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Abstract 
The thesis studies the county governors of northern Sweden during the period 1634–1769, 
altogether 41 men, and their part in the ongoing state formation process in the early modern 
period. The office of county governor was established in the constitution of 1634 and played 
an integral part in the modernisation of the local and regional administration of the Swedish 
realm. The governors’ primary tasks were to monitor the bailiffs and other civil servants and 
to protect the interests of the Crown. Another task was to maintain the communication 
between the King and the subjects. The Crown wished to increase its control over the politi-
cal, economic, ideological and military spheres of society, in the pursuit of greater revenues 
and more conscripts to the army, among other things. Special interest is paid to four different 
aspects of the governors and their work. 

A study of the governors’ conception of their position and duties of the office 
shows that their valuation of the office varied with the individual office-holder’s personal 
status and situation. Many governors uttered sentiments reminiscent of a patrimonial admini-
stration, although the system de jure showed many bureaucratic characteristics. 

At the county council, a former arena of regional self-government, the governors 
met and interacted with the subjects and announced decrees from the Crown. The county 
council was an important forum for regional administration and interaction, although it was 
not sanctioned in law, and therefore held at an ad hoc basis. 

The daily work of the governors varied with the changing times and conditions 
of the region and the realm as a whole. In times of war, military matters were predominant in 
the governor’s correspondence with the King. But the daily administrative work on the 
regional and local level was never dominated by military issues. All different aspects of soci-
ety had to be kept in working order, whether the realm was at war or not. The supplications 
that were sent from the subjects to the governor also always had a good chance of being 
granted. This was an important tool for legitimating the prevailing social order. The rulers of 
the realm thereby presented themselves as benign and ready to attend to the subjects’ needs. 

A few governors of northern Sweden were subjected to the investigations of ro-
yal commissions, but none of them were deposed by such commissions. The investigations 
were caused by complaints from other civil servants, military officers and also from the 
populace. The accusations pertained to abuse and neglect of office and violations of the 
rights of specific groups. 
 
Keywords: regional administration, local administration, county governors, state formation, 
state building, power, authority, 17th century, 18th century, Sweden. 
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KAPITEL 1: INLEDNING 

Sverige erövrade och vidmakthöll under 1600-talet och 1700-talets inledan-
de decennier en maktställning som vida överskred den omfattning som skul-
le kunna förväntas av ett rike av Sveriges storlek och folkmängd. Förutsätt-
ningar och orsaker till detta har dryftats inom historieforskningen under 
åren som följt, och många förklaringar av olika karaktär och med olika ut-
gångspunkter har kommit fram. Någonting som alla, oavsett utgångspunk-
ter, enats om är att riket under stormaktstiden verkligen till fullo utnyttjade 
sina inneboende resurser och kanske nästan levde över sin egentliga potenti-
al. För att kunna göra just detta, att verkligen krama ur landets folk varje 
penning och svettdroppe de kunde undvara, utvecklade rikets mäktiga en 
för samtiden mycket sofistikerad administrativ apparat, vars grundstrukturer 
till vissa delar har levt kvar och fungerat intill modern tid.1 Förvisso var 
dylika kontrollsträvanden ingenting unikt vare sig för 1600-talet eller andra 
tidsepoker, men det anmärkningsvärda är att administrationen överlag verk-
ligen måste ha fungerat tillfredsställande, eftersom riket under så pass lång 
tid som ett sekel kunde spela en så framträdande roll på den internationella 
politiska och militära arenan. Sverige anpassade sig snabbt till de nya förhål-
landen som 1600-talet bjöd, och skaffade sig därigenom ett organisatoriskt 
försprång. 

Föreliggande avhandling studerar ett antal av de svenska lands-
hövdingarna och konstruktionen av den svenska regionalförvaltningen un-
der stormakts- och frihetstiden efter dess införande i regeringsformen 1634. 
Länsreformen och landshövdingens uppgifter var ett viktigt led i den stats-
bildningsprocess som satts i rörelse av statsmaktens ökade kontrollambitio-
ner och strävan efter större resursuttag. 1600- och 1700-talen var formativa 
perioder för den moderna svenska staten och samhället. Samtidigt befann 
sig ett antal stater på den europeiska kontinenten i liknande situationer, och 
de sökte och fann olika sätt att möta samtidens geopolitiska, militära, ideo-
logiska, ekonomiska och sociala krav. Det svenska instiftandet av landshöv-
dingeämbetet och länsstyrelsen var ett sätt att försöka hantera dessa krav. 

                                                      
1 Angående den svenska förvaltningens effektivitet, se Björn Asker, I konungens stad och ställe. 
Länsstyrelser i arbete 1635–1735, Uppsala 2004, s 27 och därstädes refererad litteratur. Se även 
Sven A. Nilsson, De stora krigens tid: om Sverige som militärstat och bondesamhälle, Uppsala 1990, s 
14 samt Jan Lindegren, ”Maktstaten i Norden under 1600-talet: resurserna” i Historielärarnas 
förenings årsskrift 1989/1990, s 44f, där det hävdas att den svenska resursmobiliseringen för att 
bekosta krigföringen var i det närmaste total. Förhållandet har uppmärksammats även i 
internationell forskning, se till exempel Anthony F. Upton, Charles XI and Swedish Absolutism, 
Cambridge 1998, s 163. 
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Genom att anlägga ett helhetsgrepp på landshövdingarna som personer och 
ämbetsmän kan dessa nyckelaktörers roll i statsbildningsprocessen kartläg-
gas mer noggrant än vad som tidigare skett. Trots landshövdingeämbetets 
centrala ställning i den svenska förvaltningen har tidigare forskning i stor 
utsträckning förbisett det. Egentligen finns bara två övergripande studier om 
landshövdingarna och länsstyrelsen: Olof Sörndals statsvetenskapliga av-
handling från 1937 och Björn Askers studie av länsstyrelser i arbete från 
2004.2 
 
Moderniseringen av den svenska förvaltningen tog fart under 1500-talet, i 
och med Gustav Vasas omdaning och utbyggnad av fogdeväsendet. Paral-
lellt med detta började kronan också i vissa områden tillsätta ståthållare för 
att förbättra kontrollen över de lokala ämbets- och tjänstemännen.3 Ännu ett 
viktigt steg i processen var instiftandet av landshövdingeämbetet i 1634 års 
regeringsform, som utarbetades framför allt av Axel Oxenstierna, hjärnan 
bakom rikets byråkratisering. Landshövdingeämbetet var en nydaning av det 
gamla ståthållarskapet, med den skillnaden att landshövdingen inte hade 
några militära befogenheter. Landshövdingen skulle i första hand tillvarata 
kronans intressen i länet, och därefter se till allmogens bästa. Häri fanns en 
latent intressekonflikt. Landshövdingen begåvades med dubbla lojaliteter – 
att tillvarata två till synes motstridiga intressen samtidigt.4 Även om det ut-

                                                      
2 Olof Sörndal, Den svenska länsstyrelsen: uppkomst, organisation och allmänna maktställning, Lund 
1937; Asker 2004. Asker har också poängterat att det finns betydande forskningsluckor kring 
landshövdingarna. Se Asker 2004, s 11, s 40f. Harald Gustafsson anser att Askers arbete 
förtjänar att överta Sörndals roll som standardverk om den äldre länsförvaltningen, men 
framhåller ändå vissa luckor i Askers framställning. Se Harald Gustafsson, recension av Björn 
Asker, ”I konungens stad och ställe” i Scandia 2004:2, s 301ff. Detta diskuteras vidare i av-
handlingens kapitel 2. Beteckningen ”länsstyrelse” kom i allmänt bruk först under 1800-talet, 
men jag har i likhet med Sörndal och Asker valt att använda detta begrepp även för 1600- 
och 1700-talen. Vid denna tid användes oftast benämningen ”landshövdingeämbetet” eller 
”konungens befallningshavande”. Se Asker 2004, s 66f. 
3 Användandet av beteckningarna ”ämbetsman” och ”tjänsteman” var inte helt konsekvent i 
den tidigmoderna förvaltningen. Problemet har uppmärksammats av bland andra Marie 
Lennersand, som valt att kalla alla från landshövdingen och neråt i förvaltningshierarkin 
”lokala tjänstemän”. Se Marie Lennersand, Rättvisans och allmogens beskyddare. Den absoluta staten, 
kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680–1730, Uppsala 1999, s 42f. Jag har valt att kalla lands-
hövdingen och de övriga av kronans representanter som generellt hade kunglig fullmakt, det 
vill säga fogdarna, häradshövdingarna, häradsskrivarna, landsbokhållarna, landssekreterarna, 
lanträntmästarna, landsfiskalerna och mantalskommissarierna, ämbetsmän, och övriga underly-
dande inom den civila förvaltningen tjänstemän, även om dessa beteckningar inte användes 
strikt under den aktuella perioden. Jag vill också påpeka att jag använder benämningarna 
(krono)fogde och befallningsman som helt synonyma. I 1600- och 1700-talens språkbruk var den 
senare benämningen den vanligare, åtminstone i det material som denna avhandling baseras 
på. 
4 Denna diskussion är en aning mer komplicerad än vad som kan tyckas vid en första anblick. 
Kronans och allmogens behov kan i enskilda situationer ses som direkt konkurrerande med 
varandra vid till exempel extra skattepålagor eller utskrivningar. Men i ett större perspektiv 
kan det ligga i allmogens intresse att krigsmakten har tillräckliga medel att försvara riket mot 
angripare. Under exempelvis 1700-talets inledande decennier var riket direkt hotat av flera 
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tryckligen stod i instruktionen att han i första hand skulle tillgodose kronans 
behov, måste det alltid tas med i beräkningen hur mycket allmogen klarade 
av att bära av skatter, skjutsar, pålagor och utskrivningar utan att trycket 
blev alltför stort. När allt kommer omkring var befolkningen rikets främsta 
tillgång, utan vilken ingen armé eller flotta kunde underhållas. Landshöv-
dingen hade bättre möjlighet än centralregeringen att avgöra om kronans 
behov egentligen bättre tjänades om de order som kom uppifrån ibland inte 
utfördes till punkt och pricka. Fördelen landshövdingen hade gentemot 
centralregeringen var just att han hade en närmare kontakt med lokalsamhäl-
let, och på så sätt kunde han också bättre bedöma vilka bördor folket kunde 
bära och inte bära.5 

Under 1600- och 1700-talen danades många av de samhällsstruk-
turer som kom att ligga till grund för det moderna Sverige. Det gamla 
ståndssamhället började förändras inifrån och nya grupper gjorde sitt inträde 
på den samhälleliga arenan.6 Under stormaktstiden och frihetstiden började 
också vissa typiska och på flera sätt motstridiga drag för vårt moderna sam-
hälle att framträda. Under den första epoken gjorde statsmakten allt för att 
maximera resursuttaget från det underlydande samhället genom en utökad 
och minutiös kontroll av undersåtarna, vad gällde födelse, liv och död, fa-
miljebildning och sexualitet, ideologisk rättrogenhet, rekrytering till krigs-
makten och andra eventuellt återstående aspekter av samhällslivet. Frihetsti-
den medförde, som namnet implicerar, en ökad politisk frihet för underså-
tarna. Måhända var förändringarna lättare att skönja för vissa samhällsskikt 
än för andra, men ändå började idéer om medborgerliga rättigheter (och 
plikter), upplysningens ideal och ett öppnare samhällsklimat framträda allt 
tydligare. Dessa aspekter av samhällslivet – statens kontroll över undersåtar-
na kontra individens fri- och rättigheter – är högst aktuella frågor än idag. 
Det svenska samhället befann sig i ett stadium av förändring av de traditio-
nella samhällsstrukturerna, där de gamla sociala och ekonomiska mönstren 
förvandlades och diversifierades under seklerna. Gamla makt- och auktori-
tetsstrukturer förändrades för att möta nya politiska och sociala förhållan-
den. 
                                                                                                                        
fientligt inställda grannar. 
5 Angående den inre förvaltningens generella utveckling, se Asker 2004, s 40ff; Mats Hallen-
berg, Kungen, fogdarna och riket. Lokalförvaltning och statsbyggande under tidig Vasatid, Stock-
holm/Stehag 2001, s 406–414; Alexander Jonsson, ”’Försumblige i deres kall och ämbete…’: 
1600-talets debatt om den nya regionalförvaltningen” i Maktens skiftande skepnader. Studier i 
makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk, Umeå 2003, s 117ff. 
6 Om ståndssamhällets gradvisa upplösning, se Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 
1700–1865. Studier rörande det svenska ståndssamhällets upplösning, Lund 1973, passim. Carlsson 
anför ett antal orsaker till adelns tillbakagång: ett minskat antal nyadlingar, antiaristokratiska 
idéer som spreds i upplysningens och jämlikhetens anda, kraven på ökade teoretiska kunska-
per inom adelns traditionella yrken samt en kontinuerlig pauperisering av lågadeln samtidigt 
som andra samhällsgrupper fick ökade ekonomiska resurser. Ingvar Elmroth har komplette-
rat denna bild med de demografiska faktorer som ledde till adelsståndets tillbakagång, nämli-
gen den alltför svaga reproduktiva förmågan. Se Ingvar Elmroth, Från överklass till medelklass. 
Studier i den sociala dynamiken inom Sveriges adel 1600–1900, Lund 2001, s 90f. 
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Statens uppkomst och funktion 
Begreppet ”nationalstat” har använts av olika forskare med en något skif-
tande innebörd beroende på vilken epok man talar om. I Charles Tillys ef-
terföljd används här begreppet som synonymt med de centraliserade, territo-
riellt avgränsade stater som konsoliderades i Europa från 1500-talet och 
framåt.7 I en tidigare forskningstradition var en historiematerialistisk tolk-
ning av statens ursprung och funktion dominerande, men denna förklaring 
har inte fått stå oemotsagd.8 Generellt ses staten som en organisation som 
auktoritativt omfördelar resurser och utövar våldsmonopol över ett geogra-
fiskt begränsat område, även om det råder viss oenighet kring orsakerna till 
och naturen hos denna organisation. 

Michael Mann behandlar grundläggande frågor kring själva mak-
tens och statsorganisationens natur. Han definierar samhället som ett flertal 
överlappande och korsande nätverk av makt. Det bästa sättet att beskriva 
samhällens struktur och historia är därför enligt Mann att undersöka relatio-
nerna mellan det som han kallar för de fyra källorna till social makt, nämli-
gen ideologiska, ekonomiska, militära och politiska relationer. Därav kom-
mer den modell för analys av maktorganisationer som han kallar IEMP-
modellen. De fyra källorna till makt bildar överlappande nätverk av social 
interaktion och även organisationer, det vill säga institutionella medel för 
människor att uppnå specifika mål. Att dessa fyra nätverk är de viktigaste 
beror inte på att människan har något speciellt begär efter ideologisk, eko-
nomisk, militär eller politisk makt, utan snarare på de organisatoriska medel 
de besitter för att uppnå olika mål. Mann menar att de centrala problemen 
för dem är organisation, kontroll, logistik och kommunikation, och att de 
fyra källorna för social makt erbjuder olika organisatoriska medel för att 
uppnå social kontroll. Dessa manifesterar sig på olika sätt genom historien i 
olika organisatoriska former av transcendent karaktär (med ideologisk makt), 
områden av praktiker (med ekonomisk makt), tvångsmaktsintensiva struktu-
rer (med militär makt) samt centraliserade territoriella och geopolitiskt di-
plomatiska organisationer (med politisk makt). Incitament till institutionali-
sering föranleder dem att delvis sammansmälta till ett eller flera dominanta 
nätverk av makt.9 

                                                      
7 Jämför Hallenberg 2001, s 16. För senare epoker brukar begreppet laddas med innebörden 
att staten är uppbyggd kring en etniskt och kulturellt definierad nation, men så är alltså inte 
fallet med den tidigmoderna nationalstaten. Statsbygget förutsätter inte ett samtidigt nations-
bygge, som påpekas i Lars Westerlund, Statsbygge och distriktsförvaltning, Åbo 1989, s 11. 
8 Björn Asker framhåller Perry Anderson som en av de mer inflytelserika historiematerialis-
tiska uttolkarna av de absoluta staternas framväxt. Se Asker 2004, s 17. 
9 Michael Mann, The Sources of Social Power. Volume I. A history of power from the beginning to A.D. 
1760, Cambridge 1986, s 1ff, s 28ff (citerad som Mann 1986a). För en schematisk förklaring 
av IEMP-modellen, se Mann 1986a, s 29. Nils Herlitz påpekar att de tidiga svenska förvalt-
ningsorganen sågs som enskilda subjekt (till exempel med egen förmögenhet), och dess olika 
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Under den tidigmoderna perioden ledde framväxten av en mark-
nad för masskonsumtion, som kunde exploatera arbetskraften hos lands-
bygdsproletariatet, till den stora ekonomiska ”take-off” som inträffade i 
England under 1700-talets slut. Samtidigt medförde den militära revolutio-
nen drastiskt ökade kostnader för militären.10 Behovet av en välordnad cent-
raliserad administration för uppbörden som kunde koncentrera territoriets 
resurser blev uppenbart, och förändringarna ledde till en förstärkning av den 
territoriellt centraliserade makten, men även till en ökning av kapitalistiska 
metoder inom territoriet. Länken mellan staten och kapitalismen blev allt 
starkare. Feodalstaten var dödsdömd och de små stadsstaterna (främst i 
Italien) kunde inte mobilisera tillräckligt stora summor för att hävda sig. 
Europa kom allt närmare ett statssystem, där de överlevande enheterna var 
relativt centraliserade och territoriella. I det multistatssystem som växte fram 
var aktörerna mer ”nästan jämlika”, med mer likartade intressen och med en 
mer rationell diplomati. De interna strukturerna blev antingen av en ”fiskal” 
eller en ”mobiliserad” karaktär, i pekuniärt starka respektive folkrika stater. 
De fiskalt respektive mobiliserat organiserade förvaltningarna skulle senare 
utvecklas till konstitutionella respektive absolutistiska regimer. Monarkerna 
skaffade sig allt större kontroll över krigsmakten, med Spanien och Sverige 
först i ledet och England och Österrike strax därefter.11 
 
Charles Tilly vill förklara orsakerna till varför nationalstaten som vi idag 
känner den kom att bli den helt dominerande modellen i Europa, när varia-
tionen av statsapparater ursprungligen var stor. Det finns enligt honom två 
huvudingredienser i statsbildningen: kapital och tvångsmakt. Tvångsmakten 
är statens medel för att tilltvinga sig resurser från undersåtarna – kort sagt 
det våldsmonopol som mer eller mindre konstituerar själva staten, medan 
kapitalet är de pengar, förmögenheter och transaktioner som var beskatt-

                                                                                                                        
föreståndare var personligen ansvariga för deras uppgifter. Förvaltningen lydde under privat-
rättsliga regler, och i den äldre rätten sågs alltså inte staten som ett subjekt, utan de olika 
organen kunde hamna i konfrontation med varandra. Se Nils Herlitz, Nordisk offentlig rätt III. 
Regeringsmakt och förvaltningsorganisation, Stockholm 1963, s 4. 
10 Begreppet ”den militära revolutionen” myntades av Michael Roberts 1955. Han ansåg att 
förändringar i den militära taktiken omkring sekelskiftet 1600 krävde nya slags arméer med 
väldrillade och disciplinerade soldater, samt ett stort antal yrkesofficerare som kunde träna 
soldaterna och leda specialiserade formationer. Antalet soldater och officerare ökade, och 
staterna behövde större resurser för att finansiera arméerna. För att kunna frambringa dessa 
resurser måste statsmakterna skapa mer sofistikerade administrativa verktyg. För en samman-
fattning av hans argumentation, se Michael Roberts, ”The Military Revolution, 1560–1660” i 
The Military Revolution Debate, ed. Clifford J. Rogers, Boulder/San Francisco/Oxford 1995, s 
13–35. Hans teser har inte undgått kritik. Exempelvis ifrågasatte Geoffrey Parker Roberts’ 
fokus på infanteridrillen, och menade att det var utvecklingen av fortifikationskonsten som 
framtvingade ökningarna av arméernas storlek. För en sammanfattning av debatten, se Jan 
Glete, Warfare at Sea, 1500–1600. Maritime conflicts and the transformation of Europe, London/New 
York 2000, s 9–15. 
11 Mann 1986a, s 450–456. 
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ningsbara och därigenom kunde ge staten dess inkomster.12 
Tilly menar att bara de stater som kunde kombinera tillräckliga 

kapitalresurser med en tillräckligt stor befolkning (för rekryter till armén) 
och en ramstark tvångsmaktsapparat kunde anpassa sig till de skiftande för-
utsättningarna och de allt mer krävande krigen, och därigenom bli national-
stater, medlemmar av det framväxande europeiska statssystemet. Han ser 
det statsaxiomatiska13 tankemönstret som präglat mycket av tidigare forsk-
ning som föråldrat och anakronistiskt, och menar att nationalstaten inte alls 
är teleologiskt självklar. Staten är istället något som uppstår vart efter det att 
härskare i olika områden skapar temporära lösningar på akuta problem. 
Dessa temporära lösningar kommer successivt att cementeras och bli insti-
tutionaliserade, även om de från början inte var avsedda att bli permanen-
ta.14 

De krissituationer som Tilly talar om är vanligast i krigstider, när 
statsmakternas resurser och kapacitet sätts på stora prov. Därför menar han 
att det är krigen som driver statsformeringsprocessen framåt och han vill 
inte tala om statsbygge, eftersom det inte var frågan om någon målmedveten 
strävan att skapa en bestående organisation, utan talar istället om statsbild-
ning.15 

Tilly har indelat utvecklingen i fyra faser. Den första är tiden före 
1400. Patrimoniella strukturer var då dominerande, och tvångsmedlen be-
satts främst av släkter (furstesläkter, feodalherrar) och svurna sällskap (kors-
farare, exempelvis). Åren 1400–1700 karakteriserar Tilly som en mäklarperi-
od, där dynastiska idéer fanns kvar i statsmodellen, men furstarna måste ta 
stora hänsyn till de härskande klassernas intressen. Dessa klassers handelsin-
tressen blev en allt vanligare anledning till krig. Mellan 1700 och 1850 blev 
”nationella” intressen viktigare (även om de härskande klassernas intressen 

                                                      
12 Charles Tilly, Coercion, Capital and European States, AD 990–1990, Oxford 1990, s 137–151. 
Detta motsvarar Manns ”mobiliserade” respektive ”fiskala” karaktär på statsmaktens struk-
tur, och Thomas Ertman menar att Mann fått sin inspiration från Tilly. Se Thomas Ertman, 
”Explaining Variation in Early Modern State Structure. The Cases of England and the Ger-
man Territorial States”, i Rethinking Leviathan. The Eighteenth-Century State in Britain and Germa-
ny, eds. John Brewer & Eckhart Hellmuth, Oxford 1999, 27. I Manns tolkning ser Tillys 
modell ut så här: 1. Krigsmakten förändras eller växer. 2. Staten gör nya ansträngningar för 
att utvinna resurser från undersåtarna. 3. Nya statliga byråkratier och förvaltningsorgan ut-
vecklas. 4. Undersåtarna gör motstånd mot förändringarna. 5. Statens tvång förnyas och/eller 
de representativa församlingarna utökas. 6. Långvariga ökningar i statens resursuttagsapparat. 
Se Mann 1986a, s 433. 
13 Detta ord har jag konstruerat själv; jag hoppas att dess innebörd är klar. Harald Gustafsson 
använder ett liknande ord, ”statsautonomi”, för att beskriva ett besläktat men ändå något 
annorlunda begrepp – att staten är något som existerar av sig själv med autonomi gentemot 
det övriga samhället. Han använder ett sådant perspektiv för att studera statsmakten som 
aktör, men menar inte att det har någon universell giltighet. Se Harald Gustafsson, ”Stats-
bildning och territoriell integration: Linjer i nyare forskning, en nordisk ansats samt ett bidrag 
till 1500-talets svenska politiska geografi” i Scandia 1991:2, s 192f. 
14 Tilly 1990, s 134–160. 
15 Tilly 1990, s 20–28. 
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fortfarande var inflytelserika). Maktbalansen mellan staterna började spela en 
allt större roll, och rationella överväganden om vinster och förluster i krig 
började göras i större omfattning. De europeiska staterna började också föra 
krig utanför kontinentens gränser. Den nationalitet som började konstrueras 
hade två huvudingredienser – rikets dynastiska tradition samt den gemen-
samma religionen. Efter 1850 blev den imperiella konkurrensen allt viktiga-
re, och nittonhundratalets kalla krig eliminerade nästan alla krig i Europa 
mellan 1945 och 1990. Runt om i världen blev revolutioner, uppror och 
inbördeskrig allt vanligare anledningar till krig.16 
 
Hendrik Spruyt har fördjupat sig i de processer som Mann och Tilly beskri-
ver, nämligen hur nationalstaten blev den dominerande politiska organisa-
tionsformen i Europa under den tidigmoderna perioden. När medeltidens 
feodalsystem utmanades av den nya tidens statsbildning var det genom be-
toningen av suveränitet, det vill säga att den politiska auktoriteten baserades 
på territoriell exklusivitet. De nya staterna skapade också ett system av in-
tern hierarki.17 

Enligt Spruyt är det viktigt att inte se den historiska utvecklingen 
som linjär – som till exempel att den suveräna staten ersatte feodalismen 
eftersom den var modernare och därför mer avancerad – utan att istället 
genom synkron komparation jämföra samtida företeelser, för att därigenom 
utforska alla de alternativ som fanns för utvecklingen av (i detta fall) 
maktutövningen och statsbygget/-bildningen. Den suveräna statens seger 
var inte alls given på förhand, och tidigare forskning har använt alltför linjä-
ra och teleologiska förklaringsmodeller. Även Max Webers teorier förutsät-
ter enligt Spruyt instrumentell rationalitet: utvecklingen gör samhället allt 
mer underställt formella och hierarkiska auktoritetsformer, vilka vilar på 
instrumentellt rationella beräkningar. Spruyt vill hellre söka krafterna bakom 
samhällsutvecklingen hos de politiska och sociala aktörernas varierande 
materiella intressen och trossystem. För att förklara de olika aktörernas val 
använder Spruyt Webers tes om ”elektiv affinitet”, det vill säga att aktörerna, 
exempelvis krigare eller handelsmän, hade en benägenhet att välja lösningar 
som låg nära deras egna intressen, rättfärdigade deras sysselsättning och 
överensstämde med deras föreställningsvärld. Initiativet till att bygga nya 
allianser kom från förändringar i den yttre miljön, varav den viktigaste alltså 
var handelns uppsving. Variationerna mellan dessa olika allianser förklarar i 
sin tur den mångfald av organisationsformer som uppstod vid den feodala 
erans slut.18 

                                                      
16 Tilly 1990, s 29, passim. Svenska forskare som poängterat krigets centrala roll för statsbild-
ningen är främst Jan Lindegren och Sven A. Nilsson. Se exempelvis Jan Lindegren, Utskriv-
ning och utsugning. Produktion och reproduktion i Bygdeå 1620–1640, Uppsala 1980, s 12; Lindegren 
1989/90, passim; S. A. Nilsson, 1990, s 9ff, s 18. 
17 Hendrik Spruyt, The Sovereign State and Its Competitors. An analysis of systems change, Princeton 
1994, s 3. 
18 Spruyt 1994, s 12–27. 
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Omorganiseringen av statssystemet handlade enligt Spruyt främst 
om vem som hade rätt att bruka våldsmedel. I det nya systemet gjorde härs-
kare anspråk på våldsmonopol inom territoriellt definierade områden, och 
privat våldsutövning utrotades (i varje fall var det härskarnas målsättning att 
så skulle ske). Den suveräna territorialstaten blev den dominerande formen 
eftersom stadsligor som Hansan och kejsardömen som det Tyskromerska 
riket inte var kompatibla med de suveräna staterna, på grund av att dessa 
saknade klara geografiska gränser.19 Den suveräna staten hade bättre interna 
strukturer för att rationalisera ekonomin och mobilisera resurser. Dessutom 
kunde den effektivt organisera sin interaktion med liknande externa aktörer. 
Därför marginaliserade och avlegitimerade de suveräna staterna de andra 
aktörer på den internationella arenan som inte passade in i systemet av terri-
toriellt avgränsade och internt hierarkiskt ordnade maktutövande organisa-
tioner. Detta ledde i sin tur till att många härskare i områden med annorlun-
da auktoritetsstrukturer efterhärmade territorialstaterna, för att tillåtas delta i 
det internationella spelet. I westfaliska freden 1648 institutionaliserades det 
nya statssystemet, i det att territorialstater och stadsstater erkändes som 
likvärdiga aktörer. Hansan, å andra sidan, marginaliserades i detta fördrag.20 

Spruyt menar att Charles Tillys modell med kriget som den stora 
motorn bakom statsbildningen är i högsta grad relevant, men anser ändå att 
kriget inte är ett sine qua non för den suveräna territorialstatens uppkomst. 
Spruyts modell är i första hand baserad på ekonomiska förändringar som 
ledde till institutionella förändringar, och där Tilly förklarar urvalet mellan 
olika organisationsmodeller med deras förmåga att föra krig vill Spruyt istäl-
let hävda att det i själva verket är effektiviteten hos de specifika institutionel-
la organisationerna som avgör statens förmåga att hävda sig i internationell 
politisk och militär konkurrens. Tilly ser alltså staten som en konsekvens av 
härskarnas militära strävanden, medan Spruyt menar att staten, sedan den 
uppkommit, kan vara mer eller mindre lämpad att föra krig, beroende på 
dess beskaffenhet. Den kritiska variabeln är den institutionella strukturen, 
som är avgörande för statens förmåga att överleva i den internationella kon-
kurrensen. Dessutom instämmer Spruyt med Joseph R. Strayer i att stats-
bildningsprocessen började långt före 1400-talets militära revolution som 
Tilly anför som startpunkt (och ännu mycket tidigare än 1600-talet, som 
Michael Roberts talar om). Centraliseringen och statsbildningen måste sna-
rare förklaras utifrån vilka sociala allianser som skapades mellan exempelvis 
kungar och städer för att förse undersåtarna med militärt beskydd, rättskip-
ning och ekonomisk standardisering.21 I likhet med Strayer anser Spruyt 
också att statsbildningen var avhängig de privilegierade klassernas samtycke, 
som till exempel i Frankrike, där de framväxande städerna samarbetade med 
Capetingerna för att centralisera kungens auktoritet. Båda parterna hade 

                                                      
19 Spruyt 1994, s 15f. 
20 Spruyt 1994, s 28f, s 170. 
21 Spruyt 1994, s 30ff. 
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vinster att göra från denna allians, då de ville bryta kyrkans och adelns över-
höghet. Förutsägbar beskattning var bara en av de positiva effekter borger-
skapet upplevde genom byråkratiseringen av förvaltningen. Dessutom ska-
pade den växande administrationen nya arbetstillfällen och möjligheter för 
borgerskapet och lågadeln att påverka kungen. Samtidigt tjänade kungen på 
att beskatta dessa grupper, då kronans makt var för svag för att kunna be-
skatta högadeln, utan tvingades tillfredsställa denna genom skattebefrielser 
och ersättningar.22 

Strayer, som framstår som en av Spruyts inspirationskällor, poäng-
terar också härskarnas behov av inre strukturer för främst skatteuttag och 
rättskipning som det primära, och menar att det helt enkelt inte går att föra 
(några större) krig utan att först ha byggt upp en bestående förvaltning.23 
Michael Mann har också påpekat att Strayer aktualiserat det faktum att den 
ekonomiska utvecklingen också kunde medföra nya behov för pacificering 
av samhället.24 Strayer pekar ut två modeller som de medeltida härskarna 
hade att tillgå – den engelska och den franska. Eftersom England var ett 
geografiskt sett litet och homogent land, kunde centralregeringen (primärt 
definierad av rättsväsendet) utöva mer eller mindre direkt kontroll över hela 
territoriet. Frankrike å andra sidan var mycket större med mer heterogena 
provinser (en mer typisk situation för rikena på kontinenten), varför den 
franska centralregeringen tvingades låta provinserna behålla sina gamla sed-
vanor och administrationsformer, och utvinna så stora resurser som möjligt 
genom icke-standardiserade förvaltningsmetoder. I England tillhörde tjäns-
temännen inom förvaltningen alltid lokalbefolkningen och kände därför till 
förhållandena i provinsen, medan de högre ämbetsmännen i Frankrike – i 
syfte att distansera dem från sina undersåtar – måste lämna sina hemtrakter 
för att uträtta sina ämbeten i andra landsändar. Den engelska staten kunde, 
genom sin mycket noggrannare kontroll av undersåtarna, under sekel efter 
sekel hålla jämna steg med den franska staten, trots att Frankrike hade när-
mare fem gånger så stor befolkning på 1200-talet.25 

                                                      
22 Spruyt 1994, s 86ff, s 95. 
23 Joseph R. Strayer, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton 1970, s 32f. 
24 Mann 1986a, s 421. Charles Tilly har å sin sida kritiserat Strayer för att hans definition av 
staten är för vid, och att detta leder till att Strayers argument att nationalstaten tidigt (på 
1200-talet) var dominant i Europa inte med nödvändighet är sant. Tilly menar att det vid 
denna tid fortfarande fanns fem möjliga utfall för processen: 1. Den form av nationalstat som 
faktiskt till slut kom att överleva. 2. En politisk federation eller imperium, löst kontrollerat 
från ett gemensamt centrum. 3. En teokratisk federation under den katolska kyrkan. 4. Ett 
intensivt handelsnätverk utan någon större central politisk organisation. 5. En bestående 
feodal samhällsstruktur, som faktiskt dominerade på 1200-talet. Se Charles Tilly, ”Reflections 
on the History of European State-making” i The Formation of National States in Western Europe, 
ed. Charles Tilly, Princeton 1975, s 26. Tilly skriver också att Strayer kommenterade denna 
lista med att vid sidan av det första var alla utfall utom det fjärde närmast omöjliga. 
25 Strayer 1970, s 35–52. Även i Sverige var rättskipningen ett centralt inslag i civilförvalt-
ningen under den period då statsmakten började etablera kontroll över samfälligheterna ute i 
landet. Vid härads- och landstingen sköttes rättskipning och civilförvaltning vid samma 
forum, något som indikerar rättsväsendets vikt för en centraladministration som ville aspirera 
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Spruyts och Strayers resonemang motiverar en studie av rikens interna för-
valtning, eftersom funktionen hos denna anses vara den avgörande faktorn 
för en stats överlevnad och framgång. Spruyt vill komplettera Charles Tillys 
teorier med att specificera de sociala överenskommelser som låg till grund 
för statsbildningen. Det var tack vare överlägsna interna strukturer som 
mindre stater som Nederländerna kunde hävda sig mot mycket större kon-
kurrenter som exempelvis Spanien. Dessa tankegångar torde kunna överfö-
ras även på svenska förhållanden, och förklara varför det jämförelsevis re-
surssvaga Sverige kunde hävda sig i den internationella konkurrensen under 
stora delar av 1600-talet.26 
 

De tidigmoderna staternas politiska system 
Frågan om de framväxande staternas politiska system, som aktualiserats 
bland annat av Strayer, undersöks grundligt av Thomas Ertman. Han disku-
terar de faktorer som föranledde nationalstaterna i Europa att anta olika inre 
former och strukturer. Hans generella hypoteser säger att de olika resultat 
som statsbildningen fick i Europa (definierat i dikotomierna byråkrati – 
patrimonialism och konstitutionalism – absolutism) kan härledas ur två spe-
cifika faktorer: 

 
1. Vilken typ av lokalförvaltning som rådde under den första perioden 

av statsbygge – administrativ (styrd uppifrån) eller interaktiv (”parti-
cipatory”). Den administrativa (som fanns främst i de områden som 
berörts av det romerska riket, där starka lokala maktcentra, ofta äld-
re än de eliter som försökte etablera makt över riket, levde och fro-
dades) ledde till absolutism. Den interaktiva (baserad på mindre, re-
gionala organ, som i England, Skottland, Ungern, Polen och Sveri-
ge) ledde till konstitutionalism. 

 
2. Vid vilken tidpunkt staten började utsättas för kontinuerlig geopoli-

tisk konkurrens. Om detta skedde före 1450 ledde det till patrimo-
nialism, då ämbetsmannaeliterna var små och exklusiva och kunde 
använda sina positioner för att främja sina egna intressen. Efter 
1450 ledde det till byråkrati, eftersom det vid denna tid utvecklats 
nya administrativa verktyg, juridiska och ekonomiska, som härskar-

                                                                                                                        
på kontroll över ett territorium. 
26 Det svenska rikets resurssvaghet har poängterats av exempelvis Sven A. Nilsson. ”Den 
tidens [1600-talet, min anmärkning] Sverige var ett land med ytterst begränsade resurser, både 
finansiellt och befolkningsmässigt.” S. A. Nilsson 1990, s 11f. Ett begrepp som resurssvaghet 
är alltid relativt, naturligtvis fanns det många andra riken på kontinenten som hade ännu 
mindre resurser än det svenska. Skillnaden mot många andra sådana riken var att Sverige 
trots sin resurssvaghet skaffade sig en militär och politisk maktställning som proportionellt 
sett var mycket större än vad som kunnat förväntas. 
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na lärde sig att använda. Man kunde dra lärdomar av andra rikens 
erfarenheter, framgångar och misstag. Stora mängder av jurister ut-
bildade i såväl romersk som kanonisk lag fanns att tillgå. Det ex-
panderande universitetsväsendet producerade nämligen en stor 
mängd kompetenta administratörer. Ämbetsmännen kunde därför 
inte bilda en privilegierad klass, och den byråkratiska organisationen 
kunde därigenom utvecklas. 

 
Utifrån detta kan fyra idealtyper för staternas utveckling konstrueras: patri-
moniell absolutism, patrimoniell konstitutionalism, byråkratisk absolutism 
och byråkratisk konstitutionalism.27 Ertman menar att detta är en viktig in-
sikt, då tidigare forskning varit alltför benägen att koppla samman ett slags 
politisk regim med endast ett slags förvaltning – absolutism med byråkrati 
och konstitutionalism/parlamentarism med avsaknaden därav. Tvärtom 
kunde konstitutionalismen lika gärna vara förbunden med byråkrati och 
absolutismen med patrimoniella förvaltningssystem. Dessutom har dessa 
forskare underskattat förekomsten av dysfunktionella, patrimoniella inslag 
som exempelvis handel med ämbeten inom många tidigmoderna statsappa-
rater, och därför också underskattat svårigheterna att konstruera protomo-
derna byråkratier som svar på geopolitiskt tryck.28 

När den politiska och sociala infrastrukturen från romartiden för-
svagades försvann också auktoriteten hos de gamla institutionerna, och 
aristokratin kunde utöva den makt de länge eftertraktat men som hållits i 
schack av det romerska imperiet. När dessa områden utsattes för yttre tryck 
befann sig härskarna, som inte hunnit etablera kontroll över de lokala 
stormännen, i en svag position mot dessa lokala eliter, som besatt militär 
expertis och ekonomiska och militära resurser. Härskarna valde i denna 
situation att samla makten i egna händer, baserad på neoromanska politiska 
och juridiska traditioner, istället för att samarbeta med de representativa 
organen för att möta hoten mot den ännu bräckliga politiska auktoriteten.29 

Under 1200-, 1300- och 1400-talen approprierades ämbetena, ef-
tersom detta var det mest effektiva sättet, åtminstone på kort och medellång 
sikt, att möta de stora militära, ekonomiska och administrativa problem som 
härskarna ställdes inför. Därigenom skapades mycket stora hinder för en 
framtida byråkratisering, då ämbetsmännen hade stora privata intressen 
investerade i staten och såg sina ämbeten som personliga ägodelar. De re-
presentativa organen kunde här inte stå emot de patrimoniella krafterna 

                                                      
27 Thomas Ertman, Birth of the Leviathan: Building States and Regimes in Medieval and Early Modern 
Europe, Cambridge/New York/Melbourne 1997, s 24ff. Samma argument framförs i något 
mer komprimerad form i Ertman 1999, s 46f. Inom svensk forskning har bland andra Mats 
Hallenberg använt Ertmans teser. Han anser att Ertmans beskrivning av hur härskarna för-
sökte skaffa sig kontroll över sina territorier är mycket träffande. Se Hallenberg 2001, s 47, s 
404f. 
28 Ertman 1997, s 5. 
29 Ertman 1997, s 88f. 
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inom förvaltningen (i form av mäktiga intressen som överlevt från 500- och 
600-talens försök till statsbyggen, som i sin tur baserats på bevarade romers-
ka sociopolitiska strukturer). Den nya tidens härskare var tyngda av ett frag-
menterat politiskt landskap, där kyrkliga, adliga och borgerliga eliter organi-
serade sig efter ståndslinjer, snarare än att organisera sig geografiskt. Därför 
blev resultatet i dessa riken en patrimoniell absolutism.30 

I de tyska staterna utvecklades en byråkratisk absolutism. Där fanns 
precis som i det latinska Europa rester kvar från forna statsbildningar i form 
av ett fragmenterat, decentraliserat politiskt landskap. De tyska härskarna 
valde därför icke-interaktiva, centraliserande modeller för att ta kontroll 
över lokalsamhällena. Mot detta försökte adelsmän, präster och borgare 
försvara sig genom att organisera sig i ståndsindelade intressegrupper. Den-
na ståndsindelning ledde sedan till utvecklingen av ståndsindelade, ej geogra-
fiskt indelade, parlament. Ståndens inbördes motsättningar underlättade 
sedan härskarnas strävan mot absolutism. Att förvaltningen i Tyskland blev 
byråkratisk beror i sin tur på att området utsattes för allvarligt geopolitiskt 
tryck relativt sent, först under sent 1400-tal, och att härskarna därför vid 
denna tid kunde lära av föregångarnas misstag och hade många verktyg att 
använda för att bygga ut administrationen. Stora framsteg inom juridik, fi-
nanser och utbildningsväsende hade gjorts under de föregående seklerna, 
men kanske allra viktigast var att tillgången på utbildad personal nu var 
mycket större, tack vare universitetens expansion och näringslivets utveck-
ling. Ämbetsmännen befann sig därför i en mycket svagare förhandlingspo-
sition än sina medeltida föregångare.31 

Ertman menar att den byråkratiska absolutismen kan synas vara 
den perfekta regeringsformen för den tidigmoderna staten i en krigisk om-
värld. Detta var dock inte fallet, ty även om det var krigen som drivit fram 
utvecklingen av statsapparaten kunde inte den byråkratiska absolutismen i 
längden stå upp mot de krav som ställdes på den i krigstid. Absolutismen 
förhindrade nämligen härskarna att bygga upp hållbara kreditsystem, liknan-
de dem i det konstitutionella England, som kunde fungera under långvariga 
konflikter.32 

England skulle enligt Ertmans modell bli en patrimoniellt konsti-
tutionell stat, men efter 350 års maktkamp kunde parlamentet vid 1600-
talets slut bryta patrimonialismens grepp om förvaltningen genom kontinu-
erlig kritik av företeelser som ärftliga ämbeten, försäljning av positioner 
inom staten och arrendering av skatter. Parlamentets inflytande stärkte i sin 
tur de härskare som ville skapa en rationell byråkrati och ett marknadsbase-
rat system för finansiering av statens utgifter. Finansiella marknadskrafter 

                                                      
30 Ertman 1997, s 154f. 
31 Ertman 1997, s 224f. 
32 Ertman 1997, s 262f. Michael Braddick poängterar också att det var mycket viktigt för 
statsmakten att kunna låna upp stora summor. Därför blev det av central betydelse för en 
konstitutionell stat att framstå som kreditvärdig. Se Michael J. Braddick, The nerves of state. 
Taxation and the financing of the English state, 1558–1714, Manchester/New York 1996, s 44f. 
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satte stark press på staten att inte äventyra sin kreditvärdighet för ämbets-
mäns individuella vinnings skull. I England konstruerades därför en byråkra-
tisk konstitutionalism, trots att riket utsatts för tidigt geopolitiskt tryck och 
därför borde ha fått en patrimoniell förvaltning. Det var alltså det starka 
parlamentet som tvingade fram en rationalisering av förvaltningen.33 

I Polen och Ungern arbetade däremot de starka nationalförsam-
lingarna, kontrollerade av de högsta klasserna, för att förhindra byråkratise-
ringen. Adeln hade haft tid att konsolidera sig och skapa en patrimoniell 
förvaltning grundad på lokala maktbaser. Dessa länder slapp länge att utsät-
tas för geopolitiskt tryck och den konstitutionella byråkrati, som annars 
kunde ha förväntats där, fick se sig besegrad av en patrimoniell konstitutiona-
lism. Valkungadömet och livegenskapen, två ofta använda förklaringar till 
dessa staters politiska utveckling, anser Ertman snarare vara konsekvenser 
av nämnda utveckling. Adelsklasserna kunde, när de etablerat politisk domi-
nans, använda denna makt för att ytterligare försvaga sina ekonomiska och 
politiska rivaler – borgarna, bönderna och inte minst kungen. Det sena geo-
politiska trycket ledde alltså till att parlamentets funktion blev den motsatta 
mot det engelska exemplet.34 

Danmark och Sverige borde båda ha blivit byråkratiskt konstitu-
tionella, men Danmark blev absolutistiskt på grund av det starka inflytandet 
från de tyska staterna. Inflyttandet av tyska adelsmän till Danmark ledde till 
att ett starkt, territoriellt baserat parlament inte kunde växa fram. Denna 
utveckling lade grunden för den kungliga kuppen och enväldets införande 
1660, där en byråkratisk absolutism inspirerad av tyska förebilder infördes. I 
Sverige överlevde länge de regionala representationsformerna (i form av 
bland annat landsting), och allmogen behöll även från 1500-talet och framåt 
representation genom den ståndsbaserade riksdagen. Därför förhindrades 
det kungliga enväldets slutliga triumf i Sverige, även om det gjorde ett par 
gästspel under 1600- och 1700-talen. Den svenska riksdagen var dock inte 
tillräckligt stark för att de högre stånden skulle kunna utnyttja parlamentet 
på samma sätt som adeln i Polen och Ungern gjorde och förhindra en byrå-
kratisering av förvaltningen.35 

Byråkratin i Sverige var starkt förknippad även med absolutismen; 
Ertman klassificerar Sverige som en byråkratiskt konstitutionell stat men 
med vissa inslag av absolutism. Kanske var byråkratin i Sverige så väletable-
rad att den fungerade oavsett om regeringsmakten för tillfället var absolutis-
tiskt eller konstitutionellt fördelad. Sverige utsattes för geopolitiskt tryck så 
sent att byråkratin (enligt Ertmans modell) var det enda möjliga utfallet vad 
gällde den inre förvaltningens struktur. Göran Rystad hävdar exempelvis att 
Karl XI, som införde det kungliga enväldet i Sverige, var rikets förste byrå-
krat.36 Dessutom var Sverige kapitalsvagt och tvångsmaktsintensivt, för att 
                                                      
33 Ertman 1997, s 221f. 
34 Ertman 1997, s 314f. 
35 Ertman 1997, s 316. 
36 Göran Rystad, Karl XI. En biografi, Lund 2003, s 215. 
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använda Tillys terminologi, vilket kan ha inneburit att enväldets starka kon-
troll över förvaltningsapparaten var nödvändig för att maximera resursut-
tagseffektiviteten. 

Ertmans förväntade resultat enligt variablerna ”typ av lokalför-
valtning” och ”geopolitiskt tryck” inverterades alltså av parlamenten i de 
länder där de var tillräckligt starka.37 Detta är uppenbarligen en ad hoc-
förklaring som förvisso inte är helt orimlig. Sverige är emellertid även med 
denna ad hoc-hypotes en anomali, tack vare sitt (enligt Ertman) ”ganska 
starka” parlament. Han poängterar vikten av att en stor del av befolkningen 
hade inflytande på den politiska processen, då ett sådant inflytande skapade 
solidaritet och intressegemenskaper som hade kraft att stå emot statsbyggar-
nas monokratiska strävanden. För att en byråkratisk konstitutionalism skulle 
uppträda krävdes ett varaktigt samarbete mellan de starka regionalt baserade 
representativa organen och en stark centralmakt, som kunde förhindra att de 
representativa organen förvandlades till oligarkiska församlingar i händerna 
på lokala eliter. Endast samarbetet mellan kronan och fria medborgare kun-
de skapa den i längden (enligt Ertman) bästa lösningen, för såväl inbördes 
ekonomisk utveckling och politisk interaktion som för att hävda sig i den 
geopolitiska konkurrensen – den byråkratiska konstitutionalismen.38 Att 
Sverige lyckades utveckla den byråkratiska konstitutionalismen var alltså, om 
Ertmans resonemang stämmer, en av faktorerna bakom rikets enastående 
utrikespolitiska framgångar under mycket långa perioder. Spruyts emfas på 
de inre strukturernas betydelse för statens möjligheter att hävda sig i den 
internationella konkurrensen kan i så fall anses vara stärkt. 

