under perioden hölls 6 riksdagar (1740–1741, 1742–1743, 1746–1747, 1751–1752, 1755–1756 

och 1760–1762). Perioden utmärktes av hattarnas dominerande ställning. Inledningsvis betydde 

det att man fortsatte prioritera näringspolitiken. En viktig åtgärd var till exempel att tullarna på 

importerade varor höjdes kraftigt. Det skulle drabbat de tyska provinserna hårt om de inte fullt ut 

betraktades som en del av Sverige. Tull eller tullfrihet för provinserna blev därför en 

återkommande fråga i riksdagen. En annan fråga som efterhand blev allt hetare och klart 

partiskiljande var om det inte var dags att försöka återerövra några av landets förlorade territorier. 

Hattarna vann kampen och inledde ett totalt misslyckat krig mot Ryssland. Efter en mycket 

kostsam fred ger är det dags för ett nytt krig, det så kallade Pommerska kriget som för svensk del 

varade mellan 1757 och 1762.  

 

Sammanlagt togs 116 av de totalt 375 unika ärendena med koppling till de tyska provinserna upp 

av ständerna under den här perioden. Fördelningen mellan de olika kategorierna av dessa ärenden 

ser ut enligt följande:  

 

Militära: 86  

Handels- och tull: 9  

Förvaltning: 18  

Religiösa: 3  

Summa: 116  

 

Även den här periodens ärendefördelning motsvaras tydligt av regeringens- och riksdagens 

agendor. Sverige går under perioden i krig mot Ryssland (1741–1743) och dras senare in det 

pommerska kriget (för Sveriges del 1757–1762). De militära frågorna blev därför många. Detta 

till trots att de flesta frågorna som rörde kriget i Pommern hamnade i det sekreta utskottet. En 
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vanlig fråga i riksdagen är om man ska rekrytera ”utlänningar” eller svenskar till det pommerska 

kriget. En annan flitigt diskuterade sak är om adliga officerares rättigheter eller skyldigheter att 

lämna det pågående kriget för att delta i riksdagen. I slutet på perioden handlar de militära 

frågorna om lidandet i Pommern, ansträngningar för att skapa fred och arméns hemkomst.   

 

TREDJE PERIODEN 1765–1772 

Under perioden hölls 3 riksdagar (1765–1766, 1769–1770 och 1771–1772). Perioden utmärktes 

av landets usla ekonomi som främst var en följd av det pommerska kriget. Skulden ansågs vila på 

hattpartiet, vilket ledde till att mösspartiet kunde skörda politiska framgångar. De kapade åt sig 

de viktigaste posterna i riksdagen och började omedelbart sanera statens finanser. Det ledde bland 

annat till en oönskad penningbrist i landet, som drabbade näringslivet hårt. Redan vid riksdagen 

1769–1770 kunde hattarna ta tillbaka viktiga delar av det politiska initiativet. Men de ofrälse 

ståndens självsäkerhet hade under tiden ökat. De började alltmer ifrågasätta adelns privilegier. En 

ny tryckfrihetsförordning drevs igenom. Demokratiska idéer började spridas via pamfletter och 

andra medier. 1771 dog Adolf Fredrik och Gustav III blev ny kung. Riksdagen 1771–1772 blev 

frihetstidens sista. Efter en oblodig statskupp tog den kungen över rodret.   

 

Sammanlagt togs 118 av de totalt 375 unika ärendena med koppling till de tyska provinserna upp 

av ständerna under den här perioden. Fördelningen mellan de olika kategorierna av dessa ärenden 

ser ut enligt följande:  

 

Militära: 93 

Handels- och tull: 9 

Förvaltning: 16 

Religiösa: 0  

Summa: 118  

 

Trots att det pommerska kriget hade tagit slut så dominerade de militära ärendena även den här 

perioden. Den tragiska förklaringen ligger i krigets brutala efterverkningar. Landets ekonomi var 

körd i botten. Kostnaderna för att fortsätta hålla igång de militärt dominerade provinserna var 

avsevärda. Regementena som var kvar där krävde stora summor, bland annat för mängder av 
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obetalda löner. Personalen befann sig enligt vittnen i ”största nöd och elände”.38 Lantmarskalken 

redovisade ett års kostnad för de pommerska regementena till nio tunnor guld.39 Man diskuterade 

därför stora nerdragningar av den militära personalen. En annan minst lika brännande fråga var 

hur man skulle kunna finansiera hemfärden för armen som befann sig i Pommern när inga pengar 

fanns att tillgå. Ärendefördelningen speglar således en förhållandevis dyster tid i svensk historia. 

Kanske förebådar det också den kommande statskuppen och slutet på frihetstiden. 

 

 

Den kvalitativa delen av undersökningen 

Bland de 375 unika ärendena fann jag 91 som på ett eller annat sätt berörde etnisk eller territoriell 

identitet. Efter att ha gått igenom dem mer noggrant och rensat bort mindre relevanta frågor och 

olika typer av upprepningar av ett och samma tema återstod 52 ärenden som jag ansåg vara värda 

att undersöka mer i detalj för att kunna svara på uppsatsens frågeställningar angående etnisk eller 

territoriell identitet. Av de 52 ärendena förekom 31 under den första perioden1719–1739, 13 

under andra perioden 1740–1764 och 8 under tredje perioden, 1765–1772. Här under redovisas 

ärenden, eller citat ur dem, som jag funnit mest betydelsefulla i förhållande till undersökningens 

frågeställningar.  