Ertmans diskussion om parlamentens roll i statsbildningsproces-
sen motiverar också fördjupade studier av de högre ståndens uppfattningar 
kring statens uppgifter och förvaltningens utseende. En fråga som aktualise-
ras är i vilken utsträckning det hos adeln fanns tendenser till patrimoniella 
idéer om att de skulle kunna utnyttja förvaltningen för att berika sig och 
stärka sin egen position. I ett inledningsskede fanns antydningar till sådana 
tankar hos de högre stånden i Sverige, men sinekurstankarna försvann mot 
1600-talets slut. De svenska adelsmännen införlivades ganska snabbt i stats-
apparaten. Att denna utveckling gick så lätt kan ha berott på adelsståndets 
förhållandevis svaga ställning i Sverige, och att lågadeln, som hade anledning 
att vara negativt inställd till sinekursämbeten, under 1600-talet stärkte sin 
ställning inom ståndet.39 Ertmans tolkning av den svenska adeln som för 
svag för att kunna utnyttja parlamentet för egen vinning ligger nog ganska 
nära sanningen. De svenska adelsmännen insåg istället att de hade mer att 
vinna på att bli lojala tjänstemän under kronan.40 
 
                                                      
37 Ertman 1997, s 319. 
38 Ertman 1997, s 324. 
39 Jonsson 2003, s 133ff 
40 Jämför Jan Glete, War and the State in Early Modern Europe: Spain, the Dutch Republic and 
Sweden as fiscal-military states, 1500–1660, London/New York 2002, s 196ff. 
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Staten och förvaltningen i praktiken 
Steve Hindle har undersökt hur den engelska statsmaktens maktanspråk och 
kontrollförsök såg ut, och fokuserar på statens behov av samarbete på lokal 
nivå och på hur staten måste inlemma lokala eliter (”the middling class”) i 
förvaltningen. Olika sociala grupper spelade olika roller i olika faser av 
statsmaktens utveckling. Hindle menar att centraliseringshistoriografin inrik-
tar sig på den tidigmoderna förvaltningens experimentella natur, vilket ifrå-
gasätter förvaltningens effektivitet. Det har hävdats att ”om England styrdes 
över huvud taget, styrdes det lokalt”. För att nå insikt om detta vill Hindle 
samordna och fördjupa de olika forskningsområdena.41 

Staten var en reservoar av auktoritet som folket kunde utnyttja 
genom att delta i olika institutioner. Staten och samhället kan därför inte 
åtskiljas, utan hänger ihop som ett ”continuum of interest and identity”. 
Framför allt på lokal nivå var det tydligt att en person kunde tillhöra flera 
grupper samtidigt. Gränsen mellan ämbetsmän och medborgare var mycket 
svår att dra, då den lokala förvaltningen låg i händerna på obetalda fredsdo-
mare. Auktoritetsstrukturerna var elastiska, multilaterala och hade både geo-
grafisk vidd och socialt djup. Ur detta perspektiv är statsbildningen mer en 
fråga om social dynamik orsakad av lokaliseringen av statlig makt än om 
centralisering. Den tidigmoderna engelska staten präglades av deltagande av 
medborgare.42 Undersåtarna kunde alltså utnyttja statens auktoritetsreservoa-
rer genom interaktion med statsmakten. En viktig anledning till detta var att 
staten måste uppfattas som legitim och därför också hörsamma vissa av 
undersåtarnas krav, vilket kommer att framgå av det följande. 

Socknen gick från att ha varit ett organ för hantering av lokalsam-
hällets problem till att bli den organisation som hade tillräcklig lokal närvaro 
och administrativt maskineri för att handha kollektiva ansvarsområden. I 
och med att de åtog sig offentliga uppdrag kom de lokala stormännen att 
inlemmas i den nationella politiska kulturens plikter. Inlemmandet av denna 
”middling sort” var det sätt på vilket den tidigmoderna staten utökade sin 
maktsfär. Även sockenstämman blev en del av denna offentliga sfär. Den 
politiska kulturen växte fram lika mycket på lokal som på central nivå.43 Den 
tidigmoderna statens makt var bräcklig, men försöken att implementera 
makten fungerade formativt. Statens legitimitet stärktes av hur ofta dess 
institutioner användes för att lösa sociala konflikter, och de sociala motsätt-
ningarna skapade också energi för regeringens och förvaltningens utveck-

                                                      
41 Steve Hindle, The State and Social Change in Early Modern England, c.1550–1640, London 
2000, s 9f. 
42 Hindle 2000, s 16–23. 
43 Hindle 2000, s 216ff, s 225ff. Karl Bergman påpekar också att den svenska centralmakten 
vid integration av perifera provinser försökte skapa kontakter med inflytelserika grupper i 
lokalsamhället, och att förekomsten av lokala eliter hade stor betydelse för processens utfall. 
Se Karl Bergman, Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70, Lund 2002, s 
127f. 
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ling.44 
Hindle menar att vi hellre ska studera bruket av auktoritet än bru-

ket av makt, eftersom auktoriteten förutsätter en viss ömsesidighet – aukto-
ritetens struktur uttrycker inneboende ideal mot vilka giltigheten hos dess 
anspråk kan prövas. Därför måste överheten hela tiden ta hänsyn till sam-
spelet med folkets intressen, och folket lärde sig så småningom att manipu-
lera, kritisera och till och med förändra processerna. I det tidigmoderna 
engelska samhället pågick ett ständigt förhandlande om auktoritet, och den 
ökade sociala stratifieringen och den därav följande kulturella differentie-
ringen under perioden 1550–1650 var konsekvenser av centralmaktens för-
sök att skapa stabilitet i samhället. Detta formade det engelska politiska 
samhället för lång tid framöver.45 
 
I likhet med Hindle ser Michael Braddick den tidigmoderna engelska staten 
som ett koordinerat och territoriellt bundet nätverk av instanser som utöva-
de politisk makt. De lokala ämbetsmännen utövade en territoriellt och funk-
tionellt specifik politisk makt som inom de givna gränserna backades upp av 
en legitim våldsmakt, som koordinerades från rikets centrum. De flesta av 
statens aktiviteter utfördes i samarbete med sedan tidigare existerande eliter 
som tilldelades ämbeten. Dessa ämbetsmän var inledningsvis ej specialisera-
de, och gränsen mellan deras offentliga och privata auktoritet var också 
suddig. Staten var alltså enligt denna tolkning inte endast något som styrdes 
från ett centrum, utan även tjänstemännen ute i landsorten var delar av cen-
tralmakten.46 

Braddick urskiljer fyra källor för tryck på politisk förändring under 
den tidigmoderna perioden: sociala förändringar, ny militärteknik, reforma-
tionen samt den ökade utrikeshandeln. Politiska innovationer kunde göras 
genom att ändra ett ämbetes ansvarsområde, lägga vissa uppgifter under den 
legitima administrationens sfär eller genom att instifta helt nya ämbeten. 

                                                      
44 Hindle 2000, s 232f. I Sverige var det staten som i stor utsträckning skapade lokala eliter 
genom utbyggnaden av fogdeväsendet under 1500–talet samt nyadlingarna under 1600–talet. 
Undersåtarnas interaktion med centralmaktens representanter fungerade också formativt vid 
exempelvis kommunikationen med landshövdingen och länsstyrelsen – till exempel vid lands-
tingen (som i och för sig var en icke institutionaliserad arena), men kanske ännu mera vid 
interaktionen med landskansliet, och vad gällde supplikskrivandet, inte minst efter införandet 
av sollicitantplakatet 1680. Bruket att insända suppliker direkt till Kungl. Maj:t ville överheten 
avskaffa, men det var svårt att få allmogen att lyda detta fullt ut. Detta kommer att utvecklas 
grundligt i kommande kapitel. Karl Bergman hävdar också att den skånska kommissionens i 
Blekinge arbete fungerade formativt genom att centralmakten inskärpte vikten av att förvalt-
ningsorganens kompetensområden respekterades. Se Bergman 2002, s 281. 
45 Hindle 2000, s 236ff. Michael Bregnsbo har också påvisat hur de danska undersåtarnas 
suppliker kunde påverka lagstiftningen på central nivå. Se Michael Bregnsbo, Folk skriver til 
kongen. Supplikerne og deres funktion i den dansk-norske enevaelde i 1700-tallet, Köpenhamn 1997, s 
220f. 
46 Michael J. Braddick, State Formation in Early Modern England, c.1550–1700, Cambridge 2000, 
s 9, s 18, s 28–36, s 40ff. Återigen är det värt att poängtera skillnaden mot Sverige, där staten 
i stor utsträckning var den drivande kraften bakom skapandet av ämbetsmannakåren. 
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Förändringen av staten var nettoeffekten av flertaliga försök att hitta legiti-
ma vägar att uppnå specifika mål. Utvecklingen formades av de tillgängliga 
legala ämbetena, interaktionsmönstren, legitimitetens vokabulär och de 
mönster på vilka dessa användes.47 

Legitimitet kan enligt Braddick inte reduceras endast till legal vali-
ditet, för politiska handlingar kan ses som legitima utan att vara lagliga och 
vice versa. Man kan hävda att en handling är legitim om den uppfattas som 
det, men så enkelt är det inte. Legitimitet uppstår när en handling kan rätt-
färdigas i termer som omfattas av de rådande idealen. Dessutom bör det 
uppvisas samtycke till de handlingar som uttrycker anspråket på legitimitet. 
Detta krav verkade hämmande på ämbetsmän att främja sina personliga 
intressen i sitt ämbetsutövande. Därför är legitimiteten också ett historiskt 
observerbart förhållande som rättfärdigas, snarare än ett normativt definierat 
förhållande. I det dagliga arbetet använde den individuelle ämbetsmannen 
legitimiteten som ett verktyg för att säkra åtlydnad av sina handlingar, men 
även hans sociala status utnyttjades för att uppnå åtlydnad. Den politiska 
auktoritetens framgång berodde på resultatet av projektionen av legitimitet. 
Ämbetsmännen måste framstå som trovärdiga och handla enligt rådande 
ideal. Därför kunde klagomål mot ämbetsmän sikta in sig på deras personli-
ga uppförande, även om missnöjet med dem uppstått på grund av deras 
administrativa plikter. Från mitten av 1600-talet var tendensen att legitimera 
fiskala och militära ämbeten genom att öka kontrollen över ämbetsutövan-
det. För att minska misstänksamheten mot egennyttiga ämbetsmän stiftades 
opersonliga regelverk som lämnade litet öppet för personlig tolkning, och 
detta legitimerades med en modern vokabulär, med ord som allmännytta 
och statliga behov. Skillnaden mellan social och politisk auktoritet blev där-
för klarare, och moderniseringen tog sig också uttryck i ökad koordination 
mellan ämbetena. Braddick menar alltså att moderniseringen av förvaltning-
en (åtminstone till en viss grad) drevs av legitimeringsbehov.48 

Detta synsätt är säkerligen föranlett av hans utgångspunkt i de 
administrativa praktikerna, som leder honom att söka förklaringen till stats-
bildningen på individnivå. Tanken är inte alls orimlig. För att undersåtarna 
skulle uppfatta förvaltningen som legitim måste den vara förutsägbar och 
rättvis, och därför måste centralmakten disciplinera sina ämbetsmän. Detta 
gjordes främst genom normativa föreskrifter och instruktioner. Därigenom 
utvecklades det normativa regelverket och förvaltningens institutioner sida 
vid sida. Synen på ämbetsmännen i 1600-talets Sverige präglades av en stark 
misstänksamhet mot individerna, och reformerna av den svenska civilför-
valtningen kan i viss utsträckning tolkas som försök att disciplinera kronans 

                                                      
47 Braddick 2000, s 68, s 85ff, s 437. Ett exempel på en politisk innovation i Sverige var 
naturligtvis instiftandet av landshövdingeämbetet. I likhet med Tilly anser Braddick att staten 
förändrades på grund av att man försökte hitta lösningar på konkreta problem. Han urskiljer 
dock fler orsaker till politisk förändring än Tilly, som bara poängterar kriget, vilket approxi-
mativt kan likställas med det som Braddick klassificerar som ny militärteknik. 
48 Braddick 2000, s 68–82, s 435.  
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ämbets- och tjänstemän genom strikta normativa föreskrifter.49 
Längre fram började de engelska stormännen söka nya källor för 

att bygga politiskt inflytande, framför allt i huvudstaden. Om de tidigare 
kunnat kallas för patriarker eller miniatyrkungar blev de nu alltmer ett patri-
ciskt ämbetsmannastånd. Distinktionen mellan deras sociala och deras poli-
tiska makt blev mycket tydligare. De administrativa reformerna byggde på 
solidaritet mellan de lokala ämbetsmännen och lagstiftarna, och skapade 
verktyg att handskas med faktiska problem genom att hänvisa till allmänt 
spridda ideal om ordning, vördnad och plikt.50 

Centraliseringen av civilförvaltningen och inte minst uppbördsvä-
sendet var en av de viktigaste aspekterna av statsbildningen.51 Braddick har 
visat hur uppbörden ställdes under parlamentarisk kontroll, och hur cen-
tralmakten ökade effektiviteten i resursuttaget. Detta ledde till en omvand-
ling av den auktoritet som dessa utverkanden grundade sig på. Braddick 
använder Joseph Schumpeters modell för hur den tidigmoderna staten för-
ändrade basen för sin uppbörd. ”Skattestaten” var inte större enbart för att 
den kontrollerade en större andel av rikets tillgångar, den sysselsatte också 
ett större antal personer som skatteindrivare. Tidigare hade uppbörden 
skötts nästan enbart av lokala ämbetsmän, men efter 1640 ökade antalet 
professionella uppbördsmän, något som skapade motsättningar men samti-
digt också ökade den sociala basen för grupper att delta i statens aktiviteter.52  

De skatter som beslutades av kungen (”prerogative taxes”) ifråga-
sattes hela tiden, både med politiska och legala instrument. Dessa skatter 
uppfattades som mer lukrativa än de bevillningar som parlamentet gick med 
på. Fördelen med de senare var att dessa inte ifrågasattes, när de en gång 
godkänts, utan uppfattades som legala och legitima. De skatter som oftast 
ifrågasattes och obstruerades var de som uppfattades vila alltför tungt på de 
fattiga och vars uppbörd sköttes av professionella ämbetsmän, som saknade 
lokala kontakter och inte var beredda att jämka och göra eftergifter. Upp-
bördsmännen med lokal anknytning kunde anklagas för att vara alltför nitis-

                                                      
49 Jämför Jonsson 2003, s 128ff, s 137. 
50 Braddick 2000, s 135, s 170f. 
51 Göran Rystad poängterar att Karl XI:s reformer efter enväldets införande i Sverige ledde 
till mycket bättre statsfinanser under 1680- och 90-talen. Se Rystad 2003, s 217f. Utan tvekan 
var det så att kronans stärkta kontroll ledde till att inkomster och utgifter kunde balanseras 
bättre, i alla fall så länge kronan hade möjlighet och kraft att upprätthålla en strikt kontroll 
över civilförvaltningen. (Samtidigt bör det påpekas att riket under dessa två decennier upp-
levde en varande fred, vilket också var till godo för statsfinanserna.) Charles Tilly har också 
hävdat att Sverige var den enda europeiska staten som före 1700-talets slut försökte införa 
direktstyre från centralnivå ner till de lägsta nivåerna. Se Tilly 1990, s 25. Tillys påstående har 
även uppmärksammats i Hallenberg 2001, s 15. 
52 Braddick 1996, s 11–17. Mats Hallenberg, som har studerat det som kan ses som den 
svenska motsvarigheten till hur antalet uppbördsmän ökade i England på 1640-talet, det vill 
säga fogdeförvaltningens snabba tillväxt under 1500-talet, anser också att Schumpeter är den 
som bäst formulerat synen på entreprenörskapet som en drivande, dynamisk kraft som kan 
kombinera existerande produktionsmedel på nya sätt och därigenom skapa nya tillgångar. Se 
Hallenberg 2001, s 29f, passim. 
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ka, och därigenom inte ta tillräcklig hänsyn till sina grannar. Sådana anklagel-
ser var mycket effektiva i ett samhälle som höll personlig heder och ära 
högt. Professionella accisuppbördsmän, å andra sidan, var inte mottagliga 
för sådana argument. De var dessutom mindre benägna att göra jämkningar, 
och därför var det mer sannolikt att konfrontationerna där dessa var inblan-
dade skulle gå till handgripligheter.53 

I det engelska systemet var det av stor vikt att ämbetsmännen 
hade en lokal anknytning. I andra länder kunde detta uppfattas som ett pro-
blem, inte minst i Frankrike.54 I England baserades legitimiteten först på att 
lokala stormän, som ej agerade för direkt personlig vinning, beräknade och 
fördelade pålagorna inom samhället. Genom professionaliseringen av äm-
betsmannakåren försökte centralmakten försäkra sig om att skatteflykten 
aktivt motarbetades av uppbördsmännen, även om detta alltså medförde en 
viss politisk kostnad.55 De stater som höll fast vid de gamla strukturerna lade 
grunden för ännu större problem i framtiden. "Staten i Frankrike och Spani-
en blev ett surrogat för en lösning", menar exempelvis V. G. Kiernan.56 
 

Statsbildningen i svensk forskning 
Jan Glete poängterar att det var viktigt för statsmakten att samordna sina 
intressen med de lokala eliternas traditionella auktoritet, för att därigenom 
lättare få tillgång till de lokala resurserna. Skatte-/militärstaten var en sam-
hällelig uppfinning som ökade arbetsdelningen och gav möjligheter till spe-
cialisering, vilket ledde till att samhället förändrades och att riken med syn-
bart små resurser plötsligt kunde bli mäktiga. När staterna blev mer pålitliga 
kunde de också låna pengar billigare och skapa mer komplexa organisatio-
ner. Glete ser makthavarna som sociala entreprenörer, som utvecklade fär-
digheter att sköta mer och mer komplexa organisationer, vilka kunde arbeta 
med en viss grad av autonomi från de traditionella lokala eliterna. Detta 
ledde till ökat internt lugn och fred, vilket förbättrade ekonomin. Därige-

                                                      
53 Braddick 1996, s 87, s 119, s 169ff. Under Karl XI:s envälde avhände sig de svenska stän-
derna stora delar av beskattningsrätten genom att utfästa sig att göra eventualbevillningar, det 
vill säga kontributioner som kungen skulle kunna utkräva vid framtida krigiska konflikter. Se 
Rystad 2003, s 217f. 
54 Jämför Strayers ovan refererade resonemang om de franska ämbetsmännen som flyttades 
runt i riket. Problematiken var uppmärksammad redan i samtiden. Se Jonsson 2003, s 12, där 
Robert R. Hardings resultat om de franska provinsguvernörerna också diskuteras. Deras 
elitstatus på regional nivå blev så stark att både undersåtarnas och deras egen lojalitet till 
kronan försvagades. Omflyttningen av ämbetsmän syftade till att folkets lojalitet skulle tilläg-
nas ämbetet, och inte ämbetsmannen. Problemen i Sverige med att lokala ämbetsmän som 
fogdar och häradshövdingar ”bytte sida” och lierade sig med allmogen och lokalsamhället har 
aktualiserats i Börje Harnesk, ”Något om den lokala självstyrelsens problematik under 1500- 
och 1600-talen” i Individ och struktur i historisk belysning, red. Tom Ericsson och Agneta Guille-
mot, Umeå 1997, s 96. 
55 Braddick 1996, s 175ff. 
56 V.G. Kiernan, State and Society in Europe 1550–1650, Oxford 1980, s 273f. 
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nom ökade statens skatteunderlag, och statsmakten kunde fortsätta att växa. 
Expansionen av statsmakten var också avhängig av att man lyckades skapa 
män vars sociala ställning var avhängig deras lojalitet till organisationen. 
Byråkratin gav makt genom en position i organisationen, ej genom indivi-
dens plats i den socioekonomiska strukturen. Det gällde alltså för statsmak-
ten att bryta den traditionella förbindelsen mellan vapenmakt, tvångsmakt 
och lokala hierarkier. Perioden 1560–1660 var enligt Glete en kritisk former-
ingsperiod där staten gick från att vara en arena för ett samlande av politiska 
intressen till ett centrum för en stor och komplex fiskal och militär organisa-
tion.57 

Glete vill använda ett annat perspektiv än exempelvis Weber eller 
Tilly och ser statsbildningen som resultatet av ett framgångsrikt samlande av 
politisk makt eller av köpslående mellan härskare och befolkning, där mot-
stridiga intressen kan göra kompromisser som skapar en bas för centralise-
ring av resurser och växande organisatoriska strukturer.58 Han anser att det 
svenska imperiebygget på 1600-talet måste ses i förhållande till Gustav Va-
sas reformer av den inrikes förvaltningen under föregående sekel, det vill 
säga utbyggnaden av fogdeväsendet. I det medeltida Sverige disponerade 
aristokratin stora delar av statens inkomster, och kunde därigenom använda 
dessa medel för att stärka sina egna intressen. Å andra sidan medförde den 
svenska allmogens relativt starka ställning (jämfört med andra samtida riken) 
och de lokala eliternas relativa svaghet att den svenska statsmakten senare 
lätt kunde börja utvinna större resurser från lokalsamhället. Domaren, fog-
den och kyrkoherden var på många håll i Sverige den enda elit som fanns. 
Under 1600-talet blev de svenska adelsmännen allt mer beroende av in-
komster från statlig tjänst. På några generationer förvandlades adeln från 
lokala potentater till statstjänare, vars intressen var investerade i krig och 
erövringar i kronans regi. Denna utveckling underlättades av Sveriges ”gene-
rella efterblivenhet” och frånvaron av ett starkt feodalsystem. Glete anser att 
en stark centralbyråkrati inte är ett måste för en stark stat, utan att det vikti-
gaste är en god integrering av intressena hos härskaren och olika samhälls-
grupper. Främst elitgruppernas deltagande i statsbildningen förenklade 
statsbildningsprocessen.59 Jens Lerbom har en något annorlunda syn på 
eliternas roll. På Gotland fick de lokala stormännen, främst tingsdomarna, 
en mindre roll i och med byråkratiseringen. När förvaltningen formaliserades 
började större delar av befolkningen kommunicera med överheten.60 
 
Mats Hallenberg har ingående studerat utvecklingen av det svenska fogdevä-
sendet under 1500-talet, alltså den period som Glete menar vara avgörande 
                                                      
57 Jan Glete, Navies and nations. Warships, Navies and State Building in Europe and America, 1500–
1860, Stockholm 1993, s 9ff; Glete 2002, s 3ff, s 15, s 27. 
58 Glete 2002, s 53. 
59 Glete 2002, s 175, s 182, s 191ff, s 199, s 210ff. 
60 Jens Lerbom, Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 
1500–1700, Lund 2003, s 120f. 
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för rikets utveckling under 1600-talet, och Hallenberg undersöker ett flertal 
av de punkter som Glete aktualiserar. Den svenska adeln trängdes undan ur 
förvaltningen genom att de ofrälse fogdarna blev allt flera. Därför kämpade 
den svenska adeln för att ta sig in i statsförvaltningen, till skillnad från 
många andra länder där furstarna tvärtom fick kämpa för att införliva adeln i 
statsapparaten. När 1600-talets reformer av förvaltningen skedde, bland 
annat med införandet av landshövdingeämbetet, fanns redan ett fungerande 
system, och det var centralmaktens kontroll över fogdeväsendet som hade 
brustit, inte lokalförvaltningen i sig.61 

Hallenberg menar att staten vad gäller 1500-talet måste studeras 
utifrån vad den verkligen gjorde, och inte utifrån en på förhand gjord defini-
tion. Han avgränsar staten som den organisation som leddes av kungen, och 
menar att denna organisation hade vissa huvudsakliga beståndsdelar: organi-
sation, våldsmakt, territorium och legitimitet. Detta är också den definition 
av staten som jag kommer att använda i denna avhandling. Hallenberg ser 
staten som en självständig aktör, oberoende av överklassens intressen. Han 
anser att 1500-talets svenska förvaltning var alltför rudimentär för att jämfö-
ras med Max Webers idealtyper för den byråkratiska förvaltningen, men 
använder ändå dessa idealtyper för att rikta blicken mot specifika element 
inom förvaltningsapparaten. Hallenberg använder dessutom Tillys begrepp 
”kapital” och ”tvångsmakt” för att med denna tolkningsram underlätta in-
ternationell komparation. Enligt Hallenberg såg centralmaktens (kungens) 
strävanden ut på följande sätt: det gällde att få undersåtarna att uppfatta 
fogdarna som legitima maktutövare, för att därigenom uppnå ökad politisk 
kontroll över territoriet. Därigenom kunde resurser utvinnas, och inte minst 
kunde resurserna kartläggas och systematiseras. När dessa uppgifter inhäm-
tats kunde kronan aktivt verka för att kontrollera och utveckla de ekono-
miska resurserna. Fogdarna blev sällan populära i lokalsamhället. Deras 
auktoritet vilade ytterst på en militär styrkeposition, och ”att kunna skräm-
ma undersåtarna till lydnad var en egenskap som statsmakten torde ha upp-
skattat” hos fogdarna. Samtidigt gav kronan vid speciella tillfällen underså-
tarna möjlighet att klaga på fogdarna, och då strömmade beskyllningarna in. 
Möjligheten att klaga var ett sätt att kanalisera undersåtarnas missnöje med 
förvaltningen, och samtidigt en viktig informationskanal för kronan om hur 
dess ämbetsmän skötte sig ute i landsorten.62 Hallenbergs resultat är oum-
bärliga för förståelsen av utvecklingen av den svenska förvaltningen under 
1600-talet. 
 
Andra forskare har studerat den svenska statens maktsträvanden från annor-
lunda utgångspunkter. Jan Lindegren och Sven A. Nilsson är överens om att 
den svenska stormaktstida regimen bör ses som en militärstat. Det var de 
militära behoven som styrde kronans handlingar. Kronan utnyttjade sitt 

                                                      
61 Hallenberg 2001, s 89f. 
62 Hallenberg 2001, s 24ff, s 167, s 189ff, s 353, s 378, s 394 (citat s 394). 
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vålds- och maktmedelsmonopol för att tillskansa sig det som den ansåg sig 
behöva, utan att ta några speciella hänsyn till allmogens önskemål eller ens 
dess förmåga att avvara dessa resurser. De militära behoven avgjorde hur 
statsapparaten såg ut och hur resurserna fördelades. Lindegren vill poängte-
ra fyra särdrag för det svenska tidigmoderna statsbygget: resurserna skapa-
des primärt utifrån en agrar produktion, resurserna centraliserades och kon-
centrerades, staten var i ständig konflikt med andra stater, och den svenska 
ekonomin höll vart efter på att integreras allt mer i den europeiska. Nilsson 
har också inskärpt de militära behovens primat, men samtidigt låtit påskina 
att den svenska bondebefolkningen ändå hade stora politiska friheter jäm-
fört med andra samtida stater.63 Militärstatsperspektivet är inte oförenligt 
med exempelvis Hallenbergs beskrivning av statens maktsträvanden, men är 
mer ensidigt. 
 
Harald Gustafsson är överens med Tilly om att staten är att se som en kon-
sekvens av lösningar på mer eller mindre akuta problem, men vill ta in fler 
variabler i kalkylen.64 Gustafssons definition av såväl stat som statsbildning 
kan sammanfattas med dessa ord: en institution som auktoritativt fördelar 
värden inom ett allt mer avgränsat territorium med ett tilltagande våldsmo-
nopol. Alltså är staten stadd i ständig förändring, och ökar hela tiden sitt 
inflytande och sin kontroll.65 

Gustafsson talar om tre organisatoriska principer för makten i 
samhället: den stora makten (centralmakten), den lilla makten (regiona-
la/lokala beroende- och maktförhållanden, till exempel adelsmän och andra 
lokala potentater) och den lokala gemenskapen (det vill säga de vanliga un-
dersåtarnas olika möjligheter att ställa krav och organisera sig.) Mellan dessa 
tre nivåer går tre "rör" eller kommunikationskanaler (från den stora makten 
till den lokala gemenskapen, från den lokala gemenskapen till den lilla mak-
ten och från den lilla makten till den stora makten), som från ena hållet fylls 
av krav från "avsändaren" och från det andra av motprestationer, oftast i 
form av omfördelning av resurser, från "mottagaren". Dessa rör består i 
sinnevärlden av de olika mellannivåer som uppstår för att behandla de olika 
kraven och befallningarna: rättsväsendet, administrativa myndigheter och 
politiska arenor på olika plan.66 Det som enligt Gustafsson bör studeras för 
att främja vår kunskap om statsbildningsprocessen är framför allt de politis-
ka arenor som var öppna för de olika samhällsskikten och de olika politiska 
                                                      
63 S. A. Nilsson 1990; Lindegren 1980. 
64 Gustafsson 1991, s 194f. 
65 Harald Gustafsson, ”Vad var staten? Den tidigmoderna svenska staten: sex synpunkter och 
en modell” i Historisk tidskrift 1994:2, s 211. 
66 Gustafssons skiss påminner i mycket om David Eastons modell för politiska system, som 
lanserades 1965 för att förklara dynamiken i olika politiska processer. Enligt Easton utsätts 
det politiska systemet för krav och tillförs resurser (”inputs”), som behandlas inom systemet 
och leder till beslut och handlingar (”outputs”). Dessa ”outputs” leder i sin tur till nya ”in-
puts”, i interaktion med det omgivande samhället. Se David Easton, A Framework for Political 
Analysis, Englewood Cliffs, N.J. 1965, s 112, passim. 
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kulturer som uppstod på dessa arenor. Därigenom kan själva statsbildningen 
studeras så som den skedde i praktiken, utifrån de tre principer som Gus-
tafsson anser vara statens grundläggande funktioner: den politiska makten, 
en socioekonomisk dominans och samhällets behov av ordning, såväl yttre 
som inre.67 

Gustafsson har skapat en i mitt tycke god modell av statsbildning-
ens olika strukturer och processer. Aktörerna i statsbildningsprocessen ”slet 
med ofullständiga förstadier till den perfekta staten. De arbetade utifrån sin 
uppfattning om hur politiska enheter konstituerades och satt ihop, och deras 
handlanden skapade i sin tur nya ramar för handlande.”68 Thomas Ertman 
har också låtit påskina att härskarna i de stater som utsattes för senare geo-
politiskt tryck kunde härma föregångarna och välja de administrativa meto-
der som visat sig fungera bäst (det vill säga att skapa en byråkratisk förvalt-
ning, enligt Ertman). Dessutom kan de administrativa reformer (vilka främst 
tog sig formen av instiftandet av de fem höga kollegierna och landshövding-
eämbetet i regeringsformen 1634) som i Sverige genomdrevs av framför allt 
Axel Oxenstierna ses som normativa föreskrifter om hur statsbildningen 
skulle gestalta sig i framtiden, och konstituerade i sig mycket detaljerade 
planer om hur processen skulle genomföras. Därjämte är Gustafssons ac-
centuering av processen relevant, eftersom aktörernas ”intentioner spelar stor 
roll för hur staterna ’blir till’, men samtidigt blir summan av de intentionella 
handlingarna aldrig fullt överblickbar för den enskilde.”69 

Trots att jag i likhet med Spruyt, Glete och Hallenberg vill tillskri-
va aktörerna en hög grad av målmedvetenhet väljer jag ändå att kalla den 
generella processen för statsbildning snarare än statsbygge, eftersom det 
senare har en något för mekanisk klang i mina öron. Processen var målmed-
veten och baserades på (i sin kontext) rationella överväganden, men staten 
var ändå, som Gustafsson påpekat, något som bildades i en pågående pro-
cess snarare än att den byggdes med bestämda enheter till en färdig skapelse. 
Jag anser att epitetet statsbildning kan användas även på en process som 
drevs framåt av rationella aktörer. Gustafsson anser också att ”statsbild-
ning” är den lämpligaste översättningen av alla de tre engelska begreppen 
”statebuilding”, ”state formation” och ”state making”.70 
 

                                                      
67 Gustafsson 1994, s 215–224. Tord Theland har också använt Gustafssons modell i sin 
undersökning av Härnösands län 1645–54 och dess landshövding Hans Strijk. Se Tord The-
land, ”Från Trondheims län till Härnösands hövdingadöme. Den svenska centralmaktens 
integration av Jämtland efter freden i Brömsebro 1645” i Mellan makten och menigheten: ämbets-
män i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk och Marja Taussi Sjöberg, Stockholm 2001, s 
73ff. 
68 Harald Gustafsson, Gamla riken, nya stater: Statsbildning, politisk kultur och identitet under Kal-
marunionens upplösningsskede, 1512–1541, Stockholm 2000, s 30. 
69 Gustafsson 2000, s 30. 
70 Gustafsson 1991, s 194. 
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Syfte 
Syftet med denna avhandling är att studera de norrländska landshövdingarna 
och norrlandslänen mellan åren 1634 och 1769, för att utifrån deras ämbets-
utövning och länsstyrelsens uppbyggnad och funktion belysa deras roll i 
statsbildningsprocessen. Detta har tidigare forskning, trots landshövdingens 
centrala position i förvaltningsapparaten i det stormakts- och frihetstida 
Sverige, inte problematiserat i någon större omfattning. 

Övergången från 1500-talets fogdeförvaltning till stormaktstidens 
regionalförvaltning var ett viktigt led i moderniseringen av den svenska 
statsapparaten.71 Föreliggande undersökning ska studera de statliga ämbets-
män som sattes att övervaka fogdarna. För att undersöka statsbildningen är 
landshövdingens mittemellanperspektiv en underutnyttjad utgångspunkt. Ett 
studium av den administrativa apparaten och dess aktörer utifrån denna 
synvinkel kan generera nya insikter om den svenska förvaltningen och sam-
hället under 1600- och 1700-talen. Enligt Harald Gustafsson kan fyra nivåer 
urskiljas i förvaltningshistorien: det normativa perspektivet, administrativ 
praxis, vilka resultat förvaltningsprocessen fick, samt frågor om vissa grup-
pers inflytande eller sociala förändringar.72 Föreliggande avhandling syftar till 
att belysa landshövdingeämbetet på alla dessa fyra nivåer. Undersökningens 
generella spörsmål rör sig därför kring hur reglementet såg ut, hur ämbets-
utövningen fungerade på olika administrativa nivåer och arenor, vilka pro-
blem som uppstod, hur ämbetet uppfattades av undersåtarna och utövarna 
själva, vilka som blev landshövdingar, och hur införandet av ämbetet påver-
kade förvaltningsprocessen i praktiken. 

Instiftandet av ett nytt ämbete är med Braddicks terminologi ett 
typfall av en politisk innovation – en del av statsbildningen som syftade till 
att uppnå ett specifikt mål via legitima vägar, i detta fall att öka statsmaktens 
auktoritetssfär. Införandet av ämbetet både implicerar och förorsakar flera 
andra förändringar och strävanden: ökade kontrollambitioner från central-
maktens sida, nya civiladministrativa institutioner, skiftande auktoritetsför-
hållanden och nya legitimitetsbehov. Dessutom förändrades sociala och 
ekonomiska förhållanden i de berörda samhällsklasserna (främst genom 
nyadlingarna som krävdes för att tillgodose centralmaktens behov av nya 
ämbetsmän), nya interaktionskanaler och -mönster skapades mellan överhe-
ten och undersåtarna, och många problem och dysfunktioner uppstod på 
grund av förändringarna. Under den långa tidsperiod studien omfattar upp-
levde både landsändan och inte minst riket som helhet många skiftande 
situationer, såväl inrikes- som utrikespolitiskt, och därtill också pågående 
sociala förändringar.  
 

                                                      
71 Fogdarnas roll i denna del av statsbildningen har studerats av Mats Hallenberg. 
72 Gustafsson 2004, s 301. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Som teoretisk grundval för avhandlingen ligger, utöver det statsbildnings-
perspektiv som diskuterats ovan, främst Max Webers teser om anatomin 
hos den moderna byråkratiska förvaltningen. Vikten av att fästa speciellt intresse 
vid byråkratin baseras på många forskares åsikt att den inre förvaltningen 
var en av de viktigaste faktorerna för en stats förmåga att hävda sig i den 
internationella konkurrensen. 

Webers karakteristika för den moderna, rationella byråkratin ser ut 
som följer: Organisationen har fasta kompetensområden, som är reglerade ge-
nom lagar eller förvaltningsreglementen, vilket innebär att aktiviteterna inom 
strukturen är fördelade som officiella plikter, att befallningsmakten som är 
redskapet för dessa plikters genomförande är likaledes fast fördelad, och att 
personer med generellt fastställda kvalifikationer har anställts för att utföra 
de givna plikterna. Organisationen är baserad på en princip om tjänstehierarki 
och instansordning, där de lägre myndigheterna kontrolleras av de högre. Äm-
betsutövningen baserar sig på skrivna dokument, som bevaras av en stab tjäns-
temän och skrivare på en ”byrå”, som är centrum för ämbetsutövningen och 
är åtskild från ämbetsmannens privata bostad. Den specialiserade ämbetsut-
övningen förutsätter vanligtvis en grundlig specialutbildning, och när ämbetet 
är färdigutvecklat tar det ämbetsmannens hela arbetstid i anspråk, till skillnad 
från tidigare, då det vanligen skötts som en bisyssla. Ämbetsutövningen 
följer generella regler, som kan läras och är mer eller mindre uttömmande. 
Härigenom får ämbetsmannen specialkunskaper i specifika ämnesområden, till 
exempel juridik.73 

Hallenberg påpekar att Webers kriterier är konstruerade som ide-
almodeller, vilket gör att de kan vara problematiska att använda i ett histo-
riskt sammanhang. Hallenberg säger sig i sin undersökning av fogdarna inte 
använda Webers modell, just på grund av dess monolitiska utformning, men 
vill samtidigt lägga speciell vikt vid företeelser som passar in i den eller som 
kan ses som anomalier, för att därigenom karakterisera den svenska 1500-
talsförvaltningen.74 Hans användning av Weber är alltså heuristisk. På sam-
ma sätt använder jag också Webers idealmodeller. 

Tilly och Ertman har förenat det synkrona sociologiska modell-
byggandet med ett diakront perspektiv, och har därigenom kunnat fördjupa 
förståelsen av de historiska processerna. De sociologiska modellerna kan 
vara mycket användbara, inte minst för att öppna forskarens ögon för speci-
fika förhållanden och strukturer som kan vara av stor relevans men som 
annars riskerar att förbises. För även om man som historiker först och 
främst är intresserad av hur saker och ting förändrats över en längre tid, är 
                                                      
73 Max Weber, Ekonomi och samhälle: Förståendesociologins grunder. 3: Politisk sociologi, Lund 1987, s 
58–65. Michael Mann anser också att Weber är den som bäst har lyckats kontrollera samhäl-
lets komplexitet genom sina idealmodeller. Se Mann 1986a, s 4. 
74 Hallenberg 2001, s 28f. Hallenberg poängterar det att det är nödvändigt med en viss försik-
tighet när sociologiska teorier ska användas i historieforskningen, då sådana modeller ofta 
inte är utformade för ett diakront perspektiv. 
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alltid de enstaka skeenden man studerar knutna till en given tid och plats, en 
synkront konstituerad situation om man så vill. Det diakrona uppstår i 
komparationen mellan ett antal synkrona ögonblicksbilder, så de två per-
spektiven är beroende av varandra. 

Innebörden och användningen av begrepp som legitimitet, makt 
och auktoritet är inte självklar och problemfri. Flera forskare har kritiserat 
Webers definition av legitimitet (att de underlydande anser maktutövningen 
vara rättfärdig) för att vara alltför enkel. Enligt Braddick uppstår legitimitet 
när en handling kan rättfärdigas av sådana hedersord som omfattas av de 
rådande idealen.75 Börje Harnesk påpekar också att Weber inte har fått stå 
oemotsagd. Från David Beetham har Harnesk hämtat uppfattningen att det 
främst är undersåtarnas ”offentliga demonstrationer av samtycke” (exem-
pelvis avläggandet av trohetseder) som ger makten ”en symbolisk och mora-
lisk kraft” som gör den legitim.76  
 

Källor och metod samt avgränsningar 
De teoretiska utgångspunkterna har föranlett mig att täcka det långa tidsin-
tervallet 1634–1769. Den tidigmoderna epoken var en formativ period för 
det svenska samhället och många andra stater på den europeiska kontinen-
ten, som befann sig i olika stadier av statsbildningsprocessen. Studiet av 
denna process kräver komparation över längre tidsperioder för att tydligt 
kunna skönja sådant som förändringar i statens maktanspråk, den praktiska 
maktutövningen och förhållandet mellan överhet och undersåtar. Ty även 
om det går förhållandevis snabbt att skriva en ny författning eller ämbets-
mannainstruktion tar det mycket längre tid innan dylika reformer får ge-
nomslag i administrativ praxis och både ämbetsmännen och undersåtarna 
anpassat sig till den föreskrivna ordningen. Växelspelet mellan normativa 
föreskrifter och deras tillämpning i verkligheten är intressant att följa, och 
säger mycket om vilka förhoppningar och möjligheter överheten hade att 
omsätta sina maktanspråk i praktiken. Undersökningens startår 1634 är givet 
eftersom landshövdingeämbetet instiftades i regeringsformen detta år. Slut-
året 1769 motiveras av att frihetstiden då närmade sig sitt slut, och att det 
skedde ombyten på landshövdingeposterna i både Västernorrland och Väs-
terbotten detta år. 

Avhandlingens geografiska avgränsningar omfattar de län som 
fanns i Norrland under perioden 1634–1769. Detta motiveras av att norr-
landslänen sedan lång tid hade en speciell administrativ kultur, där exempel-
vis landstinget mycket längre än i andra landsändar spelade en viktig roll 
inom civilförvaltningen. Norrlandslänen saknade dessutom i stor utsträck-
ning traditionella lokala eliter i form av adliga släkter. Den lokala eliten be-

                                                      
75 Braddick 2000, s 68–82. 
76 Börje Harnesk, ”Inledning” i Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, legitimitet och inflytande 
i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk, Umeå 2003, s 10ff (citat s 13). 
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stod främst av fogdar, prästerskap och underlagmän77, och undersökningen 
kan säga mycket om hur statsbildningen fungerade i perifera landskap, och i 
vilken grad förvaltningen präglades av kontrollsträvanden eller interaktion 
med undersåtarna. Dessa särdrag indikerar också ett behov av studier av 
landshövdingens verksamhet i andra, mer adelsdominerade landsändar. 

Det långa tidsintervallet aktualiserar vissa metodologiska spörsmål. 
Då den diakrona komparationen är av största vikt och undersökningen sam-
tidigt syftar till att spänna över en lång tidsperiod har, vad gäller huvuddelen 
av bearbetningen av avhandlingens empiriska underlag, kvantitativa metoder 
valts. Det finns ingen praktisk möjlighet att över en 130-årsperiod genomfö-
ra ett – för att uppnå representativitet – tillräckligt antal fördjupade kvalita-
tiva undersökningar. Mina teoretiska utgångspunkter om statsbildningspro-
cessen och byråkratiseringen av förvaltningen har operationaliserats på föl-
jande sätt. 

Tre delundersökningar i avhandlingen har gjorts med en kvantita-
tiv metod. De gäller de ärenden som föredrogs vid landstingen i de norr-
ländska landskapen (1615–1760), landshövdingarnas skrivelser till Kungl. 
Maj:t (1634–1770) samt de ärenden som inkom och avgick från landskansli-
et under fyra år på 1600- och 1700-talen (1685, 1689, 1716 och 1735). Var 
och en av dessa tre delundersökningar omfattar flera tusen ärenden, och 
därför har en kvantitativ metod varit det enda möjliga angreppssättet. Skri-
velserna och ärendena har kategoriserats utifrån ärendetyp, avsända-
re/initiativtagare och typ av resolution från landshövdingens sida med mera. 
Detta utgör grunden för den önskade diakrona komparationen. Tydliga 
utvecklingslinjer kan skönjas både för förvaltningen i sig och vad gäller un-
dersåtarnas interaktion med överheten. Analysen hamnar förvisso ofta på ett 
generellt plan, där presumtivt mycket intressanta enskildheter lätt drunknar i 
den stora ärendemängden. Denna begränsning har jag försökt avhjälpa ge-
nom att komplettera den kvantitativa analysen med delundersökningar av 
kvalitativ natur: debatten i rikets högsta kretsar om införandet av landshöv-
dingeämbetet har studerats bland annat utifrån adelns riksdagsprotokoll och 
riksrådets protokoll; utifrån landshövdingarnas personliga korrespondenser 

                                                      
77 Att underlagmännen i Norrland hade en stark ställning syns inte minst i deras korrespon-
dens med deras överordnade, lagmannen – som under första hälften av 1600-talet var riks-
kanslern Axel Oxenstierna, en av rikets mäktigaste män. Han fungerade som patron för 
underlagmännen, som därigenom hade en kanal till centralmakten som få andra i landsändan 
hade. Exempelvis bad underlagmannen Lars Larsson Nerbelius hos Axel Oxenstierna om 
hjälp till sin moder, som var änka efter före detta underlagmannen Lars Kjellbjörnsson, 
kanslerns tidigare förtroendeman. Se Lars Larsson Nerbelius till Axel Oxenstierna, odaterat 
(troligen omkring 1650), Oxenstiernska samlingen, Handlingar om lagskipningen i Norrland 
(E 797), RA. I Västerbotten bildade släkten Grubb en formlig lagläsardynasti, där tre genera-
tioners män upprätthöll lagläsarämbetet i närmare ett sekel. Mellan åren 1611 och 1698 var i 
tur och ordning Jacob Andersson Grubb, Jacob Jacobsson Grubb och Lars Jacobsson Grubb 
underlagmän i Västerbotten. Se Sven Ingemar Olofsson, ”Samhälle och ekonomi i övre 
Norrland under stormaktstiden” i Övre Norrlands historia, del III: tiden 1638–1772, red. Gunnar 
Westin, Umeå 1974, s 116 (citerad som Olofsson 1974a). 
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studeras deras egna uppfattningar om ämbetet, och vidare har jag undersökt 
de tillfällen då de norrländska landshövdingarna blev utsatta för närmare 
granskning av sina uppdragsgivare genom rannsakande kommissioner som 
sändes ut av Kungl. Maj:t sedan klagomål mot landshövdingarna anförts 
från allmoge, tjänstemän eller andra. 

Olika slags material har valts för att beskriva alla relevanta per-
spektiv på landshövdingarna och länsförvaltningen, det vill säga förhållandet 
såväl till uppdragsgivaren (Kungl. Maj:t) som gentemot undersåtarna och 
även till övriga delar av förvaltningen. Det bör också påpekas att mina un-
dersökningar har en slagsida mot södra delen av Norrland, det vill säga det 
gamla Västernorrlands län med främst Gävle som residensstad. Detta beror 
på att Västerbottens länsstyrelses material för den aktuella perioden är näst-
intill obefintligt på grund av de bränder som härjade residensstaden Umeå 
vid ett flertal tillfällen under 1700- och 1800-talen. Denna brist har i viss 
mån kunnat kompenseras genom användning av västerbottniskt material 
som samlats vid myndigheter och arkiv i huvudstaden, men bilden av Väs-
terbotten är ändå mindre fullständig än den av Västernorrland. 

Källmaterialet för alla delundersökningar är nästintill uteslutande 
producerat av centralmaktens representanter i landsorten (det vill säga 
landshövdingarna och deras underlydande tjänstemän), samt centrala myn-
digheter och ämbetsmän vid dessa. Detta faktum föranleder mig att vara 
observant på hur till exempel undersåtarnas situation och handlande be-
skrivs i materialet. Det är ändå inte något allvarligt problem, då jag främst 
intresserar mig för landshövdingarnas och länsstyrelsens aktiviteter.78 Den 
bild av undersåtarna som uttrycks i länsstyrelsens material kan antas vara 
den bild utifrån vilken landshövdingarna agerade och interagerade med un-
dersåtarna. Eftersom jag undersöker landshövdingarnas handlingsmönster är 
just denna bild högst relevant att studera – det som alltså kan kallas för 
landshövdingens mittemellanperspektiv (i motsats till centralmaktens ovani-
frånperspektiv och allmogens underifrånperspektiv). Specifika källkritiska 
problem för de olika kategorier av källor som delundersökningarna baserats 
på diskuteras i anslutning till respektive undersökning. 
 

Avhandlingens disposition och delundersökningarnas re-
levans 
Ansatsen för varje delundersökning är att belysa en specifik aspekt av de 
norrländska landshövdingarna och deras ämbetsutövning, för att öka våra 
kunskaper om statsbildningsprocessen i det tidigmoderna Sverige och även 

                                                      
78 Gustaf Utterström påpekar att landshövdingarnas ämbetsberättelser under 1700- och 1800-
talen var av mycket varierande kvalitet och ofta av ”propagandistisk eller apologetisk karak-
tär”, och att de därför enskilt måste utsättas för källkritisk granskning. Se Gustaf Utterström, 
”Landshövdingarnas berättelser om länens tillstånd under 1700- och 1800-talen” i Meddelan-
den från Svenska Riksarkivet 1953, s 91. 
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de konkreta förhållandena för landsändan i stort under den aktuella perio-
den. Tillsammans tecknar delundersökningarna en bild av hur den svenska 
statsmaktens inre förvaltning växte fram och utvecklades under stormakts- 
och frihetstid. Parallellt skiner de skiftande samhälleliga förhållandena tydligt 
igenom. 
 