 

DEN FÖRSTA PERIODEN 1719–1739 

I protokollen från perioden 1719–1739 har jag funnit sammanlagt 31 intressanta ärenden som 

berör de tyska provinserna och har beskrivningar av etnisk eller territoriell natur. De första av 

intresse är från 1723 och handlar huvudsakligen om handels- och tullfrågor. I ett betänkande från 

Commerciedeputationen, som lästes upp vid ett av borgarståndets möten, framställs folket i 

Pommern som ”de pommerske undersåtarna”. Det ger en vink om att åtminstone 

Commerciedeputationen såg på provinsinvånarna mer som pommerska än som svenska.40 

Prästeståndet var inne på samma spår när de diskuterade de ”undfångne privilegier och förmoner” 

som invånarna i Wismar har i jämförelse med ”de swänske undersåtarna”.41  

																																																								
38 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1765–1766, Tjugofemte delen, s. 172, tillgängligt 
https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html (hämtat 09/03 2018). 
39 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1765–1766, Tjugosjätte delen, s. 45. 
40 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1723, s. 374. 
41 Prästerskapets Riksdagsprotokoll 1723, s. 377. 
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En av ridderskaps- och adelsståndets representant resonerade omvänt när han talade om huruvida 

brottslingen Huswedel skulle föras till ”Stralsund eller någon annan Swänsk ort”.42 Han betraktar 

uppenbarligen, till skillnad från de tidigare exemplen, en tysk provinsort på samma sätt som på 

vilken annan svensk ort som helst. Det skulle kunna tala för skilda uppfattningar mellan de olika 

stånden. Men när ridderskaps- och adelsståndet något senare tog upp frågan om den ”Pommerske 

surplusen” (den tull som togs ut på från Pommern till Sverige importerade varor) då ansåg man 

att ”de Pommerske så vähl som de Svänske, hvilka på Pommern handla, måtte befrias för 

surplusen…”43 Och något senare, i ett memorial om adliga familjers som härstammade från andra 

länder, dök formulering ”Riket och dess underliggande provincier” upp.44 Redan efter att ha läst 

dessa få ärenden från 1723 är det lätt att få en uppfattning om att riksdagsmännen såg på 

provinserna och dess invånare med vitt skilda ögon. Några ser de pommerska invånarna som 

svenskar andra som utlänningar. Några betraktar Pommern som en svensk ort andra som utlandet. 

 

Under riksdagen 1726–1727 tog borgarståndet upp ett memorial angående ”den skada, hinder och 

nackdel, som den swänske handeln igenom de Wismar förundte priviligierna tilskundas”.45 Och 

när samma stånd vidare diskuterade övriga tullar oroade man sig för införsel av ”främmande 

fruckt” från Pommern.46 Många i borgarståndet ägnade sig åt handel och kände sig tydligen 

hotade av konkurrensen från de tyska provinserna. Ridderskapets och adelns stånd förde fram 

helt motsatta uppfattningar. Under samma riksdag läste de vid ett tillfälle upp ett betänkande från 

Oeconomie- och Commerciedeputationen som förespråkade att man antingen borde införa 

mycket höga tullar eller helt förbjuda all införsel av frukt från de tyska provinserna.47 Då 

protesterade flera av ridderskapets och adelns riksdagsmän och menade bland annat: ”…at efter 

Pommern voro under Svensk devotion, så kunde Pommern ey utestängas.”48 En annan i 

sällskapet, Herr Klinckowström, vars släkt enligt svenskt biografiskt lexikon ända sedan 1500-

																																																								
42 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll 1723, Andra delen, s. 458. 
43 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll, 1723, Andra delen, s. 485. 
44 Ridderskapets och Adelns Riksdagsprotokoll, 1723, Tredje delen, s. 258. 
45 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1726–1727, s. 88. 
46 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1726–1727, s. 261. 
47 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1726–1727, Fjärde delen, s. 283. 
48 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1726–1727, Fjärde delen, s. 283. 
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talet bott och verkat i Pommern,49 förtydligade den åsikten yterligare: ”Men jag beder ödmiukelig 

at få giöra en påminnelse dervid. Pommern är en Svensk province, och det skulle vara dem 

bedröfveligit, om de intet skulle få föra hit sine producter. När Sverige har krig, så kiännes det 

vid lasten af kriget; huru vill man då betaga dem denne lilla förmånen. Och om jag har äplen, 

hvarföre skall jag ey få föra hit dem?”50   

 

Det skall påpekas att de även inom ridderskapet och adeln fanns de som förespråkade höga tullar 

för de tyska provinsernas varor. Men vi kan ändå notera att det förekom tydliga skillnader mellan 

de olika ståndens representanter i deras uppfattningar och beskrivningar angående de tyska 

provinserna. Särskilt mellan det handelsinriktade borgarståndet och det egendomsägande riddar- 

och adelsståndet.  

 

Under den följande riksdagen 1731 uttryckte representanter för borgarståndet ett än hårdare 

avståndstagande genom att pådyvla de wismarska köpmännen ett beteende som motsvaras av 

ordspråket: ”den som först kommer til marknadz gjör bästa winsten, taga avancen utur de 

swenskas händer…”51 Och de fortsatte genom att emellanåt lite ringaktande kalla pomrarna 

för ”desse pommerske swänske”.52 

 

Men när samma stånd vid riksdagen 1738–1739 diskuterade ett betänkande från den pommerska 

deputationen rörande staden Wismars ansökan om fortsatt ”nederlagzfrihet” formulerade sig herr 

C. Lagerflycht på ett mer inkluderande sätt än vad vi tidigare hört från ståndets representanter. 

Han sa att: ”…som Wismars privilegier hafwa sin grund uti Westphaliska freden, och thes 

inwånare swänska undersåtare, uppå hwilkas uprättelse bör hafwas mera afseende än på 

främmandes förmoner. Altså böra och the njuta sina privilegier til godo och återbekomma sin 

förra nederlagsfrihet.”53 Varpå hans kollega herr Kierman föll in och sa: ”Om man tager thenna 

																																																								
49 Klinckowström, släkter i Svenskt Biografiskt Lexikon, band 21 (Svenskt biografiskt 
lexikon1975-1977), s. 301, tillgängligt: https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11596, Svenskt 
biografiskt lexikon (hämtad 05/09 2018). 
50 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1726–1727, Fjärde delen, s. 304. 
51 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1726–1727, s. 539. 
52 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1731, s. 328. 
53 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1738–1739, s. 493. 
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friheten ifrån the wismariska, så woro ju thet intet annat än taga brödet ifrån barnen och kasta thet 

för hundarna…”54  

 

Vid samma riksdag tog prästeståndet upp frågan om en insamlingsfond till stöd för utbyggnad av 

skolor och kapell i lappmarkerna. Man ville gärna se att ”de under Sweriges crono lydande tyske 

provincier” också ställer upp och att de kunde förmås att ”något till detta christeliga werck 

förskiuta. Det är bekant, att swenska inwånare i sådan händelse sig icke undandragit at 

sammanskiuta, hwad de förmått, till deras tienst i Tyskland.” 