Den första delundersökningen (avhandlingens kapitel 2) handlar om den 
inre förvaltningens utveckling, de normativa föreskrifter som landshövding-
ens och länsstyrelsens aktiviteter baserades på, den geografiska organisatio-
nen av norrlandslänen samt de individer som utövade landshövdingeämbe-
tet i norrlandslänen under den aktuella perioden. Omdaningen av den inre 
förvaltningen var ett centralt inslag i de statsbildningsprocesser som pågick 
under den tidigmoderna perioden, och ett studium av förstadierna till 1600-
talets länsstyrelse kan påvisa hur viktiga aspekter av denna process tedde sig 
i Sverige. Dessutom görs en komparation med hur regionalförvaltningen såg 
ut i några andra europeiska stater under den aktuella perioden. Undersök-
ningen av landshövdingarna och deras sociala bakgrund och karriärvägar 
visar på särdragen i den socioekonomiska, och till viss del också politiska, 
omformning av samhället som centralmaktens utbyggnad medförde. Det 
svenska adelsståndet växte snabbt genom regelbundna tillskott av nyadlade 
ämbetsmän. Denna rikets högsta klass förändrades snabbt inifrån, och vissa 
landshövdingar kom ur aristokratin medan andra var låg- eller nyadlade. 
Dessa sociala skillnader kan ha föranlett varierande uppfattningar om ämbe-
tet, och påverkade kanske också ämbetsutövningen i praktiken.79 I den mån 
förvaltningen byråkratiserades framgår denna process kanske bäst i det 
normativa materialet samt i avlöningsformer och dylikt som rörde ämbets-
männens arbetssituation. 

Avhandlingens andra delundersökning (kapitel 3) anknyter i viss 
mån till förändringarna inom adelsståndet. I detta kapitel studeras nämligen 
uppfattningarna om landshövdingeämbetet bland de personer (rikskanslern, 
riksrådet, adeln på riddarhuset) som var inblandade i de administrativa re-
formerna samt landshövdingarna själva (utifrån både offentligt material och 
deras personliga korrespondenser). I en nyligen etablerad förvaltning kan 
ämbetsmännens personliga uppfattningar om ämbetsutövningen påverka 
deras handlingsmönster i högre grad än i en sedan länge etablerad och stabil 
organisation. Hindles resonemang om statsbildningen som en fråga om 
social dynamik orsakad av lokaliseringen av statlig makt, och Braddicks teser 
om att moderniseringen av förvaltningen i stor utsträckning drevs av legiti-
meringssträvanden, motiverar detta kapitels utgångspunkter. Tidigare forsk-
ning har visat att den tidigmoderna förvaltningen, inte minst i Sverige, präg-
lades av en stark misstänksamhet mot ämbets- och tjänstemännen.80 
                                                      
79 Jämför Jonsson 2003, s 135ff. 
80 Jämför Jonsson 2003, s 137. Elisabeth Reuterswärd har visat att de kungörelser som avsän-
des från Kungl. Maj:t och landshövdingen och lästes upp från predikstolarna runt om i rikets 
kyrkor under 1700-talet framställde kungen som god, ädel och beskyddande, medan hans 
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Kapitel 4 undersöker landshövdingens inträde på en arena som 
sedan äldre tider hade fungerat som ett organ för regionalt självstyre, nämli-
gen landstinget. På landstinget mötte landshövdingen allmogens represen-
tanter för att förhandla med dem, men även för att inhämta uppgifter om 
förhållandena ute i landet. På grund av de norra landsändarnas glesa bebyg-
gelse och stora avstånd levde landstinget i de norrländska landskapen kvar 
mycket längre än i andra landsändar, som en nödvändig administrativ ano-
mali. Förhandlingarna på landstinget påvisar flera intressanta aspekter av 
interaktionen mellan centralmaktens företrädare (det vill säga landshövding-
en, och i vissa fall fogden och/eller häradshövdingen) och den norrländska 
allmogen. Att allmogen upplevde sig ha inflytande på statsmaktens föreha-
vanden var en central del i maktlegitimeringen, och som Braddick påpekar 
var det mycket svårare för allmogen att ifrågasätta skatter och pålagor som 
beslutats med parlamentariskt inflytande. Om man vill se maktlegitimering-
en som en central faktor i statsbildningsprocessen är interaktionen mellan 
överhet och undersåtar av kritisk betydelse. Detta kapitel kan förhoppnings-
vis belysa några av aspekterna av interaktionen i de norrländska länen under 
1600- och 1700-talen. Landstingen i norrlandslänen har inte tidigare varit 
föremål för någon systematisk studie.81 

Kapitel 5 fokuserar på landshövdingens vardagliga ämbetsutöv-
ning utifrån aktiviteterna vid landskansliet under ett antal utvalda år, det vill 
säga hur landshövdingens rutinmässiga arbete såg ut. Såväl avsändare av 
inkommande ärenden som adressater av utgående spörsmål undersöks, tilli-
ka med vilka typer av ärenden som insändes och avgick från landskansliet. 
Allmogens suppliker var en viktig beståndsdel av denna kommunikation, 
men landshövdingen hade regelbunden kontakt med alla delar av rikets för-
valtning under de skiftande perioder av krig och fred som landet genomlev-
de. Länsstyrelsen blev alltmer ett nav i förvaltningsapparatens hjul. Lands-
hövdingens ämbetsutövning färgades starkt av de generella förhållanden 
som riket och landsändan befann sig i. Som framgått av det presenterade 
forskningsläget var etableringen av en rationell förvaltning av största bety-
delse för att skapa förutsägbarhet inom administrationen, något som kom 
både överhet och undersåtar till godo. Dessutom innebar ett fastare etable-
rande av förvaltningen både besparingar i, och ökningar av, statens maktre-
surser. 

Kapitel 6 handlar om vad som hände när uppdragsgivaren (cen-
tralmakten) eller undersåtarna upplevde ett tillräckligt stort missnöje med 
landshövdingen för att försöka göra någonting åt saken. De rannsakande 
kommissioner som utsändes mot norrländska landshövdingar studeras här. 
Disciplineringen av ämbets- och tjänstemännen var en kritisk fråga för för-
valtningens funktionalitet. Inte bara kunde undersåtarna uppfatta överheten 

                                                                                                                        
representanter på lokal nivå (inte minst fogdarna) framställdes som opålitliga och benägna att 
bedra både kronan och undersåtarna. Se Reuterswärd 2001, s 293. 
81 Vilket också påpekas i Asker 2004, s 93ff. 
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som illegitim och egennyttig om ämbetsmännen misskötte sig, förvaltning-
ens effektivitet kunde också bli allvarligt försvagad om till exempel lands-
hövdingen och fogdarna misskötte uppbörden eller utskrivningarna eller 
använde offentliga medel till privata behov. Förvaltningen och ämbetsmän-
nen måste uppfattas som legitima för att fungera optimalt, något som inte 
var möjligt om centralmaktens representanter misstänktes för fusk eller var 
uppenbart egennyttiga i ämbetsutövningen. 
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KAPITEL 2: LÄNSVÄSENDET, LÄNSSTYREL-
SEN, DE NORRLÄNDSKA LÄNEN OCH 

LANDSHÖVDINGARNA 

Äldre forskning om de svenska landshövdingarna och länsstyrelserna har 
främst utgått från de normativa källorna. Den som mest ingående studerat 
det normativa materialet, det vill säga de landshövdingeinstruktioner som 
styrde landshövdingens och länsstyrelsens ämbetsutövning, är Olof Sörn-
dal.82 Hans genomgång är noggrann, men hans beskrivning blir lidande av 
sin brist på anknytning till förvaltningens arbete i praktiken. Hans tyngd-
punkt ligger på 1800-talet och det tidiga 1900-talet, och därför behandlas 
inte 1600- och 1700-talen speciellt ingående. Dessutom saknas det en djupa-
re problematisering av utvecklingen av de normativa maktmedlen. Sörndals 
beskrivning är linjär och tar inte hänsyn till alternativa vägar för förvaltning-
ens utveckling. Hans resultat kan inte förbises i en studie av de svenska 
länsstyrelserna, men ska här kompletteras med nyare forskning och en för-
nyad genomgång av det normativa materialet.83 

Inom svensk forskning har Björn Asker gjort den största ansatsen 
att sammankoppla länsstyrelsens konstruktion i teorin med dess arbete i 
praktiken. Han undersöker landshövdingeämbetets och länsstyrelsernas 
grundande och utveckling under hundra år med början 1635 i Upplands, 
Örebro och Kopparbergs län. Asker fokuserar emellertid mer på ämbetsut-
övningens former än dess innehåll, till exempel genom att undersöka avsän-
dare och adressater i landshövdingens korrespondens, utan att utreda när-
mare vilka ärenden som skrivelserna faktiskt innehöll.84 Jag avser att anknyta 
närmare till relationen mellan instruktionernas innehåll och landshövdingens 
ämbetsutövning i praktiken än vad tidigare forskning (med visst undantag 
för Asker) gjort, för att därigenom kunna klarlägga om och hur fokus för 
centralmaktens aktiviteter respektive det underlydande samhällets intressen 

                                                      
82 Sörndal 1937. För översikter över det äldre svenska förvaltningshistoriska forskningsläget, 
se Asker 2004, s 21f, s 232; Hallenberg 2001, s 19f. 
83 Lars Westerlund har undersökt länsförvaltningen i Finland under 1800- och 1900-talen. 
Han poängterar att landshövdingen hade en dubbel roll som kungens man och länsfader, 
men att det under 1600- och 1700-talen var den första rollen som stod i förgrunden. Se Lars 
Westerlund, Länsförvaltningen. Landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809–
1992, Helsingfors 1993, s 333. 
84 Jämför Asker 2004, kapitel 6. Ärendenas generella karaktär kan förvisso approximeras 
utifrån avsändare och adressat. Bristen på forskning om landshövdingarna framhålls också i 
Charlotta Ekman, Länsstyrelserna under 1600-talet. En undersökning av dagens kunskapsläge och 
förutsättningarna för framtida forskning, opublicerad D-uppsats, Linköpings universitet 2004, s 3ff. 
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skiftade. 
 
Modern forskning har berört skilda aspekter av landshövdingens praktiska 
ämbetsutövning i 1600- och 1700-talets Sverige, men inte specifikt utifrån 
landshövdingens perspektiv. Den som i nyare forskning mest ingående har 
studerat den svenska lokalförvaltningens arbete under tidigmodern tid är Pär 
Frohnert. Hans undersökningar har i synnerhet gällt 1700-talet. Frohnert 
menar att den svenska förvaltningen, trots att den vid denna tid inte uppvi-
sade några tydliga byråkratiska drag, generellt sett fungerade ganska väl. 
Förvaltningen präglades mer av målrationalitet än av formrationalitet. Det 
sågs som viktigare att uppbörden kom in, än att reglementet kring detta 
följdes till punkt och pricka. Under krig och nödår utsattes den för större 
påfrestningar, som i vissa fall ledde till att administrationen slutade fungera. 
Frohnert har använt Webers idealtyper för att karakterisera den svenska 
förvaltningen under denna tid, och anser att organisationen var förbyråkra-
tisk.85 Det finns också uppfattningar om att den svenska förvaltningen ”för-
sumpades” under 1700-talet. Låga löner kompenserades med rang, och 
tjänstemän tvingades upprätthålla flera ämbeten samtidigt för att tjäna till-
räckligt. Detta ökade naturligtvis riskerna för vanskötsel och korruption.86 
Kanske var den svenska förvaltningen mer byråkratisk under 1600-talet, inte 
minst under 1680- och 1690-talen då den stod under Karl XI:s stränga över-
syn. Martin Melkersson menar att även militärapparatens prestanda försäm-
rades under frihetstiden. Organisationen blev mer ”en födkrok för officerare 
och indelta soldater” än en kraft som kunde användas i krig.87 Asker ser 
också många moderna drag i länsförvaltningen under 1700-talets inledande 
decennier. Omkring 1730 var den mycket mer byråkratisk än den varit ett 
sekel tidigare, och egentligen var kravet på specialutbildning det enda av 
Webers kriterier som inte i någon mån uppfylldes.88 

Meningsskillnaden mellan Frohnert och Asker om förvaltningens 
modernitet kan ha flera förklaringar. Medan Frohnert studerat förvaltningen 
i praktiken har Asker tagit sin utgångspunkt i ett mer normativt material, 
åtminstone vad gäller anställningsformer och liknande. Deras undersökning-
ar behandlar också olika nivåer av förvaltningen. Frohnert belyser lokalför-
valtningen, som kan antas ha varit mer svårövervakad (och därför också mer 
känslig för patrimoniella tendenser och avsteg ifrån det formella reglemen-
tet). Regionalförvaltningen, som Asker studerar, hade närmare kontakt med 
centralmakten, vilket medförde en striktare kontroll av denna förvaltnings-
nivå. En tredje förklaring kan faktiskt också vara deras kronologiska per-
spektiv. Askers undersökningsperiod ligger nära det karolinska enväldet, en 

                                                      
85 Pär Frohnert, Kronans skatter och bondens bröd: Den lokala förvaltningen och bönderna i Sverige 
1719–1775, Lund 1993, s 233f, s 289. 
86 Gunnar Heckscher, Svensk statsförvaltning i arbete, Stockholm 1952, s 25f. 
87 Martin Melkersson, Staten, ordningen och friheten. En studie av den styrande elitens syn på statens roll 
mellan stormaktstiden och 1800-talet, Uppsala 1997, s 50. 
88 Asker 2004, s 330ff. 
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tid då centralmaktens kontroll över förvaltningsapparaten enligt ett sam-
stämmigt forskningsläge var rigorös. Frohnert undersöker ett senare skede 
av 1700-talet, och den ovan påtalade försumpningen av förvaltningen under 
frihetstiden kan vara en orsak till att Frohnert under seklets senare decennier 
inte kunnat skönja några tydliga byråkratiska drag i lokalförvaltningens or-
ganisation. 
 
Martin Linde har undersökt landshövdingens ställning mellan centralmakt 
och lokalsamhälle under 1710-talet som en del av förhållandet mellan krona 
och undersåtar under 1700-talet. I kristider hamnade landshövdingen i en 
inte helt lätthanterlig situation. Han skulle leva upp till samma ideal som 
kungen, att vara en styrande och härskande fadersgestalt som samtidigt var 
lyhörd för undersåtarnas krav. Därför fick han ibland rollen av allmogens 
beskyddare när den blev för hårt ansatt av utskrivningar och pålagor eller 
självsvåldiga ämbets- och tjänstemän, samtidigt som uppdragsgivarens (det 
vill säga kronans) krav naturligtvis aldrig kunde negligeras.89 Peter Ericsson 
diskuterar också landshövdingens uppdrag som förhandlare mellan central-
makten och menigheterna under 1710-talets krigsansträngningar. Landshöv-
dingarna skulle förklara varför kriget var nödvändigt och motivera de upp-
offringar folket tvingades göra. Denna legitimeringsretorik åtföljdes sedan 
av konkreta förhandlingar om hur många soldater som kunde skrivas ut, 
främst till de så kallade tremänningsregementena, där tre rotar eller rusthåll 
tillsammans skulle sätta upp en ny soldat eller ryttare. När förhandlingarna 
genomfördes på lokal nivå kunde landshövdingarna spela ut olika kollektiv 
mot varandra, och om en grupp samtyckt till vissa pålagor kunde andra 
grupper i rättvisans namn inte undandra sig samma bördor.90 

Elisabeth Reuterswärd har studerat landshövdingens roll i det sy-
stem för masskommunikation som de kungliga kungörelserna vilka lästes 
upp från rikets predikstolar under 1700-talet utgjorde. Det var betydligt 
vanligare att de kungörelser som lästes upp hade författats av landshövding-
en än att de kom direkt från Kungl. Maj:t. Landshövdingen var alltså en 
mycket viktig aktör i kommunikationen mellan centralmakten och lokalsam-
hället.91 Marie Lennersand har studerat de rannsakande kommissioner som 
sändes ut mot bland andra landshövdingar som anklagades för vanskötsel av 
ämbetet under perioden 1680–1730.92 Ett antal andra studier som berör 
landshövdingens ämbetsutövning och förhållande till överhet och underså-
tar kommer vidare att presenteras i den löpande framställningen, allt efter-
som de anknyter till de problemkomplex som aktualiseras i de respektive 

                                                      
89 Martin Linde, Statsmakt och bondemotstånd. Allmoge och överhet under stora nordiska kriget, Uppsa-
la 2000, s 96–110. 
90 Peter Ericsson, Stora nordiska kriget förklarat. Karl XII och det ideologiska tilltalet, Uppsala 2002, 
s 137ff. 
91 Reuterswärd 2001, s 292. 
92 Lennersand 1999. Hennes resultat kommer att diskuteras utförligt i avhandlingens kapitel 
6. 
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delundersökningarna. 
 

Det svenska länsväsendets uppkomst 
Tillkomsten av länsstyrelserna var en av de viktigaste delarna av 1600-talets 
administrativa reformer, tillsammans med instiftandet av de fem kollegierna. 
Länsstyrelsen var en för sin tid avancerad och effektiv skapelse.93 Det fanns 
emellertid administrativa strukturer av mycket äldre datum, på vilka den nya 
förvaltningen i varierande omfattning byggdes. 
 
De medeltida länen 
Tingsförvaltningen var, så långt tillbaka det går att spåra i de skriftliga käl-
lorna, den ursprungliga formen för regionalt självstyre. Häradsting och 
landsting skötte såväl rättskipning som inre förvaltning, och under en lång 
tid existerade denna förvaltning sida vid sida med den framväxande kyrkliga 
och kungliga förvaltningen. Kungen skulle enligt Magnus Erikssons landslag 
utse lagmännen som ledde landstingen, men kunde ändå inte utöva någon 
starkare kontroll över denna folkliga förvaltning. Från och med slutet av 
1100-talet började ett embryo till senare tiders länsväsende att växa fram, då 
kungens geografiska inflytandeområde blev så stort att delar av det måste 
förlänas bort till olika läntagare för att förvaltningen skulle fungera.94 Till en 
början var de olika länen sinsemellan mycket heterogena. Såväl storlek som 
förläningsmodell varierade. Det fanns ursprungligen fyra olika typer av län: 
pantelän, ett län som kronan lämnat som pant till en långivare, län på tjänst, 
där läntagaren fick stoppa skatteuppbörden i egna fickor men i gengäld mås-
te göra kronan tjänst (oftast krigstjänst), län på avgift där läntagaren betalade 
en på förhand beslutad avgift och sedan upptog skatter för egen räkning, 
samt fataburslän (län på räkenskap), där alla inkomster upptogs av en läntaga-
re (som kan jämställas med en fogde) och redovisades inför kungen.95 Skill-
naderna vad avser kungens överblick av de olika typerna av län var avsevär-
da. 
 
Länen under Gustav Vasa och hans söner 
Landstingen föll med tiden ur bruk på de flesta håll i riket, medan härads-
tingen stod fortsatt starka. Häradstingen behöll sina rättsliga funktioner 
tillsammans med allehanda förvaltningsuppgifter (som de behöll ända fram 
till 1634 då de nya länsstyrelserna kom att överta det administrativa uppdra-
get). Under Gustav Vasas regering behölls mycket av den tidigare länsorga-
nisationen, men allt fler län gjordes till fataburslän, för att kronan på så sätt 

                                                      
93 Asker 2004, s 27, s 40. Jämför även tidigare citat av Anthony F. Upton. 
94 Ordet ”län” är etymologiskt identiskt med ”lån”, och besläktat med ”(arbets-)lega” och 
verbet ”leja”. Se Svenska akademiens ordbok (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/), ”lån”. ”Förlä-
ning” betyder sålunda ”utlåning”. 
95 Sörndal 1937, s 3f. 
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skulle få en starkare kontroll och bättre överblick över förvaltningen. Dessa 
län blev mindre till ytan, och började efterhand att kallas fögderier. Länta-
garna blev sålunda allt mindre självständiga mot kronan, även om många 
stormän ännu satt relativt ostörda på sina slott. Fogdeförvaltningen etable-
rades runt om i landet under kung Gustavs ledning.96 Fogdeväsendets ut-
veckling och funktion under Gustav Vasas tid har ingående studerats av 
Mats Hallenberg. Som tidigare anförts har Hallenberg tagit fasta på Charles 
Tillys uttalande om att Sverige var den enda europeiska stat som försökte 
införa centralstyre från topp till botten och också lyckades med det. Hallen-
bergs undersökning är mycket utförlig och kan inte i sin helhet refereras här. 
Värt att ta fasta på är ändå att den fogdeförvaltning som skapades var en 
mycket platt organisation, där fogdarna var det enda civiladministrativa mel-
lanledet mellan folket och kungen. Rikets traditionella elit, adelsståndet, kom 
att hamna utanför organisationen. I andra länder ansträngde sig monarkerna 
för att inlemma adeln i administrationen, i Sverige fick adeln anstränga sig 
för att ta sig in i den.97 

Utbyggnaden av statsapparaten skapade alltså nya samhällsklasser i 
det traditionella ståndssamhället. Dessa ”nya män” var beroende av statsför-
valtningen, inte minst skarorna av fogdar, som under Gustav Vasas reger-
ingstid ökade från 60 till ca 200 (att jämföra med hela adelsklassen som på 
1500-talet omfattade ca 550 vuxna män). De ofrälse vikarierna för härads-
hövdingarna, lagläsarna, blev också allt fler, i och med att de adliga härads-
hövdingarna drogs in i centralförvaltningen, och från och med 1550 och 
under följande sekel sköttes den lokala rättskipningen nästan uteslutande av 
ofrälse män.98 Dessa nykomlingar i ståndssamhället begåvades med stora 

                                                      
96 Sörndal 1937, s 4ff. 
97 Se Hallenberg 2001, s 405f. Adelns krav som ledde fram till 1611 års kungaförsäkran var 
ett utslag av denna strävan, det vill säga att reservera alla höga civila och militära ämbeten för 
adelsmän.  
98 Angående antalet fögderier Hans Forsell, Sveriges inre historia från Gustaf den förste, med särs-
kildt afseende på förvaltning och ekonomi, första delen, Stockholm 1869, s 36; Johan Axel Alm-
quist, Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630: med särskild hänsyn till den kamerala indelning-
en, del I–IV, Stockholm 1917–1923 (främst del II). Mats Hallenberg har gjort en schematisk 
framställning av utvecklingen av antalet fögderier i Sverige 1525–60 (se Hallenberg 2001, s 
91). Enligt Hallenbergs tabell var antalet fögderier 38 stycken år 1525 och 223 stycken år 
1560. Angående adelsmännens antal, se Jan Samuelsson, Aristokrat eller förädlad bonde? Det 
svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523–1623, Lund 1993, s 47. 
Ingvar Elmroth hävdar att det svenska adelsståndet vid sekelskiftet 1600 omfattade 441 
vuxna män, en siffra som kan justeras något uppåt på grund av att Elmroth inte räknat män 
tillhörande de ätter som aldrig introducerades på Riddarhuset. Se Elmroth 2001, s 30, s 320, 
not 3. Under 1530- och 1540-talen förlänade kungen vissa områden, främst i landskapen 
söder om Mälaren, till högadeln, som tillsatte egna fogdar. Detta innebar dock inte att kun-
gamaktens kontroll över dessa områden försvagades i någon större utsträckning. I de bortför-
länade områdena fanns det redan en stor andel frälsebönder, vars skatter ändå inte kunde 
tillfalla kronan. Förläningarna knöt istället adelsmännen närmare till kronan, eftersom kungen 
när som helst kunde återkalla länen. Se Sven A. Nilsson, Krona och frälse i Sverige 1523–1594. 
Rusttjänst, länsväsende, godspolitik, Lund 1947, s 95ff; Ingrid Hammarström, Finansförvaltning och 
varuhandel 1504–1540: studier i de yngre sturarnas och Gustav Vasas statshushållning, Uppsala 1956, s 
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maktresurser, och utgjorde en utmaning mot adelns traditionella anspråk på 
rätten att styra och förvalta riket, och i de landsändar som saknade adel (det 
vill säga främst Norrland) kom de tillsammans med prästerskapet att bilda 
den lokala eliten. Deras ställning i samhällshierarkin var länge oklar – det 
hände att lagläsare och fogdar representerade bondeståndet vid riksdagarna, 
trots sin formella position som kronans representanter gentemot allmogen.99 
 
År 1540 utfärdades en ordinantia (regementsordning) för Västergötland, 
som reaktion på att fogdeförvaltningen börjat uppvisa stora brister i effekti-
viteten. I denna ordinantia insattes en ståthållare med tillhörande medhjälpa-
re (en underkansler, fyra så kallade biråd och en sekreterare) som kungens 
företrädare i länet. Detta syftade till att effektivisera förvaltningen och för-
bättra kronans kontroll över de regionala skeendena. Denna regementsord-
ning var viktig då den både kom att tjäna som modell för förvaltningsorga-
nisationen i senare tider och på många sätt förebådade de stora förändringar 
som skulle göras inom förvaltningen under det följande seklet, även om den 
i sig själv inte blev mer än ett relativt kortlivat experiment.100 Gustav Vasa 
var i denna regementsordning inspirerad av de absolutistiska ideologier som 
florerade nere på kontinenten, främst genom sina tyska rådgivare Conrad 
von Pyhy och Georg Norman. Kungens agerande under sin så kallade tyska 
period, då dessa rådgivare inkallades, visar tydliga likheter med det agerande 
som Thomas Ertman förutsagt för härskarna i de riken som utsattes för sent 
geopolitiskt tryck, nämligen att de skulle studera de tidigare statsbyggarnas 
olika metoder för att konsolidera sin makt över sina territorier och kunna 
välja de metoder som verkade passa dem bäst. Dessutom fanns det vid den-
na tid många utbildade ämbetsmän att tillgå, till skillnad från tidigare perio-
der, då deras exklusivitet låtit dem bilda en privilegierad samhällsklass. Väs-
tergötland förblev det enda länet med en egen ordinantia under återstoden 
av Gustav Vasas tid på tronen, och det var först under Erik XIV som kro-
nan började med att göra ståthållarna mer vanligt förekommande. De insti-
tutioner som skapades utformades ofta som ställföreträdande regeringar, 
som skulle kunna fungera i kungens ställe när han var i fält eller annorstä-
des.101 
 
Efter 1560 började det göras en viktig distinktion mellan ståthållarens per-
son och hans ämbete. Hans lön bestämdes till en fast summa, och länen, 

                                                                                                                        
203f, s 273, s 363f. 
99 Exempelvis var landsfogden Carl Olofsson (från Medelpad) och lagläsarna Per Månsson 
(från Medelpad) och Nils Bengtsson Gothus (från Ångermanland) deputerade till riksdagen 
1611. Se ”Trohetsförpliktelser från ständerna i Norrland och Österbotten. 1611 november – 
1612 januari” i Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia. 
Första serien: tidevarvet 1521–1718. Avdelning II: tiden från 1611. Första delen: 1611–1616, utg. Nils 
Ahnlund, Stockholm 1943, s 10f. 
100 För en detaljerad beskrivning av 1540 års ordinantia se Sörndal 1937, s 6ff.  
101 Sörndal 1937, s 13. 
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som tidigare setts som personliga förläningar, kom att definieras som för-
valtningsområden. De gamla länen från tidigare perioder fanns också kvar, 
men fick successivt se sin myndighetskaraktär försvinna, och blev istället 
rena avlöningsformer. Gränsen mellan fogdar, ståthållare och befallnings-
män var svår att dra, då samma person kunde tjänstgöra i än den ena, än den 
andra funktionen. Under Johan III var situationen ungefär likvärdig. På 
1580-talet började också titeln landshövding användas, troligtvis helt syno-
nym med ståthållare, men detta ordbruk vann inget större genomslag. Då 
inga reformer av förvaltningen gjordes vid denna tidpunkt uppfattades inte 
något behov av en ny titel.102 

Karl IX tillsatte också flera nya ståthållare, och ibland tillsatte han 
flera ståthållare över samma område för att på så sätt skydda förvaltningen 
mot korruption och trolöshet. Ståthållarämbetet hade blivit en naturlig del 
av förvaltningen, men det var ändå instabilt och obeständigt eftersom det 
inte var reglerat i några förordningar. Om ett område skulle ha en ståthållare 
eller ej var helt upp till kungens godtycke. Rådet lade 1594 fram ett förslag 
till regeringsordning där fasta ståthållarämbeten skulle inrättas i de gamla 
svenska landskapen, men Sigismund accepterade inte denna organisation. 
Inte heller Karl IX reglerade dessa förhållanden i någon förordning. Hur 
som helst var ändå vägen utstakad för de förändringar som skulle komma 
under 1600-talet, då med kungamaktens välsignelse och aktiva deltagande.103 
 
Under hela 1500-talet var instansordningarna inom statsförvaltningen och 
rättsväsendet oklara. Systemen var, precis som i andra samtida europeiska 
riken, inte differentierade med klart definierade kompetensområden.104 Fog-
darnas relation till lagläsarna vid tingen klargjordes aldrig tydligt. Både för-
valtningsärenden (exempelvis upprättande av mantalslängder) och rättstvis-
ter löstes vid tingen. Det var först under Gustav II Adolfs tid som det bör-
jade göras en principiell skillnad mellan förvaltning och rättskipning, och då 
behövdes det också utfärdas förbud mot att ståthållare och fogdar satt till 
doms på tingen och utövade det som skulle vara häradshövdingens ämbe-
te.105 När ståthållarna började tillsättas under 1500-talet ledde det till pro-
blem för fogdarna, som inte visste vems befallningar de skulle lyda.106 

Den gamla förvaltningen var inte någon weberskt rationell organi-
sation, vilket i praktiken ledde till konkurrerande lojaliteter, överlappande 
jurisdiktioner och oförenliga målsättningar inom förvaltningen. Dessa spän-
ningar skapade ständiga omdefinitioner av legitim auktoritet och parternas 

                                                      
102 Sörndal 1937, s 13f. 
103 Sörndal 1937, s 5–17. Angående ståthållarämbetet och dess utveckling, se även Folke 
Lindberg, ”Till landshövdingeämbetets äldsta historia. Östergötlands län före 1635” i Histo-
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rättigheter och skyldigheter, och på grund av den tidigare bristen på klara 
definitioner från centralmakten präglades förvaltningsprocessen av växlande 
kompromisser och konflikter. När landshövdingarna började tillsättas på 
1630-talet mötte de en gammal, lokalt konstruerad makt- och auktoritets-
struktur, där de ”gamla” ämbetsmännen både kunde råka i konflikt med 
varandra eller samarbeta för att skapa allianser gentemot kronan eller gent-
emot allmogen. Det finns tydliga indicier på att en sådan samarbetskultur 
verkligen existerade, bland annat genom ett yttrande i kammarkollegium på 
1630-talet om hur nämnden, lagläsaren och fogden höll ihop.107 
 
På väg mot en regionalförvaltning: 1600-talets första decennier 
Klagomål på fogdeförvaltningen, både uppifrån och nerifrån, från såväl 
regering som allmoge, var vid denna tid mycket vanliga. Eftersom fogdarna 
fungerade som både skatteuppbördsmän och polismakt hade de i praktiken 
stora möjligheter att förtrycka allmogen, och de kunde också bedra sina 
uppdragsgivare och undanhålla kronan intäkter. Problemet låg i att central-
makten inte kom lokalsamhället tillräckligt nära, och det stod klart att det 
behövdes en myndighet som kunde kontrollera den lokala förvaltningen.108 

Ståthållarna hade sedan tidigare till uppgift att hålla uppsikt över 
fogdarna, men deras kontrollmöjligheter var alltför små. Samtidigt ökade 
kronans behov av en effektiv apparat för försörjning av krigsmakten genom 
utskrivningar av knektar och utrustning och förtäring till soldaterna. Från 
och med 1616 utfärdades en rad nya ståthållarinstruktioner, som var mer 
omfattande än de tidigare och gav ståthållarna allt större befogenheter, inte 
minst vad gällde kontrollen över fogdarna. I en av dessa instruktioner sades 
det för första gången uttryckligen att ståthållaren skulle utgöra en mellanin-
stans mellan kungen och fogdarna, som tidigare redovisat direkt till kamma-
ren. Ståthållaren behövde dock ännu inte kontrollera fogdarnas redovisning, 
utan skulle endast vidarebefordra denna till vederbörlig ort. I 1618 års 
kammarordning fastställdes den nya ordningen, och decentraliseringen av 
fogdarnas redovisning var följaktligen på god väg att färdigställas.109 

År 1624 tillkom ännu ett viktigt inslag i omorganiseringen av regi-
onalförvaltningen. Den nya uppbördsordningen syftade till att decentralisera 
kontrollen över fogdarna genom att ålägga ståthållarna ansvaret för fogdar-
nas räkenskaper. Ståthållarna var emellertid inte särdeles benägna att åta sig 
detta ansvar, och en kompromiss blev att även bokhållaren i länet ansvarade 
för räkenskapernas riktighet.110 Endast om några större felaktigheter förelåg 
skulle ståthållaren behöva svara för dessa, de mindre felen blev bokhållarens 
ansvar. Samtidigt med uppbördsordningen utfärdades också två instruktio-

                                                      
107 Harnesk 1997, s 96. Både Michael Mann och Nils Herlitz har poängterat att statsmakten 
kunde ha flera, inbördes konkurrerande viljor, som tidigare anförts. 
108 Hallenberg 2001, s 86ff. 
109 Sörndal 1937, s 23ff. 
110 Angående ståthållarnas motvilja att ta ansvar för räkenskaperna, se Jonsson 2003, s 125. 
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ner som reglerade ståthållarnas övriga uppgifter och skyldigheter.111 
 
En ståthållare som arbetade under denna brytningstid var Nils Stiernsköld, 
som var ståthållare 1613–17 i Jönköping och 1619–25 på Älvsborgs fäst-
ning. I likhet med tidigare perioder förekom det även under Gustav II 
Adolfs regering ofta att mer än en ståthållare placerades på samma fästning 
för att bland annat motverka förräderi, och ofta fanns ingen klar uppgifts-
fördelning. I Västergötland delade Stiernsköld ansvaret med Peder Jörans-
son Ulfsparre, men Stiernsköld benämndes generalståthållare och Jöransson 
tidvis underståthållare. Stiernskölds uppgifter liknade de som senare tillföll 
generalguvernörerna, det vill säga en position överordnad en eller flera andra 
ståthållare. Stiernsköld var mycket mera aktiv än Jöransson. Det var framför 
allt i den civila förvaltningen som de två delade på ansvaret. År 1620 förord-
nades åt ståthållaren en sekreterare, en post som mer liknade en bokhållar-
post. Bristen på kvalificerade kandidater var dock stor. I den nya uppbörds-
ordningen 27/7 1624 föreskrevs att varje ståthållare skulle assisteras av en 
bokhållare, och denne fick sköta de uppgifter som sekreteraren tidigare ut-
fört, nämligen att biträda ståthållaren i brevväxlingen med kammaren, hålla 
reda på fogdars och arrendatorers förslag och besked, klarera fogdarnas 
räkenskaper samt sköta ståthållarens bokföring. Ämbetet sköttes till stor del 
på resande fot, och kronans centraliseringssträvanden motverkades av de 
stora avstånden till huvudstaden. Ståthållarens auktoritet som reviderande 
myndighet kunde också undergrävas i och med kammarens möjlighet att 
flera år senare upphäva ståthållarens beslut. ”Bestås intet” skrev kammaren, 
om en åtgärd befanns sakna stöd i kungliga brev eller dylikt. Även ståndsin-
tressena satte ståthållarens lojalitet på prov. Stiernsköld hävdade generellt 
kronans intressen gentemot adeln, och som kungens förtroendeman stötte 
han sig med flera av de mäktigaste adelsmännen.112 

Stiernskölds ämbetsutövning visar på flera aspekter av de problem 
som ståthållarna tvingades konfrontera, bland annat den oklara instansord-
ningen och otydliga kompetensfördelningen. Det var tydligt att ståthållar-
ämbetets funktionalitet inte var fullgod. Detta hade också rikskanslern Axel 
Oxenstierna varseblivit. Han utarbetade planer för att reformera den inre 
förvaltningen, vilka manifesterades i den regeringsform som antogs vid riks-
dagen 1634. Regeringsformen var nästan uteslutande rikskanslerns personli-
ga verk. Landshövdingeämbetet formaliserade regionalförvaltningen, och 
instiftades främst för att stärka centralmaktens kontroll över den lokala ni-
vån med syfte att mobilisera de resurser som krävdes för att bedriva krigen 
på kontinenten. Skapandet av ett formaliserat normativt regelverk för den 
inre förvaltningen var också en förutsättning för att en byråkratisk administ-
                                                      
111 Sörndal 1937, s 25f. Angående 1620-talet bygger Sörndal på Karl Arvid Edin, "Gustaf 
Adolfs planer på landtregeringens organisation 1623–1624" i Historiska studier tillägnade Harald 
Hjärne, Uppsala 1908. Se även Almquist 1917–1923. 
112 Bertil Broomé, Nils Stiernsköld, Stockholm 1950, s 133f, s 142ff, s 151ff, s 237ff. Stiern-
sköld utsågs 1617 till riksråd. 
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ration skulle kunna etableras. Pär Frohnert anser, som tidigare anförts, att 
den svenska förvaltningen under 1700-talet befann sig i ett förbyråkratiskt 
stadium. Jag anser att detta inte utesluter att den förvaltningsorganisation 
som skapades av Axel Oxenstierna kan ses som en ansats till en byråkratisk 
förvaltning. Förändringarna av förvaltningens anatomi ledde också till för-
ändringar i ämbetsmännens vardagliga arbetsuppgifter. När förvaltningen 
mötte verkligheten och dess auktoritet utmanades sattes den nya organisa-
tionen på prov. 

Denna nyetablerade administration, bestående av adliga ämbets-
män, skulle ta kontroll över det lokalsamhälle som sedan en lång tid tillbaka 
besuttit en viss grad av självständighet och därför byggt upp egna makt- och 
auktoritetsstrukturer. Detta möte mellan landshövdingarna och lokalförvalt-
ningen var av största vikt för hela regionalförvaltningens effektivitet, och en 
mycket viktig aspekt av statsbildningsprocessen. En av de avgörande fakto-
rerna för hur framgångsrik landshövdingen var i att etablera kontroll över till 
exempel fogdarna bör ha varit hur allmogen uppfattade det nya ämbetet och 
huruvida de accepterade landshövdingens överordning över fogdarna. Dessa 
frågor kommer att studeras ingående längre fram. 
 

Länsstyrelsen och landshövdingarna i regeringsformen 
1634 
1634 års regeringsform var, som tidigare anförts, en för sin tid mycket mo-
dern skapelse. Här gjordes till slut en definitiv åtskillnad mellan ämbetsmän-
nens person och ämbetet i sig, och struktureringen av förvaltningen var så 
väl genomtänkt och systematisk att stora delar av den kom att leva kvar i 
sekler framöver. Varje län skulle ha en landshövding (i regeringsformen 
emellanåt kallad ståthållare), som skulle övervaka rättskipningen, kontrollera 
de underlydande ämbetsmännen, exekvera kungens och hovrättens domar, 
övervaka utskrivningarna och allt vad kronan tillkom, arbeta för att förbättra 
städerna och näringarna, se till att vägarna röjdes och vidmakthölls, försvara 
landsfreden och vara uppmärksam på tecken till krig och uppror. Han skulle 
också överse den kristna lärans rätta predikande. Landshövdingen skulle 
biträdas av en bokhållare och en handskrivare, en profoss och en underpro-
foss med tolv tjänare. Fogden blev också direkt underställd landshövdingen. 
Bokhållaren skulle övervaka kronans inkomster och egendom, och sköta 
jordeboken och landsboken. Räkenskapsrutinerna revolutionerades då fög-
deriräkenskaperna, som tidigare redovisats enskilt till kammaren, nu samla-
des in och sammanställdes för hela länet. Reformen från 1624 gjordes här-
igenom allmängiltig. Handskrivarens uppdrag var att assistera landshövding-
en i dennes ämbetsutövning och följa med på alla dennes tjänsteresor. Han 
skulle sätta upp landshövdingens skrivelser, samt registrera och arkivera alla 
brev och handlingar. Emellertid fattade landshövdingen alla beslut själv, och 
behövde inte inhämta sina underordnades åsikter innan beslut fattades. 
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Landshövdingen blev per definition åtskild från sin föregångare, ståthålla-
ren, i det att han inte innehade något militärt befäl eller någon dömande 
makt inom rättssystemet. Han blev uteslutande en förvaltningsämbetsman, 
som i regeringsformen uttryckligen förbjöds att befatta sig med militära eller 
judiciella uppgifter. Riket delades in i tjugotre län, varav elva i den västra 
rikshalvan. Länen i Uppland, Södermanland, Östergötland, Västmanland 
och Dalarna sammanföll med de gamla landskapsgränserna. Närke och 
Värmland utgjorde ett län, och alla landskap i Norrland lades under ett län. 
Småland och Västergötland delades i vardera två län, till stor del beroende 
på de gamla förvaltningsstrukturerna omkring Elfsborgs och Kalmar slott. I 
Stockholm styrde överståthållaren över sitt speciella överståthållardöme, och 
han hade till stor del andra uppgifter än landshövdingarna utanför huvud-
staden.113 Denna ursprungliga länsindelning blev inte speciellt långlivad. År 
1642 var antalet län i den västra rikshalvan sjutton. Det behövdes tid innan 
man hittat de mest lämpliga länsindelningarna utifrån länens storlek och 
möjligheten att administrera dem.114 

Landshövdingarnas lön bestämdes först till 1000 daler silvermynt 
per år, men snart höjdes den till 1500 daler silvermynt. Landshövdingen i 
det första norrländska länet, Stellan Mörner, fick under de första åren en 
lägre lön, men från 1639 rådde uniformitet i avlöningen, åtminstone i den 
västra rikshalvan. Landshövdingen fick sin lön ur det egna länets kronorän-
tor. Lönen var inte föraktlig. Riksråden avlönades med 1700 daler silvermynt 
per år.115 Med 1640-talets priser räckte 1500 daler silvermynt till att köpa 
över 100 hästar.116 

1634 års regeringsform var på många sätt mycket mer detaljerad 
än andra, senare författningar. Gunnar Wetterberg menar att den ibland 
nedlåtande karakteriserats som en ordningsstadga för ämbetsverken snarare 
än en grundlag, men att denna beskrivning är orättvis eftersom det var frå-
gan om att införa en helt ny organisation och detaljrikedomen därför med 
nödvändighet måste vara stor. I takt med att ämbetena blev fler och de gam-
la ämbetena mer etablerade varken kunde eller behövde de räknas upp och 
                                                      
113 ”Förordning På Rijksens stat och Regering”, i Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och 
brefvexling, I:1, Stockholm 1888, s 266–274; 1634 års regeringsform i Sveriges regeringsformer 
1634–1809, utg. Emil Hildebrand, Stockholm 1891, s 1–41. För en utförlig diskussion kring 
lantregeringens utformning i regeringsformen 1634, se Sörndal 1937, s 33–41, Asker 2004, s 
115ff och Jonsson 2003, s 122f. Det bör påpekas att regeringsformen genomgående talar om 
"hövdingadömen", ej "län", som ännu vid denna tid hade innebörden av "förläning". Dessa 
två uttryck används här som inbördes utbytbara. Angående överståthållaren och dennes 
speciella position, se Nils Ahnlund, ”Överståthållarämbetets förhistoria, uppkomst och 
grundläggningstid” i Överståthållarämbetet 1634 16/10 1934, red. K. Gustaf A. Sandström, 
Stockholm 1934, s 27–43. 
114 Sörndal 1937, s 37. 
115 Sörndal 1937, s 58. 
116 En häst kostade 10–12 daler, lika mycket som ett par oxar. En tjur kostade ungefär nio 
daler, en galt fyra daler och en get eller ett får 3–4 marker. (En daler var fyra marker.) Se 
Rudolf Thunander, Hovrätt i funktion: Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699, Stockholm 1993, s 
78f.  
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regleras i regeringsformen.117 
Det är uppenbart att dessa nya organisationer i början var i stort 

behov av grundläggande reglementen, som kunde strukturera aktiviteterna 
tills en fungerande administrativ praxis etablerats. Rikskanslern, som var den 
drivande kraften bakom regeringsformen, insåg också snart behovet av att 
kodifiera landshövdingens arbetsuppgifter i en formell instruktion. En strikt 
hållen instruktion skulle fungera disciplinerande på ämbetsmännen och 
kunde, genom att skarpt inskärpa deras plikter, minska risken för att deras 
personliga fel och brister skulle påverka ämbetsutövningen.118 
 

Landshövdingeinstruktionen 1635 
År 1635 utfärdades den första landshövdingeinstruktion som kan göra an-
språk på att kallas allmän. Varje landshövding fick en instruktion, som var 
likalydande men i ingressen ställdes till honom personligen. Genom denna 
instruktion insattes landshövdingen ”i Konungens stadh och ställe, Then 
Konungzlige staten i H. Maij:tz frånwahru ther oppehåller och administre-
rar, och fördenskull kallas Konungens Ståthållare". Även om landshövding-
en tillsattes för att regera i kungens ställe, var han i lika hög grad kollegiernas 
representant, han kallades nämligen också för "högbe:te fem Collegiers exe-
cutor". Dessutom skulle han i största möjliga mån tillvarata allmogens in-
tressen, och han kallades för "Landzens huffwudh eller Höffdingh".119 

Rent formellt var landshövdingen inte befogad att hävda länets 
invånares talan gentemot regeringen, även om han skulle uppfatta det som 
att regeringens krav på folket var för hårda. Instruktionen bestod av 45 pa-
ragrafer, varav så många som femton behandlade kansliets utseende. Lands-
hövdingen var i princip oavsättlig, och förordnandeperioden var ursprungli-
gen begränsad till tre år. Denna treårsregel efterlevdes dock nästan aldrig. 
Landshövdingen skulle varje år personligen avlägga rapport inför kungen 
eller kansliet och kammarkollegiet. (Först 1662 beslutades det om att lands-
hövdingarna skulle avlägga skriftliga ämbetsberättelser.) Efter ämbetsperio-
dens slut skulle han också redovisa sin ämbetsutövning inför kollegierna.120 

De huvudsakliga verksamhetsområdena för länsstyrelsen definie-
rades också i instruktionen. Dessa var religionen (med skolor och hospital), 
rättsväsendet, krigsmakten till lands och till sjöss, landsregeringen (det så 
kallade politiväsendet, näringar, kommunikationer med mera) samt finans-
förvaltningen. Denna uppgiftsfördelning räknas upp enligt de kompetens-
områden som de nyligen instiftade kollegierna tilldelats, med religionen och 

                                                      
117 Gunnar Wetterberg, Kanslern. Axel Oxenstierna i sin tid, del 2, Stockholm 2002, s 627. 
118 Jämför Jonsson 2003, s 126. 
119 ”Instruction och underrättelse uthi the ährander som Hennes Maj:tt allernådigst haffwer 
opålagdt befallat och tilbetrodt Landshöffdingen öfver… att uthi sitt kall fliteligen påachta 
och förrätta. Datum Stockholm den 8 januari 1635.”, §§6–7, i Styffe 1852, s 193. 
120 Landshövdingeinstruktionen 1635, §45, i Styffe 1852, s 217; Sörndal 1937, s 41ff. 
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gudstjänstens rätta hållande som en övergripande angelägenhet.121 
 
Enligt Asker har tidigare forskning hävdat att de påföljande instruktionerna, 
som utfärdades 1687 och 1734, egentligen inte innebar några större inne-
hållsmässiga förändringar. I en schematisk jämförelse av instruktionerna 
visar han att landshövdingens huvudsakliga uppgifter var desamma i de tre 
instruktionerna, men påpekar samtidigt att det finns innehållsmässiga skill-
nader i vissa av instruktionernas paragrafer, exempelvis vad gäller landshöv-
dingens översyn av faktorierna. Egendomligt är också att den första instruk-
tionen ägnar mycket litet utrymme åt landshövdingens finansiella ansvars-
områden. Troligen planerades 1635 att sammanställa ett speciellt memorial 
till landshövdingarna om detta, men det blev aldrig av. Askers schematiska 
jämförelse ger inte någon mer ingående beskrivning av hur instruktionerna 
skiljer sig åt inom de olika verksamhetsområdena. Detta är inte heller nöd-
vändigt för Askers ändamål, då han inte primärt undersöker landshövding-
ens arbete inom de olika områdena.122 
 
Eftersom en huvudmålsättning för denna avhandling just är att studera 
landshövdingens praktiska ämbetsutövning och verksamheter i olika sam-
manhang, anser jag det av vikt att något mer ingående presentera de norma-
tiva stadgar som fanns för landshövdingens arbete. Landshövdingeinstruk-
tionen 1635 kan summeras enligt följande:123 
 
§§1–3 ålägger landshövdingen att efter sin yttersta makt främja invånarnas 
gagn och avvärja skada, fördärv och fara. Han ska hålla undersåtarna i pliktig 
hörsamhet och upprätthålla ett hälsosamt förtroende mellan herre och un-
dersåtar, samt visa för undersåtarna vilken stor börda som åvilar de höga 
herrarna som måste sköta riket under drottningens minderårighet. 
§4 säger att landshövdingen ska vaka så att inga spejare och kunskapare från 
främmande makt (särdeles kungen i Polen) kan verka i riket. 
§5 säger att landshövdingen ska hålla land, städer, hus och gårdar i Kungl. 
Maj:ts hand och inte överantvarda dem till någon annan som inte har Kungl. 