 

Sammanfattningsvis menar jag att den här periodens tillgängliga beskrivningar av de tyska 

provinserna utmärks av att ridderskapets- och adelns stånd har en mer positiv och inkluderande 

inställning till de tyska provinserna än vad det mer handelsintresserade och konkurrensrädda 

borgerskapet har, även om det också fanns undantag inom adeln. Denna eventuella motsättning 

skulle kunna ses som en invändning mot Jerker Roséns uppfattning att den svenska adeln av 

egoistiska skäl ville hålla provinserna utanför den svenska statsgemenskapen. Men då ska man 

veta att den adliga öppenheten oftast inte gällde politiska eller ekonomiska frågor utan oftast 

frihet inom handel och tullfrihet mellan provinserna och centralmaktens Sverige. De talade med 

andra ord utifrån sina egna intressen, precis som Rosén säger. Den ovan nämnda och mycket 

provinspositiva herr Klinckowström är ett bra exempel. Han kom ursprungligen från de tyska 

provinserna, och hade förvärvat svenskt adelskap, men vars släkt fortfarande ägde mark och drev 

verksamheter, till exempel fruktodlingar i provinserna.55  

 

 

ANDRA PERIODEN 1740–1764 

I riksdagsprotokollen från perioden 1740–1764 har jag funnit sammanlagt 13 intressanta ärenden 

som berör de tyska provinserna och har bäring på etnisk eller territoriell identitet. Det första tas 

upp under 1742–1743 års riksdag, närmare bestämt den 14 juni 1743, alldeles innan den för 

Sverige förnedrande freden med Ryssland sluts. Ridderskapets och adelsståndets herr Carl Otto 

																																																								
54 Borgarståndets Riksdagsprotokoll 1738–1739, s. 493. 
55 Klinckowström, släkter i Svenskt Biografiskt Lexikon, band 21 (Svenskt biografiskt 
lexikon1975–1977), s. 301, tillgängligt: https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11596, Svenskt 
biografiskt lexikon, (hämtad 05/09 2018). 
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Lagercrantz gjorde i ett yttrande en lång och ingående beskrivning av landets förtvivlade läge. I 

slutet gick han i på vad som kan komma att hända med Sverige:”… när riket förlorar Finland, 

Pommern, och kan hända flera provincier, tillika med all dess forna heder, anseende och credit 

hos främmande mackter; när alle våra grannar och förre vänner, som Frankrike, Siömakterne, 

Preussen och Ryssland anse Sverige som et non ens och til dess uprättelse hvarken vilja eller 

kunna ingå någre mått; när siöfarten, commerce, handel och vandel med fabriquer och 

manufacturer stadna och undergå.”56 Hans uttalande tillför en intressant syn på provinsernas 

betydelse för nationen, nämligen hedern och det internationella anseendet som var förknippat 

med dem. Utan provinserna blir enligt Lagercrantz Sverige ett oansenligt land utan makt och 

inflytande.  

 

Till den följande riksdagen 1746–1747 hade känslorna dämpat sig något. Hovrådet von 

Boltenstern, som även han kom från en naturaliserad Pommersk adelssläkt57, lämnade ”af ömhet 

för thet almänna” in ”åtskilliga” memorialer om vikten av att utveckla och förbättra det svenska 

Pommern ekonomiskt.58 Von Boltenstern är således ytterligare ett exempel på en 

svensk/pommersk adelsman som månar om sina gamla hemtrakter. En annan adelsman, som inte 

hade släkt- eller egendomar i de tyska provinserna, herr von Hökerstedt betraktade inte de 

svenska provinserna på samma sätt. Efter en lång utläggning om alla förlorade provinser till följd 

av Sveriges många misslyckade och kostsamma krig sammanfattade han konsekvenserna.”Deraf 

hände, att när ingen tillgång mera var och förmögenheten jemväl saknades hos undersåtarne, så 

att de icke mera förmåtte contribuera hvad som behöfdes. blef riket fördiupat i giäld, och vi 

nödgades omsider med förlust af våra bästa provincier köpa oss en svår och olidelig fred. Ja, vi 

måste afstå på en gång både vårt visthus och vår skattkammare.”59 Här är det inte helt klart vilka 

provinser han menar. Men även om det är en generell bild han ger så visar den ändå upp en slags 

kolonial syn på provinserna, en plats som man plockar hem pengar och mat från.  

 

																																																								
56 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1742–1743, Trettonde delen, s. 162. 
57 Riddarhusets ätte- och vapendatabas, tillgängligt: https://www.riddarhuset.se/att/boltenstern/, 
(hämtad 05/09 2018). 
58 Bondeståndets Riksdagsprotokoll 1746–1747, Bok 6, s. 621. 
59 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1746–1747, femtonde delen, s. 584. 
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Vid riksdagen 1755–1756 la Manufactur- och handelsdeputationen fram ett betänkande om att 

förbjuda införsel av vetemjöl från utrikes orter. Bondeståndet diskuterade frågan och beslutade att 

följa borgarståndets rekommendation om förbud ”så at alt utländskt, jemwäl pommerskt 

hwetemiöl, må till riket förbjudas.”60 Herr Öman från Nerke opponerade sig dock med motivet att 

de fattiga i Bergslagen skulle känna av ett sådant förbud eftersom de föredrog att köpa billigt 

vetemjöl från utlandet. Talmannen svarade att ”huru litet det rimar sig med en god hushåldning at 

låta utländningen draga penningar utur landet för sit omak med mältning och grynmalning…” 

Och han fortsatte med att konstatera att det: ”betänkeligit tyckes wara, om inwånarne i Pommern, 

som är en Swerige tilhörig province, skulle, hwad communication i handel med Swerige angår, 

icke blifwa annorlunda ansedd än de, som ifrån detta rike äro afskilgde…”61 Vad talmannen sa i 

klartext är att det är skulle vara fel om invånarna i Pommern, som ju är en svensk provins, inte 

blev behandlade som alla andra svenskar när det gäller handel med Sverige.  