                                                      
121 Sörndal 1937, s 46; Asker 2004, s 43f. Karl Bergman menar att de rannsakande kommis-
sionerna inskärpte de statliga förvaltningsorganens olika kompetensområden, så att rätt fråga 
skulle behandlas på rätt forum. Se Bergman 2002, s 281. Kompetensfördelningen inskärps 
också i landshövdingeinstruktionen, och detta måste ses som inslag av moderna byråkratiska 
tankar. Angående det så kallade politiväsendet säger Steve Hindle att ordningen (”the peace”) 
i England var ett mycket viktigt maktinstrument och en auktoritetsresurs, då det både gav 
fredsdomarna makt att stävja antisocialt beteende och medborgarna makt att freda sig från 
aggression. Lösdrivare, horkarlar och suputer kunde alltid beskyllas för att störa ordningen. 
Rättsväsendet utvecklades 1590–1630 genom ökat deltagande, ökad diskretion och avskräck-
ande bestraffning, men vid 1600–talets slut hade statens aktiviteter utvidgats så mycket inom 
andra sfärer att de hårda straffen inte längre var statens främsta instrument för att upprätthål-
la ordningen. Se Hindle 2000, s 101, s 136, s 145. 
122 Asker 2004, s 128ff. 
123 Landshövdingeinstruktionen 1635, i Styffe 1852, s 191–217; Asker 2004, s 129. 
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Maj:ts brev och fullmakt därpå, och om H. M:t skulle avlida troget tillhan-
dahålla dem till kronan. 
§6 sätter landshövdingen i konungens stad och ställe, och utnämner honom 
också till landsens huvud eller hövding, som näst efter kungens och kronans 
bästa ska söka landsens och undersåtarnas bästa. 
§7 gör landshövdingen till de fem kollegiernas exekutor, och ställer upp fem 
huvudstycken i hans ansvar: justitien, krigsväsendet, sjöstaten, landsreger-
ingen och räntorna. Det inskärps att sakerna ska drivas ordentligt och inte 
det ena blandas ihop med det andra. 
§8 behandlar landshövdingens uppsikt över religionen. Han ska se till att 
Guds ord i endräkt blir rent, oförfalskat och flitigt lärt och predikat, att sak-
ramenten administreras och att kyrkodisciplinen upprätthålls. Han ska inte 
göra något ingrepp i den andliga jurisdiktionen eller administrationen, utan 
tillkännage till biskopen och kapitlet de saker som kräver exekution. Kyrkor, 
skolbyggnader och hospital ska vidmakthållas. 
§§9–11 säger att landshövdingen inte, som tidigare skett, ska sitta till doms, 
varken i städerna eller på landet. Han ska förordna redliga män som kan 
förestå häradshövdingarna i deras kall och hålla laga ting i rättan tid, och att 
lagmannen håller lagmansting i provinserna åtminstone vart tredje år, eller 
att en underlagman sköter denna plikt. Vidare ska landshövdingen tillhålla 
fogden samt borgmästare och råd i städerna att utan försummelse hålla sina 
rådstugudagar. Landshövdingen ska grannlaga se till att rättvisa blir oväldigt 
skipad och att domböckerna och rättegångsakterna hålls med flit på tingen. 
Han ska se till att alla sköter sina ämbeten och att domböckerna inlevereras 
varje år till Mikaeli (det vill säga i september). Vad gäller livssaker ska lands-
hövdingen se till att sådana strax kommer inför sin behöriga domare, och då 
sakerna är avgjorda skilja på dem som han enligt rättegångsordinantian di-
rekt kan rätta över och de saker som ska underställas hovrättens revision 
och resolution. Brottslingar ska antingen fängslas eller försäkras med starka 
löften, och inga grova missgärningar får undandöljas eller nedtystas. 
§12 säger att landshövdingen inte har något mer att bjuda över krigsmakten 
till lands än till lag, rätt, stadgar och landsfreden. Det är lantöversten som 
ska kommendera krigsfolket. Landshövdingen ska övervaka utskrivningarna, 
men inte kommendera något slott eller befästning. Han ska se till att borger-
skapet och allmogen inte lider någon skada av krigsfolket och att lag och rätt 
efterlevs. Om landet hotas av någon fejd ska han se till att krigsmakten är 
förvarnad och att fästningarna försörjs med folk och utrustning. Och eme-
dan hela arklistaten hör till krigsrådet, ska landshövdingen likväl se till att 
faktorier, salpeterbruk och liknande drivs i hans län.124 

                                                      
124 Landshövdingen spelade alltså, trots avsaknaden av faktiska militära befälsbefogenheter, 
en avgörande roll för att krigsmakten fungerade som den skulle. Landshövdingens inbland-
ning i krigsmaktens angelägenheter behandlas bland annat i Lars Otto Berg, ”Landshövding 
eller överste? De lokala civila myndigheterna och den indelta armén” i Meddelanden från krigs-
arkivet 12 (1989), s 135f. Arklistaten = administrationen av krigsmateriel, främst artillerimate-
riel. 
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§13 säger att landshövdingen ska låta riksamiralen och dennes kolleger sköta 
sjöstaten, men övervaka så att båtsmansutskrivningarna går rätt till och att 
riktiga rullor och räkningar hålls. Han ska hjälpa sjöfolket fort när Kungl. 
Maj:t och amiralitetet begär det, och se till så att det inte överbelastar allmo-
gen. 
§§14–17 talar om landshövdingens ansvar för landsens politi och regering, 
att hävda Kungl. Maj:ts och kronans rätt, att hålla alla undersåtar vid Sveri-
ges lag, stadgar och förordningar och bevara undersåtarnas välfångna frihe-
ter och privilegier och se till att röveri, våld och orätt avskaffas. I de trätor 
som kan uppstå med rikets grannar ska alla omständigheter, fakta, platser 
och så vidare nedtecknas och dubbla bevis tas och en utförlig relation sän-
das till Kungl. Maj:t, och undersåtarna ska uppmuntras att rapportera detta 
slags händelser så att de inte förtigs. Om han själv kan åtgärda saken ska han 
göra det, eller annars invänta svar och resolution från hovet. 
§18 ålägger landshövdingen att hålla god ordning på landet och i städerna, 
att landsfreden upprätthålls, att landet bebyggs, att vägar och broar röjs och 
uppehålls, att det går rätt till med mynt, vikt och mått och att publicerade 
förordningar efterlevs. 
§§19–20 hävdar att städerna borde vara rikets stöd och all rikedom och 
annat gott borde kunna deriveras av dem, men att de är så oreglerade, öde 
och usla att det är en orsak till landsens uselhet. Därför ska landshövdingen 
vinnlägga sig om att ordningen upprätthålls i städerna och att stadslagen, 
samt enskilda privilegier och ordinantior, upprätthålls. Goda män ska utses 
till borgmästare, stadens räntor ska uppbäras, alla ämbetsmän ska drivas från 
landsbygden och fås att bosätta sig i städerna, och likadant med alla hant-
verkare och fiskare, som ska bli bofasta borgare. Ingen ska ägna sig åt flera 
hantverk, för stadsnäringarna ska vara åtskilda. Landshövdingen ska överva-
ka antalet krogar och tavernor i städerna, och övervaka att skjutsfärdsord-
ningen efterlevs så att både staden och landet förskonas från odrägliga 
skjutsfärder. 
§§21–24 ålägger landshövdingen att övervaka så att inga lättingar finns var-
ken i städerna eller på landet. Alla ska vara bofasta och betala skatt eller ha 
stadgad tjänst hos andra. De som sitter som inhyses och varken betalar skatt 
eller har tjänst ska rannsakas vid tinget. De som är gamla och oförmögna att 
föda sig själva ska föras till hospitalen, men den som kan arbeta ska ta tjänst 
eller föras till tukthuset för att där arbeta sig till födan. Landshövdingen ska 
inte tillåta något tiggeri, och tiggare ska föras till tukthuset. Över tukthus 
och barnhus ska landshövdingen hålla uppsikt och se till att deras räntor och 
inkomster sköts enligt ordningen. 
§25 handlar om kronans räntor och skatter och hävdar att detta är funda-
mentet för alla statens och landsregeringens aktiviteter. Landshövdingen ska 
övervaka alla kronans gods, land, län, jord, gårdar, ägor, räntor, tullar, 
strömmar, bergsbruk, skogar, ordinarie och extraordinarie inkomster och se 
till att de levereras i rätt tid enligt förordningen. Att beskriva allt detta mer 
ingående får ej plats i instruktionen, och det hänvisas till ett speciellt memo-



 59

rial (som aldrig blev utfärdat, se ovan.) 
§§26–32 handlar om de praktiska förhållandena vid landskansliet och ruti-
nerna för ämbetsutövningen. Landshövdingen ska ha en handskrivare som 
hjälper honom i ämbetsutövningen samt en landsskrivare som ska hålla i 
bokföringen från fogdar och uppbördsmän. Dessa två ska författa och kon-
cipiera alla brev, befallningar, sedlar, kontrakt, påbud och förbud som lands-
hövdingen låter utgå från sitt ämbete och hålla registratur över detta. Lands-
hövdingen ska i sitt residens ha ett rum med tre kamrar, varav en ska ha 
järndörrar och fönster som skydd mot eld. Den ska vara innerst och använ-
das till att förvara akterna. Den andra kammaren ska vara landskansliet, där 
skrivarna ska sitta vid sina bord. Den tredje ska vara större och som ett för-
mak, där sollicitanterna kan komma med sina klagomål. Var söckendag ska 
landshövdingen mellan klockan åtta och elva på förmiddagen och två och 
åtta på eftermiddagen ta emot sollicitanterna, och handskrivaren ska ned-
teckna ärendena i dagboken. Landshövdingen ska avge bifall eller avslag 
eller remittera saken till tinget, och resolutionen ska nedtecknas i dagboken. 
När landshövdingen är i staden eller ute på landet kan han stämma allmogen 
till den plats där han är så att de kan komma till honom. Handskrivaren ska 
hålla en dagbok eller diarium för allt som görs av landshövdingen på hans 
ämbetes vägnar och anteckna alla brev, skrivelser, suppliker, muntliga kla-
gomål, fordringar och allt annat av vikt, samt anteckna alla brev och sedlar 
som avsänds. Landsskrivaren ska hålla ett diarium över landsens räntor och 
inkomster och där införa alla uppgifter han får av fogdar, arrendatorer, tull-
närer och andra uppbördsmän. 
§§33–42 handlar om landshövdingens korrespondenser och registratur. 
Ärenden av olika karaktär ska inte blandas i en och samma skrivelse, utan 
åtskiljas i separata skrivelser enligt indelningen för de olika kollegiernas 
kompetensområden. Om H. M:t eller regeringen är vid hovet ska skrivelser-
na presenteras för dem, men om dessa är frånvarande ska vart brev öppnas 
av respektive kollegium. Uppdelningen mellan ärendetyperna ska hållas även 
i landshövdingens registratur, där alla skrivelsers datum och innehåll ska 
antecknas. Landsskrivaren125 ska göra ett inventarium med namnen på dem 
som haft saker att andraga. Landshövdingen ska varje vecka på lördagen 
överse landsskrivarens diarium och registratur och påpeka förbiseenden och 
rätta felaktigheter. I den innersta kammaren (arkivet) ska det finnas sex skåp 
där akterna ska deponeras enligt ärendetillhörighet: kyrkosaker, rättegångs-
akter, krigshandlingar, båtsmanslängder, fullmakter och jordeböcker, med 
respektive tillhörande ärenden och akter. Vart och ett av dessa sex skåp ska 
delas in i dussintals lådor utifrån en mycket specifik ärendeindelning. Lands-
hövdingen ska inspektera skåpen, och handskrivaren ska ha nyckeln till dem. 
§43 föreskriver att landshövdingen alltid ska vara tillstädes i sin provins för 
att var och en i landet ska göra sin plikt. Han får inte lämna hövdingedömet 

                                                      
125 Så står det i instruktionen, men troligen avses handskrivaren, som också påpekas i Asker 
2004, s 149. 
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på mer än tre veckor, och ska invänta Kungl. Maj:ts tillstånd innan avresan 
sker. 
§44 säger att landshövdingen varje år till heliga tre konungars dag (tretton-
helgen) ska inställa sig i Stockholm för att redogöra för sin administration 
inför H. M:t eller vart kollegium, och inget ska kunna ursäkta honom att 
utebli utom sjukdom, någon annan riksens tjänst eller konungens fribrev. I 
så fall ska landsskrivaren eller någon annan fullmäktig redogöra på samma 
dag. 
§45 stadgar att ämbetet ska löpa inte längre än tre år, efter vilkas förlopp en 
god man till efterträdare ska insättas till den 1 juni. Då ska landshövdingen 
bege sig till Stockholm och redogöra för hela sin administration inför varje 
kollegium. Och om han finnes ha fullgjort sitt kall väl ska han ha heder och 
ära av det och det ska lända till bättre ställning hos Kungl. Maj:t, och om full 
kvittens ges för alla tre åren ska han vara otilltalad för sin administration i 
framtiden. Men om besvär och klagomål förekommer ska rannsakning hållas 
och laga dom avkunnas. 
 
1635 års instruktion var som synes mycket detaljerad i grundläggande saker 
som gällde bland annat arkivhållningen.126 De detaljerade instruktionerna 
indikerar att detta slags strikta förvaltningsrutiner var en ny företeelse. De 
män som utnämndes till landshövdingar förmodades uppenbarligen inte 
vara vana att disponera och arkivera stora mängder av vitt skilda ärenden, 
och därför krävdes en strikt reglering för hur dessa aktiviteter skulle skötas 
vid landskansliet. Sannolikt var de nya landshövdingarna oftast inte tillsatta 
utifrån sin förmåga att sköta arkiv; det var snarare deras ledaregenskaper 
som meriterat dem till ämbetet. Deras personliga auktoritetsresurser var en 
mycket viktigare faktor i sammanhanget. Exempelvis hade Gustaf II Adolf 
föreslagit att man skulle göra landshövdingar av överstar, som var vana att 
befalla.127 Deras kompetens att utföra ett ämbete enligt ett detaljerat regle-
mente var en färdighet som de förväntades förvärva under pågående äm-
betsutövning. 
 

Landshövdingeinstruktionen 1687 
Utfärdandet av landshövdingeinstruktionen 1687 berodde, vid sidan av en 
reell brist på faktiska instruktioner för tillträdande landshövdingar (då till 
exempel företrädaren vid avresan kunde ha tagit med sig det enda exempla-
ret som fanns vid landskansliet – ett problem som flera gånger uppstod), till 
stor del på att den gamla instruktionen inte var anpassad för att fungera 
under en enväldig konung, utan istället hade gjort landshövdingen till kolle-
giernas representant och exekutor i landsorten. Landshövdingen skulle enligt 

                                                      
126 Jämför Asker 2004, s 148ff 
127 Angående centralmaktens utnyttjande av ämbetsmännens personliga auktoritetsresurser 
vid instiftandet av nya ämbeten, se Jonsson 2003, s 121. 



 61

den gamla instruktionen korrespondera med respektive kollegium i de ären-
den som aktualiserades och även avlägga sin redogörelse efter avslutad tjänst 
inför kollegierna. Dessa paragrafer uteslöts eller omarbetades, och den revi-
derade instruktionen blev därigenom en byggsten i det kungliga enväldet, 
genom att tydligare göra landshövdingen direkt underordnad kungen. 
Landshövdingens översyn över faktorierna, salpetersjuderierna samt mynt, 
vikt och mått tilldelades också enskilda paragrafer. Vissa paragrafer om läns-
styrelsens registratur och arkivvård samt om landshövdingens närvaro och 
ledigheter försvann. Den nya instruktionen utfärdades 28 januari 1687, och 
enligt Sörndal framgår det tydligt av dess struktur att den tidigare instruktio-
nen helt legat till grund för upplägget av den nya. Den hade mer centralise-
rande drag än sin föregångare, och hade också mer utformningen av en 
allmän förordning. Karl XI hade uttryckt en önskan om att i den nya in-
struktionen inarbeta sådana aspekter som förbisetts i den tidigare instruktio-
nen, samt senare utfärdade specialstadgor, men detta förverkligades inte fullt 
ut. Den nya instruktionen blev därför inte så nydanande som kungen kanske 
hoppats.128 För att åskådliggöra hur den nya instruktionen såg ut ska också 
den här kort sammanfattas.129 
 
§1 befaller landshövdingen att vara Kungl. Maj:t huld och trogen, rättrådig 
och att söka främja dess gagn och välfärd och hindra och avvärja skada, 
fördärv och fara, som en redlig undersåte bör, och kunna svara inför Gud, 
Kungl. Maj:t och varje ärlig man. Landshövdingens ämbetsed, som ska in-
sändas skriftligen till Kungl. Maj:ts kansli, föreskrivs sedan ordagrant. 
§2 motsvarar §4 i 1635 års instruktion, förutom att kungen i Polen här inte 
nämns. 
§3 motsvarar §5 i 1635 års instruktion. 
§4 behandlar landshövdingens uppsikt över religionen. Han ska se till att 
Guds ord i endräkt blir rent, oförfalskat och flitigt lärt och predikat, att sak-
ramenten administreras och att kyrkodisciplinen upprätthålls. Om något 
annat upptäcks ska han rapportera det till biskopen och domkapitlet. Den 
nyligen författade kyrkoordningen ska följas. (Formuleringen att han inte 
ska göra något ingrepp i den andliga jurisdiktionen eller administrationen 
har tagits bort.) Kyrkor, skolbyggnader och hospital ska vidmakthållas. En-
ligt kunglig resolution av 7 augusti 1684 ska han se till att det inte av bisko-
pen och kapitlet tillsätts någon kyrkoherde i de församlingar där reducerade 
kungs- och ladugårdar eller adelns under kronan återkallade gods med pa-
tronatsrätt finns. Istället ska Kungl. Maj:t varskos, och präster befordras 
som förtjänat det genom trogen uppvaktning eller utståndna besvär i krig 
eller vid skolor och gymnasier. 
                                                      
128 Sörndal 1937, s 50ff; Asker 2004, s 129. 
129 ”Instruction hwar efter Kongl. May:tz troo Man och Landzhöfdinge öfwer N. så den som 
är nu för tijden der, som dhe som efter honom i tiensten komma, hafwa sigh uthi sitt Embe-
tes förrättning och beställning hörsambligen att efterrätta. Gifwen Stockholm den 28 Jan. 
1687”, i Styffe 1852, s 300–335. 
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§§5–6 behandlar rättsväsendet. Landshövdingen ska inte döma i några sa-
ker, varken i städerna eller på landet, men se till att rättskipningen fungerar 
och att undersåtarna får njuta alla lagar och förordningar och att häradshöv-
dingarna håller laga ting vid rätt tid på året. Häradshövdingarna ska utföra 
sina uppgifter personligen och inte understå sig att sätta någon annan i sitt 
ställe, och de ska uppehålla sig inom sin jurisdiktion för att vara allmogen till 
handen. Landshövdingen ska se till att häradshövdingen och nämnden 
kommer nyktra och tidigt till tingshållandet, och att de efter hållen guds-
tjänst ska börja förhandlingarna tidigt på morgonen. Vid tingen ska även de 
kungliga förordningar som allmogen är okunnig om uppläsas. Landshöv-
dingen ska tillhålla häradshövdingen att göra en förteckning på alla böter 
och sakören, och låta häradsfogden förklara hur dessa är exekverade och 
enligt lagen fördelade. Häradshövdingen måste också hålla en häradskista 
med akter, riksdagsbeslut, kungliga stadgar, recesser och resolutioner. 
Landshövdingen ska flitigt bevista tingen och tillse att lagmannen årligen 
håller lagmansting i provinsen, och borgmästare och råd ska tillhållas att 
hålla sina rådstugudagar. Vad gäller livssaker och edsöresbrott ska ärendena 
remitteras till hovrätten. 
§7 föreskriver att landshövdingen inte ska ha något att göra med krigsmak-
ten, förutom vad gäller landsfreden och beskydd av allmogen och borger-
skapet i städerna. Det åligger också landshövdingen att varna grannlänens 
landshövdingar och lantöverstar när fientliga infall hotar. 
§8 säger att landshövdingen ska tillhålla knektesocknarna att fylla knektetalet 
och anskaffa knektar i de avgångnas ställe, och övervaka kontrakten mellan 
soldaten och roten så att årlig räkenskap görs. 
§9 föreskriver att landshövdingen vart kvartal ska göra sig underrättad om 
faktoriernas räkenskaper, och hur arbetet och leveranserna fungerar. 
§10 säger att landshövdingen ska ge salpetersjuderiet den hjälp och hand-
räckning som överinspektorn eller saltsjudaren skäligen behöver till verkets 
drivande. Om landshövdingen undrar över något annat angående militien till 
lands och fästningarna kan han förfråga sig hos Kungl. Maj:t. Skansarna ska 
landshövdingen med allmogens hjälp upprätthålla. 
§11 säger att landshövdingen inte har att befatta sig mer med skeppsfolket 
och amiralitetsstaten än att hålla båtsmännen i landet till lag och rätt, stadgar 
och landsfred, och att båtsmännen behandlas enligt förordningen över 
båtsmanshållet. Landshövdingen ska närvara vid rekryteringen av båtsmän, 
eller skicka häradsfogden och häradsskrivaren dit. När båtsmännen är i flot-
tan ska landshövdingen korrespondera med amiralitetet om avgången av 
manskapet, så att rotarna får vintern på sig att skaffa dugligt folk för att 
ersätta det avgångna manskapet. 
§§12–15 motsvarar §§14–18 i 1635 års instruktion. Här påpekas också att 
vintervägarna ska upprätthållas. 
§16 behandlar landshövdingens ansvar för att mynt, mål, mått och vikt bru-
kas på rätt sätt. De som nyttjar falska mynt och mått ska straffas för detta 
grova brott. 
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§§17–18 säger att landshövdingen ska underrätta sig om varje stads villkor, 
tillstånd, inkomster, näringsmedel och hantverk, och hjälpa dem att förbätt-
ra städer och manufakturer. Han ska se till att goda borgmästare, rådmän 
och stadsskrivare utses, att stadens räntor och inkomster hanteras på rätt 
sätt, att sådant som givits städerna i privilegier och liknande inte tas från 
städerna, att inga ämbetsmän bor på landsbygden utom de som nödtorften 
kräver, att alla hantverk och borgerliga näringar är åtskilda och att ingen 
utom krögarna säljer öl och brännvin, samt att goda gästgivare förordnas i 
landet. 
§§19–22 handlar om lösdrivare, lättingar och tiggeri och motsvarar §§21–24 
i 1635 års instruktion. 
§23 säger att landshövdingen ska tillvarata alla kronans resurser – gods och 
ladugårdar, land, län, jordägor, räntor, tullar, strömmar, kvarnar, bergsbruk, 
skogar, parker, ensaker,130 danaarv, caduker,131 konfiskationer, saköresbrott – 
oförkortade och såvida det går föröka dem. Räntorna ska uppbäras och 
inlevereras till vederbörlig ort vid rätt tid. Han ska övervaka utjordar,132 äng-
ar, kvarnar, hyttor, hamnar, strömsavrader, fiskerier, notedräkter samt 
hemmanens rätta mantal och ränta. 
§§24–25 Landshövdingen ska hålla en sträng hand över landsbokhållare, 
häradsskrivare och uppbördsmän så att de efterlever sina instruktioner. 
Landsbokhållaren ska infordra fogdarnas månadsförslag och summariska 
räkenskaper och skyndsamt insända sina månadsförslag till statskontoret. 
Om landsbokhållaren klagar över någon fogdes tröghet ska landshövdingen 
tillhålla fogden att inkomma med svar, och där rester på räntorna finns ska 
landshövdingen tillhålla landsbokhållaren att anställa restting i häraderna. 
Landshövdingen ska påskynda landsbokhållaren att i rätt tid leverera lands-
boken till kammarkollegium, och om landshövdingen inte påmanar bokhål-
laren ska landshövdingen stå till svars för bokhållarens försummelse. Inget 
brev angående förändring av jordegods och räntor ska underskrivas av 
landshövdingen innan landsbokhållaren intygat det med sin namnteckning, 
så att ingen oreda med ombytande av gods, hemman och räntor uppstår. 
§§26–28 Landshövdingen ska se till att fogdarna insänder sina månadsför-
slag till landskontoret, och landshövdingen måste jämföra dessa med lands-
bokhållarens och lanträntmästarens förslag samt vid årets slut med de sum-
mariska förslagen. Varje månad ska landshövdingen infordra fogdarnas ex-
trakt av uppbördsböckerna, och se till att ett års medel inte används för att 
klarera ett annat års räntor och brister. Om någon bruksförvaltare vill betala 
utlagorna för någon bonde emot kol och arbete, så måste det ske med bon-
dens samtycke, samt inom utsatt tid. Landshövdingen ska också fråga lands-
bokhållaren om fogden inkommit med sina räkenskaper och verifikationer, 
och se till att denna plikt uppfylls. Landshövdingen ska tillhålla mantals-
                                                      
130 Ensaksböter var böter som var ålagda av domstol och som odelat skulle tillfalla en viss 
person eller användas för ett särskilt ändamål. 
131 Egendom som av olika förhindrande orsaker ej tillfaller arvingarna. 
132 En jordbruksfastighet som ej är by, hemman eller hemmansdel, och ej åsatt mantal. 
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kommissarierna att börja mantalsskrivningen i tid, så att fogdarna kan få 
längderna senast i mitten av mars och uppfordra mantalsräntan. Landshöv-
dingen ska se till att kyrkoherdar, kronofogdar och nämndemän är närva-
rande vid mantalsskrivningen och att allmogen är sannfärdig med vad för 
folk som finns på gårdarna. Landshövdingen ska inte drista sig att göra nå-
gon ändring i anordningen som är gjord över Kungl. Maj:ts inkomster, och 
inte assignera några medel utan order, utan låta alla vederbörliga medel, som 
ej är indelta på militien, landsstaten och kleresiet, direkt gå till lantränteriet. 
Lanträntmästaren ska varje månad inkomma med förslag, och om han inte 
inkommer med sin räkning till landskontoret vid rätt tid ska landsbokhålla-
ren angiva det för landshövdingen, som ska tillrättavisa lanträntmästaren. 
§29 Om något överskott uppstår på någon post i staten kan den inte använ-
das för att klarera något tidigare års rest innan hela det innevarande årets 
ränta är fullgjord. Först då kan den användas till att fylla restantier. Den som 
utan tillstånd och order griper och använder medel som är anslagna till mili-
tien eller andra oundgängliga behov ska anses för Kungl. Maj:ts trolöse tjä-
nare, och återbetala medlen och böta 40 procents straff. 
§§30–34 Landshövdingen ska se till att ingen oskälig förkortning görs av 
Kungl. Maj:ts räntor, utan noga undersöka hur det förfars med avkortningar. 
Minst en gång om året ska han resa till en del av länet och hålla jordrann-
sakning tillsammans med landsbokhållaren. Här ska det rannsakas om sätes-
gårdarna, ladugårdarna, rå- och rörshemman, avhysta hemman, adelns be-
tjänters förläningar, avkortningen som sker med så kallade inlagda133 hem-
man och så vidare. Lantmätaren ska reva ägorna efter öre och örtug. Ett 
antal vanliga förkortningar är ödesmål på krono- och frälse- samt avbrända 
hemman. Innan landshövdingen godkänner avkortning på sådana hemman 
ska han undersöka sakernas tillstånd noga. Landshövdingen ska vara försik-
tig med frihetsåren, och det bör undersökas om husen är alltför förfallna för 
att lagas och måste byggas upp på nytt, hur länge åkern legat för fäfot och 
vilka andra lägenheter det finns till liknande hemman. Landshövdingen ska 
inte godkänna någon häradsattest på ödesmål som inte innehåller dessa 
uppgifter. Vad gäller vådeld finns också speciella regler för frihetsår. Vad 
gäller förmedling på frälsejord får det endast ske efter specialförfrågan till 
och tillstånd från kammarkollegium. Landshövdingen får inte heller tillåta 
några friheter för säterier eller rå- och rörsfriheter utan Kungl. Maj:ts speci-
ella order. 
§§35–39 Landshövdingen ska dra försorg om hemmanens rätta bruk och 
bebyggande och minst vart tredje år, men oftare om det behövs, ska han låta 
hålla en ekonomisk besiktning genom kronofogden och två ur nämnden och 
se hur hemmanen och landsstatens boställen sköts, brukas och vidmakthålls. 
När officerare befordras från en tjänst ska översten tillkännage detta för 
landshövdingen, och officerens boställe ska synas innan han får tillträda sin 
nya tjänst. Även vid prästgårdar och kaplans- och klockarboställen ska eko-

                                                      
133 Det vill säga insatt i förvar hos en annan person. 
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nomiska besiktningar hållas, samt vid kronobetjäntes hemman så att kro-
nans gods och hemman inte fördärvas. Även kungs- och ladugårdarna ska 
övervakas. När livstidsförläningar hemfaller ska fogdarna tillkännage det för 
landshövdingen samt för Kungl. Maj:t och kammarkollegium, och de ska 
antecknas i jordeboken och behållas hos kronan i evärderliga tider. Lands-
hövdingen ska se till att skattehemman inte förfaller eller klyvs i för många 
delar, så att hemmanen inte förlamas. Den som har den minsta delen av ett 
sådant hemman ska lösas ut och flytta till en krono- eller frälsegård. Lands-
hövdingen ska i tid söka medel att förebygga ödesmålen. Om någon äger 
flera skattehemman i landet och förslösar och förlamar det ena i avsikt att 
bli skattevrak, så ska det bötfällas vid jordrannsakningen. Eftersom durch-
marscher är en stor orsak till att hemman blir öde ska landshövdingen göra 
en fördelning mellan härad och socknar i länet med vissa ställen där omby-
ten och nattläger kan ske, dit allmogen kan stämmas för att göra skjuts och 
gärd enligt ordningen. De socknar som ligger mer avlägset ska med pengar 
enligt en riktig jämkning stödja de socknar som undergår skjutsen, och 
landshövdingen ska göra en riktig räkning över hela länet varje år och se om 
alla haft lika stora besvär, och jämka bördan och se till att allmogen inte lider 
något övervåld. Landshövdingen ska i god tid tillkännage när durchtåg är på 
väg, så att skjuts och gärder kan förberedas i landet. 
§40 Landshövdingen ska vid varje års slut se över magasinen i landet, om 
det inte finns någon speciell ordning för dem, och se till att proviantmästa-
ren upprätthåller ett inventarium. Om det finns någon differens mellan ma-
gasinets innehåll och proviantmästarens inventarium ska det rapporteras till 
behörig ort. 
§41 säger att landshövdingen ska hålla reda på förordningarna från 5 januari 
1684 och 7 april 1685 som styr hur krono- och skattebonden ska erlägga 
sina utlagor, och använda dessa som ett rättesnöre om allmogen klagar att 
den emot förordningarna betungas med sådant av de som tillordnats att 
uppbära utlagorna. Bonden ska inte förarmas och hemmanen göras öde 
genom odrägligt stegrande av persedelutlagorna. Landshövdingen ska årli-
gen göra en taxa på markegången över spannmålen och de räntepersedlar 
som uppbärs. 
§42 ålägger landshövdingen att varje år infordra uppsatser av fogdarna över 
alla ödeliggande och till ödesmål lutande hemman i deras fögderier, och att 
uppfordra fogden att besätta hemmanet med en god och arbetsam åbo, och 
där någon lätting påträffas ska han avsägas och någon annan skaffas till 
hemmanet. 
§43 säger att landshövdingen på allt görligt sätt ska vinnlägga sig om bergs-
bruken i sitt län, vare sig de består av hela bergslag eller enskilda bruk. Sär-
skilt viktigt är att bevara skogarna, att kolen förs till bruken enligt rätt mått 
och skäligt pris, att städerna inte får skada bergsbruken genom att missbruka 
sina privilegier, och att bruken likaledes inte inkräktar på städernas handels-
privilegier. I de län där inga bergsbruk ännu finns åligger det landshövdingen 
att med all flit undersöka var det kan byggas nya verk, och att uppmuntra 
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folket till sådan hantering. Plakat har utgått om finnandet av malm- och 
mineralstreck, och i dessa ges såväl upphittaren som jordägaren goda villkor, 
men ändå finns det sådana vanartade typer som inte vill uppenbara vad de 
funnit, utan till och med försöker hemlighålla det. Därför ska landshövding-
en få allmogen att sluta med sådana oskäliga och skadliga tankar, och fram-
hålla hur stora förmåner Kungl. Maj:t vill lämna upphittaren och jordägaren. 
Landshövdingen ska hjälpa dem som vill leta efter bergs- och malmarter och 
flitigt korrespondera med bergskollegium om nya och existerande bergs-
bruk. 
§44 anförtror Kungl. Maj:ts jägeristat i länet till landshövdingen, som därför 
ska ha noga uppsikt över jägmästare, hejderidare, skyttar och skogvaktare så 
att var och en gör sin plikt. Alla Kungl. Maj:ts regalier och rättigheter över 
parker, jaktplatser, djurgårdar, skogar och lundar ska aktas och vidmakthål-
las, allt olagligt ek- och skogshygge förebyggas, svedjande, sågande och upp-
sättande av torp på allmänningar ska förhindras. Olagligt fågel- och djur-
fångande ska hejdas, älgar ska inte fördrivas från parker och skogar, och 
officerare och bruksförvaltare ska inte få skjuta på kronans skogar. Skade-
djur som rovfåglar, björn, lo, varg och räv bör utdödas med vargkulor, ja-
gande, skallande och skjutande. Vid skallgång ska häradsfogden och allmo-
gen inställa sig med fullväxt manskap, nät, spjut och andra nödiga gevär. 
§45 säger att landshövdingen ska ha sitt säte i den vanliga staden, där han 
tidigare residerat, så att undersåtarna inte ska ha så långt att resa och sollici-
tanterna kan komma inför honom och inte bli uppehållna. Resolutionsböck-
er och registratur ska föras över besvären, som landshövdingen antingen 
kan se över och besluta om, eller låta dem vidare anföras på behörig ort. 
Landshövdingen ska utnämna vissa dagar i veckan då han tar upp besvären 
och angelägenheterna i länet, och låta kungöra detta från predikstolarna, så 
att han inte besväras under andra dagar, särskilt postdagarna, och att de 
sökande får resa förgäves till staden då landshövdingen inte har tid att höra 
dem. Landshövdingen förbjuds att resa ur länet på mer än fjorton dagar 
utan Kungl. Maj:ts tillåtelse och vetskap. 
§46 postulerar att landshövdingen, i ärenden som rör rättegångs- och exeku-
tionssaker, krigsväsendet, landsregeringen och landsens räntor, ska ha hjälp 
av en landssekreterare, som ska följa honom när han reser ut på landet eller i 
städerna. Om det uppstår någon vakans på posten får landshövdingen ge 
förslag till ersättare, men det är Kungl. Maj:t som ska utfärda fullmakt om 
mannen befinns skicklig och värdig. Landshövdingen ska även assisteras av 
en landsbokhållare, som ska hålla boken över landsens inkomster, uppbör-
der och utgifter, och upptaga och registrera alla rättelser från fogdar och 
uppbördsmän samt författa de rättelser som landshövdingen ska sända till 
kungliga räknekammaren. Dessa två landshövdingens assistenter ska författa 
alla brev och sedlar som utgår från landshövdingens ämbete och hålla goda 
diarier och registratur, samt hålla alla handlingar vid landskansliet och lands-
kontoret i god ordning med ett fullkomligt och riktigt inventarium. 
§47 säger att landshövdingen i sin korrespondens med Kungl. Maj:t eller 
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kollegierna ska författa ärendena tydligt och i klara ordalag. Han ska medde-
la Kungl. Maj:t och kollegierna när han mottagit utsända brev och order och 
strax uträtta ärendet eller vidarebefordra det till vederbörande landsbetjänte, 
och se till att de betjänte verkställer ärendena. Om några problem uppstår 
ska Kungl. Maj:t meddelas, annars kommer det på landshövdingens ansvar 
om något brev lämnas obesvarat eller ärende inte expedieras. 
§48 säger att för att ingen ska skicka obetald post under landshövdingens 
signet ska brev som avsänts från landskontoret och landskansliet inskrivas i 
en förseglad postbok som givits landshövdingen av kanslikollegium. Och 
även om landshövdingen inte har någon makt över postväsendet ska han 
korrespondera med kanslikollegium angående hinder och problem för post-
väsendet. 
§49 Ehuruväl det varit vanligt att landshövdingen varje år personligen in-
ställt sig i Stockholm till trettondagen för att redogöra för sitt ämbetes för-
rättning, så finner Kungl. Maj:t det onödigt att bestämma en viss tid för 
detta, utan befaller landshövdingen att förestå sin anförtrodda tjänst så att 
han kan göra räkenskap för den när Kungl. Maj:t behagar fordra det. Om 
landshövdingen har skött sitt kall väl ska han ha större ära och heder av det, 
men om det befinns vara annorlunda kan han vänta sig laga rannsakning och 
dom. 
§50 säger att landshövdingen när han avträder länet ska låta besikta de 
hemman och lägenheter som är anslagna till ämbetets avlöning och lämna 
dem ifrån sig, precis som han bör göra när någon annan av landsens betjänte 
avlider eller avträder sin tjänst. 
§51 Landshövdingen ska påminna adeln att inleverera sina rusttjänstslängder 
och jordeböcker, så att man kan se vilka förändringar som sker med rust-
tjänsten genom byte, arv, köp eller annat. 
§52 säger att det finns mycket som inte kunnat få plats i denna instruktion 
men som finns i landskamrerarnas, fogdarnas och häradsskrivarnas instruk-
tioner, men att landshövdingen ska sköta sig som en redlig troman och tjä-
nare och måna om länets bästa och förkovring, och ej underlåta att i tid 
tillkännage om det finns svårigheter vid en eller annan förrättning så att han 
kan få Kungl. Maj:ts eller kollegiernas resolution och svar. Slutligen ska 
landshövdingen komma ihåg att ej bemöta någon med hårda ord då någon 
på anständigt sätt anhåller om något inför honom, utan tvärtom visa var och 
en all benägen välvilja och tillbörlig heder efter vars och ens stånd och vär-
de. 
 

Landshövdingeinstruktionen 1734 
Vid riksdagen 1723 tillsattes en deputation för att se över kollegiernas och 
landshövdingarnas instruktioner. Deputationen lade fram ett förslag till 
landshövdingeinstruktion som godkändes av ständerna, men den blev aldrig 
underskriven av kungen och ansågs därför vara av tillfällig karaktär. Efter 
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viss bearbetning godkändes och utfärdades den översedda instruktionen vid 
riksdagen 4 november 1734. Detta var den första allmänna instruktionen i så 
måtto att den utfärdades som en förordning som gällde samtliga landshöv-
dingar i riket, men var inte i sig någon helt ny skapelse. Den vilade på 1687 
års instruktion, och var mer omfattande och fylld med detaljstadganden av 
landshövdingens uppgifter, som dock inte heller i denna instruktion kom att 
räknas upp fullständigt. På samma sätt som föregående instruktion anpassats 
till enväldet anpassades denna till de frihetstida förhållandena. Landshöv-
dingen skulle sköta sig så att han kunde stå till svars inför såväl Kungl. Maj:t 
som rikets ständer, och dessutom bemöda sig att förhindra och rapportera 
eventuella försök att återinföra enväldet. Förutom detta var instruktionen 
innehållsmässigt mycket lik sin föregångare, och innehöll samma centralise-
ringssträvanden.134 Som tidigare anförts är Asker skeptisk till Sörndals påstå-
ende om att innehållet i de olika instruktionerna skulle vara nästintill likvär-
digt. Askers schematiska jämförelse mellan instruktionerna visar ändå att 
samma kompetensområden som tidigare täcks i ett närmast identiskt antal 
paragrafer.135 1734 års instruktion ser i korthet ut som följer:136 
 
§1 behandlar landshövdingens anförtrodda förvaltning, hans plikt att främja 
konungens och rikets gagn och förhindra och avvärja skada och fördärv. 
1720 års regeringsform ska efterlevas. Han ska sköta sig så att han kan stå 
till svars inför Gud, Kungl. Maj:t och riksens ständer, och ska vaka mot 
tendenser till att det kungliga enväldet skulle kunna återinföras. Hans skrift-
liga ämbetsed förestavas ordagrant. 
§§2–3 motsvarar §§2–3 i 1687 års instruktion. 
§4 handlar om religionen och har ungefär samma innehåll som i föregående 
instruktion. Vad regalgällen angår bör landshövdingen rätta sig efter reger-
ingsformen, kyrkolagen och privilegierna. 
§§5–6 handlar om landshövdingens övervakning av rättsväsendet. Han för-
bjuds att sitta som domare, men ska noga se till att ting hålls av häradshöv-
dingar och bergmästare vid rätt tid. Landshövdingen ska ta noga reda på om 
det framförs klagomål mot kronobetjänte vid härads- och bergstingen. Vad 
gäller kriminalmål får inte häradshövdingen undandra sig att genast hålla 
extraordinarie ting. I andra ärenden förordnar hovrätten extra ting när det 
begärs och är nödvändigt. Häradshövdingarna ska också hålla husesyner, 
värderingar och skattläggningar. Landshövdingen ska se till att kungliga 
förordningar uppläses inte bara vid tingen, utan även i kyrkorna minst en 
gång om året. Vidare stipuleras det om häradshövdingens akter och härads-
kista, om lagmansting och rådstugudagar. Landshövdingen ska se till att alla 

                                                      
134 Sörndal 1937, 76ff. 
135 Asker 2004, s 129. 
136 ”Kongl. Maj:ts Nådige Instruction, hwareffter Kongl. Maj:ts Tro Män samtelige Land-
shöfdingarne i Riket, wid sine Embetens förwaltande sig hörsammeligen hafwe att rätta. 
Gifwen och förbättrad i Stockholm vid Riksdagen den 4 Novemb. A:o 1734.” i Styffe 1852, s 
336–391. 
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brott uppdagas och förs till sina behöriga domstolar. Kriminalmål ska relate-
ras till hovrätten och ej exekveras innan dess utslag givits. Landshövdingen 
äger rätt att föranstalta exekution i alla civilmål, men städerna må i gemen få 
exekvera domar upp till 50 daler silvermynts värde, och på landet härads-
fogdarna upp till 20 daler. 
§§7–8 motsvarar §§7–8 i 1687 års instruktion, med några tillägg angående 
soldaternas persedlar. 
§9 föreskriver att landshövdingen i fortsättningen ej ska befatta sig med 
kronofaktoriernas räkenskaper, om inte krigskollegium begär särskild under-
rättelse. 
§10 motsvarar §10 i 1687 års instruktion angående salpetersjuderierna, men 
om skansarna står det inget. 
§11 motsvarar §11 i 1687 års instruktion. 
§§12–17 motsvarar §§12–17 i 1687 års instruktion. 
§18 motsvarar §18 i 1687 års instruktion, med tillägg för paragrafer ur 1720 
års regeringsform och resolutionerna på städernas besvär 1723. 
§19 motsvarar §19 i 1687 års instruktion. Kyrkoherdarna ska varje år i okto-
ber ange lösdrivare och lättingar till landshövdingen. 
§§20–22 motsvarar §§20–22 i 1687 års instruktion. 
§23 motsvarar §23 i 1687 års instruktion, i något mer kortfattade ordalag. 
§§24–33 motsvarar §§24–29 i 1687 års instruktion med vissa smärre föränd-
ringar. Ingen uppbördsman har rätt att infordra restantier mer än tre år efter 
den aktuella uppbörden. 
§34 handlar om avkortningar och underrättelser till mantalskommissarien, 
bland annat om personer som dött under året och om det finns någon som 
kan betala för den som avlidit efter den sista april. Tillståndet hos dem som 
uppförs som oförmögna, förlamade och krymplingar ska också noga under-
sökas. 
§35 motsvarar §35 i 1687 års instruktion. 
§36 handlar om landshövdingens ansvar för förfallna hemman och hemman 
med alltför många åbor. 
§37 säger att landshövdingen ska göra en förordning så att bördorna med 
skjutsning och inkvartering vid durchmarscher blir jämnt fördelade, och 
övervaka så att det inte sker något övervåld mot allmogen. 
§38 motsvarar §40 i 1687 års instruktion om landshövdingens ansvar för 
magasinen i länet. 
§39 motsvarar §41 i 1687 års instruktion. 
§40 säger att landshövdingen ska avgöra alla ägotvister mellan kronobönder 
såsom ekonomimål, sedan vederbörande lantmätare ingivit sin berättelse, 
utan att underkasta domaren i orten sådana mål. Dock står det landshöv-
dingen fritt att först låta undersöka sakerna vid tingsrätten. När jordtvister 
uppstår mellan krono- och skatte- eller frälsebönder måste kronobonden 
varsko landshövdingen, som ska befalla landsfiskalen eller kronofogden att 
biträda bonden och försvara kronans jord, och om kronan förlorar saken 
ska landshövdingen avgöra om den ska överklagas till högre instans. 
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§41 motsvarar §43 i 1687 års instruktion. 
§42 motsvarar i stora drag §44 i 1687 års instruktion om landshövdingens 
ansvar för skogarnas bevarande. 
§43 motsvarar §45 i 1687 års instruktion. 
§44 motsvarar i stora drag §46 i 1687 års instruktion om landshövdingens 
assistenter, landssekreteraren och landskamreraren (som landsbokhållaren 
nu börjat kallas). En nyhet är att landssekreteraren och landskamreraren ska 
kontrasignera alla resolutioner som utfärdas från landskansliet, de ärenden 
som sänds till kollegierna och de kontorssaker som expedieras från kansliet. 
§45 motsvarar §47 i 1687 års instruktion. 
§46 motsvarar §48 i 1687 års instruktion. 
§47 säger att landshövdingen ej ska avträda sin befattning innan han gjort 
reda för sin tjänst, och då det skett ska efterträdaren inte undandraga sig 
behörig omsorg om infordringar av kronans fordringar och restantier som 
gjorts under företrädarens tid. De hemman och lägenheter som är anslagna 
till landshövdingens lön ska också besiktigas. 
§48 motsvarar §51 i 1687 års instruktion. 
§49 motsvarar §52 i 1687 års instruktion. 
 

Länsstyrelsens organisation 
Landshövdingen skulle enligt 1635 års instruktion biträdas av en handskriva-
re och en landsskrivare, som skulle sköta landskansliet. Dessa två ämbeten 
kom snart att tituleras ”landssekreterare” och ”landsbokhållare”. Asker på-
pekar att båda tjänstemännen i den första instruktionen räknades till kansli-
et, eftersom landskontoret som självständig inrättning ännu inte etablerats. 
Dessa två tjänstemäns rollfördelning förebådade den senare indelningen 
mellan landskansli och landskontor. Den förstnämnde skulle assistera lands-
hövdingen i alla hans ämbetssaker, och den senare skulle sköta bokföringen 
och alla kamerala ärenden.137 

I instruktionen 1687 omtalades två avdelningar, landskansliet och 
landskontoret. Det var inte så att dessa inrättades genom instruktionen, 
snarare förutsätts i instruktionen att de fanns sedan tidigare, vilket tyder på 
att denna indelning vuxit fram under 1600-talets lopp utifrån arbetsfördel-
ningen mellan landssekreteraren och landsbokhållaren. Rollfördelningen 
mellan sekreteraren och bokhållaren var i stort sett densamma som i den 
första instruktionen.138 

Den preliminära instruktion som utarbetades 1723 innebar inga 
större förändringar jämfört med 1687 års instruktion. Landsbokhållaren 
kallades här landskamrerare. 1734 års instruktion innehöll ett viktigt nytt 
element, kontrasigneringen. Sekreteraren och kamreraren skulle kontrasigne-
ra landshövdingens skrivelser inom deras respektive arbetsområde. Det var 
                                                      
137 Asker 2004, s 130f. 
138 Asker 2004, s 131. 
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ändå fortfarande landshövdingen som ensam fattade besluten, och biträdena 
gavs ingen rätt att reservera sig mot besluten eller att vägra kontrasignera. 
Kontrasigneringen var främst ett redskap för intern underrättelse och kon-
troll inom länsstyrelsen.139 

Landsbokhållarna erhöll egna instruktioner, den första från kung-
en redan 1628. Kammarkollegium utfärdade 1631 och 1662 bokhållarin-
struktioner, och 1688 fick de ännu en kunglig instruktion. Lantränteriet 
inrättades 1680. Det skulle ledas av en lanträntmästare vars främsta uppgift 
var att ta emot uppbörden från fogdarna och göra utbetalningar inom länet. 
Landssekreteraren hade ingen egen instruktion, åtminstone inte före 1752, 
då ett kungligt cirkulär gav föreskrifter om uppgiftsfördelningen mellan 
sekreterarna och kamrerarna. Som synes föregicks landshövdingeinstruktio-
nen 1635 av två bokhållarinstruktioner.140 Detta visar tydligt att centralmak-
ten uppfattade uppbördsväsendet som ett av de viktigaste aktivitetsområde-
na för regionalförvaltningen. 
 
Landshövdingeinstruktionerna var mycket detaljerade, och landshövdingens 
ansvarsområden vittomspännande och diversifierade. Han skulle övervaka 
hela förvaltningsapparaten och se till att den fungerade som avsett. Frågan 
kan ställas om det var realistiskt att landshövdingen, med de relativt fåtaliga 
medhjälpare han hade, kunde sköta alla dessa uppgifter. I synnerhet i norr-
landslänen, som var vidsträckta och glest befolkade, måste det ha varit svårt 
att övervaka hela länet och allt som försiggick i lokalsamhället och inom 
förvaltningen. Landshövdingen i Västerbotten Johan Graan klagade till ex-
empel över att han hade endast en handskrivare till hjälp, och menade att 
detta i kombination med länets vidsträckthet förorsakade problem med 
skötseln av landskansliet och arkivhållningen.141 

Genom ett studium av landshövdingens ämbetsutövning i prakti-
ken kan förhållandet mellan instruktionerna och praxis tydliggöras, bland 
annat genom att undersöka inom vilka ansvarsområden som landshövding-
ens största arbetsinsatser gjordes i olika sammanhang och under olika perio-
der. Att instruktionerna var så detaljerade kan förklaras med samma argu-
ment som Gunnar Wetterberg anfört angående regeringsformen 1634, näm-
ligen att det handlade om att införa en helt ny förvaltning. Då det saknades 
en etablerad administrativ praxis försökte man täcka in alla sådana uppgifter 
man kunde tänka sig borde ligga under landshövdingens ansvar. Det var inte 
rimligt (och kanske heller aldrig riktigt avsett) att landshövdingen skulle 
kunna sköta alla dessa uppgifter med samma nit. 
 

                                                      
139 Asker 2004, s 132f. 
140 Asker 2004, s 134. 
141 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. 
Graans synpunkter på sitt ämbete och de problem som han drogs med diskuteras utförligt 
nedan. 
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Kontinuitet och förändring i landshövdingeinstruktioner-
na 
De huvudsakliga förändringar som gjordes i instruktionerna 1687 och 1734 
orsakades dels av de problem man uppfattade att förvaltningen drogs med, 
dels av det rådande statsskicket. Den första instruktionen hade vid sitt instif-
tande 1635 varit nära knuten till det förmyndarregeringsstyre som då rådde. 
Under 1680-talet var det naturligt att landshövdingarna skulle få nya instruk-
tioner som var bättre anpassade till det rådande kungliga enväldet, och som 
betonade landshövdingens plikt gentemot kungen personligen. Efter det 
stora nordiska krigets slut och enväldets avskaffande var det följaktligen 
återigen dags att revidera landshövdingeinstruktionen. Det tog ungefär tio år 
från det att den provisoriska instruktionen utfärdats 1723 innan den nya 
instruktionen stadfästes. Enligt Asker har tidigare forskning ansett att det 
inte kunnat skönjas någon tydlig utveckling mellan instruktionerna, men han 
framhåller att det finns relevanta skillnader. Den mest uppenbara skillnaden 
är att de två senare instruktionerna omfattar ungefär dubbelt så stora text-
mängder som den första, och att 1635 års instruktion i jämförelse med de 
efterföljande är mycket kortfattad vad gäller uppbördsväsendet och andra 
ekonomiska och finansiella ärenden.142 Ökningen av textmassans omfång 
berodde främst på att man vart efter hittade nya uppgifter som landshöv-
dingen skulle sköta eller som reglerades i större detalj. Asker har rätt i att 
innehållet i vissa paragrafer är olika mellan instruktionerna. Dessa inne-
hållsmässiga skillnader gäller främst administrationen av vissa konkreta upp-
gifter, som ska skötas på ett eller annat sätt. I 1687 års instruktion förbjöds 
landshövdingen inte längre att ingripa i den andliga jurisdiktionen eller för-
valtningen. Vissa bestämmelser om landshövdingens resor ändrades också, 
frånvaron som 1635 begränsats till tre veckor minskades i de senare instruk-
tionerna till två veckor om inte Kungl. Maj:ts tillstånd för längre frånvaro 
inhämtats. 

Redan i 1635 års instruktion hade landshövdingens viktigaste 
uppgifter fastställts, och de förändringar som sedan gjordes var aldrig av 
genomgripande karaktär. Landshövdingens ansvarsområden var mycket vida 
och spände över hela förvaltningsapparaten, såväl näringslivet som civilad-
ministrationen, krigsmakten och den ideologiska statsapparaten. Med Mi-
chael Manns termer hade landshövdingen övervakande myndighet inom 
samhällets alla fyra maktsfärer, den ideologiska, ekonomiska, militära och 
politiska, och instiftandet av landshövdingeämbetet kan därför ses som ett 
tydligt uttryck för statens medvetna maktanspråk över hela samhällslivet. Ett 
led i statsbildningsprocessen var att göra maktsfärerna kongruenta och mi-
nimera motsättningarna mellan dem. Centraliseringssträvandena i de två 
senare instruktionerna antyder att en förvaltningsideologi med byråkratiska 
centralbegrepp börjat växa fram. Trots att det 1734 var frihetstid hade en-

                                                      
142 Asker 2004, s 127ff. 



 73

väldets strikta kontroll av förvaltningen skapat en praxis där regionalförvalt-
ningens anknytning till huvudstaden var stark. 
 

Regionalförvaltningen i internationell komparation 
Inte bara i Sverige upplevde makthavarna ett behov av starkare kontroll 
över lokalförvaltningen, tjänstemännen och befolkningen. Olika regionala 
förvaltningsorgan etablerades i många riken i det tidigmoderna Europa. 
 
Danmark 
De danska amten och amtmännen skapades 1662 i samband med det danska 
enväldets införande. I och med skatte- och maktstatens framväxt och de 
ökade krav på skatteinkomster och utskrivningar som detta medförde blev 
det gamla systemet med adliga länsmän föråldrat. Amtmännen var kungligt 
utnämnda, fast avlönade ämbetsmän. Centralmakten tillämpade taktiken 
”söndra och härska” gentemot de lokala ämbetsmännen och godsägarna, så 
att ingen skulle kunna utmana enväldets samhällssystem. Riket fick sex (se-
nare sju) stiftamtmän, som var överordnade omkring 25 stycken amtmän. 
Stiftamtmännen hade också en religiös maktposition och samarbetade i vissa 
ärenden med biskoparna. Systemet med stiftamtmän och amtmän kan jäm-
föras med de svenska generalguvernörerna och landshövdingarna, som 
fanns i vissa delar av det svenska riket. Amtväsendet fick en central betydel-
se för skattesystemet i och med sin kontrollfunktion, som var mycket viktig 
för enväldets finansförvaltning. Det direkta ansvaret för finansförvaltningen 
sköttes dock ej av amtmännen, utan av speciella amtsförvaltare som var 
direkt underställda räntekammaren. Under 1700-talet ökade de statliga in-
greppen i samhället. Fattigvård och skolväsende byggdes ut och amtmän-
nens kontrolluppdrag utökades även med dessa områden, tillika med ett 
ökat inrapporterande om allmänna förhållanden ute i landsorten. Till skill-
nad från de svenska landshövdingarna hade amtmännen ingen större makt 
gentemot städerna eller över grev- och friherrskap. Amtmännen kom allt 
mer att bli centralregeringens ögon runtom i landet. Den starka uppsikt de 
hade över undersåtarna kan ha varit en orsak till att det inte blev någon re-
volution i Danmark 1789. Regeringen hade tack vare sitt goda underrättelse-
väsende möjlighet att avläsa stämningarna ute i landet, och 1788 hade också 
stavnsbåndet (det intill livegenskap gränsande förbudet för män att flytta 
från sin födelseort) avskaffats. Under 1700-talet kom också amtmannen att 
fungera allt mer som folkets röst, och uppfattades på det sättet även av cen-
tralregeringen. I takt med professionaliseringen av ämbetet försvann denna 
funktion, eftersom det sågs som en ämbetsmannadygd att kunna bortse från 
lokala intressen.143 

Amtmannaämbetet blev med tiden allt mer ett serviceorgan för 
                                                      
143 Karl Peder Pedersen, Enevaeldens amtmaend. Danske amtmaends rolle og funktion i enevaeldens 
forvaltning 1660–1848, Köpenhamn 1998, s 35f, s 134, s 199ff, s 275f, s 278, s 392. 
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befolkningen, och förvaltningen reformerades också 1793. De tidigare 24 
amten lades samman till 18, en indelning som rådde fram till 1970. Dessa 
och andra förändringar ledde till att amtförvaltningen, åtminstone från år 
1800, blev en byråkratisk organisation. Innan denna tid hade amtmannen 
själv varit tvungen att avlöna sina underlydande tjänstemän, till exempel 
skrivarna. Därför var det nödvändigt för en amtman att ha en ansenlig per-
sonlig förmögenhet, varför adelsmän och godsägare dominerade skaran av 
amtmän fram till 1800-talets början. Ofta var ämbetet en extrainkomst för 
en godsägare i det aktuella amtet, och därför utövades ämbetet generellt på 
amtmannens eget gods. Först runt 1820 fick generellt amtmännen ämbets-
bostäder med tillhörande kontor.144 
 
Island 
Einar Hreinsson har undersökt hur mötet mellan den danska centralmakten 
och den isländska förvaltningen gestaltade sig mellan 1770 och 1870, och 
fokuserar på ämbetsmännen själva (stiftamtmannen, amtmannen och lands-
fogden) och hur de agerade för att upprätthålla och förstärka sina positio-
ner. Ämbetsmännen tillhörde samma släkt och agerade kollektivt gentemot 
centralmakten. Denna släkt utgjorde kärnan i samhällseliten på Island.145 

Amten i Danmark hade alltså införts 1662, och över amten, som 
leddes av amtmännen, installerades sex stiftsamt under ledning av stiftamt-
männen. Även Island blev 1683 ett stiftamt, men stiftamtmannen kom näs-
tan aldrig till Island före 1770, trots att han redan 1720 hade getts i uppdrag 
att regelbundet besöka Island och Färöarna. Endast en stiftamtman fullgjor-
de denna plikt, och därför kom Islands amtman, som tillträdde sin post 
1688, att fungera som stiftamtmannens ställföreträdare. Stiftamtmansämbe-
tet på Island fungerade under större delen av 1700-talet som en hederstitel 
för danska adelsmän. Därför diskuterades det 1768 om att avskaffa detta 
ämbete. 1770 installerades en ny stiftamtman, norrmannen Laurits Thodal, 
som skulle tvingas att bo på Island. Hans instruktion vilade på äldre instruk-
tioner, och han var kungens ställföreträdare på Island. Han kontrollerade 
uppbörden, värnade kungens rättigheter, övervakade efterlevnaden av lagar 
och förordningar, suspenderade felande ämbetsmän, övervakade sysslo-
männens bokföring, bevakade näringslivet, handeln, fisket och jordbruket 
med mera. Han fick också ett konfidentiellt uppdrag att undersöka de andra 
ämbetsmännens vandel, främst deras ekonomiska transaktioner, och utreda 
om det fanns någon grund för de misstankar som förekom mot främst syss-
lomännen. I samband med att stiftamtmannen utnämndes 1770 degradera-
des amtmannen över hela Island till amtman i Nord- och östamtet, och 
amtmannen Stephensen ålades att överlämna allting, såväl papper och för-
                                                      
144 Pedersen 1998, s 311, s 348, s 355, s 374f. 
145 Einar Hreinsson, Nätverk och nepotism. Den regionala förvaltningen på Island 1770–1870, Göte-
borg 2003, s 14f, s 20. Landsfogdeämbetet inrättades på Island 1683. Hans uppgift var främst 
att ta hand om kronans räkenskaper. Han hade också en övervakande funktion på samma sätt 
som amtmannen hade över underlydande ämbetsmän. Se Hreinsson 2003, s 53f. 
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valtningsuppgifter som den kronogård han bodde på, till stiftamtmannen.146 
I stiftamtmännens instruktioner stod det uttryckligen att de var 

överordnade amtmännen. Det motsatta stod dock ej i amtmännens instruk-
tioner, så de var inte tvungna att lämna ifrån sig redogörelser eller undergå 
de inspektioner som stiftamtmannen hade rätt att kräva. Detta misstag var 
något pinsamt för centralförvaltningen, och hela amtsystemet ombildades 
1793. Ett av stiftamtmannens största problem var övervakningen av lands-
fogden och dennes räkenskaper, på grund av de stora avstånden, som också 
försvårade för centralmakten att övervaka amtmännen – i synnerhet i tider 
av kris för riket. Under Napoleonkrigen isolerades stora delar av Norge och 
Island från huvudstaden. Problemet försökte lösas genom att ge de regiona-
la ämbetsmännen större makt. Stiftamtmannen gavs 1808 ett slags general-
guvernörsposition som innebar att han hade ensam beslutanderätt i alla 
frågor som gällde Islands förvaltning. Ämbetet kom i händerna på bröder av 
släkten Stephensen, och centralmakten tillsatte då istället en kommission för 
att sköta stiftamtmansämbetet. Detta system kom emellertid att fungera 
mycket dåligt. Stiftamtmansämbetets karaktär i Norge och Danmark var 
likartad den på Island. Innehavaren var ett slags provinsguvernör, med över-
gripande ansvar för förvaltningen. Landsfogden på Island var främst under-
ställd stiftamtmannen; i Norge var det amtmannen som var hans direkt 
överordnade.147 
 
Frankrike 
Robert R. Harding har studerat de franska provinsguvernörerna i det tidig-
moderna Frankrike. Han menar att det rått en viss förvirring runt de franska 
guvernörerna eftersom man försökt skilja deras roller inom förvaltningen 
från deras privata, sociala roller. De var huvudmän i gamla aristokratiska 
släkter, och utnämnandet av en guvernör i Frankrike innebar att kungen 
delegerade vissa maktbefogenheter, men samtidigt också försökte finna en 
väg där en högadlig släkts privata status kunde användas för att uppnå kung-
ens målsättningar. Guvernörernas ämbetsutövning var avhängig av deras 
privata auktoritet. Från 1550 ledde guvernörernas extra legala auktoritet till 
en enorm ökning av deras administrativa kontroll på lokal nivå. Centralre-
geringen gjorde nästan allt som stod i dess makt för att stärka guvernörernas 
position. Kungen tvingades ofta acceptera att guvernörerna agerade själv-
ständigt från kronan, eftersom det enda sättet att utöva den kungliga aukto-
riteten på gräsrotsnivå var genom dessa lokala ”naturliga” ledare. Många 
guvernörer tog också position som ledare i religiösa (oftast katolska) koali-
tioner, för att kompensera för förluster av auktoritet som förorsakats av 
bland annat minskad vikt för patronklientförhållanden (på grund av att 
många nätverk av personliga lojaliteter höll på att kollapsa, inte minst efter 
reformationen och på grund av den franska kronans finansiella problem). 

                                                      
146 Hreinsson 2003, s 48ff, s 51ff. 
147 Hreinsson 2003, s 60–70. 
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Dessa ledarroller stärkte deras personliga auktoritet, som i vissa fall ledde till 
skapandet av stater inom staten. De kungliga ansträngningarna med utsän-
dandet av kommissarier och intendenter syftade inte till att bryta den de-
centralisering som guvernörsväsendet skapat, utan försökte snarare korrigera 
vissa missförhållanden inom det rådande systemet. Men efter inbördeskrigen 
kom guvernörernas betydelse inom förvaltningen att minska stadigt. Många 
av dem lockades under 1600-talet till det kungliga hovet eller ut i krig i främ-
mande land, och många mindre guvernörskap försvann. Det gjordes inga 
ansträngningar att underminera institutionen, inte ens att minska guvernö-
rernas självständighet, som manifesterade sig bland annat i de långa ämbets-
perioderna och approprieringen av ämbetena. Nepotism, upprätthållande av 
flera ämbeten samtidigt och försäljning av ämbeten blev allt vanligare. Ut-
vecklingen ledde till att huvudstaden blev en allt viktigare plats för guvernö-
rerna, och de mer prominenta guvernörerna började i allt större utsträckning 
residera i Paris. Parallellt utvecklades intendentämbetet, men det fanns in-
ledningsvis ingen konflikt mellan intendenterna och guvernörerna. Först 
efter 1633 tvingade Trettioåriga krigets krav regeringen att försöka centrali-
sera kontrollen över administrationen. I södra Frankrike fungerade samarbe-
tet mellan guvernörerna och intendenterna fram till Fronden, men sedan 
blev behovet av nya förvaltningsmetoder och källor för auktoritet uppen-
bart, och intendentämbetet utvecklades steg för steg.148 Från början hade 
intendenterna tillsatts för speciella uppdrag (av exempelvis fiskal eller rättslig 
natur), men från 1630 samlades det övergripande ansvaret för rätts- och 
finansväsendet samt näringarna hos samma personer, som kallades intendants 
de justice, police et finances. Först 1689 inrättades permanenta intendentsämbe-
ten i hela Frankrike. Intendenterna hade ingen militär befälsrätt, men till 
skillnad från de svenska landshövdingarna hade de rätt att sitta som domare 
i domstolar. Ämbetet utvecklades under 1600-talet till ett administrativt 
centrum för kungliga projekt i provinserna.149 
 
Österrike  
I de länder som låg under ätten Habsburg bildades provinsregeringar vilka 
leddes av en ståthållare, som biträddes av en vice ståthållare, en kansler, tolv 
råd och en mängd andra ämbetsmän. Vid sidan av denna organisation sköt-
tes finansförvaltningen av en kammare, under ledning av en Vizedom. Den 
allmänna förvaltningen leddes av en Landeshauptmann, som skulle upprätthål-
la landsfreden och satt som ordförande i vissa domstolar.150 
 
Likheter och skillnader mellan Sverige och andra länder 
Det svenska länsväsendet och det danska (inklusive Island) amtväsendet 
                                                      
148 Robert R. Harding, Anatomy of a Power Elite. The Provincial Governors of Early Modern France, 
New Haven/London 1978, s 213ff; William Beik, Absolutism and Society in Seventeenth-century 
France. State Power and Provincial Aristocracy in Languedoc, Cambridge 1985, s 335ff. 
149 Beik 1985, s 98f, s 102f, s 116. 
150 Asker 2004, s 31f. 
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uppvisade många likheter. Danmark var trettio år efter Sverige med att infö-
ra systemet, men anledningarna och mekanismerna bakom reformerna var 
desamma. Både den svenska och den danska kronan införde ett regionalt 
mellanled i förvaltningen för att förbättra sin kontroll över lokalförvaltning-
en och skeendena ute i landsorten, som ett svar på de ökade krav som sam-
tiden och den geopolitiska konkurrensen ställde. Som Thomas Ertman visat 
tenderade båda dessa riken att gå den byråkratiska vägen, även om det kan 
ifrågasättas hur hög grad av byråkratisering förvaltningsorganisationerna 
verkligen uppnådde. Målsättningen från riksledningarna var ändå att skapa 
hierarkiskt ordnade organisationer med klart definierade kompetensområden 
för att rationalisera förvaltningen. En skillnad mellan Sverige och Danmark 
var att de danska amtmännen genast i sina instruktioner fick en central posi-
tion inom uppbördsväsendet, medan detta i Sverige glömdes bort i den för-
sta landshövdingeinstruktionen. En annan skillnad var att de danska amt-
männen före 1800 tvingades avlöna sina underlydande tjänstemän, vilket 
inte var fallet i Sverige. De danska amtmännen förutsattes använda sina 
privata tillgångar för att få förvaltningen att fungera. 

Det franska systemet med provinsguvernörer var i jämförelse med 
Sverige och Danmark mycket annorlunda. Förhållandena i Frankrike var i 
grunden olika de skandinaviska förutsättningarna. Som Ertman förklarat 
ledde resterna av medeltida statsbildningar till att gamla aristokratiska och 
andra makteliter kunde appropriera de statliga ämbetena och utnyttja dem 
för egen vinning. Kronans ställning var i Frankrike mycket svagare än i de 
nordiska monarkierna, vilket ledde till att den franska kungamakten fick 
söka andra vägar för att uppnå målsättningen att öka kontrollen över det 
underlydande samhället. Under 1600-talets senare hälft utvecklades inten-
dentväsendet, som hade större likheter med de svenska landshövdingarna. 
Det österrikiska systemet med ståthållare och många underställda ämbets-
män liknade i stort den svenska regionalförvaltningen, men finansförvalt-
ningen var annorlunda ordnad med en separat regional organisation med 
eget överhuvud. 

De regionala förvaltningsområdenas geografiska utformning var 
också en ständigt aktuell fråga för rikenas makthavare. Ett exempel på detta 
är de återkommande ombildningarna av länen i Sverige. 
 

Län och residensstäder i Norrland 
Länens geografiska organisation var föremål för kontinuerliga revisioner 
under länsstyrelsernas första tid, och fortsatte också under de följande sek-
lerna. Det ursprungliga länet Norrland är ett tydligt exempel på hur svårt det 
var att skapa fungerande administrativa områden. Under hela 1600-talet 
försökte man finna en lämplig indelning av detta vidsträckta område. I re-
geringsformen 1634 lades alla norrländska landskap (Hälsingland, Medelpad, 
Ångermanland och Västerbotten) utom Gästrikland, under ett län, där 



 78

landshövdingen residerade i Hudiksvall. Västerbotten avskildes därifrån 
1637 och bildade ett eget hövdingadöme för att man skulle få bättre kontroll 
över silvergruvan i Nasafjäll i Piteå lappmark. Umeå blev residensstad i detta 
nya län. Gästrikland fördes 1640 till Hudiksvalls län. Efter freden i Bröm-
sebro och förvärvet av Jämtland och Härjedalen krävdes en omorganisation. 
År 1646 fanns det tre län. Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen låg un-
der landshövdingen i Hudiksvall (1651 blev Gävle residensstad för detta 
län). Medelpad, Ångermanland och Jämtland fick Härnösand till residens-
stad, och Västerbotten låg som tidigare under landshövdingen i Umeå. De 
två länen under Gävle och Härnösand slogs 1654 ihop till det som kom att 
kallas Västernorrlands län, med Gävle som residensstad. Västerbottens län 
slogs ihop med det österbottniska. Västerbotten och Österbotten åtskildes 
1660 och Västerbotten lades till Västernorrlands län, men detta blev tempo-
rärt, och 1664 var Västerbotten och Österbotten återigen ett län. Västerbot-
ten och Österbotten separerades 1668, för att inte åter förenas. Det södra 
länet delades 1762, och Västernorrlands län under först Sundsvall, och från 
1778 Härnösand, omfattade landskapen Ångermanland, Medelpad och 
Jämtland. De övriga områdena (Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen) bilda-
de Gävleborgs län. Jämtlands och Norrbottens län skapades ungefär samti-
digt 1810.151 
 
Figur 2:1. Länsindelning och residensstäder i Norrland 1634–1778 
År Väster-

botten 
Ångerman-
land 

Medelpad Jämtland Härjedalen Hälsingland Gästrik-
land 

1634 Hudiksvall Hudiksvall Gävle 

1637 Umeå Hudiksvall Hudiksvall Gävle 

1641 Umeå Hudiksvall 

 

Hudiksvall 

1645 Umeå Härnösand Hudiksvall 

1651 Umeå Härnösand Gävle 

1654 Umeå Gävle 

1660 Gävle 

1664 Umeå* Gävle 

1762 Umeå Sundsvall Gävle 

1778 Umeå Härnösand Gävle 

Källa: Ahnlund 1942, s 246ff. 
* 1664–68 låg även Österbotten under Västerbottens län, med Umeå som residensstad. 
 

Landshövdingarna själva 
I samband med införandet av regeringsformen 1634 diskuterades och tillsat-
                                                      
151 Nils Ahnlund, ”Landskap och län i Norrland. En historisk-administrativ översikt” i Norr-
land: Natur, befolkning och näringar, red. Magnus Lundqvist, Stockholm 1942, s 246ff. Perioden 
1637–40 hade länen under Hudiksvall och Umeå en gemensam landsbokhållare. Se Asker 
2004, s 116. 
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tes landshövdingar i alla de län som instiftades i regeringsformen. Dessa 
först utnämnda landshövdingar blev i många fall inte långvariga på sina 
tilldelade poster. Många byten av poster och nyutnämningar gjordes regel-
bundet, på initiativ av både centralmakten och landshövdingarna själva, som 
kom från och gick till olika civila och militära ämbeten. 

De höga ämbetena var till en början få, men i takt med att förvalt-
ningen växte skapades nya arbetstillfällen för adelsmännen. Deras personliga 
ursprung, förutsättningar och förhållanden påverkade hur de utövade sina 
ämbeten, i samspel med sina ståndsbröder inom förvaltningen och gentemot 
arbetsgivaren och de underlydande tjänstemännen. Den svenska adeln hade 
under 1500-talet varit numerärt sett mycket liten, och det var först i och 
med 1600-talets nyadlingar som den blev en samhällsklass tillräckligt stor att 
bära upp den statliga förvaltningen. Vid sekelskiftet 1600 fanns det, som 
tidigare anförts, ungefär 500 vuxna svenska adelsmän. Genom 1611 års 
konungaförsäkran reserverades alla högre ämbeten inom staten för adels-
män, och när krigsmakten och den administrativa apparaten expanderade 
uppstod ett ökat behov av både officerare och civila ämbetsmän. Staten 
skapade stora tillskott till ståndet genom omfattande nyadlingar, och den 
gamla aristokratin fann sig snart vara i minoritet inom sitt eget stånd. Därför 
kan inte adelsståndet ses som en monolitisk enhet med gemensamma och 
oförändrade intressen, utan kan nog mer korrekt beskrivas som det stånd 
som genomgick de största förändringarna under den aktuella perioden. 

Förvaltningens reformer tillkom på initiativ av aristokraten Axel 
Oxenstierna, men i längden var det inte hans högadliga gelikar som skulle 
dra den största nyttan av förändringarna. De omfattande nyadlingar som 
krävdes för att tillgodose arbetskraftsbehovet inom staten ledde till att mot-
stridiga viljor och konkurrerande intressen med tiden kom att fylla adels-
ståndet. Högaristokratins världsbild, ideologi och intressen var inte desam-
ma som de nyadlade ämbetsmännens, som var uppväxta under andra sociala 
och ideologiska förhållanden. De senares hedersord och ideal blev därför 
andra än högaristokratins, vars traditionella auktoritet började undermineras 
allteftersom de nya ämbetsmännens legala auktoritet, likt deras ekonomiska 
och intellektuella resurser, växte. Meritokrati, duglighet och ämbetskompe-
tens var några av de nya idealen.152 De nyadlade männen var tidens uppåtgå-
ende sociala elit, ”en i alla tider och samhällsformer förekommande kategori, 
som på ett eller annat sätt förstått att utnyttja och tillgodogöra sig det gäl-
lande samhällssystemets möjligheter att själv förbättra sin sociala posi-
tion”.153 Vilka faktorer är det då som konstituerar en persons sociala posi-
tion? 
 
Enligt Max Weber har ”samfälligheten” (det man skulle kunna kalla det 

                                                      
152 Peter Englund, Det hotade huset: Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden, Stock-
holm 1989, s 181f, s 221f. 
153 Elmroth 2001, s 30. 
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sociala rummet) tre aspekter, som samverkar till att definiera en persons 
position i samhället. Dessa är: 
 

1. den sociala ordningen – fördelningen av värdighet (det vill säga po-
sitivt eller negativt anseende) 

2. den ekonomiska ordningen – fördelningen av och kontrollen över 
ägodelar 

3. den politiska maktens ordning – fördelningen av ”social makt” 
(med vilket menas inflytande på samfällighetens handlande, av vad 
innehåll det än vara må).154 

 
Den gamla högaristokratin var resursstark inom alla dessa tre områden. 
Traditionellt hade den ett mycket stort anseende, stora ekonomiska resurser 
och tillhörde rikets allra högsta politiska skikt med positioner i riksrådet och 
andra ledande poster. I det tidigmoderna Sverige var alltså en persons posi-
tion i det sociala rummet i mycket stor utsträckning beroende av ståndstill-
hörigheten (även om det naturligtvis också fanns undantag). Kurt Ågren 
framhåller tre punkter som definierade adelsmannens status: hans sociala 
status (beroende på flera samverkande faktorer: om familjen var av gammal 
bördsadel, om han var introducerad på Riddarhuset, släktskapsband genom 
giftermål, om förfäderna hade tillhört riksrådet med mera), hans ekonomiska 
position (beroende på förmögenhet och egendomar samt vilka ekonomiska 
fördelar hans ämbete kunde ge) samt hans direkta politiska inflytande (bero-
ende på vilket ämbete han innehade).155 Därför är det synnerligen relevant 
att utreda de norrländska landshövdingarnas sociala bakgrund, för att på så 
sätt kartlägga vilka resurser som stod dem till buds och som också användes 
i deras ämbetsutövning. 

De män som utövade landshövdingeämbetet i norrlandslänen 
mellan åren 1634 och 1769 presenteras nedan. Studien har vissa prosopogra-
fiska inslag, men förutom att beskriva landshövdingarna som kollektiv ska 
också deras individuella förutsättningar och levnadsöden diskuteras. Dessa 
förutsättningar kan antas ha satt spår i hur ämbetet utövades och även hur 
ämbetets natur eventuellt förändrades. Till exempel kan skiftande social 
bakgrund hos de män som utnämndes till landshövdingar säga mycket om 
hur ämbetet värderades i förhållande till andra positioner inom staten. Lä-
nen hade en inbördes rangordning, och det är därför intressant att undersö-
ka bland annat den sociala bakgrunden hos landshövdingarna i de olika lä-
nen.156 
 

                                                      
154 Weber 1987, s 35–46. 
155 Kurt Ågren, ”Rise and Decline of an Aristocracy” i Scandinavian Journal of History 1976, s 
59. 
156 Se till exempel Ulf Sjödell, Riksråd och kungliga råd: Rådskarriären 1602–1718, Lund 1975, s 
39f. 
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Socialt ursprung och karriär 
Ulf Sjödell har gjort en undersökning av riksrådens och även landshövding-
arnas karriärer under tiden fram till 1718. Han har klassificerat dem utifrån 
vilken samhällsklass de föddes in i, om de gjorde karriär inom det militära 
eller inom den civila förvaltningen, samt om de avancerade från landshöv-
dingeämbetet eller inte. Samhällsklassen definieras enligt följande: som hög-
adel räknas de vars fäder var grevar, friherrar och riksrådsättlingar (motsva-
rande Riddarhusets två främsta klasser efter dess inrättande 1626); kategori-
erna lågadligt födda och ofrälse ger sig därmed av sig själva.157 Karriären defi-
nieras som militär om landshövdingen vid utnämningen till denna post nått 
minst överstes grad, annars räknas karriären som civil.158 För att landshöv-
dingen ska kunna sägas ha avancerat från sin post ska han senare ha uppnått 
en post som (general)guvernör, president, överståthållare, general, general-
löjtnant, amiral, överordningsman, ordningsman, ombudsråd, rikstygmästa-
re, riksstallmästare eller riksjägmästare, landshövding i ett enligt rangrullan 
förnämligare län, riksämbetsman eller riksråd.159 

 
Tabell 2:1. Landshövdingar i norrlandslänen 1634–1718 enligt Sjödell 
Period Högadligt 

födda 
Lågadligt 
födda 

Ofrälse 
födda 

Totalt Militär/civil 
karriär 

Avancerade i 
karriären 

Blev 
riksråd 

1634–
1679 

11 6 5 22 10 militär, 12 
civil 

7 4 

1680–
1718 

2 10 4 16 13 militär, 3 
civil 

4 2 

Totalt 13 16 9 38 23 militär, 15 
civil 

11 6 

N = 38. Källa: Sjödell 1975, s 38. 
 
Sjödell menar att tendenserna för riket som helhet är mycket tydliga på flera 
punkter: i de mest centrala länen avancerade landshövdingarna generellt 
vidare från detta ämbete, ofta till riksråd, och i fråga om att besittas av hög-
adligt födda landshövdingar dominerade också de centrala länen.160 I gräns-
länen var landshövdingeämbetet ofta en sluttjänst för militärer, och i dessa 
områden var landshövdingens befogenheter också mindre, då han generellt 
var underställd en generalguvernör.161 Synbarligen spelade alltså landshöv-
dingarnas sociala bakgrund en icke försumbar roll för deras karriärmöjlighe-
ter, även om Ingvar Elmroth menar att meritokratin inom den svenska för-
valtningen med tiden växte sig mycket stark, till den grad att till och med 

                                                      
157 Sjödell 1975, s 9. Riksråden kallades under det karolinska enväldet ”kungliga råd”, men för 
enkelhetens skull använder jag här genomgående beteckningen riksråd. 
158 Sjödell 1975, s 36. 
159 Sjödell 1975, s 93f. 
160 På Island var de regionala ämbetena som stiftamtman, amtman eller landsfogde höjdpunk-
ten på de infödda islänningarnas karriärer, medan det för de danskfödda ämbetsmännen 
fungerade som en språngbräda till de högsta posterna inom centralförvaltningen. Se Hreins-
son 2003, s 136f. 
161 Sjödell 1975, s 39f. 
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riksrådsättlingar inte kunde ta sin ställning inom staten för given.162 
Den största förändringen i gruppens sammansättning skedde i och 

med att andelen högadligt födda landshövdingar märkbart minskade (från 
50 % till 13 %) till förmån för de lågadligt födda, samt att andelen med mili-
tär bakgrund ökade (från 45 % till 81 %) under den senare hälften av Sjö-
dells undersökningsperiod, det vill säga efter enväldets införande. Dessa 
förändringar kan antas bero dels på socioekonomiska förändringar inom 
adelsståndet (det vill säga ståndscirkulationen), dels på kungamaktens intres-
se av att få tillgång till militär kompetens på landshövdingeposten (på grund 
av rikets säkerhetspolitiskt utsatta läge). 
 
Även Björn Asker har undersökt landshövdingarnas sociala bakgrund. Han 
menar att denna är viktig att studera för att klarlägga till vilka grupper i sam-
hället landshövdingarna var knutna, vilka lojaliteter de hade förutom till 
Kungl. Maj:t, och om det förekom konflikter mellan deras ämbetsplikter och 
deras släktband och andra sociala band.163 Asker anser att det förelåg ett 
klart samband mellan aristokratins starka samhällsställning fram till 1670-
talet och gruppens innehav av en stor andel av landshövdingeämbetena. 
1680-talet medförde en tillbakagång för de högadligt födda landshövdingar-
na. Det tycks till och med som om Karl XI medvetet utestängde aristokra-
terna från landshövdingeämbetena. Under stormaktstidens slutfas ökade det 
aristokratiska inslaget återigen bland länscheferna, något som tyder på att 
motsättningarna mellan högadeln och kungamakten hade minskat. Det var 
främst under 1680-talet och följande decennier som karriärvägen som 
landshövding var öppen för ofrälse födda. Efter frihetstidens inträde sjönk 
återigen andelen ofrälse landshövdingar. Tjänstetillsättningarna kom att 
kontrolleras av en bredare elit än tidigare. Det var nu inte bara den gamla 
aristokratin som gjorde anspråk på posterna, utan även ättlingarna till den 
tidigare generationen ofrälse, som under den föregående perioden skaffat sig 
höga poster och adliga titlar.164 Askers undersökning antyder att det fanns 
konkurrerande lojaliteter och intressen för landshövdingarna beroende på 
deras sociala ursprung, och ger små antydningar om konkreta konflikter som 
kunde uppstå, men lämnar dessa iakttagelser utan närmare analys då hans 
studie inte primärt gäller länsstyrelsens personal.165 Det är angeläget att stu-
dera dessa presumtivt konkurrerande intressen, och följande kapitel granskar 
landshövdingens personliga intressen och lojalitetsband, och hur dessa kun-
de krocka med ämbetsutövningens officiella plikter och uppgifter. Under 
alla förhållanden är vikten av att studera landshövdingarnas sociala bakgrund 
och personliga förutsättningar uppenbar. 
 
                                                      
162 Elmroth 2001, s 294ff. 
163 Asker 2004, s 312. 
164 Asker 2004, s 316, s 323. Asker definierar ”aristokrater” som män tillhörande någon av de 
ca 30 gamla högadliga ätterna. (Asker 2004, s 315, anmärkning till tabell 38.) 
165 Asker 2004, s 312. 
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De norrländska landshövdingarna 
Föreliggande undersökning studerar de män som utnämndes till och utöva-
de ämbetet som ordinarie landshövding i något av norrlandslänen mellan 
åren 1634 och 1769, inalles 41 män.166 Sjödells kriterier för samhällsklass, 
karriärväg och avancemang har använts. En viss diskrepans mot hans resul-
tat föreligger, eftersom jag endast räknat de män som verkligen tillträdde 
ämbetet.167 Sjödell har delat sin undersökning i två perioder, före och efter 
1680. Här har undersökningsperioden utökats till att omfatta tre intervall, 
nämligen före och efter det kungliga enväldets införande 1680 samt perio-
den efter 1718, då stormaktsambitionerna fått sig en ordentlig törn och 
enväldet avskaffats. De tre perioderna är alltså 1634–79, 1680–1718 och 
1719–69. Vissa skillnader kan skönjas mellan dessa perioder. 
 
Tabell 2:2. Landshövdingar i Västernorrlands län 1634–1769 (inklusive Härnösands 
län 1645–54) 
Period Högad-

ligt 
födda 

Lågadligt 
födda 

Ofrälse 
födda 

Totalt Militär/civil 
karriär 

Avancera-
de i karriä-
ren 

Blev 
riksråd

Genomsnitt-
lig ämbetspe-
riod 

1634–
1679 

7 3  10 4 militär, 6 
civil 

4 1 5,8 år 

1680–
1718 

1 5 1 7 7 militär 3 2 4,9 år 

1719–
1769 

5 2 1 8 7 militär, 1 
civil 

6 1 7,6 år 

Totalt 13 10 2 25 18 militär, 7 
civil 

13 4 6,1 år 

N = 25. Källa: tabell 2:5. 
 
Tabell 2:3. Landshövdingar i Västerbottens län 1638–1769 
Period Högad-

ligt 
födda 

Lågadligt 
födda 

Ofrälse 
födda 

Totalt Militär/civil 
karriär 

Avancera-
de i karriä-
ren 

Blev 
riksråd

Genomsnitt-
lig ämbetspe-
riod 

1638–
1679 

 1 1 2 2 civil    12 år 

1680–
1718 

1 6  7 6 militär, 1 
civil 

2 1 5,4 år 

1719–
1769 

2 3 2 7 1 militär, 6 
civil 

5  4,4 år 

Totalt 3 10 3 16 7 militär, 9 
civil 

7 1 6,2 år 

N = 16. Källa: tabell 2:5. 
 
Ungefär hälften av landshövdingarna var av lågadlig börd. Den genomsnitt-
liga utnämningsåldern var 50 år. Ämbetsperioderna var i genomsnitt sex år. 
En majoritet av dem hade gjort militär karriär, och hälften avancerade från 
positionen som landshövding i ett norrlandslän. I Västernorrlands län (in-

                                                      
166 Se tabell 2:5. 
167 Det förekom sällan formella vicelandshövdingeskap i norrlandslänen. Under totalt 10 år 
fanns det i Norrland någon vice landshövding fram till 1735. Vice landshövdingar tillsattes 
främst i krigstider. Se Asker 2004, s 220f. 
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klusive Härnösands län 1645–54, det stora ”Norrlands län” 1634–37 och 
1660–64, samt de delade Västernorrlands och Gävleborgs län 1762–69) ver-
kade 25 landshövdingar under perioden. Något mer än hälften kom från 
högadeln. Utnämningsåldern var i genomsnitt 49 år. Ämbetsperioderna var i 
genomsnitt sex år. Tre fjärdedelar hade militär bakgrund. Hälften av dem 
avancerade från Västernorrlands län.168 

I Västerbottens län verkade totalt sjutton landshövdingar under 
perioden. Stellan Mörner kom till Västerbotten efter att ha varit landshöv-
ding i Västernorrland, och har därför i summeringen räknats till Västernorr-
land (utom vad gäller ämbetsperioden, som naturligtvis räknats in på Väs-
terbottens län). De lågadliga landshövdingarna var här i majoritet Den ge-
nomsnittliga utnämningsåldern var 52 år. Ämbetsperioderna var i snitt sex 
år. Något fler än hälften hade gjort civil karriär, och något färre än hälften 
avancerade från Västerbottens län.169 
 
Andelen högadligt födda landshövdingar var betydligt högre i Västernorr-
land. Utnämningsåldern var något högre i Västerbotten, och ämbetsperio-
derna var i genomsnitt lika långa i de båda länen. Västernorrland hade en 
betydligt större andel militärer än Västerbotten. Från 1756 var Västernorr-
land ett så kallat militärt län.170 Redan före 1756 var militärerna betydligt fler 
i Västernorrland än i Västerbotten (som 1756 definierades som ett civilt län). 
Under 1600-talet var de västernorrländska landskapen vid flera tillfällen 
plats för militära aktioner, men efter 1718 var inte Jämtlands och Härjeda-
lens rikstillhörighet någon omstridd fråga. Sjödell menar att gränslänen ofta 
var slutposter för militärer, men detta kan ej sägas vara fallet här. Av de sex 
militärer som blev landshövdingar i Västernorrland under åren 1719–69 
avancerade nämligen fyra, varav tre inom den civila förvaltningen. 

I Västernorrland var landshövdingarna med högadligt ursprung i 
majoritet under den första och den tredje perioden. Under den andra perio-
den var de lågadliga i majoritet. Den ökade mängden högadliga landshöv-
dingar i Västernorrland under frihetstiden jämfört med föregående period 
skulle kunna bero på att konkurrensen om de allra högsta ämbetena (på 
grund av insteget för meritokratiska ideal) på central nivå blev allt starkare,171 

                                                      
168 Se tabell 2:5. 
169 Se tabell 2:5. 
170 Gunnar Artéus, Krigsmakt och samhälle i frihetstidens Sverige, Stockholm 1982, s 60ff. Att 
Västernorrland blev ett ”militärt län” innebar att posten som landshövding reserverades för 
en person som var eller tidigare varit officerare. Artéus ser 1756 års indelande av länen i civila 
och militära som ett utslag av officerskårens stora inflytande, som ledde till att ett civiladmi-
nistrativt ämbete som landshövdingeposten reserverades för militärer. Regeringen skulle 
troligen annars gärna ha sett en mindre andel officerare inom lokalförvaltningen. 
171 Maria Cavallin har studerat ståndsmotsättningarna inom ämbetsmannakåren under 1700-
talets senare hälft. De ofrälses kritik växte sig allt starkare mot de adliga ämbetsmännen, som 
i sin tur ville hävda sina traditionella rättigheter med argument som gick ut på att de av tradi-
tion var bäst lämpade att sköta dessa uppdrag. Att hävda att de var mer kompetenta än de 
ofrälse var inte ett hållbart argument för de adliga ämbetsmännen. Se Maria Cavallin, I kungens 
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och att ett antal högadliga ämbetsmän därför fick nöja sig med att bli lands-
hövdingar i det relativt perifera Västernorrlands län. (Samma förhållande 
syns också i Västerbotten. Två av de totalt tre högadliga landshövdingar 
som verkade i Västerbotten gjorde det under frihetstiden; Olof Leijonstedt 
och Johan Funck. De efterträddes å andra sidan av två män med ofrälse 
bakgrund, Martin Ehrensvan och Olof Malmerfelt.) Under den första perio-
den var landshövdingarna med civil karriär i majoritet i Västernorrland, men 
under de två senare perioderna var alla utom en före detta militärer. Endast 
under den sista perioden avancerade en majoritet av landshövdingarna från 
Västernorrlands län. De genomsnittliga ämbetsperioderna var sex, fem och 
sju år under respektive period. 

I Västerbotten var det vanligt med landshövdingar av lågadlig 
börd under alla tre perioderna. De som gjort civil karriär var i övervikt un-
der den första och den tredje perioden. Här är skillnaden mot Västernorr-
land mycket tydlig: under den sista perioden var alla landshövdingar utom 
en i Västerbotten före detta civila ämbetsmän, medan det i Västernorrland 
var tvärtom. I likhet med Västernorrland var det endast under den tredje 
perioden som en majoritet av landshövdingarna avancerade från ämbetet. 
De genomsnittliga ämbetsperioderna var tolv, fem och fyra år under respek-
tive period. Två av de första landshövdingarna i Västerbotten innehade 
ämbetet mycket länge: Frans Krusebjörn under tolv år och Johan Graan 
under totalt 21 år. I regeringsformen 1634 hade ämbetsperioderna begrän-
sats till tre år, en begränsning som främst var formell. I verkligheten var det 
vanligt att landshövdingarna – inte minst av praktiska skäl – ofta tjänstgjor-
de under längre tid i samma län.172 Johan Graans extremt långa tid på posten 
föranleddes troligen av att han var den bäst lämpade att utföra ämbetet, och 
att kronan inte kunde finna någon lämplig ersättare.173 
 
Sjödell har påvisat att landshövdingarnas tjänstgöringstider var längre efter 
enväldets införande jämfört med perioden före 1680. Efter 1680 tjänstgjor-
de de i snitt 6,7 år, medan motsvarande siffra för den tidigare perioden var 
5,0 år. Denna utveckling berodde enligt Sjödell på en ökande tendens till 
specialisering i karriären, vilket ledde till att ämbetsmännen under enväldet 
bytte befattning mer sällan. Sjödell påpekar också att tjänstgöringstiden för 
de landshövdingar som senare blev riksråd i snitt var något halvår kortare än 
för de som inte avancerade till rikets allra högsta ämbeten.174 Det är svårt att 
urskilja något tydligt mönster vad gäller om ämbetsperioderna eventuellt 
blev längre i norrlandslänen. I Västernorrland var de under den sista perio-

                                                                                                                        
och folkets tjänst. Synen på den svenske ämbetsmannen 1750–1780, Göteborg 2003, s 191. 
172 Angående debatten kring ämbetsperioderna vid landshövdingeämbetets införande, se 
Jonsson 2003, s 123f. 
173 Åke Stille, ”Övre Norrlands administrativa historia från upprättandet av Västerbottens län 
till freden i Nystad” i Övre Norrlands historia: Del II. Tiden 1600–1721, red. Gunnar Westin, 
Umeå 1965, s 332. 
174 Sjödell 1975, s 40. 
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den längre, medan de i Västerbotten var kortare. 
 
Gunnar Artéus poängterar att frihetstiden var särpräglad vad gällde länsche-
fernas fördelning på militärer och civilpersoner. Ämbetena tillföll under 
denna epok militärer och civila i ungefär samma utsträckning, medan det 
under den karolinska tiden funnits en stark dominans för militärerna. Uppåt 
tre fjärdedelar av landshövdingarna kom då direkt eller indirekt ur officers-
kåren. Även under 1740-talet var statsförvaltningen i liknande omfattning 
militärstyrd.175 Vad gäller norrlandslänen stämmer beskrivningen väl för 
perioden 1680–1718, men för den senare perioden är Västernorrlands myck-
et stora andel militärer iögonenfallande, speciellt som flera militärer där hade 
tillsatts redan före 1740-talets säkerhetspolitiska kris och 1756 års befästan-
de av länets militära karaktär. 
 
Fem norrländska landshövdingar avancerade till värdigheten av riksråd 
(kungliga råd), nämligen Göran Sperling, Otto Vellingk, Carl Gustaf Frölich, 
Hans Clerck och Carl Sparre.176 De fyra förstnämnda verkade under det 
karolinska enväldet och var också alla före detta militärer. Under den följan-
de perioden upphöjdes endast en av de norrländska landshövdingarna till 
riksråd. Samtidigt var det endast under den sista perioden som en majoritet 
av landshövdingarna lyckades avancera från de båda länen. Vägen från norr-
landslänen till en riksrådspost var öppen främst under stormaktstidens slut-
fas, och uteslutande för män med militär bakgrund. Den minskande möjlig-
heten till avancemang till de allra högsta ämbetena skulle kunna ses som 
märklig, då andelen högadligt födda under den sista perioden åtminstone i 
Västernorrland var högre än före 1718. Men detta kan också, i linje med 
Elmroths argumentation för meritokratins primat, vara ett bevis på att en 
bakgrund i samhällets högsta skikt inte på något sätt garanterade höga posi-
tioner inom den svenska staten. 
 