 

Efter ett antal riksdagar då ekonomi, handels- och tullfrågor tycktes var de viktigaste ämnena 

tvingades man återigen börja tala om krig. Det så kallade sjuårs- eller pommerska kriget hade 

inletts 1756 och året efter gick Sverige in och stred mot Preussen, på samma sida som Österrike, 

Frankrike och Ryssland. Det ledde till att i stort sett alla diskussioner om de tyska provinserna 

förvisades till det sekreta utskottet. Det är också en av förklaringarna till det relativt få antal 

ärenden jag funnit under den här perioden. Vid 1760–1762 började kriget gå mot sitt slut. 

Hattarnas maktposition hade börjat vackla rejält. Det var dag för mössorna att kliva in på scenen.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den här periodens tillgängliga beskrivningar av de tyska 

provinserna var få. En viktig orsak var, som nämnts ovan, att det pommerska kriget ledde till att 

nästan alla ärenden rörande provinserna togs upp i det sekreta utskottet. De ärenden som ända 

kom upp i riksdagen och berörde etnisk eller territoriell identitet utmärktes främst av två skilda 

sidor inom ridderskapet och adeln. Den ena sidan hade släktkopplingar till de tyska provinserna 

och uppvisade stor omsorg för områdena. Den andra sidan saknade koppling och beskrev 

provinserna som en skattkammare varifrån man plockade hem saker eller också misströstade de 

över förlorad heder och anseende vid en eventuell förlust av provinserna. En representant för 

																																																								
60 Bondeståndets Riksdagsprotokoll 1751–1756, Bok 7, s. 580. 
61 Bondeståndets Riksdagsprotokoll 1751–1756, Bok 7, s. 606. 
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bondeståndet argumenterade för att förbjuda all införsel av vetemjöl från utlandet och Pommern. 

Han hölls tillbaka av ståndets talman som menade att pommerska invånare minsann hade samma 

rättigheter som alla de andra svenskarna.  

 

TREDJE PERIODEN 1765–1772 

I riksdagsprotokollen från perioden 1765–1772 fann jag bara 8 intressanta ärenden som berör de 

tyska provinserna och har bäring på etnisk eller territoriell identitet. Det första ärendet kom från 

Cammar och Oeconmie- deputationen vid riksdagen 1765–1766. Det togs upp av ridderskaps och 

adelsståndet och handlade om huruvida kungsgårdar i Pommern borde behandlas på samma sätt 

som svenska kronoegendomar. Men diskussionen styrdes snabbt över till om man inte istället 

borde fortsätta hantera alla pommerska ärenden i det sekreta utskottet. Skäl för och emot fördes 

fram. Ett av argumenten för var att de pommerska frågorna var att betrakta som utrikes frågor. 

”Hr v. Hermansson deducerade de skähl, hvarföre de pomerske ärender blifvit såsom utrikes 

ansedde samt til Secrete Utskottet hänskutne och ej kunde ställas under de svenske lagar och 

författningar vid cammarvercket, hvarefter svenske oeconomiemåhl af deputationen 

handterades.”62  

 

Men det var efterverkningarna av pommerska kriget som dominerade 1765–1766 års riksdag. 

Landets ekonomi var körd i botten. Enligt Michael Roberts beräknades underskottet 1772 vara tio 

gånger större än vad det hade varit 1757. Mot slutet av 1764 hade landet en skuld som var lika 

stor som efter Karl XII:s krig. Det fanns inte ens medel till att betala skuldräntorna. Armén stod 

utan vapen och förnödenheter och lönerna kunde inte betalas ut. Staten tvingades låna ännu mer 

pengar, nu till 15 procents ränta.63 Det tre ofrälse stånden ville inte fortsätta spendera pengar.64 

Michael Roberts skriver att läget var så allvarligt 1765 att Fredrik den store funderade på om den 

svenska regeringen möjligtvis skulle kunna tänka sig att sälja de tyska provinserna för att komma 

ur sina ekonomiska trångmål.65 Han skriver vidare att ämbetsmannen, ekonomiske skriftställaren 

och mösspolitikern, Anders Nordencrantz samtidigt gick ut och fördömde alla utländska 

besittningar och att bruksägaren och tillika mösspolitikern Claes de Frietzcky föreslog att man 

																																																								
62 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1765–1766, Tjugofjärde delen, s. 176. 
63 Roberts 2003, s. 35. 
64 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1765–1766, Tjugosjätte delen, s. 45. 
65 Roberts 2003, s. 71. 
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kanske ändå kunde sälja Pommern för att finansiera nödvändiga reformer i landet.66 Några inom 

främst riddar- och adelsståndet hade en mer välvillig inställning till provinserna. Ryttmästare 

Hans Reinhold von Hauswolff tog till exempel upp en fråga om den pommerska garnisonen, vars 

personal inte fått ut sina löner. Han talade sig varm för att pengarna skulle betalas ut omgående. 

En del av svaren visar att det fanns de inom riddar- och adelsståndet som nu alltmer började 

betrakta provinserna som en belastning: ”Hr Landtm, gaf tillkänna, att Secrete Utskottet äro nog 

brydde i denne delen, ty pommerska staten är odrägelig och kostar ganska mycket; 835 000 

dahlér silfvermynt hade förledit år blifvit öfverskickade, hvilken summa dock ej har varit 

tillräkkelig; Hr Landtm, önskade derföre, att Hr Hausvolff sielf satt som ledamot i Secrete 

Utskottet, på det han kunde se, hvad svårighet Secrete Utskottet har med att få pengar och 

växlar.”67 Men von Hauswolff stod på sig och undrade varför inte garnisonens personal i 

Pommern kunde behandlas som alla andra svenskar: ”… Men som guarnizon i Stralsund altsedan 

icke fått hugna sig af at blifva försatt uti the rättigheter, som alla öfrige Sveriges undersåtare 

niutit…”68 

 

Den ovan beskrivna diskussionen skvallrar återigen om ett kluvet förhållande till de tyska 

provinserna. Riksdagen år 1769–1770 visar riksdagsmännen upp samma ambivalens, men då 

inom handels- och tullfrågor. Man diskuterar ett förbud om införsel av utländskt vetemjöl, malt, 

havre, och andra grynsorter och lägger till: ”… ifrån hvilke författningar de pommerske 

undersåtares hitkommande spannemål ej bör undantagas.”69 Samma argument fördes fram när det 

gällde ett eventuellt förbud på import av fönsterglas: ”…men hvad tyske fönsterglas angår, at de 

til införsel aldeles förbiudas, fastän de skulle komma ifrån Wismar eller andre pommerske orter, 

men att utländske skurne glasrutor aldeles förbiudes och blifva confiscation underkastade.”70 

 

Vid samma riksdag beslutade man att alla skulle få tillgång till kungens tal till riksdagens ständer. 