Äktenskapsbanden 
Social makt var tillgänglig inte bara genom bördsrätt. Giftermålsallianser var 
också ett effektivt sätt att skaffa sig tillgång till ekonomiska resurser, men i 
viss utsträckning också till socialt anseende. Einar Hreinssons studie av de 
isländska amtmännen visar tydligt hur detta slags strategier kunde användas 
för att skapa och upprätthålla en ämbetsmannaelit.177 Här ska därför lands-
hövdingarnas hustrurs sociala bakgrund kartläggas. Deras sociala hemvist 
klassificeras utifrån deras fäders sociala status. 
 

                                                      
175 Artéus 1982, s 59f. 
176 Enligt Sjödell avancerade 6 av 38 (16 %) norrländska landshövdingar till riksråd fram till 
1718. Denna diskrepans uppstår på grund av att Sjödell räknat alla de män som utnämndes 
till landshövdingar, oavsett om de utövade ämbetet eller inte. Se Sjödell 1975, s 38. 
177 Hreinsson 2003, s 122ff. 
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Tabell 2:4. Landshövdingefruar i norrlandslänen 1634–1769 
Period Högadligt födda Lågadligt födda Ofrälse födda Totalt 
1634–1679 9 9 1 19 
1680–1718 7 7 3 17 
1719–1769 12 2 2 16 
Totalt 28 18 6 52 

N = 52. Källa: tabell 2:5. 
 
Under de två första perioderna var andelen högadliga och lågadliga hustrur 
lika stor, med ett fåtal ofrälse födda hustrur. Efter 1718 var andelen högad-
ligt födda landshövdingehustrur mycket större än under de tidigare perio-
derna. Detta mönster kan också skönjas hos deras män, i synnerhet jämfört 
med föregående period, men ökningen bland hustrurna är ännu större. An-
ledningen till detta kan ej klart fastställas. Några relevanta faktorer är att det 
fanns en konstaterad överdödlighet bland männen i familjebildande ålder 
(en naturlig konsekvens av deras militära tjänstgöring), samt att den oav-
brutna sociala tillbakagången inom adelssläkterna ledde till minskad gifter-
målsfrekvens, plausibelt föranledd av en medvetenhet om risken att familjen 
skulle kunna hamna i en socialt utsatt situation. Många officerare insåg att 
de inte kunde börja planera för att bilda familj innan de nått en viss punkt i 
karriären, och då många inte lyckades avancera tillräckligt långt förblev de 
ogifta.178 Hypotetiskt kan det antas att många fröknar ur aristokratin fann 
landshövdingarna vara goda partier, då dessa hade relativt högt avlönade 
och statusfyllda civila befattningar. Och vice versa: på grund av kvinnoöver-
skottet i gruppen kunde landshövdingarna ingå förmånliga äktenskap, tack 
vare sin höga status. 

Det finns även tecken på att posten som landshövding inte var 
alldeles populär hos vissa ämbetsmannahustrur. Catharina Wallenstedt, hust-
ru till kanslirådet Edvard Ehrensteen, var exempelvis i januari 1674 ener-
giskt emot att maken skulle nöja sig med att bli landshövding i Östergötland, 
utan propagerade istället för att han skulle sikta högre i karriären och aspire-
ra på en position som hovkansler. Edvard blev under året också hovkansler, 
och senare även kungligt råd.179 

Christer Posses hustru Christina Sparre skrev 1640 till rikskanslern 
Axel Oxenstierna, som var gift med hennes moster (hon kallade honom i 
breven för sin ”högtärade hjärtans käre morbror”), och bad att maken 
Christer måtte förflyttas från Hudiksvall till någon position där de kunde 
komma närmare släkt och vänner, eftersom de långa resorna slet hårt på 

                                                      
178 Elmroth 2001, s 70, s 79. 
179 Svante Norrhem tolkar Catharina Wallenstedts aktioner som ett aktivt tagande av hus-
hållsansvar, där det gällde att få maken till en så god tjänst som möjligt. Se Svante Norrhem, 
”Normbryterska eller ansvarstagande hustru?” i Maktens skiftande skepnader. Studier i makt, 
legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk, Umeå 2003, s 148f, s 155f. 
Se även SBL, ”Edvard Philipsson Ehrensteen”; Ellen Fries, Teckningar ur svenska adelns familjelif 
i gamla tider, del 1, Stockholm 1910, s 190; Catharina Wallenstedt, Allrakäraste. Catharina Wal-
lenstedts brev 1672–1718, utg. Christina Wijkmark, Stockholm 1995, s 110f. 
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honom. Hon föreslog också att Christer kunde byta tjänst med Karl Sigges-
son, och bad Axel att inte förargas på henne för hennes ”stora dristighett 
skull”.180 Trots att Posse tillhörde aristokratin och Edvard Ehrensteen var 
nyadlad, och de två sålunda hade helt skilda bakgrunder, värderade deras 
hustrur landshövdingeämbetet lägre än andra poster de trodde sina makar 
kunna uppnå.  

Detta skedde under mitten av 1600-talet, och Christina Sparres 
och Catharina Wallenstedts låga värdering av landshövdingeämbetet kan inte 
antas vara representativ för 1700-talet, eftersom adelsståndet, riket och poli-
tiken genomgick mycket stora förändringar från stormaktstiden till frihetsti-
den. Den uppåtriktade sociala rörlighet som nobiliseringarna varit uttryck 
för under 1600-talet avlöstes snart av en rörelse i motsatt riktning, där adels-
familjerna hade problem att behålla sina yrkesmässiga och sociala positio-
ner.181 
 
De norrländska landshövdingarnas släktband 
Några enstaka släktband mellan de norrländska landshövdingarna kan urskil-
jas.182 Bröderna Erik och Carl Larsson Sparre var landshövdingar i Väs-
ternorrland med tio års mellanrum. De tillhörde en av rikets högsta ätter och 
avancerade båda två i karriären efter landshövdingeämbetet i Västernorr-
land. Erik, som också tidigare gjort civil karriär, blev hovrättspresident, me-
dan den militärt meriterade Carl efter sitt presidentskap i trolldomskommis-
sionen blev lagman. 

Hans Abraham Kruuse, som skulle bli landshövding i Västerbot-
ten 1683, gifte 1682 om sig med sin företrädares (Hans Hansson Clerck, 
1680–83) syster Birgitta Clerck i hennes andra gifte. Detta släktskap var ändå 
kanske inte den huvudsakliga anledningen till att Kruuse uppnådde lands-
hövdingeposten. Han hade nämligen redan 1674 befordrats till generalma-
jor, och 1679 upphöjts i friherrligt stånd. Han var en mycket duglig och 
erfaren krigare. Men det blev ändå så att Birgitta Clerck så att säga efterträd-
de sin bror i Umeå; hur länge hon uppehöll sig där är inte klarlagt. 

Gotthard Strijk, landshövding i Västerbotten 1688–92, var son till 
landshövdingen i Härnösands län 1645–53, Hans Strijk.183 Gotthard föddes 
1634 i Stettin och gjorde karriär inom Svea hovrätt innan han utnämndes till 
landshövding. Fadern Hans avled 1653 i Härnösand, vid vilken tid Gotthard 
studerade i Uppsala (han avlade examen från Uppsala universitet 1654.) Det 

                                                      
180 Christina Sparre till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 16/6 1640 (tillsammans med maken 
Christer Posses brev), Axel Oxenstiernas brevväxling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
Christina var dotter till Kerstin Bååt, syster till Axel Oxenstiernas hustru Anna. Karl Sigges-
son var landshövding i Skaraborg. 
181 Elmroth 2001, s 69. 
182 Se kommentar till tabell 2:5. 
183 Sven Hartelius har undersökt Hans Strijks tid som landshövding i Härnösand. Hans fram-
ställning är av detaljerad, men inte speciellt problematiserande, karaktär. Se Sven Hartelius, 
Hans Strijk. Landshövding i Härnösand 1645–1653, Sundsvall 1992. 
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är därför inte troligt att Gotthard hann skapa några omfattande nätverk med 
hjälp av faderns position före dennes död. Fadern gjorde en rent militär 
karriär före utnämningen till landshövding, medan sonen uteslutande be-
klädde civila ämbeten. 

Gustaf Douglas, landshövding i Västerbotten 1692–1705, var dot-
terson till Norrlands förste landshövding Stellan Mörner. Greve Robert 
Douglas hade nämligen 1646 i Leipzig gift sig med Hedvig Mörner, dotter 
till Stellan Mörner och hans första hustru Maria von der Grünau. Gustaf 
föddes 1648 i Stockholm, tre år efter att morfadern avlidit i Umeå. Det är 
svårt att avgöra om moderns härstamning kan ha skapat någon speciell an-
knytning till norrlandslänen. Det kan ha varit en ren slump att Douglas gick 
i morfaderns spår. 

Efter bröderna Sparre skedde det en gång till att två bröder var 
landshövdingar i Västernorrland. Malcolm Hamilton beklädde detta ämbete 
1698–99, och hans tjugo år yngre bror Hugo efterträdde honom 1716. Hugo 
hade precis som den äldre brodern gjort karriär inom det militära, och hans 
förordnande som generallöjtnant och landshövding i Västernorrland var en 
konsekvens av det kritiska militära läget. Han gjorde mycket för att under-
stödja Armfelts armé i Jämtland och försökte i det längsta hålla stånd mot 
de ryska härjningarna av norrlandskusten. Han fungerade som landshövding 
till 1719, men fortsatte till krigets slut som överbefälhavare i Norrland. 

Johan Funck, landshövding i Västerbotten 1759–62, gifte sig i april 
1735 med grevinnan Charlotta Frölich, dotter till greve Carl Gustaf Frölich, 
som varit landshövding i Västernorrland 1693–98. Charlotta föddes 1698 i 
Gävle, och det skulle alltså dröja sextio år innan hon återvände till Norrland. 
Det kan inte antas att några av faderns kontakter i den norra landsändan 
levde kvar efter så lång tid. Maken Johan hade arbetat sig upp inom rättsvä-
sendet, och kunde troligen inte dra några växlar på svärfaderns framgångar 
inom krigsmakten, i synnerhet som Carl Gustaf hade avlidit i Stockholm 
1714, tjugoett år innan Charlotta och Johan vigdes på Lindsta och fyrtiofem 
år innan Johan blev landshövding i Västerbotten. 

Carl Sparre, landshövding i Gävle 1763–72, gifte sig 1756 med 
grevinnan Ulrika Eleonora Strömfelt. Hon var kusinbarn till Otto Reinhold 
Strömfelt, som var landshövding i Västerbotten 1719. Otto Reinhold dog 
1744, och kan sålunda inte ha hjälpt Carl Sparre i någon större utsträckning i 
hans karriär. En kontakt som Carl däremot säkerligen hade mycket större 
nytta av vid tillträdandet av landshövdingeposten var det faktum att han 
efterträdde sin far, Fredrik Henrik Sparre, som varit landshövding i Väs-
ternorrland i fem år. 

Det är tydligt att landshövdingarna i norrlandslänen inte alls i 
samma utsträckning som amtmännen på Island kunde använda sociala stra-
tegier för att skapa baser för makt och inflytande. Viktigare var kanske de 
informella patronklientbanden, vilka studeras i följande kapitel. 
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Sammanfattning 
Detta kapitel har studerat det svenska länsväsendets framväxt, utformningen 
av länsstyrelsen under 1600- och 1700-talen utifrån de normativa ramar som 
styrde landshövdingens ämbetsutövning, de norrländska länens geografiska 
organisation samt de norrländska landshövdingarnas sociala bakgrund och 
släktband. 

Den svenska länsstyrelsen, som den konstituerades under 1600-
talet, växte fram ur 1500-talets ståthållarväsende, som skapats för att öka 
kronans kontroll över lokalförvaltningen. Fogdarna inom lokalförvaltningen 
hade en alltför stark maktposition gentemot allmogen ute i landsändarna, 
och centralregeringen strävade mot att uppnå en ökad kontroll över dem 
och även att få bättre kännedom om detaljförhållanden ute i landsorten. 
Därför blev med tiden behovet av en mellaninstans mellan kungen och fog-
darna uppenbart, och landshövdingeämbetet instiftades i 1634 års regerings-
form. Följande år skapades den första allmänna landshövdingeinstruktionen, 
som i detalj reglerade landshövdingens ämbetsutövning. Denna instruktion 
blev på grund av ett förbiseende mycket kortfattad vad gällde landshövding-
ens översyn över uppbördsväsendet, kanske något oväntat eftersom upp-
bördsväsendet var ett grundläggande intresse för centralmakten och de ad-
ministrativa kontrollsträvandena. Nya instruktioner utfärdades 1687 och 
1734, då man från regeringens håll upplevde att de gamla instruktionerna 
inte var anpassade till de varierande politiska förhållandena och på grund av 
upplevda problem med administrationens effektivitet. Förändringarna i 
instruktionerna innebar främst ändringar i enskilda förfaranden inom lands-
hövdingens olika ansvarsområden. Ansvarsområdena som sådana var sta-
digvarande desamma. Landshövdingens huvuduppgifter var översyn över 
religionen, rättsväsendet, krigsmakten till lands och sjöss, landsregeringen 
och finansförvaltningen, och denna indelning förändrades inte under 1600- 
och 1700-talen. Den svenska utvecklingen var mycket lik den danska, medan 
exempelvis Frankrike och England skapade regionalförvaltningar som såg 
annorlunda ut. 

De norrländska länen förändrades flera gånger under 1600- och 
1700-talen vad gällde geografisk organisation och residensstäder. Föränd-
ringarna syftade till att finna den geografiskt bästa administrativa organisa-
tionen och var också svar på konkreta administrativa utmaningar, som till 
exempel införlivandet av Jämtland och Härjedalen i det svenska riket efter 
1645. 

Landshövdingarnas sociala bakgrund varierade mellan länen. I 
Västernorrlands län var mer än hälften av landshövdingarna av högadlig 
börd. I Västerbottens län var de lågadligt födda landshövdingarna i majori-
tet. Ungefär lika stor andel (omkring hälften) av landshövdingarna i de båda 
länen avancerade i karriären efter att ha varit landshövding i ett norrlands-
län. De genomsnittliga ämbetsperioderna i de båda länen var sex år. I Väs-
ternorrland var män som tidigare gjort militär karriär i klar majoritet, medan 
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det i Västerbotten var en liten övervikt för dem med civil karriär. Militärer-
nas dominans i den västernorrländska landshövdingekåren berodde bland 
annat på Jämtlands och Härjedalens omstridda status under krigen med 
Danmark-Norge. 

Landshövdingarnas släktband uppvisar inga utpräglade mönster 
som skulle kunna indikera att de genom sociala strategier försökte vinna 
bättre positioner inom förvaltningen. Relativt få släktband existerade mellan 
de norrländska landshövdingarna. 
 
Om- och nybildningen av den svenska förvaltningsapparaten var en central 
komponent i den statsbildningsprocess som försiggick i Sverige under den 
tidigmoderna perioden. Som Michael Braddick inskärpt var införandet av 
nya ämbeten en viktig del av statsbildningsprocessens politiska föränd-
ringsmönster. Ett nytt, formaliserat reglemente författades och implemente-
rades för att stärka centralmaktens kontroll över lokalförvaltningen och 
undersåtarna. Förändringarna ledde till nya administrativa praktiker och inte 
minst till sociala förändringar inom de samhällsklasser ur vilka ämbetsmän-
nen togs. Precis som fogdarna blivit många fler under 1500-talet växte adels-
ståndet under 1600-talet när de nya ämbetsmännen inlemmades i ståndet. 
Denna utveckling ledde till förändrade uppfattningar om ämbetsmannens 
plikter och roll, och det är dessa uppfattningar som ska studeras i följande 
kapitel. 
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KAPITEL 3: UPPFATTNINGARNA KRING 
ÄMBETET 

I föregående kapitel granskades hur länsstyrelsen och landshövdingeämbetet 
uppkom och utvecklades under den tidigmoderna perioden. En fråga som 
aktualiseras av statsbildningperspektivet är i hur hög grad denna process kan 
sägas ha varit driven av målmedvetna aktörer eller inte. Som tidigare påtalats 
var det i både England och Frankrike svårt att se skillnad mellan ämbets-
männens privata och offentliga auktoritet, och statsbildningens utfall var 
beroende av hur statsmakten kunde utnyttja de legitimitets- och auktoritets-
resurser som stod till buds. Centralmakten delegerade politisk makt till regi-
onala och lokala ämbetsmän, och försökte samtidigt använda dessa indivi-
ders personliga maktresurser för sina egna syften – att stärka statens kontroll 
över undersåtarna och territoriet. Utlokaliseringen av maktresurser skapade 
också en social dynamik genom att nya samhällselement infogades i statens 
inflytandesfär, när allt fler män fick statlig tjänst inom den civila och militära 
förvaltningen. 
 

Statsbygge eller statsbildning – målmedvetenheten och 
maktresursteorin 
Walter Korpi menar att målinriktat handlande är relaterat till framtiden. 
Utifrån de maktresurser som står till buds kan den målinriktade aktören 
antas göra medvetna val och försöka ta hänsyn till sin omgivning när han 
strävar efter sitt mål.184 Med detta som utgångspunkt vill jag hävda att fram-
växten av den tidigmoderna statsmakten var resultatet av en målmedveten 
process, där aktörerna hade en klar målsättning, även om medlen för att 
uppnå denna inte alltid var på förhand givna. Göran B. Nilsson påpekar 
vikten av att sätta sig in i aktörens perspektiv för att undvika kronologisk 
imperialism, det vill säga att historikern sitter med facit i hand och talar om 
vad som var rätt eller fel att göra i en given situation.185 Harald Gustafsson 
tar också avstamp hos Nilsson i sin undersökning av de nordiska rikena 
under Kalmarunionens upplösningsskede och menar att det är viktigt att 
inse att utvecklingen faktiskt kunde ha tagit en annan riktning – utgången 
var inte given för aktörerna, och att deras subjektiva uppfattning av situatio-

                                                      
184 Walter Korpi, ”Maktens isberg under ytan” i Maktbegreppet, red. Olof Petersson, Stock-
holm 1987, s 91. 
185 Göran B. Nilsson, ”Historia som humaniora” i Historisk tidskrift 1989:1, s 3f. 
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nen påverkade deras handlande. Därför kan det inte förutsättas att aktörerna 
agerade utifrån en förståelse av staten som en nationalstat, något som den 
tidigare, nationellt inriktade, forskningen enligt Gustafsson ofta gjort.186 

Dessa invändningar är viktiga och väl värda att beakta. Gustafs-
sons målsättning att ”komma ur nationalstatens mentala tvångströja”187 är 
lovvärd och fruktbar, men kanske underskattar han ändå de nationalistiska 
dragen i 1600-talets politiska diskurs. Överheten försökte disponera de till-
gängliga maktresurserna på det sätt som, utifrån deras subjektiva uppfattning 
av den givna situationen, bäst tjänade den högre målsättningen – att konso-
lidera och helst också utöka statens maktsfär. Den nationalistiska retoriken 
var utan tvekan ett sådant verktyg.188 

Enligt Gustafsson fanns det en målrationalitet hos aktörerna just i 
uppbyggandet av de inre strukturerna, då makthavarna försökte säkra sin 
makt. Olika grupper inom befolkningen omorganiserade också sina förhål-
landen till varandra och även gentemot utomvärldsliga makter, det vill säga 
kyrkan. Strategierna för kyrkopolitiken hämtades bland annat från tyska 
furstar, och ett ideal om den konfessionella furstestaten var under framväxt. 
Men, säger Gustafsson, omorganisationen av den inre förvaltningen var 
främst svar på konkreta utmaningar, och därför också i hög grad oavsikt-
lig.189 

Naturligtvis har Gustafsson rätt i att reformerna av förvaltningen 
var konsekvenser av att makthavarna upplevde de rådande förhållandena 
som icke nöjaktiga. Jag tolkar reformerna som att centralmakten med de till 
buds stående maktresurserna medvetet försökte maximera förvaltningens 
effektivitet. Tilly skulle kalla skapandet av landshövdingeämbetet en ad hoc-
lösning, medan Glete och Hallenberg skulle hävda att landshövdingeämbetet 
målmedvetet konstruerades som ett maktmedel för centralmakten. Som 
kommer att framgå av det följande är jag benägen att stödja den senare 
ståndpunkten, men kanske har den första också en viss sanningshalt. Ett 
förstadium till landshövdingeämbetet var de kungliga ståthållare som tillsat-
tes på olika platser inom det svenska rikets gränser, och dessa ämbeten hade 
i högre grad en provisorisk karaktär. Uttrycket ”administrativt hjälpmaskine-
ri”, som använts om ståthållarämbetet, säger åtskilligt om dess tillfälliga 
karaktär.190 
 
Utvecklandet av institutioner, byråkratier, strukturer samt regler för besluts-

                                                      
186 Gustafsson 2000, s 27. 
187 Gustafsson 2000, s 28. 
188 Jonas Nordin har studerat hur den svenska nationalkaraktären konstruerades under 1600-
talet, en process som syftade till att motivera rikets deltagande i krigen på kontinenten, och 
hur denna bild av svenskheten sedan fortsatte att utvecklas under 1700-talet. Se Jonas Nor-
din, Ett fattigt men fritt folk: nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av 
frihetstiden, Eslöv 2000. 
189 Gustafsson 2000, s 326f. 
190 Lindberg 1939, s 145. Se även Jonsson 2003, s 118f. 
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fattande och fördelningen av belöningar och bestraffningar leder till att be-
hovet av en fortlöpande aktivering av maktresurser begränsas. Institutioner-
na kan utvecklas så att både överhet och undersåtar kan få vinning därav, 
även om denna vinning inte nödvändigtvis är lika stor för båda sidor.191 
Både Spruyt och Braddick poängterar att förutsägbarhet inom förvaltnings-
processen var till godo både för undersåtarna och tjänstemännen. Refor-
merna av den svenska förvaltningen under stormaktstiden är, som jag ser 
det, ett mycket gott exempel på en process som syftade till just detta. Ju mer 
byråkratins auktoritet internaliserades hos undersåtarna, desto större bespa-
ring gjorde staten på utnyttjandet av sina maktresurser, det vill säga i första 
hand det fysiska våldsmonopolet. Det var lättare att förmå undersåtarna att 
betala skatt och ställa upp för utskrivningar till armén om de självmant fo-
gade sig i detta, än om det måste ske under hot om våld från exempelvis 
fogden och hans beväpnade följe. 

Men, som Korpi påpekar, var nyttan med byråkratiseringen inte 
ensidig. Undersåtarna tjänade på att överhetens aktiviteter och krav formali-
serades. Förvaltningen blev förutsägbar och fastställda reglementen talade 
om vad statsmaktens företrädare kunde göra och inte göra. Utrotandet av 
individuella statstjänares godtycklighet inom förvaltningen var välkommet 
för både undersåte och överhet, och var också ett viktigt steg i legitimering-
en av statens maktanspråk. Braddick menar också att moderniseringen av 
förvaltningen till stor del drevs av legitimeringsbehov. Genom att skapa 
formella regelverk definierade statsmakten ämbetsmännens handlingsut-
rymme, och möjliggjorde bestraffningar när reglerna överträddes. 

Statsmaktens institutionalisering var framgångsrik i och med att 
den med tiden utökade skillnaden i maktresurser mellan centralmakten och 
andra aktörer i samhället, till exempel lokala stormän eller ledare för bonde-
kollektiv. Det ledde i sin tur till att sannolikheten för interna konflikter 
minskade. Korpi menar nämligen att ju mindre skillnaden i maktresurser är 
mellan två antagonistiska aktörer, desto mer ökar både sannolikheten för 
framgång och motivationen hos den svagare parten, vilket i sin tur ökar 
risken för öppna konflikter.192 

Sverige var, åtminstone efter Dackefejden, relativt befriat från 
öppna konflikter mellan centralmakten och olika grupper bland undersåtar-
na, även om det råder viss oenighet om exakt hur unikt Sverige var vad gäll-
er sociala oroligheter och förhandlingskultur. Denna frånvaro av konflikter 
kan enligt Korpis modell tolkas som att undersåtarna var så underlägsna i 
fråga om maktresurser att de insåg att det var meningslöst att med öppen 
konflikt ifrågasätta statens krav. 

Frågan om socialdisciplineringen, som den formulerats av Ger-
hard Oestreich, rör också frågan om maktresurshushållning, för att använda 
Korpis terminologi. Ju mer internaliserade centralmaktens krav på underså-

                                                      
191 Korpi 1987, s 106. 
192 Korpi 1987, s 99. 
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tarna blev, desto enklare kunde överheten utvinna de resurser den eftersträ-
vade. Att internalisera sina krav och strukturer hos undersåtarna var en 
mycket effektiv besparing för kronans maktresurser. I de absolutistiska sta-
terna nådde inte härskarens politiska auktoritet ner till den lokala nivån för-
rän ett antal andliga, moraliska och psykologiska förändringar som ledde till 
social disciplinering trängde igenom till undersåtarna. Byråkratisering, milita-
rism och merkantilism var tre slag av socialdisciplinering som alla syftade till 
att tjäna staten. Tjänstemän, officerare, företagare och alla andra undersåtar 
disciplinerades i sitt arbete och sina attityder och strömlinjeformades för en 
övergripande målsättning – att tjäna staten. Före 1800 kan man enligt Oe-
streich inte tala om centralisering. Staten tog över den roll som tidigare spe-
lats av familjen och/eller kyrkan, det vill säga att fungera som den enande 
kraften i samhället.193 
 

Synen på ämbetsmannen 
Inom den tidigmoderna statsförvaltningen spelade uppfattningarna om äm-
betsmännens plikter, uppgifter och uppträdande en viktig roll för hur ämbe-
tena också fungerade i praktiken. Ämbetsmännen måste åtnjuta tillräcklig 
respekt i undersåtarnas ögon för att bli åtlydda. De måste uppfattas som 
företrädande en legitim makt och uppträda på ett korrekt sätt för att under-
såtarna skulle övertygas om att deras maktanspråk var rättfärdiga och rimli-
ga. Deras auktoritet fick inte ifrågasättas i för stor omfattning. Staten var 
beroende av att undersåtarna hyste förtroende för den.194 Samtidigt kunde 
också ämbetsmännens personliga uppfattningar om vad befattningen egent-
ligen innebar påverka deras praktiska ämbetsutövning, speciellt i en nyeta-
blerad organisation där rollerna ännu inte var fast etablerade, varken i praxis 
eller i ämbetsmännens medvetande. 

I analogi med Steve Hindles resonemang om auktoritetsförhållan-
dena i England är det tydligt att de svenska landshövdingarnas legitimitet 
baserade sig på gemensamma och vedertagna ideal om faderlighet och över-
hetens ansvar för undersåtarna, men även på en viss stränghet gentemot 
undersåtarna och i synnerhet mot de underlydande kronobetjänterna. 
Landshövdingen var tvungen att leva upp till dessa ideal för att hans auktori-
tet skulle vidmakthållas. En uppenbart självsvåldig, egennyttig eller inkom-
petent landshövding led säkerligen stora förluster av respekt och auktori-
tet.195 John Brewer säger att en idealisk tjänsteman i 1700-talets England 
skulle vara kompetent, arbetsvillig, metodisk och av god karaktär, respekte-
rad av allmänheten och respektfull mot sina kolleger, och utan starka band 

                                                      
193 Gerhard Oestreich, Neostoicism and the early modern state, Cambridge 1982, s 263–269. 
194 Cavallin 2003, s 15f. Cavallin anknyter nära till Webers auktoritetsbegrepp, som hon tolkar 
som ”sannolikheten för att en befallning med ett visst innehåll blir åtlydd av en viss grupp”. 
(Ibid.) 
195 Jämför Jonsson 2003, s 131ff. 
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till folket men lojal i kungens tjänst. De tjänstemän som Brewer skriver om, 
klerkerna i den centrala finansförvaltningen, hade till skillnad från de svens-
ka landshövdingarna mycket liten direktkontakt med undersåtarna, men 
Brewers resonemang är ändå av stort intresse eftersom den organisation de 
arbetade inom faktiskt uppfyllde alla Webers sex krav på en byråkratisk 
förvaltning.196 

Maria Cavallin har studerat synen på den svenske ämbetsmannen 
under senare delen av 1700-talet. Hon menar att det är viktigt att studera 
bilden av ämbetsmännen eftersom det var dessa som representerade stats-
makten inför undersåtarna, och att synen på ämbetsmännen därför hängde 
nära samman med uppfattningarna om staten. Genom att studera hur äm-
betsmännen uppfattades kan också föreställningarna om hur legitim äm-
betsutövning skulle se ut klarläggas.197 Harald Gustafsson understryker att 
mellanrummet mellan stat och samhälle måste problematiseras. Det ”vore 
förmodligen särskilt fruktbart att se på hur administrationen – byråkratin in 
spe – byggs upp inom 1600-talets starka statsmakt, hur den kan användas av 
olika intressen och hur den själv kan driva intressen”. Vidare ”bör man fråga 
efter tidens självbild, dess egen uppfattning om legalt och illegalt, legitimt och 
illegitimt, billighet och orättvisa – troligen något olika i olika grupper.”198 

Cavallin karakteriserar den svenska förvaltningen under 1700-talet 
som patrimoniell, eftersom ämbetena var personligt knutna till härskaren 
genom trohetseden, och ämbetsmännen var invecklade i ett komplext nät av 
ekonomi, politik, administration och sociala relationer. Deras avlöning be-
stod av olika komponenter, som tjänsteboställen, sportler och inkomster 
från räntor och skatter, som inte var skilda från förvaltningsmedlen. Ett 
annat tydligt drag var den patriarkala synen på uppdraget. Man skulle funge-
ra i kungens ställe som en rättvis och straffande men också barmhärtig fol-
kets fader. Nåden var inte institutionaliserad, utan var upp till ämbetsman-
nens ”nyckfullhet”.199 Som tidigare anförts hyser också Pär Frohnert åsikten 
att den svenska förvaltningen under 1700-talet var förbyråkratisk. 

Enligt Cavallin förändrades från 1700-talets mitt synen på äm-
betsmännens börd, kompetens och status i samband med förändringar i det 
ideologiska klimatet. Meritokratiska ideal slog på allvar igenom i debatten 
och adelns företrädesrätt till högre ämbeten ifrågasattes av de ofrälse med 
argument som betonade folkets rättighet och rikets nytta av att ha de allra 
bästa ämbetsmännen. Denna fråga blev ett slagträ för de ofrälse i debatten, 

                                                      
196 Se John Brewer, ”Servants of the Public – Servants of the Crown. Officialdom of Eighte-
enth-Century English Central Government” i Rethinking Leviathan. The Eighteenth-Century State 
in Britain and Germany, eds. John Brewer & Eckhart Hellmuth, Oxford 1999, s 140. 
197 Cavallin 2003, s 1ff. 
198 Gustafsson 1994, s 223ff. Under det decennium som förflutit sedan Gustafsson skrev 
denna artikel har ett antal studier av administrationens utveckling och funktioner publicerats 
(till exempel Lennersand 1999, Linde 2000, Hallenberg 2001, Bergman 2002, Asker 2004), 
men mycket återstår ännu att utforska. 
199 Cavallin 2003, s 17f. 
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då de krävde utökade politiska rättigheter. Den traditionella modellen där 
adeln hade företräde till de högre ämbetena var inte förenlig med nya ut-
bildningsideal för ämbetsmännen.200 

Kronans stora intresse för den lokala förvaltningen i både lagstift-
ning och rättskipning berodde på att de lokala ämbetsmännen spelade en 
avgörande roll för uppbörden och jurisdiktionen, men straffandet av fus-
kande ämbetsmän hade också en viktig ideologisk funktion. Undersåtarna 
måste kunna lita på att överheten övervakade ämbetsmännen och såg till att 
dessa inte missbrukade sin makt. Det var viktigt att ämbetsmannen respek-
terades och uppskattades av dem han var satt att råda över, och han borde 
inte bli alltför involverad i lokala förhållanden för att inte bli indragen i and-
ra lojaliteter och intressen än arbetsgivarens. Ämbetsmännen borde inte 
umgås för mycket med undersåtarna, eftersom det kunde decimera respek-
ten för ämbetsmannen och därigenom också för ämbetet.201 
 
Relevansen av att studera synen på ämbetsmannen även under tidigare peri-
oder, inte minst stormaktstiden, är uppenbar. Införandet av landshövdinge-
ämbetet innebar genomgripande reformer av den inrikes förvaltningen, och 
för att anknyta till Harald Gustafssons påpekande om nödvändigheten att 
studera mellanrummet mellan staten och undersåtarna, var en av anledning-
arna för tillsättandet av landshövdingarna just ett försök att fylla detta mel-
lanrum. Förvaltningsreformerna planerades och genomfördes, som redan 
uppmärksammats, på initiativ av ett fåtal individer inom rikets högsta skikt, 
kanske främst rikskanslern Axel Oxenstierna. Dessa reformer diskuterades 
och debatterades naturligtvis av de inblandade aktörerna kontinuerligt under 
1600-talet. Rikskanslern, riksrådet och adelsmännen på riddarhuset var några 
av de främsta aktörerna, och de uttryckte en mängd åsikter och förslag om-
kring dessa frågor. Deras åsiktsyttringar uppvisade vissa huvudsakliga teman 
och gemensamma drag. 

Det fördes en fortlöpande debatt om de normativa maktmedlen – 
de instruktioner som skulle styra landshövdingens och länsstyrelsens funk-
tioner. Ämbetsmännens instruktioner uppfattades inte som fullgoda, och 
därför föreslogs olika åtgärder för att förfina och skärpa ämbetsmannain-
struktionerna. Det var fråga om att inrätta en helt ny organisation, som be-
hövde tid för att finna sina former. Även under 1700-talet utfärdades nya 
instruktioner, ett vittnesbörd om att systemet ännu vid denna tid inte upp-
fattades som fulländat.202 

Från överhetens sida misstänktes hela tiden ämbetsmännen för 
fusk och maktmissbruk och reformerna var därför inte minst ett led i försö-
ken att disciplinera dem. En ytterst misstänksam inställning mot ämbets-
männen förekom under hela 1600-talet. Administrationens dysfunktioner 

                                                      
200 Cavallin 2003, s 191, s 238f. 
201 Cavallin 2003, s 226ff. 
202 Jonsson 2003, s 122ff. 
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skylldes i första hand på individers tillkortakommanden. Åtgärdsförsöken 
varierade från statuerande av avskräckande exempel till idéer om att det 
även kunde behövas utökad normativ disciplinering genom återkommande 
revisioner och förändringar i ämbetsmännens instruktioner, en linje som 
också rikskanslern Axel Oxenstierna konsekvent drev.203 Fortfarande under 
1700-talet levde uppfattningen om att ämbetsmannens personliga egenska-
per var avgörande för hur han skötte sitt ämbete kvar. Goda lagar tjänade 
inte mycket till om ämbetsmannen tolkade dem fel.204 

Under hela 1600-talet fanns både hos allmogen och de högre 
stånden en uppfattning om att landshövdingen skulle fungera som ”Land-
zens huffwudh”, som han också utnämnts till i landshövdingeinstruktionen 
1635. Att landshövdingen skulle vara en välvillig tillvaratagare av allmogens 
intressen var en tankefigur som med jämna mellanrum dök upp i debatten. I 
praktiken blev denna roll riktigt tydlig främst under 1710-talets krisår, då 
överhetens krav på undersåtarna blev alltför hårda och många landshöv-
dingar därför insåg att kraven inte kunde genomdrivas fullt ut om allmogen 
skulle kunna överleva.205 

En annan fråga som var aktuell under hela 1600-talet var den om 
statliga ämbeten som sinekurer. Sinekurerna var inte förenliga med en mo-
dern byråkrati, och därför kom de också till slut att avskaffas. Tänkvärt är att 
det under tiden efter Karl XI:s förmyndarregering började argumenteras 
emot denna institution, något som röjer att man i rikets högsta stånd gene-
rellt tog hänsyn till rikets och allmogens intressen. Speciellt lågadeln var 
emot sinekurerna, eftersom den hade gjort stora investeringar i statsmaktens 
utveckling för att därigenom vinna maktpositioner och social status. Därför 
låg det i dess intresse att centralmakten vann framgång i sina kontroll- och 
resursuttagssträvanden.206 

Ståndsintressena var ett återkommande inslag i de högre samhälls-
skiktens åsiktsyttringar om förvaltningen. Adeln tänkte inte frivilligt göra 
avkall på sina hävdvunna rättigheter, men tvingades likväl att sänka sina 
anspråk allt eftersom behovet av adelns traditionella auktoritet minskade. 
Ett indicium på att den traditionella auktoriteten blev umbärlig när den lega-
la auktoriteten stärktes var att höga ämbeten allt oftare besattes av nyadlade 
män. Därför behövde inte heller kronan ta lika stor hänsyn till aristokratins 
intressen. Nästan endast i anslutning till frågor som rörde deras ståndsin-
tressen ventilerade adelsmännen öppna klagomål mot landshövdingarna. I 
riksrådet var man ofta öppet kritisk mot landshövdingarna. Det var lättare 
för riksråden än för de vanliga adelsmännen att uttrycka sitt missnöje med 
administrativa problem eftersom riksrådet var rikets högsta organ. Det ver-
kar inte ha funnits några större motsättningar mellan de adelsmän som var 
landshövdingar och de som inte var det, åtminstone inte som förorsakats av 
                                                      
203 Jonsson 2003, s 128ff. 
204 Cavallin 2003, s 179. 
205 Jonsson 2003, s 131ff. 
206 Jonsson 2003, s 133ff. 



 99

de förstnämndas ämbetsutövning.207 
 
I enlighet med Cavallins och Gustafssons tankegångar är det relevant att 
studera ämbetsmännens personliga uppfattningar om ämbetet och förvalt-
ningen. I en liten och nyetablerad statlig förvaltning, där ämbetsmännen var 
relativt få och hade stora och skiftande ansvarsområden, måste deras indivi-
duella uppfattning av sina plikter och befogenheter ha inverkat på hur deras 
ämbetsutövning också såg ut i praktiken. Det gäller i allra högsta grad lands-
hövdingarna, vars uppgifter rörde i stort sett alla områden där centralmakten 
gjorde anspråk på kontroll över sina undersåtar, och som ofta själva måste 
besluta om tillvägagångssätt i olika fall utan att först inhämta överhetens 
åsikt. Därför är ämbetsmännens, i detta fall landshövdingarnas, självbild 
minst lika viktig att studera som undersåtarnas och omgivningens uppfatt-
ning om dem. 

Utifrån de norrländska landshövdingarnas privata brev kan lands-
hövdingens och länsstyrelsens aktiviteter studeras ur ett annat perspektiv än 
vad de officiella handlingarna ger möjlighet till. Landshövdingens mittemel-
lanperspektiv är en sällan använd utgångspunkt i studiet av förhållandet 
mellan centralmakt och lokalsamhälle.208 Brytpunkten mellan centralmaktens 
och allmogens krav, intressen och behov kontrapunkteras också av lands-
hövdingarnas personliga intressen och lojaliteter. Detta kapitel ska därför 
undersöka vilka problem och åsikter rörande sina egna ämbeten som lands-
hövdingarna dryftade i sina privata skrivelser, samt diskutera eventuella 
skillnader i tematiken mellan privata och officiella skrivelser. På detta sätt 
kan en djupare förståelse för den stormaktstida förvaltningens makt- och 
auktoritetsproblematik uppnås. Hur landshövdingeämbetet värderades i 
förhållande till andra poster kan förhoppningsvis också skönjas. Särskild 
uppmärksamhet ska alltså riktas mot hur landshövdingarna beskrev sin egen 
position, vilka problem de upplevde som mest allvarliga, alternativt vilka 
landshövdingeämbetets största fördelar var, samt vilka problem den nyin-
stiftade länsstyrelsen mötte i konfrontationen med den administrativa varda-
gen. 

Det finns ett fåtal privatarkiv tillhörande de aktuella landshöv-
dingarna. Dessa har undersökts, men privatarkiven innehåller oftast inte 
material som säger särskilt mycket om landshövdingens uppfattning om sitt 
ämbete. Undersökningens dominerande material är därför landshövdingar-
nas brev till respektive rikskansler samt till sina ståndsbröder, familjemed-

                                                      
207 Jonsson 2003, s 135ff. 
208 Martin Linde påpekar att landshövdingen redan under 1600-talets första hälft förmedlade 
allmogens synpunkter till överheten, i såväl sina skrivelser till Kungl. Maj:t och rådet som på 
riksdagarna. Centralmakten remitterade också ofta inkomna riksdagsbesvär och suppliker till 
landshövdingen, som därigenom fick stort inflytande över hur ärendena slutligen avgjordes. 
De klagomål som hade länsstyrelsens stöd hade stora möjligheter att hörsammas. Linde 2000, 
s 98f. 
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lemmar och släktingar.209 De enskilda källorna presenteras löpande i under-
sökningen. Vad gäller landshövdingarnas personliga korrespondenser har 
undersökningen främst fokuserats på åren för deras ämbetsutövning i norr-
landslänen, samt tiden närmast före och efter. 

Även landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t undersöks. De 
är ett oumbärligt material vid studiet av länsstyrelsens etablering och de 
framväxande administrativa praktikerna. Ärenden av alla slag behandlas i 
skrivelserna, små och stora problem kan dryftas sida vid sida, vilket ger en 
god bild av vilka uppgifter och svårigheter landshövdingarna befattades 
med. Ibland kan även här landshövdingarnas personliga värderingar av sitt 
ämbete och sin situation lysa igenom, och det är främst ur den aspekten 
skrivelserna ska användas i detta kapitel. Vad gäller beskrivningen av till-
ståndet i länen menar Gunnar Olander att skrivelserna kan delas in i två 
grupper. Dels finns skrivelser som är fulla av schablonmässiga uttryck och 
konventionella ordvändningar, som inte är av något större bevisvärde för att 
beskriva allmogens situation. Dels gjorde länsstyrelserna konkreta ekono-
miska undersökningar om länens ekonomiska tillstånd. Dessa skrivelser har 
ett större källvärde.210 Jag instämmer i Olanders iakttagelser. Allmänna kla-
gomål över landets fattigdom och allmogens svaghet var mycket vanliga i 
landshövdingarnas skrivelser, men när nöden verkligen hotade förändrades 
retoriken och blev mycket mer konkret i beskrivningen av nödsituationerna. 
Mönstret är genomgående mycket tydligt. 

Dessutom undersöks landshövdingarnas bevarade ämbetsberättel-
ser, vilka är relativt fåtaliga men ändå av stort intresse. 1662 föreskrevs att 
landshövdingarna årligen skulle insända ämbetsberättelser istället för att, 
som regeringsformen stadgade, årligen inställa sig i huvudstaden för att av-
lägga rapport över sin ämbetsutövning. Till viss del skulle skrivelserna också 
tjäna till att förebygga anmärkningar mot förvaltningen. Stadgan föll dock i 
glömska efter ett tag.211 Ett antal relevanta ämbetsberättelser föreligger likväl, 
och ska här undersökas. Som tidigare uppmärksammats anser Gustaf Utter-
ström att landshövdingeberättelsernas källvärde varierar allt efter respektive 
landshövdings kunskaper och intresse, samt att skrifterna ofta besitter pro-
pagandistiska eller apologetiska kvaliteter.212 Det är förvisso vanliga källkri-

                                                      
209 Urvalet av dessa skrivelser har främst skett via SVAR:s brevskrivarregister, samt via riks-
kanslernas bevarade brevväxlingar. Dessutom har Karl K. Tigerstedts samlingar av brev från 
generalguvernörer och landshövdingar i Finland undersökts. Jag är medveten om att urvalet 
av källor kan synas något eklektiskt. Källäget är dock inte helt homogent, och därför kan inte 
några anspråk på att täcka in alla landshövdingarnas skrivelser heller göras. Säkerligen förelig-
ger många andra relevanta skrivelser, som inte undersöks här. En debatt om representativite-
ten i mitt urval kan förvisso föras, men jag tror inte att en sådan skulle leda till annorlunda 
slutsatser för undersökningen som helhet. 
210 Gunnar Olander, Studier över det inre tillståndet i Sverige under senare delen av Karl XII:s regering 
med särskild hänsyn till Skaraborgs län, Göteborg 1946, s 12. 
211 Se Handlingar rörande Skandinaviens historia (HSH) 31, Stockholm 1850, s 1, samt Utterström 
1953, s 68f. 
212 Utterström 1953, s 91. 
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tiska spörsmål. Upptäckten av eventuellt tendentiösa former är också i sig 
ett resultat vid en undersökning av landshövdingarnas personliga inställning 
till sitt ämbete. Om en ämbetsman i sin ämbetsberättelse försöker vinkla 
eller tillrättalägga saker för att främja sina egna intressen tyder det på en 
bristande professionell inställning till ämbetet. 
 
Analysen är inordnad i tre övergripande tematiska kategorier, baserade på de 
olika ärendenas generella natur. Den första kategorin omfattar strukturella 
och normativa tankar – uppfattningar om systemets organisation, funktion 
och utveckling. Till kategori två hänförs frågor som kan antas vara grundade 
i landshövdingarnas personliga intresse – karriär- och befordringsfrågor, 
prestige och ståndsintressen. Kategori tre innehåller uppfattningar kring de 
konkreta problem som landshövdingarna konfronterades med i sitt dagliga 
värv – de stora avstånden och svårigheterna att övervaka hela länet, proble-
men med att disciplinera och kontrollera underlydande ämbetsmän samt 
allmogens klagomål, intressen och behov och liknande ärenden. 
 
Ett perspektiv: patronklientförhållandet 
En typ av brev från landshövdingarna är något problematisk, nämligen skri-
velserna till respektive rikskansler. De är ofta omfångsrika och rika på in-
formation, men har samtidigt en bestämd karaktär, eftersom de inte kan 
kategoriseras som odelat privata eller officiella. Jag anser att de i stor ut-
sträckning kan anses vara av privat natur, då landshövdingarna ofta poängte-
rade sin stora lycka av att vara benådad med rikskanslerns gunst. Denne 
hälsades ofta som ”store välgörare”, ”högtärade patron” eller liknande. Det 
var tveklöst mer en form av personlig skrivelse än landshövdingarnas skri-
velser till Kungl. Maj:t, medan ärendena som dryftades kunde vara såväl 
personliga som ämbetsrelaterade.213 Samtidigt är patronklientförhållandet 
också problematiskt, då det i sig förenade såväl offentliga som privata aspek-
ter. 

Trots att landshövdingarna var statsmaktens främsta representan-
ter i landsorten befann de sig själva i ett underordnat förhållande till rikets 
allra högsta dignitärer. I vissa fall var det mer fråga om horisontella kontak-
ter än vertikala, beroende på släktband och liknande, men generellt befann 
sig landshövdingarna i den underordnade positionen. Dessa förhållanden har 
i vissa avseenden fungerat som kontrollmekanismer, exempelvis för stats-
sekreterarna,214 men vad gäller landshövdingarna var de officiella kontroll-
mekanismerna strikt utformade. Därför borde inte patronklientförhållanden 
där landshövdingen befann sig i den underordnade positionen ha fungerat 
                                                      
213 Axel Oxenstierna, till vilken många brev ställdes, var förutom rikskansler också lagman 
över Norrland. Många skrivelser till honom rör därför judiciella ärenden. Han var den siste 
lagmannen över Norrland som var personligt engagerad i rättskipningen. Efter hans död 
1654 utvecklades lagmansämbetet till en sinekur. Se Olofsson 1974a, s 117. 
214 Svante Norrhem, Uppkomlingarna: Kanslitjänstemännen i 1600-talets Sverige och Europa, Stock-
holm 1993, s 72, s 80ff. 
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som kontrollmekanismer. Detta kan dock ha varit fallet i de lägen där lands-
hövdingen fungerade som patron gentemot underordnade tjänstemän och 
motsvarande. 

Anna-Brita Lövgren har diskuterat patronklientförhållandets vikt 
vid tillsättning av lediga poster. Då det inte fanns några fastställda kompe-
tenskrav och tjänster inte heller ledigförklarades gällde det att demonstrera 
sitt intresse personligen eller via en inflytelserik person.215 Jan Glete framhål-
ler att patronklientförhållandet kunde vara ett rationellt sätt att tillsätta efter-
trädare i den tidigmoderna förvaltningen. Systemet skapade lojalitetsband, 
som ibland kanske hade en stagnerande verkan, men likväl underlättade 
klättring på karriärstegen och därigenom framkallade incitament för äm-
betsmännen att meritera sig genom kreativa och kompetenta lösningar.216 
Detta perspektiv ska användas som ett analytiskt verktyg i undersökningen. I 
en klients brev till sin patron kan dylika meningsyttringar, klagomål eller 
uppskattning, utläsas väl. Patronklientförhållandets natur var också sådan att 
det inte går att beskriva som utpräglat offentligt eller privat. Tvärtom för-
enade det dessa två aspekter på ett sätt som kan synas väsensskilt från mo-
derna föreställningar. Personliga kontakter och lojaliteter utnyttjades i äm-
betsutövningen, och ämbetsutövningen vidmakthöll och utvidgade i sin tur 
dessa band, som var av nästan familjär karaktär. Axel Oxenstierna var den 
främste av landets patroner under 1600-talet, men även hans och andra höga 
ämbetsmäns släktingar och fruar hade stora kontaktnät. Hans bröder och 
kusiner innehade höga poster inom staten.217 

Landshövdingarnas personliga lojalitetsband måste i ämbetsutöv-
ningen äga en underordnad ställning gentemot de professionella: primärt till 
Kungl. Maj:t och i andra hand mot undersåtarna, såsom fastslagits i land-
shövdingeinstruktionen. Familj, ståndsbröder och motsvarande kunde kom-
ma först i tredje hand. Om indicier på att verkligheten såg annorlunda ut 
kan utläsas ur landshövdingarnas brev, skulle det betyda att förvaltningen 
inte lyckats frigöra sig från gamla och på administrationen tungt influerande 
informella strukturer. Detta skulle tala emot den höga grad av utveckling 
som den stormaktstida svenska förvaltningen tillskrivits. Samtidigt bör det 
påpekas att ämbetsmännens personliga åsiktsyttringar naturligtvis inte var 
helt synonyma med hur förvaltningen fungerade i praktiken. 
 
Förvaltningen i tanke och praktik: byråkratisk eller patrimo-
niell? 
En weberskt modern byråkrati har inte utrymme för personliga lojalitets-
band, favörer och informella beslutsvägar. Under den tidigmoderna perio-
den var emellertid dylika ting mycket vanliga inslag i förvaltningen. Många 

                                                      
215 Anna-Brita Lövgren, ”Den karolinske ämbetsmannen” i Karolinska förbundets årsbok 1995, s 
90. 
216 Glete 2002, s 62f. 
217 Norrhem 1993, s 155, passim. 
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olika aspekter av samhällslivet berördes av släktband, lojaliteter och olika 
intressen utanför institutionernas formella ramar. En anledning till att dessa 
informella strukturer var så viktiga var just att de formella regelverken ännu 
befann sig på ett tidigt utvecklingsstadium, och på många sätt inte hade 
uppnått den funktionalitet som krävdes. I ett förvaltningssystem som befann 
sig i en dynamisk förändringsprocess, med kompetensområden som ännu ej 
var färdigdefinierade och med suddiga administrativa konturer var det natur-
ligt att informella strukturer var vanliga, och kanske även nödvändiga. 

De informella kontakterna är intressanta på grund av deras pre-
sumtivt stora inflytande på hur landshövdingen faktiskt skötte sitt ämbete 
och hur administrationen fungerade. Dessutom kan det sägas att ju större 
detta informella inflytande var, desto mindre modern var den tidigmoderna 
svenska förvaltningen. Patrimoniella strukturer är ju, enligt Weber, oförenli-
ga med en modern byråkratisk förvaltning. I linje med Pär Frohnerts under-
sökningar kan upptäckten av patrimoniella strukturer tentativt tjäna till en 
”positionsbestämning” av den svenska byråkratin i förhållande till Webers 
idealmodell. Frohnert menar att den svenska byråkratin fortfarande under 
1700-talet var rudimentärt utvecklad och befann sig i ett ”förbyråkratiskt” 
stadium.218 Även Cavallin anser att den svenska förvaltningen under 1700-
talet var patrimoniell.219 

Detta synsätt stärks också av Gunnar Heckschers yttrande om att 
den svenska statsförvaltningen vid 1800-talets början var ”ganska försum-
pad”. Anledningen till detta var enligt Heckscher att det inte inrättades fasta 
befattningar i samma takt som behovet av ämbetsmän ökade, och därför 
måste lön ersättas med rang. Det innebar att ämbetsmän ofta uppbar en lön 
som motsvarade en tjänst som låg ett par grader under den han i verklighe-
ten utförde. Yngre ämbetsmän tvingades därigenom att inneha flera befatt-
ningar samtidigt, och då dessa med nödvändighet därigenom blev vanskötta 
försämrades förvaltningens funktionalitet. Ämbetsmännen frestades till 
korruption och liknande försummelser, och det var endast genom nödvän-
diga förändringar som förvaltningen under 1800-talets första hälft åter bör-
jade fungera som avsett.220 

Men även om den faktiska byråkratiska organisationen inte hade 
hunnit utvecklas till fulländning, uttrycktes ändå tankar om dess önskade 
organisation och funktioner samt framtida utvecklingsmöjligheter i den 
administrativa diskursen (i den mån en sådan diskurs kan sägas ha existerat) 
redan under den tidigmoderna perioden. Det skulle till och med kunna vara 
så att den utveckling som satts igång under 1600-talet gick bakåt under 
1700-talets senare hälft, genom den försumpning som Heckscher talar om. 
Jag vill hävda att stormaktstidens förvaltningsreformer var modernt tänkta. 
Nästan alla de karakteristika som Max Weber ställt upp för den byråkratiska 

                                                      
218 Frohnert 1993, s 285–295. 
219 Cavallin 2003, s 17. 
220 Heckscher 1952, s 25f. 
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förvaltningen fanns med i Axel Oxenstiernas modell för hur statsförvalt-
ningen skulle organiseras, vilket också Björn Asker påtalat.221 Att dessa krite-
rier sedan inte uppfylldes i praktiken är en annan fråga. Idealbilden av äm-
betsmannen och förvaltningen kan ändå antas ha påverkat hur ämbetena 
fungerade i praktiken, även om systemet inte kom att fungera så bra som 
man hoppats. Som Peter Englund påpekar är det inte så mycket den faktiska 
omvärlden, en presumtivt objektiv social verklighet, som motiverar männi-
skors handlande. Det är snarare deras föreställningar om denna verklighet 
som sätter ramarna för handlandet.222 

Endast i mycket få förindustriella samhällen uppstod på merito-
kratiska grunder speciella ämbetsmannaklasser, som på grund av sin position 
i förvaltningen kunde uppnå hög social och ekonomisk status. Det främsta 
exemplet är det kinesiska mandarinsystemet, där en ämbetsmans möjligheter 
till avancemang grundade sig på hur väl han klarade de officiella tester som 
anordnades. I Europa var kyrkan länge den enda organisation där man på en 
generation kunde arbeta sig upp i hierarkin genom individuella förtjänster. 
Höga ämbeten inom kyrkan kunde sedan i sin tur medföra maktpositioner 
även inom den världsliga förvaltningen.223 Den svenska förvaltningen blev 
också en meritokratisk organisation relativt tidigt. Genom införandet av en 
byråkratiskt präglad statsförvaltning öppnades nya karriärvägar för adels-
männen. Ingvar Elmroth hävdar att det svenska meritokratiska systemet var 
så genomgripande att endast personer som bevisat sin kompetens fick besät-
ta högre ämbeten, och att inte ens riksrådsättlingar kunde ta sin ställning 
inom staten för given.224 
 
Jan Glete gör gällande att adelsmännen i Sverige i jämförelse med sina 
ståndsbröder på kontinenten var relativt fattiga och maktlösa, främst på 
grund av Sveriges ”generella efterblivenhet” och svaga feodalisering. Det var 
därför lätt för centralmakten att övertyga dem att det låg i deras intresse att 
kronans makt främjades och utvecklades, då de därigenom kunde vinna ökat 
välstånd och högre social status. 1600-talets administrativa reformer kan 
därför tolkas som en adlig reaktion mot 1500-talets sekreterar- och fogdere-
                                                      
221 Detsamma påpekas i Jonsson 2003, s 120ff. 
222 Englund 1989, s 17. Denna uppfattning är central inom såväl den mentalitetshistoriska 
traditionen som den marxistiska ideologidiskursen, till exempel hos Louis Althusser. Han 
menar att det är människans förhållande till existensvillkoren som avbildas i ideologin, och 
inte de reella existensvillkoren i sig. Se Louis Althusser, Filosofi från proletär klasståndpunkt, 
Lund 1976, s 135f. 
223 Peter Burke, History and Social Theory, Cambridge/Oxford 1992, s 65f. I det Ottomanska 
väldet fanns också det så kallade devshirme-systemet, där kristna undersåtars barn togs från sina 
föräldrar, konverterades till islam och uppfostrades till höga ämbeten inom staten. Endast 
barn till kristna föräldrar fick bli ämbetsmän, och därför blev ämbetsmännens söner sedan i 
sin tur inte behöriga att bekläda sina föräldrars ämbeten, eftersom barnen var muslimer – 
något som förhindrade föräldrarna att favorisera sina söner. Alla dessa åtgärder syftade till att 
cementera ämbetsmannens lojalitet till arbetsgivaren och göra hans personliga lycka avhängig 
av hur han skötte sitt värv. 
224 Elmroth 2001, s 294ff. 
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gim, där ofrälse ämbetsmän utövade stor makt. Adelsmännen hyste för-
hoppningar om att åtminstone delvis kunna kontrollera den stora och kom-
plexa maktapparat som utvecklades. Deras prestige och materiella välfärd 
blev kraftigt avhängig statens framgångar.225 

Som påpekats i föregående kapitel genomgick adelsståndet stora 
förändringar under 1600-talet på grund av de omfattande nyadlingarna. I 
denna undersökning ska därför speciell uppmärksamhet riktas mot hur 
landshövdingarnas uppfattning av ämbetet kan ha färgats av deras sociala 
bakgrund samt om landshövdingarna använde sin ställning inom förvalt-
ningen för att främja sina egna intressen. 
 

De normativa tankarna 
Inledningsvis ska landshövdingarnas normativa tankar – om förvaltningens 
strukturella utseende, problem och utveckling – studeras. Max Webers teori-
er om den byråkratiska förvaltningens anatomi är här i hög grad tillämpliga, 
framför allt teserna om fasta kompetensområden, tjänstehierarki och in-
stansordning samt att ämbetsutövningen ska följa generella regler. Alla dessa 
aspekter fanns representerade i 1635 års landshövdingeinstruktion. Lands-
hövdingen förhölls strikt att inte blanda sig i rättskipningen eller militärbefä-
let. Han skulle övervaka underlydande ämbetsmän, hantera suppliker och 
besvär i tillbörlig ordning och så vidare. Karl Bergman diskuterar också hur 
centralmakten inskärpte vikten av att förvaltningsorganens olika kompe-
tensområden respekterades. Detta handlingsmönster var undervisande och 
integrativt, i det att det lärde undersåtarna hur det politiska och administrati-
va systemet fungerade.226 Det fungerade alltså som ett normativt maktmedel. 
 
Länens geografiska organisation 
Frågan om länens geografiska indelning var aktuell under hela 1600-talet, 
och anknyter nära till Webers kriterium om fasta kompetensområden. I 
1634 års regeringsform hade en första indelning gjorts, men den kom inte 
att bestå särskilt länge. I Norrland förändrades länens territoriella organisa-
tion vid ett flertal tillfällen, och landshövdingarna agerade och reagerade 
naturligtvis i dessa processer. 

I april 1639 skrev Christer Posse (landshövding 1637–41 i Hudiks-
vall över Hälsingland, Medelpad och Ångermanland) till Axel Oxenstierna 
om att allmogen i Gästrikland besvärat sig hos honom om hur deras lands-
hövding227 var ”dem så wida ifrån att de intet kunna sine beswär för honom 
                                                      
225 Glete 2002, s 196ff, s 210f. 
226 Bergman 2002, s 281. Bergman behandlar primärt integrationsarbetet av de forna danska 
provinserna i det svenska riket, men hans resonemang är i hög grad tillämpbart på införandet 
av lantregeringen, där hela riket skulle anpassas till nya administrativa förhållanden. 
227 Nämligen administratören av änkedrottnings Maria Eleonoras livgeding (som Gästrikland 
tillhörde fram till 1642), Johan Casimir Lewenhaupt. I augusti 1640 tillträdde Ivar Nilsson 
Natt och Dag denna post. 
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andraga”. Därför ville de komma under Posses landshövdingedöme. Han 
instämde själv i förändringens lämplighet, och lovade att vara ”nogsampt 
tilfredz” om han fick fullmakt över Gästrikland och utföra administrationen 
med all flit.228 I juni samma år mottog Posse rikskanslerns resolution om 
Gästriklands administration.229 Det skulle dröja ett par år tills Gästrikland 
1641 kom att hamna under landshövdingen i Hudiksvall, Posses efterträdare 
Ivar Nilsson Natt och Dag, som tidigare administrerat änkedrottningens 
livgeding. 
 
Johan Graan, landshövding i Västerbotten 1653–79, poängterade också i ett 
brev till greven och riksdrotsen Per Brahe i december 1659 problemen med 
sitt läns storlek. Han menade att det var besvärligt att ställa allt i ordning i 
det vidsträckta landshövdingedömet.230 Länets vidsträckthet var ett problem 
för landshövdingen precis som för allmogen. 

De kontinuerliga förändringar av länens organisation som gjordes 
under flera decennier ledde till att Graan 1660 blev landshövding över Ös-
terbotten. Hela den västra rikshalvans Norrland skulle administreras av Jo-
han Oxenstierna i Gävle. Dock skiljdes Torneå socken från Västerbotten, 
och lades under Graan och Österbotten. År 1661 androg allmogen i Luleå, 
Råneå och Över- och Nederkalix till Graan allvarliga klagomål mot att de 
tvingats resa ända till Piteå för att möta sin nya landshövding, Johan Oxen-
stierna. Graan instämde i allmogens negativa uppfattning av förändringen, 
då han till Per Brahe skrev att ”Grefwe Johan war i Wästerbothn allenast i 
sexton dagars tijdh, sädhan reeste han tillbaka igen.”231 Det uppstod problem 
när landshövdingen inte var närvarande: 

 
Huadh Gouverneuren H:r Jahan Oxenstierna ahnlangar, war han allenast nå-
gre dagar i Wästerbothn och reste sädhan tillbaka igen, huar öfuer ähr een 
stoor suckan och klagan, i dhet at fougderne nu mästedels allt dirigera och 
uthan tuifuel tryckia allmogen i ett och annat, som dhe widh min tijdh myc-
het söchte at giöra, män iagh dhem sådant widh straff förbödh hållandes all-
mogen widh dhees rätt.232 

 
Graan framförde en inte alltigenom fördold kritik mot Oxenstierna. Graan 

                                                      
228 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 22/4 1639, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. Gästrikland stod utanför den ordinarie länsindel-
ningen som gjorts i regeringsformen 1634 då det vid denna tid tillsammans med Tierps och 
Vendels härad i Uppland var förlänat till änkedrottningen Maria Eleonora. Se Oskar Fyhrvall, 
Bidrag till Gefle stads historia och beskrifning, Gävle 1901, s 66. 
229 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 20/6 1639, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
230 Johan Graan till Per Brahe, Stockholm 15/12 1659, Brev till Per Brahe, Skoklostersam-
lingen II (E 8160), RA. 
231 Johan Graan till Per Brahe, Gamla Karleby 7/4 1661, Brev till Per Brahe, Skoklostersam-
lingen II (E 8160), RA. 
232 Johan Graan till Per Brahe, Uleåborg 25/4 1661, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen 
II (E 8160), RA. 
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förväntade sig inte heller att fogdarna skulle utföra sina plikter om de inte 
var strängt övervakade av landshövdingen. Han såg en aktiv disciplinering 
av fogdarna som nödvändig och ansåg därför att länen borde göras mindre. 
Lite paradoxalt verkar det också som att han ville hävda att situationen var 
bättre när han själv administrerade både Västerbotten och Österbotten åren 
1654–60, även det ett mycket vidsträckt område. Antingen menade han att 
dessa två regioner var mer lättadministrerade tillsammans än hela det svens-
ka Norrland, eller så ansåg han sig själv vara mer kompetent än Johan Ox-
enstierna. Anledningen till att de vidsträckta områdena Västerbotten och 
Österbotten alls kunde lyda under samma län var att stora delar av Öster-
botten bestod av grev- och friherrskap, och därför inte lydde under kronans 
finansförvaltning.233 

Johan Oxenstierna ventilerade i januari 1662 klagomål hos riks-
kanslern Magnus Gabriel de la Gardie över att Torneå socken lagts under 
Graans österbottniska län. Om denna förändring gjorts för undersåtarnas 
välfärds skull menade Oxenstierna att han skulle vara beredd att acceptera 
den, men han ansåg att detta område som alltid förut borde ligga under 
Västernorrland. Att det område som tidigare kommenderats av en fogde 
skulle hamna under två fogdar skulle ”mera willerwalla än nytta kunna för-
orsaka”. Han bad om att själv få administrera hela det gamla området, efter-
som han var ”capabel, att kunna förestå Tornö fougderij medh, så wäl som 
min Granne, dhen dessförutan widlyfftigidt nogh höffdingedöme under sig 
hafr.” På sistlidna riksdag hade denna fråga ventilerats av de norrländska 
riksdagsmännen, vilka också gratulerat Oxenstierna till framgången i frågan. 
Ett nekande i frågan skulle ”mig till nesa och mina owänner glädie uthslå, så 
att iag i sådant fall häller önskade blifwa på någon annan ort employerat”, 
ansåg han.234 

Oxenstierna hävdade alltså dels att överförandet av Torneå var 
olämpligt på grund av förändringen av de inarbetade administrativa struktu-
rerna, dels att kollegan Graan redan hade ett tillräckligt stort område att 
sköta. Vid sidan av dessa två strukturella argument gjorde Oxenstierna också 
en tydlig koppling av denna sak till sin personliga ära. Graan å sin sida rela-
terade sina argument mer till allmogens behov. Denna skillnad kommer att 
avhandlas mer utförligt nedan, i samband med diskussionen om landshöv-
dingarnas personliga ära och prestige. Men det är tydligt att både Graan och 
Oxenstierna misstrodde fogdarnas förmåga att korrekt sköta förvaltningen 
och uppbörden utan kontroll från landshövdingarnas sida. 
 
Även under 1700-talet omorganiserades länen. 1762 delades Västernorrlands 
län i två delar, och Sundsvall blev residensstad för landskapen Medelpad, 
                                                      
233 Asker 2004, s 174. 
234 Johan Oxenstierna till Magnus Gabriel de la Gardie, januari 1662, Brev till Magnus Gabri-
el de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1519), RA. Släkten Oxenstierna var en av rikets 
allra mäktigaste. Johans far Gabriel Gustafsson, Axels bror, var riksdrots. Johan utsågs 1651 
tillsammans med sin bror Ture till greve (af Croneborg). Se SBL, ”Oxenstierna”. 
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Ångermanland och Jämtland. Per Abraham Örnsköld blev landshövding för 
denna del av det gamla länet.235 Fredrik Henrik Sparre, landshövding för det 
gamla stora länet med residens i Gävle, uttryckte till sonen Carl Sparre i 
augusti 1762 sin upprördhet över denna förändring. ”Dhenna delning som 
Machtägande Ständer behagat nu fastställa mig ohördan, har lykwäll så 
mycket upwäckt mina Sinnen” att Sparre lovade att inte lämna länet förrän 
döden skiljde honom från det.236 Han fick som han ville. Han utnämndes 
nämligen till landshövding i Österbotten i januari 1763, men det dröjde bara 
fyra dagar innan han tog avsked från denna tjänst. En månad senare skrev 
han till Carl att han hoppades att hans 53-åriga tjänst skulle ihågkommas.237 
Carl Sparre efterträdde sin far som landshövding i Gävle, en post som han 
innehade fram till 1772, och fadern blev kvar i Gävle till sin död i juni 1764. 
Ännu under senare hälften av 1700-talet såg en landshövding som Fredrik 
Henrik Sparre det som nesligt att hans län förminskades.238 
 
Ämbetets plikter och funktioner 
Landshövdingarna uttryckte ibland åsikter om hur ämbetet borde fungera 
och vilka uppgifter som var landshövdingens viktigaste. Johan Graan anför-
de i sin ämbetsberättelse för 1662 att landshövdingeämbetet var mycket 
ärofullt och att det därför måste skötas väl. Kollegierna skulle också kunna 
intyga att han administrerat länet väl. Justitien hade övervakats, utskrivning-
ar hållits med tillbörlig flit och ordningen hade bevarats i landet. Han sade 
sig ha efterlevt sin instruktion i möjligaste mån, och att §45 i ämbetsinstruk-
tionen (som begränsade ämbetsperioden till tre år) inte efterlevts menade 
han att Kungl. Maj:t var medveten om. Detta kommenterades därför inte 
ytterligare.239 Graan hade vid denna tid suttit på posten i åtta år, och skulle 
bli kvar i ytterligare sexton. Hans ämbetstid är ett tydligt exempel på hur det 

                                                      
235 Örnsköld vurmade i sitt ämbetsutövande för inte minst jordbrukets utveckling, genom att 
till exempel försöka utveckla linodlingen i Jämtland. Detta projekt misslyckades dock, och 
fick eftermälet av ett stort misslyckande. Se Tom Ericsson, ”Landshövding Örnskölds re-
formförsök” i Jämten 2000, s 48f. 
236 Fredrik Henrik Sparre till Carl Sparre, Gävle 12/8 1762, brev till Carl Sparre, Börstorp-
samlingen (E 3061), RA. 
237 Fredrik Henrik Sparre till Carl Sparre, Gävle 14/2 1763, brev till Carl Sparre, Börstorp-
samlingen (E 3061), RA. 
238 Sonen Carl Sparre blev en mycket populär landshövding i Gävleborgs län. När allmogen i 
Ljusdals socken fått höra talas om att han skulle flyttas till ett annat län 1773 skrev de till 
Kungl. Maj:t och bad innerligt och omständligt om att få behålla sin älskade landshövding 
Sparre. De poängterade hans goda kännedom om länet och hans rättrådighet och ömhet för 
länets invånare, och ville att kung Gustav skulle låta dem behålla den landshövding hans 
fader, kung Adolf, givit dem. Ljusdals socken till Kungl. Maj:t, inkommet 17/4 1773, Ämnes-
samlingarna, topografica: Gävleborgs län, nr. 46–47, RA. 
239 ”Landshöfdingen öfver Wester- och Österbotten Johan Graans berättelser för åren 1662, 
1668 och 1670” i HSH 31, s 268–282. Graan har i sin berättelse gjort en annan numrering av 
paragraferna än den som finns i Styffe 1852, på grund av att Graan inte numrerat den första 
paragrafen. 
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i administrativ praxis gjordes avsteg från det formella reglementet.240 
I berättelsen för 1668 gjorde Graan detaljerade beskrivningar av 

hur de olika punkterna efterlevts, och han hävdade också att om dröjsmål 
förekommit i verkställandet av domar berodde det på att han varit tvungen 
att inhämta överhetens åsikt eller att förseningarna förorsakats av parternas 
försumlighet. Dröjsmål vid leveranser till amiralitetet skyllde han också på 
fogdars och arrendatorers senfärdighet, och svor sig själv fri från ansvar. Ett 
genomgående tema, som även återkom i berättelsen om lappmarken från 
1670, var länets vidsträckthet och alla problem som detta medförde.241 

I sin ämbetsberättelse för åren 1661–63 ansåg sig Johan Oxensti-
erna ha gjort sin plikt till punkt och pricka. Hans rapport var i likhet med 
Graans ordnad enligt instruktionens paragrafer. Han var säker på att inga fel 
skulle uppdagas i hans förvaltning och att han behandlat alla undersåtar 
rättmätigt – han önskade nämligen att Kungl. Maj:t skulle sända någon att 
undersöka hur han skött sitt uppdrag, ”då förmodeligen Hans Kongl. M:t 
därutaf ett nådigdt nöije Skulle widare wara förmerkiandes”.242 

Det är anmärkningsvärt att Oxenstierna ville att hans förvaltning 
skulle undersökas, trots att han var övertygad om att han fullgjort sin plikt. 
Detta kan tolkas som att han trodde att det skulle meritera honom i andra 
sammanhang, exempelvis vid kommande befordringar, eller att han var 
utsatt för kritik från något håll och ville bli friad från anklagelser. Alternativt 
såg han ökandet av sin personliga ära som ett självändamål. Plikten var ett 
viktigt honnörsord, och hans relation var också uppställd enligt instruktio-
nens lydelse, något som indikerar att stor vikt lades vid den skrivna instruk-
tionen. 

Oxenstiernas efterträdare, Carl Larsson Sparre, poängterade också 
hur instruktionen efterlevts i alla punkter. Problemen i länet tonades ned 
och allt sades vara under kontroll. Det hade likväl under 1665 förekommit 
upprorstendenser, främst i Hälsingland och Ångermanland. I de flesta fall 
hade missförstånden rättats och upprorsmakarna straffats, men i Hälsing-
land gick fortfarande flera individer ostraffade. Om dessa inte näpsades 
”kunde lätteligen en fast wärre Flama begynna brinna, som swår nogh till 
dempa wara torde”.243 Ett sådant förfarande kan tolkas både som individual- 
och allmänprevention. De enskilda bråkmakarna skulle förhindras att begå 
ytterligare förseelser, och därigenom skapades samtidigt avskräckande ex-
empel för allmänheten. Sparre menade vidare att han övervakat fogdarnas 
handhavande av allmogen och inte lyckats finna några misshälligheter. Vid 
uppbörden hade dock problem uppstått på grund av felaktiga avkortning-
ar.244 
 
                                                      
240 Jämför Jonsson 2003, s 123ff. 
241 HSH 31, s 282–320. 
242 ”Guvernören Grefve Johan Oxenstiernas berättelse för 1661–1663” i HSH 31, s 253. 
243 ”Guvernören Friherre Carl Sparres berättelse för 1664–1666” i HSH 31, s 256. 
244 ”Guvernören Friherre Carl Sparres berättelse för 1664–1666” i HSH 31, s 264. 
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Problemen i länen nedtonades ofta i landshövdingeberättelserna. Även ge-
neralguvernören över Skåne, Halland och Blekinge 1664–69 Gustaf Banér 
beskrev problemen vid skatteuppbörden som ringa och sade att de lätt kun-
de biläggas. De ansågs bero på allmogens fattigdom, men även gamla ova-
nor inverkade.245 Ett återkommande tema i ämbetsberättelserna var lands-
hövdingens intygande av att problemen var ovidkommande eller lätta att 
rätta till. Att så inte alltid var fallet är uppenbart, och centralmakten blev 
säkert inte heller alltid övertygad därom. Frågan är om bedyrandet av saker-
nas goda tillstånd var en retorisk figur eller ett verktyg för den individuelle 
ämbetsmannen att söka vinna gunst eller makt genom att betyga sin egen 
kompetens och skylla på företrädaren. I så fall var detta handlingsmönster 
snarare motiverat av personligt intresse än av omsorg om allmännyttan. 

Landshövdingen skulle i möjligaste mån tillvarata allmogens in-
tressen, och ibland uttrycktes mer allmännyttiga inställningar. Johan Graan 
skrev i februari 1670 till Magnus Gabriel de la Gardie om den jordebok över 
lappmarkerna han höll på att författa, och som han menade att kronan skul-
le ha stor nytta av i framtiden.246 Graan var också en drivande kraft bakom 
lappmarksplakatet 1673, som skulle stimulera kolonisering av det norrländs-
ka inlandet.247 

Detta kan jämföras med hur hans efterföljare i ämbetet, Gabriel 
Gyllengrip (landshövding i Västerbotten 1733–53), arbetade för att främja 
länets utveckling och invånarnas intressen. Ett led i denna strävan var de 
årsberättelser om länets tillstånd som han författade och sände till Kungl. 
Maj:t.248 I april 1745 rekommenderade han riksrådet Carl Gustaf Tessin att 
till Kungl. Maj:t överlämna kopior av de berättelser och kartor över sitt län 
som han sänt in till den senaste riksdagen, och påpekade att det kunde vara 
en god idé att Kungl. Maj:t befallde samtliga landshövdingar att årligen in-
komma med dylika skrivelser. Detta skulle lända kronan till bättre kunskap 
om tillståndet ute i landet, och i förlängningen ”til hela landetz förkåfran”.249 
Gyllengrip ansåg alltså, i likhet med Graan, att centralmakten behövde mer 
detaljerade kunskaper om förhållandena i landet för att kunna utnyttja alla 
möjligheter som fanns.250 
                                                      
245 Bergman 2002, s 157. 
246 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 24/2 1670, Brev till Magnus Gabriel 
de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
247 Olofsson 1974a, s 48–55. 
248 Om Gyllengrips arbete, se Tom Ericsson, Vision och verklighet: Landshövding Gabriel Gyllen-
grips riksdagsrelation 1734, Umeå 1987; Olofsson 1974a, s 326ff; Utterström 1953, s 69f. 
249 Gabriel Gyllengrip till Carl Gustaf Tessin, Casby 30/4 1745, brev till Carl Gustaf Tessin, 
Tessinska samlingen (E 5728), RA. Tessin var under åren 1738–52 den kanske ledande kraf-
ten i den svenska regeringen. Som lantmarskalk vid riksdagen 1738 bidrog han till hattarnas 
maktövertagande, och 1741 upphöjdes han till riksråd. 1747 blev han president i krigskollegi-
um samt kanslipresident. 1751 blev han även överstemarskalk hos drottningen. Genom sitt 
motstånd mot hovpartiets planer på att öka kungamakten fick han 1752 avgå som kanslipre-
sident. 
250 Bertil Boëthius menar att Gyllengrips intresse för näringarnas utveckling kanske väcktes i 
och med hans utnämnande till kommerseråd 1719. Se Bertil Boëthius, ”Landshövding Gyl-
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Landshövdingarna var ofta engagerade i sina läns utveckling och 
strukturella förbättringar av förvaltningen. Det kan vara meningsfullt att 
diskutera bevekelsegrunderna för dessa strävanden. Var de primärt intresse-
rade av att förbättra systemet av hänsyn till allmännyttan, eller trodde lands-
hövdingarna sig kunna främja sina personliga intressen genom att komma 
med förslag till förändringar och förbättringar av länsförvaltningen? 
 

Personligt motiverade åsiktsyttringar 
Under den svenska stormaktstiden rådde i de högre samhällsskikten en 
ganska dyster människosyn. Leif Runefelt menar att den enskilda människan 
av överheten sågs som styrd av sina drifter och affekter, benägen att handla 
endast i egennyttigt intresse. Därför var det de högre samhällsskiktens plikt 
att vägleda de lägre stånden och försöka avstyra skadliga konsekvenser av 
deras irrationella handlingar.251 Aristokratin uppfattade sig vara samhälls-
kroppens huvud, som skulle styra kroppen i allt.252 Landshövdingen hade 
också i sin instruktion utsetts till ”Landzens huffwudh”, och var den person 
som i landsorten skulle leda allmogen på den rätta vägen. Det är därför 
lämpligt att undersöka i vilken utsträckning landshövdingarna själva kan ha 
varit styrda av personliga intressen och lojaliteter, och om dessa stod i mot-
sats till det allmänna bästa. 
 
Ersättnings- och karriärfrågor 
Vissa poster i regionalförvaltningen var inte speciellt populära hos sina in-
nehavare. Till och med en så högt uppsatt person som generalguvernören i 
Finland, Nils Bielke, kallade sitt ämbete för mödosamt och hatfullt, och bad 
1624 Axel Oxenstierna om en annan tjänst.253 Bielke såg inte sin plikt som 
ämbetsman överordnad sina personliga intressen. Det kan i viss mån ha 
berott på att förvaltningen på 1620-talet var rudimentärt utvecklad, vilket 
kan ha lett till att ämbetsmännens pliktkänsla ännu var svag och att ämbetet 
sågs som ett betungande åliggande. Det gjorde adelsmannens personliga 
ställning mer komplicerad och uppfattades som en potentiell orsak till pro-
blem. Det var inte helt riskfritt att, som Jan Glete menar att adelsmännen 
gjorde, investera sin ära och ställning i statsmaktens utveckling. När man 
uppfattade sina personliga intressen som hotade var det inte säkert att plik-
ten sattes framför allt. Dessutom fanns bland landshövdingarna en utbredd 
uppfattning om att man inte i tillräcklig mån kompenserades för sina ve-
dermödor. 

                                                                                                                        
lengrips resa i Tornedalen 1736” i Skogen och bygden, Stockholm 1939, s 233. 
251 Leif Runefelt, Hushållningens dygder: Affektlära, hushållningslära och ekonomiskt tänkande under 
svensk stormaktstid, Stockholm 2001, s 57f, s 66. 
252 Englund 1989, s 27. 
253 Nils Bielke till Axel Oxenstierna, Åbo 18/8 1624, i Bref från Generalguvernörer och Landshöf-
dingar i Finland, förnämligast under Drottning Kristinas tid, utg. Karl K. Tigerstedt, Åbo 1869, s 2f. 
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I september 1638 bad Stellan Mörner Axel Oxenstierna om skrift-
lig bekräftelse på ett muntligt löfte att få behålla sin sätesgård Högsätra i 
Östergötland. Han hänvisade till sin trogna tjänst och de besvärliga resor 
och strapatser han uthärdat i Norrland, Finland, Kurland, Karelen och Liv-
land.254 Mörner såg sitt ämbete som en betungande plikt, och detta är inte 
heller att förundras över, eftersom de områden han satts att förvalta var 
mycket vidsträckta. Han ansåg sig uppenbarligen vara berättigad till belö-
ningar utöver sin formella lön. En snarast identisk anhållan gjordes av 
landshövdingen i Åbo och Björneborgs län Melchior von Falkenberg i mars 
1641. Han hävdade att han var nästintill ensam bland kronans tjänare om att 
inte ha fått någon förläning, trots att han tjänat troget i tjugofyra år.255 

Anna-Brita Lövgren hävdar att det framför allt i krigstider var 
vanligt att löner minskades eller hölls inne. Detta ledde ibland till att äm-
betsmännen tvingades arbeta vid sidan om sin officiella tjänst, eller försnil-
lade av de medel som fanns. De ämbetsmän som var besuttna klarade sig i 
en sådan situation bättre än de som inte ägde några gods. Ofta tvingades 
ämbetsmän att skuldsätta sig, och ibland var sportlerna den enda inkomst-
källa som återstod.256 Även Per Brahe var medveten om denna problematik, 
och framför allt hur svårt det blev för kamrerare och sekreterare när lönen 
sänktes eller uteblev. Dessa ”hafva intet något extra, såsom annorstädes 
sker, ej heller något beneficium af h. k. m:t och kronan, utan allenast bara 
lönen att hålla sig med”.257 Av Brahes resonemang framgår tydligt att lands-
hövdingarna, bland andra, hade ytterligare inkomstkällor utöver sin stipule-
rade lön, kanske främst i form av förläningar. Landshövdingarna var ändå 
relativt välavlönade. §48 i 1634 års regeringsform stadgade att rikets äm-
betsmän skulle ”förordnas skäligt underhåld, efter som embetsens heder och 
tarf kräfver och riksens stat bäst tåla kan”.258 

I oktober 1670 skrev Carl Larsson Sparre till Kungl. Maj:t och bad 
om att beneficeras med Hälsinglands häradsrätt.259 Han utsågs 1674 till pre-
sident i trolldomskommissionen.260 Först 1681 blev han lagman i Väs-

                                                      
254 Stellan Mörner till Axel Oxenstierna, Umeå 2/9 1638, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 663), RA. Mörner hade redan under 1610-talet engagerats i Karl 
IX:s aktiva politik i de norra landsändarna, och var en av centralmaktens mest betrodda 
ämbetsmän vad gällde Norrland. Vad gällde godsinnehav hade han i samband med sitt ståt-
hållarskap i Mainz 1632–33 erhållit gods som konfiskerats från de kejserliga i Worms och 
Leiningen, och var sålunda sedan tidigare besutten. Se SBL, ”Stellan Mörner”. 
255 Melchior von Falkenberg till Per Brahe, Björneborg 26/3 1641, i Tigerstedt 1869, s 231f. 
256 Lövgren 1995, s 92f. 
257 Per Brahe till kammarkollegium, Åbo 17/7 1649, i Tigerstedt 1869, s 119f. 
258 §48 i regeringsformen 1634, i Hildebrand 1891, s 33. 
259 Carl Larsson Sparre till Kungl. Maj:t, 12/10 1670, Landshövdingens i Västernorrland 
skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
260 Som ledare för trolldomskommissionen var Sparre först nitisk och menade att de döds-
dömdas skuld var oomtvistlig. Efter det att han befriats från uppdraget i januari 1675 skrev 
han några månader senare till Kungl. Maj:t och kände sig manad att hemställa till kungen om 
alla verkligen skulle dömas endast på barns bekännelser, och om inte Satan lurat många att 
ljuga och ange oskyldiga. När Sparre inte längre själv hade ansvar för kommissionen kunde 
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ternorrland. Sparre såg häradshövdingeämbetet som en sinekur som skulle 
hjälpa till att utöka hans lön, åtminstone tyder hans formulering om att ”be-
neficeras” på det. Häradsreformen i Norrland hade föranletts av rapporter 
om missförhållanden inom rättsväsendet från den västernorrländska kom-
missionen samma år. 1671 infördes häradshövdingeinstitutionen i Jämtland 
och Härjedalen (Nils Brahe blev häradshövding). Reformerna förbättrade 
dock inte läget särskilt mycket, och det var först genom kungens beslut 1680 
om att lagmän och häradshövdingar inte fick ha andra ämbeten, att de skulle 
vara bofasta inom sina lagsagor och att ämbetena inte fick utdelas som privi-
legier till adelsmän som rättsordningen blev bättre.261 

Ungefär nittio år senare uppvisade en annan Sparre, Fredrik Hen-
rik, liksom Carl Larsson landshövding i Västernorrland, en helt annan syn på 
hur ämbeten och tjänster skulle avlönas. Han skrev till C. G. Tessin om hur 
lagmannen Martin Svan (som skulle komma att bli landshövding i Väster-
botten 1762) inte fått sin lön som han skulle. Istället hade landshövdingen 
Carl Gustaf Cronhjort åtnjutit en del av lagmannens lön som han inte hade 
rätt till, och Sparre hoppades att Svan skulle få åtnjuta den del av sin lön 
som han förlorat på något annat sätt, ty ”genom utmätning hoos Baron 
Cronhiort lärer ingen tillgång finnas”. Sparre bad ödmjukt Tessin att under-
söka om det fanns något annat sätt för Svan att få ersättning.262 Fredrik 
Henrik var mer medveten om att ämbeten borde avlönas på ett rättvist och 
förutsägbart sätt, och hade avlägsnat sig långt från den sinekursuppfattning 
som hans företrädare och släkting hade, nästan ett sekel tidigare. 
 
Ombyte, avsked, extrainkomster och klientskap 
Den höga lönen till trots ville flera landshövdingar befrias från sina tjänster. 
Stellan Mörner ansökte i december 1640 hos Kungl. Maj:t om befrielse från 
sin tjänst: 
 

såsom iagh fattigh, gamble tienare nu befinner migh icke längre kun-
na uthhärda bådhe för min ålderdoom så wäll som monge andra bes-
värligheeter medh landzhöffdingedömet i Wästerbotn och lappmar-
ken, uthan nu gerna åstundar roo och lijsa opå mine gamble dagar, 
och att een annan dhet istället igen kunde succedera.263 

 

                                                                                                                        
han kritisera saker som han tidigare tystat ner eller försvarat. Han hade förvisso också tidigare 
ifrågasatt angivelser från barn, och då antalet dödsdomar ökade snabbt ansåg han det bäst att 
kommissionens arbete avlystes. Det fanns också klara prestigehänsyn i Sparres agerande. När 
han inte själv längre ledde kommissionen hade han inget att förlora på att misskreditera den 
och medverka till att den inställdes i väntan på en central utredning. Se Bengt Ankarloo, 
Trolldomsprocesserna i Sverige, Stockholm 1984 (andra upplagan), s 173ff. 
261 Janrik Bromé, Jämtlands och Härjedalens historia III: 1645–1700, Stockholm 1954, s 226f. 
262 Fredrik Henrik Sparre till C. G. Tessin, Gävle 13/3 1758, brev till Carl Gustaf Tessin, 
Tessinska samlingen (E 5738), RA. 
263 Stellan Mörner till Kungl. Maj:t, Stockholm 3/12 1640, Landshövdingens i Västerbotten 
skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. Succedera = efterträda. 
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Mörners anhållan bönhördes då Frans Krusebjörn kom att efterträda ho-
nom följande sommar, men Mörner blev likväl kvar i Umeå till sin död i 
december 1645. Det finns uppgifter om att Mörner därigenom kom att 
hamna i kontroverser med efterträdaren om löneförmåner och dylikt,264 men 
detta framkommer tyvärr inte i varken Mörners eller Krusebjörns skrivelser 
till Kungl. Maj:t eller rikskanslern. Tydligt är att avlöningsformerna inte var 
utförligt reglerade, då Mörner kände sig nödgad att avsluta den citerade 
anhållan om avträdande från tjänsten med en bön om någon belöning för 
sin långa och trogna tjänst. Varken i regeringsformen 1634 eller i landshöv-
dingeinstruktionen fanns några föreskrifter om pension, och landshövding-
en måste alltså förlita sig på överhetens goda vilja. Dylika informella belö-
ningsformer måste tolkas som en kvarleva från den äldre tidens förvaltning, 
som inte passar in i en modern byråkratisk förvaltning. Anna-Brita Lövgren 
har också poängterat att det var ett vanligt förfarande att efterträdaren fick 
avstå en del av sin lön till företrädaren som ett slags pension.265 
 
Frans Krusebjörn anhöll 1646 hos Axel Oxenstierna om att få efterträda sin 
fader i bergsamtet, då platsen var vakant.266 Krusebjörn hade vid denna tid 
varit landshövding i Umeå i fem år. Denna anhållan kan tolkas som en öns-
kan att undslippa landshövdingeämbetet, då en post i bergsamtet knappast 
var ett lika betungande uppdrag. Alternativt tänkte sig Krusebjörn att sköta 
uppdraget parallellt med landshövdingeämbetet. Det skulle i så fall tyda på 
att han inte var alltför betungad av sina tidigare uppgifter för att kunna åta 
sig ytterligare dito, eller att han uppfattade något av ämbetena som en sine-
kur. Det är också signifikativt att han ville efterträda sin fader. Vid denna tid 
var det ett vanligt tillvägagångssätt vid tjänstetillsättningar. I en förvaltning 
där lediga tjänster inte utlystes var det ett effektivt sätt att skaffa sig anställ-
ning, och även ett sätt för uppdragsgivaren (staten) att försäkra sig om kom-
petenta ämbetsmän, då sönerna ofta fick lära sig värvet av sina fäder, något 
som skulle kunna liknas vid ett slags lärlingssystem. Som Lövgren påpekat 
var det också ovanligt att tjänster öppet ledigförklarades, och därför gällde 
det att aktivt visa sitt intresse för de befattningar man hade förhoppningar 
att kunna uppnå.  

I februari 1652 upprepade Krusebjörn sin önskan, denna gång hos 
Magnus Gabriel de la Gardie. Krusebjörn påpekade att han egentligen inte 
ville besvära rikskanslern med böner, som han säkerligen dagligen utsattes 
för i stora mängder, men måste ändå be om en rekommendation till vicepre-
sidentskapet i bergsamtet: 

 

                                                      
264 Se SBL, ”Stellan Mörner”. 
265 Lövgren 1995, s 96f. 
266 Frans Krusebjörn till Axel Oxenstierna, Skellefteå 15/6 1646, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 640), RA. Fadern var Peter Krusebjörn, som hade flyttat till 
Sverige från Lübeck omkring 1620 och adlades 1622. Han utsågs till landshövding i Dalarna 
och Kopparbergslagen 4/10 1634. (SBL, ”Crusebjörn”.) 
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Jagh hafwer uti 10 åhr warit i Norlandhenn och Twingar den Exces-
sive köldhen som der wanckar, uthi största Underdånigheet hoos 
hennes Maij:tt böönfalla om en närmare tienst och blefwo iagh medh 
den benådder, schulle på min Underdåniga troplichtigheetz skyldig-
heet och flijt aldrigh Manquera.267 

 
Krusebjörn var uppenbart angelägen om att befrias från sin betungande 
plikt, och bönen upprepades även en månad senare.268 Han uppskattade inte 
det stränga klimatet i Västerbotten. Kanske spelade även de påstådda kon-
troverserna med företrädaren Mörner in. Dessutom verkar hans lön inte ha 
varit tillräcklig, då han i maj 1652 kände sig tvungen att be de la Gardie hjäl-
pa honom med ett 540 daler silvermynts förskott på sitt ”åhrliga Depu-
tat”.269 Följande år blev Krusebjörn befriad från det betungande arbete han 
uppenbarligen upplevde landshövdingeämbetet som, men han fick inte njuta 
sitt otium länge. Han avled nämligen 1654. 

En mer positiv attityd till landshövdingeämbetet hade Christer 
Posse, landshövding i Västernorrland 1637–41. Ett par månader efter an-
komsten till Hudiksvall tackade han Axel Oxenstierna för att han ”promo-
vert och förhulpett” honom till posten.270 Posses tacksamhet var ett tecken 
på att han såg landshövdingeämbetet som någonting eftersträvansvärt (eller 
åtminstone ville låta det framstå som så). Han såg också utnämningen som 
ett utslag av Axel Oxenstiernas personliga gunst och nåd.271 Posse uppfatta-
de alltså rikskanslern som den nästintill ensamme makthavaren i den inrikes 
förvaltningen. Att Posse var gift med Christina Bengtsdotter Sparre, syster-
dotter till Axel Oxenstiernas hustru, spelade troligen också in.272 Axel hade 
också varit Posses förmyndare efter hans moders död.273 Släkten Posses 
ställning i riket var osäker. Christers farbror, Jöran Posse, hade under seklets 
första år medverkat i planer på att återinsätta Sigismund och störta hertig 
Karl, och tvingades 1603 i landsflykt till Polen tillsammans med sin bror 
Axel Posse, Christers far.274 I detta utsatta läge såg Christer säkerligen ut-
nämningen till landshövding som ett personligt framsteg. Hans uppskattan-

                                                      
267 Frans Krusebjörn till Magnus Gabriel de la Gardie, Visbyhammar 18/2 1652, brev till 
Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1378), RA. 
268 Frans Krusebjörn till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 25/3 1652, brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1378), RA. 
269 Frans Krusebjörn till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 19/5 1652, brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1378), RA. 
270 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 11/7 1638, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
271 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 12/10 1638, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
272 Se SBL, ”Christer Posse”. 
273 Se Elgenstierna, ”Christer Posse”. 
274 Se Nils Ahnlund, Sveriges riksdag: historisk och statsvetenskaplig framställning: Band 3, Ståndsriks-
dagens utdaning 1592–1672, Stockholm 1933, s 77ff. Posses gods Bergshammar var också ärvt 
på mödernet. Hans mor Märta var dotter till Chistiern Gabrielsson Oxenstierna (Axel Oxen-
stiernas farbror). 
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de inställning till ämbetet var emellertid ganska ovanlig. Överlag dominerade 
klagomålen och bönerna om bättre villkor. 

En sådan bön framfördes 1662 av Johan Graan till rikskanslern 
Magnus Gabriel de la Gardie. Graan framhöll hur han varit i kronans tjänst i 
tjugo år, men ännu inte njutit någon donation förutom det gods han besuttit 
i Gästrikland för en kort tid, innan det 1655 återkallades under kronan. Han 
bad därför om att få några gods i Livland.275 Var det så att Graan ansåg sig 
behöva denna donation för att kunna klara sitt uppehälle, eller drevs han av 
girighet? Eller var det så att han som nyadlad gärna ville vinna samma status 
som tillkom den gamla godsägararistokratin? Graan härstammade nämligen 
från mycket enkla förhållanden. Han var son till kyrkoherden i Piteå och 
gjorde karriär inom hovrätten. Han adlades 1645. De gårdar han ägde i Tu-
ringe och Almunge hade han erhållit genom giftermål.276 

Oberoende av vilken av dessa tre förklaringar som ligger närmast 
sanningen finns det starka tecken på att förvaltningen inte var speciellt byrå-
kratisk och modern. Om lönen inte var tillräcklig för att försörja landshöv-
dingen tyder det på att man från överhetens sida ansåg att han skulle försör-
ja sig även genom bisysslor vid sidan av sitt ämbetsutövande. Det rimmar 
illa med att landshövdingen skulle vara en professionell ämbetsman, men 
som Lövgren menar var kanske ”extraknäckandet” ett nödvändigt ont för 
landshövdingens försörjning. Om Graan försökte berika sig genom att ut-
nyttja sitt kontaktnät och sin nära relation med rikskanslern betyder det 
naturligtvis inte mer än att han var vinningslysten, men han försökte likväl 
utnyttja sin ställning som ämbetsman för personlig vinning. Och om gods-
innehav var något som åstundades för den statushöjande funktion det med-
förde, betyder det att de traditionella auktoritetsstrukturerna fortfarande var 
mycket starka. 