De skulle översättas till respektive språk och distribueras till alla församlingar i såväl Sverige, 

Finland som de tyska provinserna: ”Ock dessutom at någre exemplar ibland Allmogen i hvarje 

																																																								
66 Roberts 2003, s. 80. 
67 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1765–1766, Tjugofemte delen, s. 486. 
68 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1765–1766, Tjugofemte delen, Bilagor, s. 172. 
69 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1769–1770, Tjugosjunde delen, s. 325. 
70 Ridderskapets och adelns Riksdagsprotokoll 1769–1770, Tjugosjunde delen, s. 395. 
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sockn utdelas, på det sålunda samtel. rikets inbyggare måge hafva tillfälle at se och läsa det, som 

Riksens Ständer vid denne riksdags början med obeskrifvelig fägnad ifrån konungatrohnen af en 

vis och milld Konung fått höra. Detta bifölls genast.” Tilltaget skulle kunna ses som ett begränsat 

försök till inkorporering. En mild demonstration som förde fram bilden av gemenskap under en 

och samma krona. Det var så man började försvenskningen i Skåne.71 Men det är det också det 

sista ärendet med bäring på dessa frågor som jag funnit i frihetstidens riksdagsprotokoll.  

 

 

3. DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING  

I frihetstidens riksdagsprotokoll fann jag 375 ärenden som berörde de tyska provinserna och som 

jag ansåg vara intressanta att undersöka vidare. En övervägande majoritet, 207 stycken, visade 

sig vara militära frågor. Efter att ha gått igenom de 207 militära ärendena klarnade orsaken till det 

stora antalet. Frihetstiden var en period då Sverige var inblandat i två krig, varav det ena delvis 

utspelade sig i Pommern mellan år 1757–1762 (för Sveriges del). Flera av de militära frågorna 

handlade om det kriget. Först rörde de sig om inledningen till kriget, sedan om det pågående 

kriget och därefter efterverkningarna av kriget. Men det pommerska kriget förklarar inte hela den 

stora mängden militära frågor. Det berodde sannolikt också på att de tyska provinserna historiskt 

sett använts och även under frihetstiden betraktades som en militär språngbräda ut i världen. Man 

höll till exempel flera regementen där, vilket bland annat ledde till diskussioner om försörjning av 

material och om att öka, bevara eller dra ner på regementenas storlekar.  

 

I övrigt var förvaltnings-, och handels- och tullfrågor vanligt förekommande, 84 resp. 70 stycken 

av de 375. Det framgick tydligt i protokollen att provinserna krävde ett stort förvaltningsansvar 

med återkommande administrativa problem att hantera för riksdagen. Handels- och tullfrågorna 

handlade mycket om kommersiella hänsynstaganden. Handeln mellan de tyska provinserna och 

Sverige var så omfattande att vissa inhemska svenska grupper, främst inom borgar- och 

bondestånden, upplevde konkurrensen som ett hot mot den egna näringen. I protokollen dyker 

krav på höjda tullar upp från dem. Men lika ofta talas det om att de tyska provinserna borde 

behandlas på samma sätt som övriga Sverige, det vill säga tullfritt. Här var det ofta adelsmän med 

egendomar och släkt i provinserna som talade i egen sak.  

																																																								
71 Åberg, Alf, När Skåne blev svenskt, Lettland 2013, s. 143. 
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De religiösa frågorna var de minst framträdande, endast 14 stycken under hela frihetstiden. 

Undersökningen visar att det till stor del handlade om religionsstrider på universitetet i 

Greifswald och att det var frågor som huvudsakligen engagerade prästerskapet.  

 

Såväl Almbjär som Önnerfors menar att frågan om antalet och typen av ärenden som kom till 

riksdagen rörande de tyska provinserna under frihetstiden till stora delar är outredd. Resultaten av 

min undersökning visar att antalet frågor som berörde de tyska provinserna var förhållandevis 

många (375 stycken), att varje stånd, vid varje riksdag, intresserade sig för dem och att 

riksdagens intresse för dem således också kan sägas ha varit stort. Då hör det till saken att de 

flesta ärenden som rörde de tyska provinserna togs upp av sekreta utskottet, vilket faller utanför 

undersökningens ramar.  

 

Undersökning har även visat att mängden och typen av ärenden rörande de tyska provinserna som 

togs upp i riksdagen under frihetstiden varierade från riksdag till riksdag. Ett exempel är hur 

handels- och tullfrågorna dominerade den första perioden (1719–1739). Orsaken var dels att 

perioden var fredlig men också att riksdagen vid den tiden inledde satsningar på att bygga upp 

landets ekonomi och företagande.  

 

Ett annat exempel är hur de militära ärendena dominerade under den andra perioden (1740–1764). 

Det var bland annat tiden för det pommerska kriget. Men även efter kriget fortsatte de militära 

ärendena att dominera även långt in under den tredje perioden (1765–1772). Orsaken var i det 

fallet de förödande följdverkningarna av kriget, som bland annat drabbade den svenska ekonomin 

hårt.  

 

Sammantaget svarar den kvantitativa delen av undersökning på punkt 3 av mina frågeställningar, 

det vill säga i vilken omfattning frågor om de tyska provinserna togs upp i den svenska riksdagen, 

vad de handlade om och huruvida de varierade i takt med tiden. Resultaten visar på att en stor 

mängd frågor rörande de tyska provinserna togs upp i den svenska riksdagen under frihetstiden. 

Det i sig väcker en underliggande fråga, som jag redan nämnt att Andreas Önnerfors (sid.7) tagit 

upp och önskat få svar på. Varför diskuterades de tyska provinserna överhuvudtaget i den 
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svenska riksdagen när provinserna egentligen tillhörde den svenska kronan? Det enkla svaret är 

att de nya regeringsformerna 1719, 1720 och 1723 i praktiken innebar att riksrådet, där kungen 

satt som ordförande, blev ansvarigt inför riksdagen. Principen om riksdagen som den första 

statsmakten mejslades sedan fram i en fortlöpande kamp mellan ständer och kungamakt under 

hela frihetstidens dagar. Det förhållandet speglade uppenbarligen relationen till provinserna och 

var ärendena som hörde till dessa hamnade. Jag hade hoppats finna några tydliga referenser till 

den här frågan i alla de genomgångna protokollen men jag fann ingen som ens engång berörde 

problemet. 

 

I den kvalitativa delen av undersökningen undersökte jag hur riksdagsmännen beskrev de tyska 

provinserna och dess invånare ur ett etniskt och territoriellt perspektiv. Ett av målen var också att 

försöka utläsa om riksdagsmännen vill inkorporera de tyska provinserna med centralstaten. Här 

utgick jag från 91 ärenden som jag bedömt ha med dessa frågor att göra. Ur denna grupp rensade 

jag bort alla som var upprepningar av samma teman. Slutligen återstod 52 ärenden som jag 

undersökte mer i detalj. Av de ärendena förekom 31 under den första perioden (1719–1739), 13 

under andra perioden (1740–1764) och 8 under tredje perioden (1765–1772). Orsaken till det 

högre antalet ärenden under den första perioden kan förklaras med att det var en tid då handels- 

och tullfrågorna dominerade. De frågorna innehöll nämligen flest etniska och territoriella 

perspektiv och det var ju det jag eftersökte för den här delen av undersökningen. Särskilt 

tullärendena ställde ofta frågan om tillhörighet på sin spets. De som ansåg att de tyska 

provinserna var att betrakta som utlandet röstade för att belägga varor därifrån med tullavgifter. 

Det var oftast borgar- och bondeståndets representanter som upplevde en ovälkommen 

konkurrens från de tyska provinsernas handelsmän och bönder. De kunde till exempel benämna 

frukt från Pommern som ”främmande fruckt”. De som däremot ansåg att provinserna var en del 

av Sverige menade att handelsmän och bönder därifrån skulle har rätt att handla tullfritt, precis 

som alla andra svenskar. Förespråkarna för den inställningen kom ofta från ridderskaps- och 

adelsståndet, särskilt från de som hade påbrå från och dessutom fortfarande ägde egendomar i 

provinserna. Men även inom ridderskapet och adeln fanns de riksdagsmän som förespråkade 

höga tullar för de tyska provinsernas varor. I undersökningen som helhet och generellt sett 

framgår det hursomhelst tydligt att det förekom klara skillnader mellan de olika ståndens 

representanter i deras uppfattningar och beskrivningar angående de tyska provinserna. Särskilt 
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mellan det handelsinriktade borgarståndet och det egendomsägande riddar- och adelsståndet. För 

undersökningen är den här skillnaden relevant och värd att ta på allvar.  

 

Gustafsson beskriver statsbildningen i det tidigmoderna Europa som en process där olika 

territorier, styrda av en och samma härskare, långsamt blev mer och mer integrerade. De rörde sig 

från en konglomeratmodell mot en mer enhetlig karaktär. Processen reflekterades inom flera 

olika områden av det sociala livet. Frågan om en pågående sådan process går att utläsa ur de 

undersökta riksdagsprotokollen är svår att svara på men ett antal enskildheter är värda att nämna.  

 

Det är uppenbart att det fanns riksdagsmän som var för och riksdagsmän som var emot en vidare 

inkorporering. Även om de religiösa riksdagsärendena var få så visar representanter för 

prästståndet upp en vilja till religiös inkorporering genom att kräva en gemensam agenda vid 

universitetet i Greifswald. Alla religiösa avvikelser från den svenska trosläran fördömdes hårt och 

disciplinära åtgärder utkrävdes. Det är intressant eftersom Sten Lindroth, ur en helt annan vinkel, 

ger en dräpande men samtidigt talande bild av universitetet i Greifswald som motsäger en en 

sådan vilja till inkorporering. Bland annat skriver han att det aldrig var tal om att göra 

universitetet till ett svenskt universitet jämfört med Uppsala, Lund eller Åbo. ”Universitetet i 

Greifswald behöll under hela svensktiden, fram till 1815, sin tyska prägel och tjänade främst 

utbildningen av den pommerska ungdomen.”72 

 

Inom de andra områdena som handel och administration går det, som beskrivits ovan, att utläsa 

en tydlig ambivalens. Det för oss tillbaka till försöket att svara på frågan, om undersökningens 

resultat talar för eller emot Gustafssons teorier om konglomeratstater. Sverige och relationen till 

landets tyska provinser passar bra in på Gustafssons definition av en konglomeratstat, vilket talar 

för. Här finns en stark centralmakt och här finns en tillhörande provins med ett annat folkslag, 

annan administration och andra kulturella system. Huruvida det är en konglomeratstat som rör sig 

mot en enhetsstat, vilket är en relevant fråga utifrån undersökningens frågeställningar, är svårare 

att läsa fram ur mina undersökta riksdagsprotokoll. Jag har inte funnit en enda riksdagsman som 

direkt uttryckte en vilja att inkorporera de tyska provinserna. Jag har och andra sidan inte stött på 

																																																								
72 Lindroth, 1997, s. 41. 
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motsatsen heller. Under den över ett halvt sekel långa tiden som frihetstiden varade har jag inte 

funnit någon i protokollen som överhuvudtaget berört frågan.  

 

Det jag kan säga är att det ur riksdagsmännens beskrivningar går att utläsa en sammantagen 

ambivalens i förhållandet till de tyska provinserna. Med det menar jag att det förekommer 

riksdagsmän från alla fyra stånden som beskriver dem i positiva och inkluderande ordalag. Men 

det finns lika många eller fler som beskriver dem i negativa. Vankelmodet i frågan tycks till och 

med vara svensk tradition åtminstone om man ska tro Jerker Rosén som beskriver 

stormaktstidens svenska provinser med att ”Tvenne principer stodo här mot varandra. Den ena 

kan följas från Johan III, över hertig Karl till Johan Skytte. Här har inkorporeringstanken i dess 

skärpta betydelse dominerat. Från och med Sveriges deltagande i 30-åriga kriget blir den andra 

principen dominerande i svensk politik. Dualismen mellan Sverige och provinserna lagfästes. 

Målsmannen för denna inriktning framför andra synes Axel Oxenstierna vara.”73 Kanske var det 

trots allt så, som Jonas Nordin antyder i sitt exempel med de samtida kartbladen över det svenska 

väldet där man sällan tog med de tyska till skillnad från de baltiska provinserna, att de tyska 

provinserna sågs som något annorlunda, något tillfälligt, som en vara, som en koloni, som något 

man så småningom skulle kunna byta ut mot något annat och värdefullare, till exempel Norge. 

 

 

4. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

4.1 Otryckta källor     

Bondeståndets riksdagsprotokoll, 1720–1727, 1731–1734, 1738–1739, 1740–1741, 1742–1743, 

1746–1747, 1751–1756, 1760–1762, 1760–1762, 1765–1766, 1769–1770 och 1771–1772, 

tillgängligt https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 09/03 2018) 

 

Borgarståndets riksdagsprotokoll, 1719–1720, 1723, 1726–1727, 1731, 1734, 1738–1739, 1740–

1741 och 1742–1743 tillgängligt https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 09/03 

2018) 

 

																																																								
73 Rosén, 1947, s. 251. 



	 36	

Elliot, John, Rev. int. estud. vascos. Cuad, 5, 2009, s. 13–19 tillgängligt: 

http://hedatuz.euskomedia.org/7576/1/05013019.pdf (hämtat 09/05 2018) 

 

Prästeståndets riksdagsprotokoll 1719–1720, 1723, 1726–1731, 1734, 1738–1739, 1740–1741, 

1742–1743 och 1746–1747 tillgängligt https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 

09/03 2018) 

 

Riddarhusets ätte- och vapendatabas, tillgängligt: https://www.riddarhuset.se/att/boltenstern/, 

(hämtad 05/09 2018) 

 

Ridderskapets och adelns riksdagsprotokoll 1719–1720, 1723, 1726–1727, 1731, 1734, 1738–

1739, 1740–1741, 1742–1743, 1746–1747, 1751–1752 ,1755–1756, 1760–1762, 1765–1766, 

1769–1770 och 1771–1772, tillgängligt https://riksdagstryck.kb.se/standsriksdagen.html, (hämtat 

09/03 2018). 

 

Svenskt Biografiskt Lexikon (Svenskt biografiskt lexikon1975–1977), tillgängligt: 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11596, (hämtat 05/09 2018). 

 

Sveriges Riksdag, “Riksdagens historia”, tillgänglig:  http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-

riksdagen/demokrati/riksdagens-historia/ (hämtat 02/03 2018)  

 

Wikipedia, ”Svenska Pommern”, tillgänglig: https://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Pommern 

(hämtat 09/05 2018) 

 

4.2 Tryckta källor     

Bondeståndets riksdagsprotokoll, 1769–1770, vol. 11 red. Sten Landahl, (Stockholm, 1975).  

 

Borgarståndets riksdagsprotokoll, 1723, vol. 2 red. Nils Staf (Uppsala 1951), 1738–1739, vol. 6 

red. Nils Staf (Stockholm 1972), 1755–1756, vol. 11, red. Nina Sjöberg, (Stockholm, 2013). 

 



	 37	

Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll, 1723, andra delen, red. E. V. Montan, 

(Stockholm 1876)  

 

4.3 Litteratur 

Almbjär Martin, The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age 

of Liberty, 1719–1772 Ph.D. avhandling. (Umeå 2016). 

 

Gustafsson, Harald, ”The conglomerate state. A perspective on state formation in early modern 

Europe”, Scandinavian journal of history 23 (1998). 

 

Hallenberg, Mats & Holm, Johan, Man ur huse, Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade 

svensk statsbildning i tidigmodern tid, Nordic Academic Press, (Falun 2016), 

 

Metcalf, Michael F, ”Frihetstidens riksdag 1719–1772” I Schück, Herman, m.fl. Riksdagen 

genom tiderna, (Stockholm1985). 

	

Liljegren, Bengt, Karl XII En biografi, Historiska Media, (Falun 2002). 

 

Lindroth, Sten, Svensk lärdomshistoria, Frihetstiden, Norstedts Förlag AB (Södertälje 1997). 

 

Nordin, Jonas. Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i Sverige från sen 

stormaktstid till slutet av frihetstiden, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, (Stockholm/Stehag 

2000). 

 

Rosén, Jerker, “Statsledning och provinspolitik under Sveriges stormaktstid. En 

författningshistorisk skiss”, Scandia 17, 1946. 

 

Sennefelt, Karin, ”Stockholmsliv – Riksdagsumgänge och identitetsformering under 

frihetstiden”, Historisk tidskrift, vol. 125, nr 3, 2005. 

 



	 38	

Winton, Patrik, Frihetstidens politiska praktik: Nätverk och offentlighet 1746–1766 (Uppsala, 

2006).  

 
Åberg, Alf, När Skåne blev svenskt, Svenskt Militärhistoriskt Förlag, Lettland 2013. 

 

Önnerfors Andreas, Svenska Pommern– Kulturmöten och Identifikation 1720 till 1815 (Lund 

2003). 

 
4.4 Bildmaterial     

Bild 1. Karta Pommern 1600-talet. Eilhard Lubin - Willem & Joan Blaeu, Atlas Blaeu, 1662. 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Pomeraniae_Ducatus_Tabula.jpg, (hämtat 09/05 2018). 

 

Bild 2. Melker Dahlstrand, Riksdagsprotokoll, foto från Riksdagsbibliotekets söktjänst, RBsök,  

http://www.riksdagen.se/sv/riksdagsbiblioteket/litteratur-och-tjanster/, (hämtat 09/05 2018). 

 

 

5. BILAGOR 

5.1 Bilaga 1: Antal träffar med koppling till de tyska provinserna. 

 
Bilaga 1 

 
Antal träffar med koppling till de tyska provinserna, uppdelat på respektive stånd 

 
PRÄST 

 
1719-20 – Prästeståndet  (BOK 5) 
Antal träffar: 2 
 
1723– Präst   (BOK 6) 
Antal träffar: 40 
 
1726-1731– Präst    (BOK 7) 
Antal träffar: 60 
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1734– Präst   (BOK 8) 
Antal träffar: 22 
 
1738-1739– Präst   (BOK 9) 
Antal träffar: 19 
 
1740-1741– Präst   (BOK 10) 
Antal träffar: 22 
 
1742-1743– Präst     (BOK 11) 
Antal träffar: 12 
 
 

PRÄST: TOTALT ANTAL TRÄFFAR: 177 
 
 

 
RIDDERSKAPS och ADELS 

 
 
1719-20 – Ridderskaps och adels   (FÖRSTA DELEN) 
Antal träffar: 5 
 
1723– Riddarskaps och adels  (ANDRA och TREDJE DELEN) 
Antal träffar: 15 
 
1726-1727– Ridderskaps och adels  (FJÄRDE och FEMTE DELEN) 
Antal träffar: 27 
 
1731– Ridderskaps och adels  (SJÄTTE DELEN) 
Antal träffar: 14 
 
1734– Ridderskaps och adels    (SJUNDE och ÅTTONDE DELEN) 
Antal träffar: 10 
 
1738-1739– Ridderskaps och adels  (NIONDE, TIONDE och ELFTE DELEN) 
Antal träffar: 21 
 
1740-1741– Ridderskaps och adels   (TOLFTE DELEN) 
Antal träffar: 4 
 
1742-1743– Ridderskaps och adels   (TRETTONDE och FJORTONDE DELEN) 
Antal träffar: 3 
 
1746-1747– Ridderskaps och adels  (FEMTONDE, SEXTONDE och SJUTTONDE 
DELEN) 
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Antal träffar: 7 
 
1751-1752– Ridderskaps och adels   (ARTONDE DELEN) 
Antal träffar: 3 
 
1755-1756– Ridderskaps och adels  (NITTONDE DELEN) 
Antal träffar: 0 
 
1760-1762– Ridderskaps och adels    (TJUGONDE, TJUGOFÖRSTA, TJUGOANDRA och 
TJUGOTREDJE DELEN) 
Antal träffar: 111 
 
1765-1766– Ridderskaps och adels   (TJUGOFJÄRDE, TJUGOFEMTE och 
TJUGOSJÄTTE DELEN) 
Antal träffar: 67 
 
1769-1770– Ridderskaps och adels   (TJUGOSJUNDE och TJUGOÅTTONDE DELEN) 
Antal träffar: 29 
 
1771-1772– Ridderskaps och adels    (TJUGONIONDE DELEN) 
Antal träffar: 37 
 

RIDDERSKAPS och ADELS: TOTALT ANTAL TRÄFFAR:  353 
 
 
 
 

BONDE 
 
 
1720 – Bondeståndet (BOK 1) 
Antal träffar: 1 
 
1723– Bondeståndet (BOK 1) 
Antal träffar: 3 
 
 
1726–1727 – Bondeståndet (BOK 1) 
Antal träffar: 29 
 
1731-1734– Bonde     (BOK 2) 
Antal träffar: 10 
 
1738-1739– Bonde    (BOK 3) 
Antal träffar: 9 
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1740-1741– Bonde   (BOK 4) 
Antal träffar: 6 
 
1742-1743– Bonde    (BOK 5) 
Antal träffar: 11 
 
1746-1747– Bonde    (BOK 6) 
Antal träffar: 6 
 
1751-1756– Bonde     (BOK 7) 
Antal träffar: 15 
 
1760-1762– Bonde    (BOK 8 och 9) 
Antal träffar: 60 
 
1765-1766–Bonde    (BOK 10) 
Antal träffar: 34 
 
1769-1770– Bonde  (BOK 11) 
Antal träffar: 26 
 
1771-1772– Bonde  (BOK 12) 
Antal träffar: 12 
 
 

BONDE: TOTALT ANTAL TRÄFFAR: 222 
 
 
 

BORGAR 
 
1719-20 – Borgarståndet  (BOK 1) 
Antal träffar: 3 
 
1723– Borgarståndet   (BOK 2) 
Antal träffar: 15 
 
1726-1727– Borgarståndet   (BOK 3) 
Antal träffar: 28 
 
1731– Borgarståndet   (BOK 4) 
Antal träffar: 13 
 
1734– Borgarståndet   (BOK 5) 
Antal träffar: 7 
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1738-1739– Borgarståndet   (BOK 6) 
Antal träffar: 29 
 
1740-1741– Borgarståndet     (BOK 7) 
Antal träffar: 6 
 
1742-1743– Borgarståndet    (BOK 8) 
Antal träffar: 9 
 

BORGAR: TOTALT ANTAL TRÄFFAR: 110  
 
 
 
 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ANTAL TRÄFFAR:   862 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ANTAL UNIKA TRÄFFAR:   375 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ETNISKA TRÄFFAR:     91 

 

 

AV DE UNIKA TRÄFFARNA 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ANTAL MILITÄRA TRÄFFAR:  207 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ANTAL HANDELS & TULL TRÄFFAR:    70 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ANTAL FÖRVALTNING TRÄFFAR:         84 

ALLA STÅND IHOP: TOTALT ANTAL RELIGON TRÄFFAR:                    14 

TOT      375 

 
ANTAL UNIKA TRÄFFAR UNDER DE 3 PERIODERNA 

PERIOD 1 (1719-1739): 141 

PERIOD 1 (1740-1764): 116 

PERIOD 1 (1765-1772): 118 

TOT  375 

 

 

 