Under de följande åren diskuterade Graan återkommande sina 
godsaffärer med kanslern. Affärerna blev allt mer komplicerade.277 Uppen-
barligen hade Graan ådragit sig stora skulder och kände sig trängd från flera 
håll. Graans situation förvärrades med åren, och affärerna upptog fortsätt-
ningsvis en allt större del av Graans skrivelser till rikskanslern.278 
 
Graan hade också många kontroverser med underlydande och andra äm-
betsmän, vilket skaffade honom många fiender. Detta hade 1667 gått så 
långt att man från centralt håll inte längre hade förtroende för honom. (Det 

                                                      
275 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Stockholm 4/1 1662 (2), brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
276 SBL, ”Johan Graan”. 
277 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Stockholm 5/10 1666, Brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
278 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Storkåge 17/5 1667; Stockholm 15/4 1669; 
Stockholm 4/2 1673; Umeå 8/5 1675; Umeå 17/3 1676; Umeå 17/1 1677; Umeå 19/4 1677; 
Stockholm 9/7 1677, Brev till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 
1419), RA. 
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finns anledning att återkomma till Graans suspendering nedan.) I april 1667 
beklagade han sig hos Per Brahe över att ha mottagit sin uppsägning, och 
bedyrade hur gärna han ville behålla sin tjänst. Han framhöll sin långa och 
trogna tjänst, och att han kände landet och dess behov väl, samt beklagade 
sig över sin ålder och dåliga syn, som skulle försvåra för honom att tillträda 
en annan tjänst. Graan bad därför greven att få behålla tjänsten, och menade 
att det fanns mycket som han kunde göra för landsändans förbättring, till 
exempel att utveckla bergsbruket. ”Skulle nu annorlundha skiee, och iagh 
måtte her ifrån, så fruchtar iagh dhet blifuer ingen befordran till bättre, och 
iagh således på min ålder måste lijdha nödh.”279 Om han skulle få någon 
annan tjänst, exempelvis i reduktionskollegium, som han hört talas om, ”så 
wohre dhet ingen Promotion, uthan Degradation”.280 Att han skaffat sig 
ovänner och missgynnare under de senaste femton åren kunde han förstå, 
men ansåg också att hans skuld måste bevisas innan han kunde dömas, an-
nars ”blefue inghen oskyldigh.”281 

Graan var inte upplyft vid tanken på att förlora sitt ämbete. Han 
var vid denna tid en till åren kommen man, som höll en stor ära i sin posi-
tion. Hans engagemang i länets och undersåtarnas välfärd hade i hans egna 
ögon aldrig sviktat, och synbarligen såg han landshövdingeämbetet som den 
högsta och mest eftertraktansvärda position han kunde vänta sig att vinna 
inom staten. Om denna inställning var en konsekvens av hans enkla bak-
grund och avsaknad av aristokratins traditionella resurser eller ett utslag av 
hans kärlek till de norra landsändarna och dess befolkning är svårt att avgö-
ra, men det ena utesluter inte heller det andra. 

Graan var i sina högadliga ståndsbröders ögon uppenbart inte fullt 
jämlik med dem. Under en debatt vid riksdagen 1672 som gällde rangförhål-
landet mellan landshövdingar och generalmajorer tog många ur högadeln 
generalmajorernas parti, kanske främst för att de uppfattade att ett antal 
uppkomlingar blivit landshövdingar. Graan anfördes som exempel på just 
en sådan uppkomling, men riksrådet Johan Gyllenstierna, kungens betrodde 
rådgivare och Magnus Gabriel de la Gardies motståndare, påpekade att ef-
tersom kungen ansett Graan vara värdig att sköta tjänsten, så hade han ock-
så förtjänat den ära som positionen medförde. Resultatet blev en kompro-
miss där landshövdingar, generalmajorer och amiraler samlades i en och 
samma rangklass.282 Det är värt att notera att Gyllenstierna, som skulle bli en 
av kungens allra närmaste män, i denna debatt tog Graan i försvar gentemot 
de aristokratiska intressen som ville nedvärdera hans status och som före-
träddes inte minst av rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie, som lands-

                                                      
279 Johan Graan till Per Brahe, Skellefteå 6/4 1667, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen 
II (E 8160), RA. 
280 Johan Graan till Per Brahe, Bureå 6/5 1667, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen II (E 
8160), RA. 
281 Johan Graan till Per Brahe, Bureå 6/5 1667, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen II (E 
8160), RA. 
282 Bergh 1896, s 144f. 
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hövding Graan tidigare uppfattat som sin patron, men vid denna tid förlorat 
sin tilltro till (se nedan). Gyllenstierna hade en meritokratisk syn på hur äm-
beten skulle förtjänas, något som också passade Johan Graan, som på egna 
meriter arbetat sig upp inom staten. Graan hade haft mer att vinna på att 
söka stöd hos Gyllenstierna än hos de la Gardie. Ett sådant skifte av lojalite-
ter var oturligt nog för Graan omöjligt, eftersom han var 25 år äldre än Gyl-
lenstierna, som började vinna inflytande först under senare delen av 1660-
talet, då Graans karriär och förtroende till Magnus Gabriel de la Gardie 
redan börjat gå i stå. 
 
Graan fick efter den kungliga kommissionens besök 1667–68 och sin sus-
pendering till slut behålla sin position, men han uppfattade ändå sin situa-
tion som allt sämre med tiden. Han klagade 1677 över att han på gamla 
dagar var på väg att bli ruinerad och att hans hustru och barn dagligen ängs-
lade sig över hans trångmål.283 Graan ansåg sig naturligtvis själv ha hamnat i 
en oförtjänt knipa, men det är svårt att utifrån hans partsinlagor avgöra om 
så verkligen var fallet. Rikskanslern kan inte ha lagt alltför stor energi på att 
reda upp affärerna på ett för landshövdingen gynnsamt sätt, eftersom saken 
inte löstes på över tio år. 

Att de trassliga affärerna förändrade Graans uppfattning om sin 
relation till rikskanslern framgår av hur han titulerade de la Gardie i sina 
brev. Under 1650-talet och fram till 1665 kallade han honom genomgående 
”nådige herre och (mächtige) patron”. Under våren 1666 föll titeln patron 
bort, för att göra en återkomst senare under året och under 1667. Efter 1667 
använde Graan inte epitetet patron en enda gång i de resterande ca 15 bre-
ven, utan istället endast ”nådige herre”. Denna förändring kanske kan för-
klaras just av Graans trassliga affärer med kanslern, samt det faktum att han 
suspenderades från ämbetet i april 1667, vilket Graan tog mycket hårt. Han 
uppfattade tydligen situationen som att de la Gardie inte längre fullgjorde sin 
plikt som patron gentemot honom. Att Graan inte vågade uttrycka detta 
explicit är inte uppseendeväckande. Han insåg säkert risken för att då hamna 
i ännu djupare onåd. Förändringen av titulaturen visar att Graan var miss-
nöjd med sin relation till rikskanslern, vars misslyckande att tillfredställa 
landshövdingen kan ha berott på att hans egen situation blev sämre, framför 
allt efter riksdagen 1675.284 Graans goda relation till riksdrotsen Per Brahe 
var mer beständig. Eventuellt hade Graan en närmare relation till Brahe än 
till rikskanslern eftersom Graan hade gjort karriär inom rättsväsendet och 
Brahe var riksdrots, det vill säga överhuvud för justitieväsendet. I breven till 
Brahe var Graan mer uppriktigt nöjd och tacksam för den hjälp han fått. I 
februari 1669 tackade han Brahe för hans försvar i många olika frågor, och 
                                                      
283 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 10/1 1677; Umeå 19/4 1677; Stock-
holm 9/7 1677, Brev till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), 
RA. Kommissionen mot Graan studeras ingående i kapitel 6. 
284 Rystad 2003, s 64ff. Detta var i ett senare skede. Graan började bli missnöjd redan om-
kring 1666. 
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bad drotsen att gå igenom det material som föranlett hans suspendering för 
att varsebli hans uppenbara oskuld.285 

Med bristen på framgång hos rikskanslern kände sig Graan up-
penbarligen tvungen att i mars 1679 författa en böneskrift till Kungl. Maj:t, 
där han anförde sin tolvåriga tjänst som hovrättsassessor samt sina 25 år 
som landshövding för att erhålla en livränta på 300 daler silvermynt. Han 
påpekade att de enda gods han fått i donation redan 1655 återkallades under 
kronan, att han inte erhållit högre lön eller mer resepenningar än andra 
landshövdingar, som haft avsevärt mindre vidsträckta län att administrera, 
och inte heller ”nutit något Beneficium uthi penningar eller dess wärdhe, 
som månge andre ehrhållit hafwa”.286 

Även hos Per Brahe bad Graan om extra donationer och dylikt 
för att klara sitt uppehälle; till exempel i oktober 1665, då han hävdade att 
han knappt var förmögen att betala skatt för sin gård.287 I maj 1671 skrev 
han också om den före detta underlagmannen i Västerbotten Jacob Jacobs-
son Grubb, som på grund av häradsreformen förlorat sin tjänst; han var 
gammal och visste inte vart han skulle vända sig. Graan hoppades att Brahe 
skulle kunna hjälpa Grubb på något sätt, särskilt som kronan borde ta hand 
om sina gamla justitiebetjänte.288 Graans medkänsla med Grubb är givetvis 
rörande, men ändå väcks här en misstanke om att landshövdingen talade 
även i eget intresse – för vad var han själv om inte en gammal rättens tjäna-
re, även om det var länge sedan han tjänstgjorde i hovrätten? 

En ytterligare anledning till Graans besvikelse kan ha varit utebli-
ven tacksamhet för hans flertaliga gåvor och tjänster till sina överordnade. 
1665–66 ordnade Graan en skuta åt kanslern. Landshövdingen ville att kans-
lern skulle se detta som ett tacksamhetsbevis för visad gunst.289 Liknande 
tjänster gjorde Graan också åt riksdrotsen Per Brahe, exempelvis i april 
1661, då han lovade att sända honom något gråverk, det vill säga päls, från 
Torne lappmark, där det bästa fångades.290 Rikskanslern hade 1669 uttryckt 
en önskan om att 30 renar skulle sändas söderut, och Graan anförtrodde 

                                                      
285 Johan Graan till Per Brahe, Stockholm 14/2 1669, Brev till Per Brahe, Skoklostersamling-
en II (E 8160), RA. Riksdrotsen Brahe hade bestämda uppfattningar om hur rättsväsendet 
skulle skötas. Redan 1643 uttryckte han sin uppfattning att häradshövdingarna skulle bosätta 
sig inom sin jurisdiktion och själva förrätta tingen. Häradshövdingen skulle vara adelsman, 
och därför skulle inga ofrälse auskultanter behöva utbildas vid hovrätterna. Se Thunander 
1993, s 250. 
286 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Ljungby 11/3 1679, Landshövdingens i Västerbotten skri-
velser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
287 Johan Graan till Per Brahe, Gamla Karleby 18/10 1665, Brev till Per Brahe, Skokloster-
samlingen II (E 8160), RA. 
288 Johan Graan till Per Brahe, Umeå 10/5 1671, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen II 
(E 8160), RA. 
289 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Torneå 3/4 1665; Pedersöre 15/8 1666; 
Storkåge 16/4 1667; Brev till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 
1419), RA. 
290 Johan Graan till Per Brahe, Uleåborg 25/4 1661, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen 
II (E 8160), RA. 
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fogden över de närmaste lappmarkerna att ordna detsamma.291 Renarna 
skickades söderut i januari följande år.292 År 1665 hade en liknande befall-
ning utgått från Kungl. Maj:t, där 50 renar beställdes för att sändas vidare till 
kungen av Frankrike.293 Trots alla dessa tjänster hade Graan svårt att bli 
bönhörd, och han blev naturligtvis besviken när han inte fick bistånd i sin 
svåra situation med ohälsa och ålderssvaghet. 

Landshövdingen var uppenbarligen inte nöjd med att ha lämnats 
utan gratifikationer utöver lönen, en företeelse som annars var vanlig vid 
denna tid.294 Man kan spåra ett styng av bitterhet i Graans skrivelse. Han 
ansåg sig under hela sitt liv ha tjänat kronan med flit och trohet utan att ha 
fått ta del av de belöningar som många andra hade fått åtnjuta. Kanske var 
det så att han som nyadlad innehavare av ett ämbete långt ifrån maktens 
centrum helt enkelt inte kunde konkurrera med sina kolleger om formella 
och informella belöningar, då han saknade anor och dessutom hade begrän-
sad tillgång till maktens öra. Rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie ver-
kar, som ovan påtalats, inte ha varit överenergisk i tillvaratagandet av Graans 
intressen. Graans påstådda behov av gratifikationer utöver lönen samt att 
hans brist på traditionella resurser försvårade för honom indikerar att för-
valtningen på 1670-talet i praktiken inte hade funnit sina moderna former i 
någon större utsträckning. Alternativt var det så att rikskanslern hade en mer 
modern hållning än landshövdingen. Det kan ha varit så att de la Gardie 
valde att inte lyssna på Graans omoderna krav, då han ansåg att de var obe-
fogade och att Graan borde nöja sig med sin stipulerade ersättning. 1634 års 
regeringsform hade också fastslagit att ämbetsmännen skulle nöja sig med 
sin tilldelade lön: ”där med sig och den, som därtill fordrat varder, skall låta 
nöja och utan rättmätig entskyllan sig konungens och riksens tiänst icke 
undandraga, utan heller därtill villig finnas låta”.295 

Att tjänstemännen ska klara sig på sin lön är ett av Webers kriteri-
er för den byråkratiska förvaltningen, och paragrafen i regeringsformen 
uttryckte alltså ett modernt synsätt i det att ämbetsmannen inte skulle behö-
va eller kräva några extrainkomster utöver den fastställda lönen. Denna 
paragraf glömdes snart bort. Som framgått ansåg sig flera landshövdingar 
                                                      
291 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 20/9 1669, Brev till Magnus Gabriel 
de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
292 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 20/1 1670, Brev till Magnus Gabriel 
de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
293 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Torneå 13/5 1665, Landshövdingens i Västerbotten skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. Vidare om detta samt om planerna för att utveckla 
lappmarken, se Bertil Boëthius, ”Lappar och nybyggare i äldre tid” i Arkiv för norrländsk hem-
bygdsforskning 1919, s 61f. 
294 Jämför Carl Larsson Sparres önskan att beneficeras med Hälsinglands häradsrätt, som 
diskuterats ovan. 
295 §48 i regeringsformen 1634, i Hildebrand 1891, s 33. Jämför förslaget till §48, där adels-
män även skulle åläggas straff om de inte nöjde sig med sin tilldelade lön. Se Johan Holm, 
”’Skyldig plicht och trohet’: Militärstaten och 1634 års regeringsform” i Historisk tidskrift 
1999:2, s 190. Denna hårdare skrivning reviderades efter kungens död, då aristokratin natur-
ligtvis inte hade något intresse av att begränsa avlöningsformerna på ett så handfast sätt. 
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berättigade till extraordinarie ersättningar. Detta är ett indicium på att de 
normativa föreskrifterna, som de författats av Axel Oxenstierna och de 
omkring honom, var modernt tänkta, men att verkligheten snart satte käp-
par i hjulet för den tänkta idealförvaltningen. 
 
Gabriel Gyllengrip led, i likhet med Johan Graan, av Västerbottens hårda 
klimat. Han var nämligen från 1743 och sex år framåt tjänstledig och befann 
sig då i huvudstaden för att få vård. Han fortsatte under denna tid att bear-
beta makten för att främja sitt läns intressen.296 Emellertid åstundade han 
personligen en annan befattning. I augusti 1744 fick han veta att president-
skapet i kommerskollegium var ledigt. Han sände därför en ansökan till 
Kungl. Maj:t om denna befattning. Han bad i ett brev riksrådet Carl Gustaf 
Tessin att befrämja ansökan, och påtalade sin femtonåriga tjänst som kom-
merseråd och tolv år som landshövding.297 En månad senare upprepade han 
denna önskan. Det hade kommit till hans kännedom att posten skulle ”till 
besparing uti staten” vid nästa riksdag, och han sade sig vara beredd att 
förvalta presidentskapet med bibehållen landshövdingslön under denna 
period.298 Han bifogade även kopior av sina brev till Kungl. Maj:t i vilka han 
bad om att få besätta den aktuella posten, eftersom han ville tjänstgöra ”un-
der en lindrigare och för [sin] swaga hälsa convenablare climat, än Wäster-
bottn är”.299 Han var beredd att acceptera en lägre lön än den stipulerade för 
tjänsten i kommerskollegium och att göra vissa uppoffringar för att undslip-
pa landshövdingeämbetet i Västerbotten. 1747 erhöll han presidents titel 
som belöning för sina insatser, men återvände alltså ändå till Västerbotten 
två år senare. Förhållandena där hade inte förbättrats, snarare tvärtom. Resi-
denset, som förstörts under kriget, var fortfarande inte återuppbyggt, och de 
långa resorna var fortsatt en stor belastning.300 

I september 1750 bad Gyllengrip Tessin att framföra sin supplik 
om presidentskapet i Göta hovrätt, då han hört att denna post blivit ledig. I 
det fall ryktet skulle vara osant bad han Tessin att hålla inne med suppli-
ken.301 Det är intressant att Gyllengrip kunde be Tessin om att undertrycka 
suppliken om den aktuella posten skulle visa sig inte vara ledig. Han hade ju 
tidigare öppet hos Kungl. Maj:t anhållit om förflyttning, men ville i denna 
fråga inte att hans intresse skulle offentliggöras i onödan. Gyllengrip hade 
även i fortsättningen stora problem med sin hälsa, vilket kanske var den 
främsta orsaken till hans önskan om förflyttning. Han beklagade sig vid ett 
                                                      
296 Olofsson 1974b, s 329. 
297 Gabriel Gyllengrip till Carl Gustaf Tessin, Casimirsborg 11/8 1744, brev till Carl Gustaf 
Tessin, Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
298 Gabriel Gyllengrip till Carl Gustaf Tessin, Umeå 12/9 1744, brev till Carl Gustaf Tessin, 
Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
299 Gabriel Gyllengrip till Kungl. Maj:t (avskrift), Casimirsborg 8/8 1744; 12/9 1744, brev till 
Carl Gustaf Tessin, Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
300 Olofsson 1974b, s 329. 
301 Gabriel Gyllengrip till Carl Gustaf Tessin, Umeå 5/9 1750, brev till Carl Gustaf Tessin, 
Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
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flertal tillfällen över sitt sjukliga tillstånd och hur detta förhindrade honom 
att utföra sina uppgifter.302 Dessa klagomål föranledde dock ingen förflytt-
ning, och Gyllengrip gick ur tiden i augusti 1753 i Umeå. Han var då 66 år 
gammal. 

Anledningarna till att hans önskemål om avancemang inom staten 
inte hörsammades kan naturligtvis diskuteras, men en förklaring skulle kun-
na vara att han befann sig så långt från maktens centrum att hans möjlighe-
ter att påverka processerna var högst begränsade. Johan Graan upplevde 
liknande svårigheter i sina personliga affärer, vilket visade sig i att hans brev 
efterhand började präglas av en växande resignation och känsla av maktlös-
het. Nedan kommer också Melchior von Falkenbergs uttryckliga önskan om 
att bli stationerad närmare huvudstaden att diskuteras. Han ville att hans 
ämbetsutövning därigenom skulle kunna övervakas noggrannare av Kungl. 
Maj:t, och att han själv skulle vara skyddad från angivare. Allt detta kan ha 
lett till att landshövdingeämbetena i norrlandslänen inte sågs som speciellt 
begärliga, och kanske även vice versa: att man från centralt håll ibland place-
rade mindre önskvärda personer på dessa poster för att helt enkelt bli av 
med dem.303 I det avseendet var förvaltningen i praktiken långt ifrån mo-
dern. Att förvaltningen i praktiken inte fungerade på ett modernt sätt uteslu-
ter dock inte att den hos upphovsmännen var ”modernt tänkt”, med flera av 
Webers nyckelord som huvudingredienser. Att dessa nyckelord också före-
kom i 1600-talets tankevärld syns påtagligt i Johan Graans retorik, men sam-
tidigt är det tydligt att även Graan hemföll till mer traditionella värderingar 
och förhoppningar när det gällde hans personliga affärer och förväntningar 
om ersättningar. 
 
Frånvaro från länet 
Att centralmakten ville förstärka sin kontroll över lokalsamhället var en 
viktig anledning till införandet av den nya lantregeringen. 1635 års land-
shövdingeinstruktion föreskrev att landshövdingen alltid måste inhämta 
Kungl. Maj:ts tillstånd före resa från länet, och inte ge sig av innan det gi-
vits.304 Behovet av landshövdingens närvaro som stabiliserande och discipli-
nerande faktor upplevdes som stort. Både kronans ämbetsmän, med fog-
darna i spetsen, och de lokala makteliter som fanns i landsorten skulle över-
vakas. I Sverige var dessa grupper framför allt i rikets perifera delar nästintill 
synonyma, emedan den av staten skapade fogdeklassen, tillsammans med 
prästerskapet och rika köpmän, var lokalsamhällenas starkaste maktgruppe-
ringar.305 Därför skulle landshövdingens auktoritet, såväl legal som traditio-

                                                      
302 Gabriel Gyllengrip till Carl Gustaf Tessin, Stockholm 22/2 1749; Umeå 20/6 1751, brev 
till Carl Gustaf Tessin, Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
303 Bland annat påstås det att Hans Hansson Clerck, som var landshövding i Västerbotten 
1680–83, placerades där som ett led i Hans Wachtmeisters strävan att rensa ut sina motstån-
dare ur amiralitetskollegium. Se SBL, ”Hans Hansson Clerck”. 
304 1687 års instruktion stipulerade en frånvaro på högst fjorton dagar. 
305 Jämför Björn Poulsen, ”The Necessity of State in Early Modern Peasant Society” och 
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nell, utnyttjas maximalt på det lokala planet. En frånvarande landshövding 
var inte önskvärd för centralmakten. Landshövdingens personliga intressen 
kolliderade därigenom med uppdragsgivarens, eftersom den förstnämnde 
ofta hade affärer och intressen utanför sitt anförtrodda län, och därför 
ibland ville resa därifrån. Dåtidens dåliga kommunikationer försämrade 
naturligtvis situationen än mer. Björn Asker har visat att det före 1674 var 
vanligt att landshövdingar vistades på sina gods och skötte förvaltningsären-
den därifrån. Under 1690-talet var det mer ovanligt, och på 1730-talet sked-
de ingen ämbetsutövning alls på de privata godsen.306 

Maria Cavallin påpekar också att kronan vid upprepade tillfällen 
utfärdade förordningar där det krävdes att ämbetsmännen skulle vara på 
plats och sköta sitt arbete effektivt. Frånvaro var en försummelse som kun-
de medföra rättsliga åtgärder. Straffsatserna för frånvaro var speciellt stränga 
för lägre ämbetsmän. Böterna var mycket höga i förhållande till deras lön. 
Högre ämbetsmän dömdes till ungefär samma bötesbelopp, men hade löner 
som var tiofalt högre.307 Främst de ämbetsmän som handhade uppbörden 
och rättsväsendet uppmärksammades i lagstiftningen. Det är uppenbart att 
de stränga straffen var tänkta att verka avskräckande. 1600-talets lagstiftning 
var hårdare än 1700-talets, och straffens karaktär ändrades från kroppsstraff, 
fängelse och till och med dödsstraff till ekonomisk bestraffning och fängel-
sedomar. Ämbetsmännens brott var allvarliga då de äventyrade det allmänna 
bästa, en gemensamhetstanke som kopplades till en föreställning om ett 
ordnat och harmoniskt samhälle.308 I de högre ståndens debatt under 1600-
talet förespråkades också strängare straff för lägre ämbetsmän än för deras 
överordnade.309 Frågan om landshövdingarnas frånvaro var aktuell under 
åtminstone hela 1600-talet. Många landshövdingar såg också påpekanden 
om att de lämnade sina län under för långa perioder som beskyllningar för 
att de misskötte sitt ämbete.310 
 
Även de officiella plikterna kolliderade ibland med varandra. Ett exempel på 
detta var hur Christer Posse, i likhet med alla andra landshövdingar, blev 
kallad till riksdagen i Örebro som skulle hållas den 13 januari 1639. Han 
anhöll hos Axel Oxenstierna att få slippa denna resa då han hade många 
plikter att sköta i länet, men menade att han pliktskyldigt skulle inställa sig 
om hans frånvaro inte godtogs. Han bad också kanslern att inte bli otålig på 
honom för denna begäran.311 Posses bön hörsammades; någon månad sena-

                                                                                                                        
Steinar Imsen, ”Communalism and State-Building in Norway, 1537–1648” i Scandinavian 
Journal of History 1997:1. 
306 Asker 2004, s 194ff. 
307 Cavallin 2003, s 94f 
308 Cavallin 2003, s 104ff. 
309 Jonsson 2003, s 131. 
310 Jonsson 2003, s 134. 
311 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 25/12 1638, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
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re tackade han för att han sluppit resa till Örebro.312 En landshövdings alla 
plikter var ibland omöjliga att uppfylla samtidigt. Utöver dessa plikter hade 
han också personliga intressen att tillvarata. Såväl 1640 som 1641 bad Posse 
rikskanslern om lov att resa till sina gods och gårdar och att han skulle vara 
honom behjälplig i frågan. Posse hade redan skrivit till Kungl. Maj:t i samma 
ärende, men var inte förvissad om att denna bön skulle hörsammas utan 
kanslerns hjälp.313 

Posse antog att regeringen ville inta en sträng hållning mot lands-
hövdingarnas frånvaro ur sina län. Han fick bifall på sin begäran, men i juli 
1641 skrev han att han inte kunde anträda resan på grund av sina många 
betungande plikter med hållande av landsting och liknande. Han hoppades 
dock kunna resa snart. Posse ville alltså göra gällande att han satte sitt ”om-
betrodde kall” framför sina personliga intressen.314 Han framställde sig som 
en plikttrogen tjänsteman, säkerligen en klok strategi gentemot rikets mäkti-
gaste man, även om man som Posse var släkt med honom. 

I augusti 1642 skrev Ivar Nilsson Natt och Dag till rikskanslern 
angående sin hustru Christina Nilsdotters bortgång och bad om hjälp hos 
regeringen om att få resa till Östergötland för att ordna med begravningen. 
Landshövdingen hade befallt bokhållaren att ordna med räntorna i landet 
och lovade att han själv skulle återvända norrut så snart begravningen var 
över.315 Inte heller Ivar Nilsson var övertygad om att hans anhållan skulle 
möta bifall, eftersom han kände sig nödgad att anhålla hos rikskanslern om 
assistans i frågan inför Kungl. Maj:t. 

1646 meddelade Frans Krusebjörn rikskanslern sin avsikt att resa 
söderut till sitt föräldrahem, eftersom båda hans föräldrar hade avlidit och 
deras affärer måste ordnas.316 Han bad kanslern att inte förargas över detta 
och lovade att återvända norrut så snart som möjligt. Det är anmärknings-
värt att Krusebjörn inte, som annars var vanligt, framställde en anhållan om 
att få resa från länet, utan istället bara tillkännagav sin avsikt att resa. Det är 
möjligt att han redan hade inhämtat Kungl. Maj:ts tillstånd, men det framgår 
inte av sammanhanget. Men i så fall skulle han väl inte vara oroad över 
kanslerns eventuella förargelse.317 
                                                      
312 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 8/2 1639, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
313 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 9/8 1640, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 691), RA; Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 7/4 
1641, Axel Oxenstiernas brevväxling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
314 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 6/7 1641, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
315 Ivar Nilsson Natt och Dag till Axel Oxenstierna, Gävle 11/8 1642, Axel Oxenstiernas 
brevväxling, Oxenstiernska samlingen (E 665), RA. Ivar Nilssons far Nils Nilsson hade suttit 
i domstolen vid Linköpings blodbad 1600, och var efter 1609 gift med Erik XIV:s dotter 
Sigrid. Ivar var född i ett tidigare äktenskap med en dotter till riksrådet Bengt Gylta. Han 
tillhörde alltså en av rikets äldsta och förnämsta släkter. (SBL, ”Natt och Dag”.) 
316 Frans Krusebjörn till Axel Oxenstierna, Umeå 9/8 1646, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 640), RA. 
317 Landshövdingens i Västerbotten skrivelser till Kungl. Maj:t för 1646 finns ej bevarade. 
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Även Johan Graan längtade bort ifrån Umeå, trots att han höll sitt 
ämbete högt. Hans hälsa var inte god, och redan två år efter sitt tillträde bad 
han hos Kungl. Maj:t om tillåtelse att resa till huvudstaden där hans enligt 
uppgift livshotande sjukdom kunde kureras.318 I juni 1660 skrev han också 
till Per Brahe och bad om tillåtelse att resa till huvudstaden i privata ären-
den. Huruvida denna begäran bifölls eller inte kan dock inte avgöras.319 I 
december samma år blev han landshövding över endast Österbotten. 

Sommaren 1670 ville Graan resa till Stockholm för att avlägga sin 
årliga rapport vid hovet, trots att det egentligen inte var rätt tid för det. Mer 
än ett år hade nämligen förflutit sedan han kom tillbaka till länet och mycket 
hade skett som inte kunde relateras endast i skrift. Han försäkrade att han 
sett till att tillståndet i länet var gott, då han rest igenom såväl Österbotten 
som Västerbotten, och menade att landsbokhållaren och fogdarna skulle 
kunna sköta verksamheten medan han var borta.320 Som synes kände Graan 
ett behov av att föra en omfattande argumentation för att övertyga rikskans-
lern om resans nödvändighet, även om ärendet denna gång var på ämbetets 
vägnar. Graan framställde samtidigt samma begäran också hos riksdrotsen 
Per Brahe.321 Om Graan hade någon personlig anledning att resa till huvud-
staden vid denna tidpunkt är svårt att avgöra. Möjligen ville han komma till 
huvudstaden för att där bättre kunna hävda sina intressen, något som han 
uppenbarligen haft svårt att göra från Västerbotten. Han reste under hösten 
till huvudstaden, vilket framgår av att han i november 1670 skrev till Kungl. 
Maj:t från Stockholm.322 
 
Prestige och ståndsintressen 
När Christer Posse anlände till Hudiksvall i maj 1638 upptäckte han att resi-
denset var helt förfallet. Posse ansåg sig inte kunna bo där utan att förstöra 
sitt goda rykte.323 Ett nytt hus till residens inköptes först 1640.324 Samma 
problem påtalades i Helsingfors 1649 av Per Brahe, som dock genast ordna-
de ett nytt residens genom inköp av ett nybyggt hus.325 Över ett förfallet 
                                                      
318 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Umeå 12/12 1655, Landshövdingens i Västerbotten skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
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de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
321 Johan Graan till Per Brahe, Umeå 6/8 1670, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen II 
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322 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Stockholm 26/11 1670, Landshövdingens i Västerbotten 
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323 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 8/5 1638, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
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325 Per Brahe till Gabriel Bengtsson Oxenstierna, Helsingfors 16/1 1649, i Tigerstedt 1869, s 
110. Gabriel Bengtsson Oxenstierna hade varit riksskattmästare under Kristinas förmyndar-
regering och var 1645–47 guvernör över Livland. Han blev 1652 riksamiral och president i 
amiralitetskollegium. Ordentliga lokaler saknades även i Skåne på 1690-talet, något som 
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residens beklagade sig också Georg Gyllenstierna (landshövding i Krono-
bergs län åren 1657–64) i sin årsberättelse till Kungl. Maj:t för år 1663.326 
Den unge Georg var, i likhet med Christer Posse, orolig för att ej kunna föra 
en ståndsmässig tillvaro om inte ett respektabelt residens uppfördes. I Växjö 
skulle det emellertid dröja till 1695 innan byggandet av ett nytt residens på-
börjades. Som alla andra adelsmän månade landshövdingarna starkt om sin 
personliga status. En ståndsmässig bostad betraktades som oundgänglig.327 

En adelsmans prestige kunde hotas också på andra sätt, alldeles 
bestämt om hans auktoritet ifrågasattes. Melchior von Falkenberg beklagade 
sig 1638 hos Per Brahe om hur hans underlydande kamrerare genom sin 
självsvåldighet och angrepp mot landshövdingen försökte förtrycka honom, 
beröva honom hans myndighet och göra honom till en ”underlandshöf-
dinge”.328 Att underordnade sätter sig över överordnades myndighet är na-
turligtvis inte acceptabelt i en byråkratisk förvaltning, och Falkenberg ansåg 
också att kamrerarens uppförande hindrade honom att rätt utföra sina plik-
ter. Det mesta av hans indignation tycks ändå ha varit föranledd av att han 
tyckte sig domineras av en underlydande ofrälse ämbetsman. Det var säker-
ligen en stor nesa för en ståndsmedveten adelsman. 

Falkenberg fann sig inte särdeles väl tillrätta i sitt finska län. 1641 
beklagade han sig över att han ej kunde tala med allmogen (han behärskade 
inte finska), inte kunde förmå fogdarna att sköta sig korrekt och att han var 
allmänt hatad och förföljd i landet. Han sökte därför befrielse från sin tjänst 
och ville bli placerad så nära huvudstaden som möjligt. Närmare huvudsta-
den skulle hans administration kunna övervakas bättre av Kungl. Maj:t, och 
han skulle därigenom vara skyddad från falska angivare.329 Falkenbergs pro-
blem i ämbetet verkar ha varit stora. Han hade skaffat sig många fiender i 
länet, och att han inte kunde språket var ett stort hinder. Därför var hans 
önskan att befrias från ämbetet föranledd inte endast av ståndsintressen, 
utan också av rent personliga skäl. Han ansåg sig i Björneborg vara avskild 
från allt vad hans föräldrar efterlämnat honom, och i all avsaknad av sina 
gelikars umgänge.330 Melchior von Falkenberg tyckte sig verkligen inte ha 
fått något drömjobb. Likväl satte han, åtminstone retoriskt, plikten högt. 
                                                                                                                        
förorsakade ”stoor confusion och oreda” då handlingarna lätt kom i oordning. Se Jerker 
Rosén, ”Rutger von Aschebergs ämbetsberättelse 1693” i Scandia 17 (1946), s 26.  
326 Se Hjalmar Gustafson: ”På ämbetets vägnar: Några notiser om landshövdingarnas i Kro-
nobergs län ämbetsberättelser” i Kronobergsboken 1949, s 23. Georg Gyllenstierna var bror till 
Karl XI:s reduktionsregissör Johan Gyllenstierna. 
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hans efterträdare Frans Krusebjörn mest var i Piteå. Johan Oxenstierna och Carl Larsson 
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328 Melchior von Falkenberg till Per Brahe, Åbo 3/3 1638, i Tigerstedt 1869, s 210. 
329 Melchior von Falkenberg till Per Brahe, Åbo 13/7 1641, i Tigerstedt 1869, s 238f. 
330 Melchior von Falkenberg till Per Brahe, Kumo 5/6 1641, i Tigerstedt 1869, s 235. 
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Hans antipatier mot den finska befolkningen verkar emellertid ha varit öm-
sesidiga. Uppgifter gör gällande att hans hårdhänta och godtyckliga uppträ-
dande väckte stort missnöje med honom.331 Detta tyder på att hans uppfatt-
ning om en landshövdings plikter inte stämde överens med allmogens bild 
av den gode landsfadern, som i kungens ställe skulle övervaka och ta hand 
om sina underlydande. Hans problem med att disciplinera sina underlydande 
tjänstemän röjer också att han inte fungerade optimalt i rollen som hög äm-
betsman. 
 
I kontroversen mellan Johan Graan och Johan Oxenstierna om de norr-
ländska länens geografiska formering och Torneå socken aktualiserades 
också frågor om personlig prestige och ära.332 Oxenstierna såg det som ett 
hot mot sin personliga ära om hans län skulle förminskas. Han var inte be-
redd att stillatigande lida denna nesa, utan såg i så fall hellre att han förflyt-
tades till en annan post. Hans inställning i frågan var till viss del annorlunda 
än Graans, vars retorik hela tiden rörde sig kring allmogens bästa, och om 
hur han var beredd att göra personliga uppoffringar för pliktens skull. Ox-
enstierna poängterade naturligtvis också sin plikt, men han såg även sitt 
goda rykte vara hotat. 

Det föregående implicerar att Oxenstierna var mindre modern i 
sin syn på ämbetsutövningen än Graan, då han inte såg någon större skillnad 
mellan sin person och sin funktion som ämbetsman. Graan använde en 
retorik som rörde sig mer kring det professionella. Det är svårt att definitivt 
avgöra om det berodde på att Oxenstierna tillhörde den gamla aristokratin 
och Graan var nyadlad. Webers resonemang om byråkratiseringen och pro-
fessionaliseringen av förvaltningen kan likväl appliceras här. Aristokraten 
Oxenstiernas hänsyn till den personliga äran var naturligtvis kopplad till 
hans uppfattning om ståndets traditionella auktoritet, medan den nyadlade 
Graan pläderade mer för ett meritokratiskt och professionellt synsätt, som 
lade större vikt vid den legala auktoriteten. Johan Oxenstierna var också 
känd i samtiden för att hålla på sin personliga prestige. I mycket var han en 
sinnebild av den ståndsmedvetna aristokraten.333 Likvisst bör det poängteras 
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efterleva Oxenstiernas begäran förklaras med att Graan inte besatt någon militär erfarenhet, 
och att han därför överskattade risken för att Västerbotten skulle anfallas. 
333 Norrhem 1993, s 91f. 
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att skillnaderna kanske låg mer på det retoriska än det ideologiska planet. 
Graan var också han i viss mån styrd av personliga intressen, vilket framträtt 
i hans böner om gratifikationer utöver lönen, men i pläderingen för sin sak 
poängterade han det som fört honom till hans höga position – hans formella 
meriter och kompetens. Det är därför inte uppseendeväckande att han ville 
göra dessa begrepp till de mest ärofulla. Retoriken skiftade beroende på 
sagesmannens situation, men de grundläggande motiven var i stor utsträck-
ning desamma: främjandet av personlig ära, förmögenhet och intressen. Det 
överensstämmer också fullt ut med Ingvar Elmroths karakteristik av den 
nyadlade ämbetsmannakåren: dessa män var tidens främsta klättrare på den 
sociala stegen, just för att de hade lärt sig vilka vägar och medel som stod 
dem bäst till buds vid klättringen.334 På den traditionella arenan mättes fram-
gången fortfarande med traditionella mått, och därför försökte de nyadlade 
konkurrera med den gamla adeln med samma medel som de senare använt i 
århundraden för att markera sin privilegierade ställning. Men i en idealisk 
webersk byråkrati skulle Graan vara en mycket välsmord kugge, åtminstone 
om hans självbild ägde någon överensstämmelse med verkligheten. De he-
dersord han använde sig av var just de som karaktäriserar en modern för-
valtning. I Johan Graans föreställningsvärld var den byråkratiska förvalt-
ningen ett eftersträvansvärt mål. Graan var nyadlad, av låg börd, och hade 
inga personliga auktoritetsresurser att utnyttja i sin ämbetsutövning. Att han 
därför pläderade för den legala auktoritetens primat (för att tala med Weber) 
var sålunda helt naturligt. Som Jan Glete påtalat var en nyadlad ämbetsmans 
personliga framgång investerad i staten, i ännu högre grad än för en äm-
betsman med aristokratisk bakgrund. Hela Graans karriär och levebröd var 
beroende av hans statliga tjänst, eftersom han saknade betydande personliga 
resurser och traditionell auktoritet. 

Som tidigare anförts såg adelsmännen ofta människorna i de bre-
dare samhällslagren som drivna av enkla affekter och simpel girighet och i 
ständigt behov av vägledning och disciplinering för att samhällsordningen 
inte skulle förfalla. Men som synes föreligger indicier på att de själva var lika 
egennyttiga och driftstyrda, om vi tillåter den misstänksamhetens primat, 
som var så populär i tiden, att appliceras på dess egna upphovsmän. Girig-
heten gällde såväl ekonomiska och materiella fördelar som ökad ära och 
prestige. 
 
Carl Larsson Sparre värderade också sin personliga ära högt. När det skulle 
mönstras i landet i november 1676 var allmogen uppstudsig och visade ho-
nom ringa åtlydnad. Han beklagade sig över att han bemöttes av en sådan 
”wederwördnat i [sitt] Embete” att han ”icke något stoort hoos detta folcket 
widare skaffa kan”, och undrade hur en ”sådan temeraire och irraisonabel 
allmoge stodhe att bringas till raison.” Han lovade ändå att så gott som möj-

                                                      
334 Elmroth 2001, s 30. 
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ligt göra sin plikt, ”som een reedhlig swänsk Riddersman ägnar och bör.”335 
Synbarligen såg Sparre sig främst som ridderlig adelsman och inte 

som ämbetsman. Han var bror till företrädaren Erik Sparre, och båda två 
levde tydligt i en aristokratisk begreppsvärld. Riket låg också i krig med 
Danmark-Norge, och att han i denna situation använde sig av hedersord 
som ”riddersman” är kanske inte förvånansvärt, speciellt inte då han själv 
besatt generals grad. Han hade också kämpat med Karl X Gustav i Polen 
och Danmark,336 och såg sig främst som militär. Krigaryrket var den gamla 
adelns främsta sysselsättning och den uppgift som ursprungligen gett upp-
hov till hela ståndets existens, nämligen förmågan att ställa upp med häst 
och rustning till rikets försvar. Denna roll var för Carl Larsson Sparre fortfa-
rande adelsmannens främsta. Som tidigare anförts menar också Bengt An-
karloo att Sparre var högst medveten om sin personliga prestige i sitt age-
rande efter det att han avgått från trolldomskommissionen 1674.337 

Sparres höga grad hjälpte honom föga i umgänget med allmogen. 
Problemen ökade snarare med tiden. I juli 1677 beklagade han sig åter om 
böndernas olydnad och tröghet, samt över att Ångermanlands och Medel-
pads prästerskap och allmoge betedde sig så att ”Total ruin och Under-
gångh” hotade, och att det för ”een redeligh patriot, swårt ähr här sitt Em-
bete att förrätta”. Han lovade ändå att tålmodigt göra sin plikt.338 Sparres 
användande av honnörsordet ”patriot” är också säreget; kanske är hans 
hävdande av sin trohet till riket en markering gentemot hans motsträviga 
undersåtar, som i överhetens ögon inte kan ha setts som särskilt patriotiska. 
Det är något märkligt att Sparre uppfattade befolkningen i just Ångerman-
land och Medelpad som speciellt motsträviga. Befolkningen i de tidigare 
norska landskapen Jämtland och Härjedalen skulle kunna antas ha varit ännu 
mindre benägna att lyda den svenska regeringens representanter i denna 
konflikt, då lojaliteten till den svenska kronan troligen var mindre där. Möj-
ligen var det så att Sparre hade större möjlighet att vinna åtlydnad av jäm-
tarna eftersom han befann sig på Frösö skans, och därför personligen kunde 
övervaka sina befallningar på ett bättre sätt där än i Medelpad och Ånger-
manland. 

I augusti kunde fienden marschera in i landet, och Sparre retirera-
de i god ordning tillbaka över den gamla svenska gränsen till Borgsjö i Me-
delpad. Han ansåg att han gjort allt som kunnat begäras, och att uppdraget 
var hopplöst när fienden var så mäktig och motståndsviljan bland befolk-
ningen så svag. Sparre trodde efter norrmännens intåg i Jämtland att jämtar-
na nog inte skulle vara ovilliga att svära trohet till den danske kungen. Han 

                                                      
335 Carl Larsson Sparre till Magnus Gabriel de la Gardie, Frösön 13/11 1676, Brev till Mag-
nus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1560), RA. Téméraire (fr.) = obetänk-
sam, dristig. 
336 Se Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, Uppsala 1835–57,”Carl Sparre”. 
337 Ankarloo 1984, s 175. 
338 Carl Larsson Sparre till Magnus Gabriel de la Gardie, Frösön 24/7 1677, Brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1560), RA.  
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föreslog att man kanske skulle kunna skära av norrmännens reträttväg över 
fjällen, men att det nog skulle vara omöjligt på grund av den otrogna allmo-
gen.339 Sparre befriades från tjänsten som landshövding men behöll det mili-
tära befälet och ledde följande år ett misslyckat anfall över fjällen mot 
Trondheim. Han kom även senare att behålla sin anknytning till Västernorr-
land, då han 1681 blev lagman över Västernorrland, Jämtland och Härjeda-
len. Detta ämbete skötte han till 1691, då han drog sig tillbaka. 
 
Anders Erik Ramsay, landshövding i Västerbotten 1713–17, befann sig i 
likhet med Graan och Oxenstierna i kontroverser med kolleger. Från Jack-
arby i Borgå socken i Finland skrev han i mars 1713 till Arvid Horn, vid 
denna tid kanslipresident, om hur landshövdingen i Nylands och Tavastehus 
län Johan Creutz hindrade Ramsay att uppsätta det regemente han ansvarade 
för (Ramsay var överste över Nylands fördubblingskavalleriregemente). 
Creutz avsatte goda rusthållare och tillsatte odugliga och medellösa rusthål-
lare, hävdade Ramsay.340 Någon närmare förklaring till landshövdingens 
uppträdande lämnade inte Ramsay. Två månader senare, i maj 1713, ut-
nämndes Ramsay själv till generalmajor och landshövding i Västerbotten. 

Nästa år befann sig därför Ramsay i Umeå, och skrev då återigen 
till Horn angående militära frågor. Läget var nu mer akut. Ramsay berättade 
om svenskarnas nederlag vid Storkyro och att de retirerande svenska styr-
korna snart skulle vara i Västerbotten. Ett minst lika stort problem som de 
svenska styrkornas nederlag verkar för honom ha varit att han kanske skulle 
komma att underordnas Armfelts befäl. Detta var en viktig prestigefråga och 
han poängterade att han själv tjänat som regementsofficerare längre än vad 
Armfelt varit vid militären, och att han aldrig felat i tro och redlighet mot 
konungen eller fäderneslandet.341 Ramsay var generalmajor i Västerbotten, 
och hade utnämnts till major redan 1678 och överste 1700. Han hade delta-
git i alla krigsrörelser i Ingermanland och Finland mellan åren 1700 och 
1713, och fick också behålla befälet över styrkorna i Västerbotten. Detta 
skulle vålla honom stora problem, som efter bara några år ledde till att han 
avsattes från landshövdingeämbetet. 
 
Exkurs: Ramsay och ryssarna 
Ramsays proklamerade trohet skulle komma att sättas på prov 1714 då ryssarna närmade sig 
Umeå, och visade sig svikta när den sattes under press. Armfelts styrkor stannade under 
sommaren 1714 kvar i mellersta Österbotten, och Ramsay drog samman de svenska styrkor-
na på den västra kustsidan till trakterna kring Umeå, där risken för ryska anfall ansågs vara 

                                                      
339 Carl Larsson Sparre till Magnus Gabriel de la Gardie, Frösön 21/8 1677, 28/8 1677, Brev 
till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1560), RA. 
340 Anders Erik Ramsay till Arvid Horn, Jackarby 10/3 1713, Arvid Horns af Kankas arkiv (E 
4282), RA. 
341 Anders Erik Ramsay till Arvid Horn, Umeå 17/3 1714, Arvid Horns af Kankas arkiv (E 
4282), RA. Slaget vid Storkyro stod 19 februari 1714, där 4100 svenskar under generalmajor 
Carl Gustaf Armfelt besegrades av en dubbelt så stor rysk här under furst Golitsyn. Förlusten 
ledde till att Österbotten och hela Finland fick utrymmas av svenskarna. 
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störst. Regeringen sände beväpnade fartyg att patrullera Bottenhavet och Bottenviken, och 
eftersom man hoppades att dessa skulle kunna avvärja ryska angrepp hemförlovades huvud-
delen av trupperna vid Umeå. Det skulle visa sig vara ett misstag, då ryssarna i september 
började röra på sig. De landsteg 17 september på Holmön och 19 september på kusten och 
tog sig uppför Umeälven. När de närmade sig Umeå utbröt panik bland de svenska soldater-
na och den uppbådade allmogen, som flydde tillsammans med stadens borgerskap. Bland 
annat lämnades hela regementskassan för Västerbottens regemente kvar, över 4200 daler 
kopparmynt som föll i ryska händer. I januari 1717 beslutade kungen att suspendera Ramsay 
från landshövdingeämbetet tills hans uppförande vid det ryska anfallet 1714 undersökts. 
Ramsay arresterades, och i mars 1718 dömdes han skyldig till att inte ha utnyttjat alla resurser 
mot det ryska anfallet. Kungen hann inte fastställa ett definitivt straff för Ramsay innan sin 
död, och den före detta landshövdingen frigavs i januari 1719. Han lär ha blivit lovad en ny 
tjänst av drottning Ulrika Eleonora, ett löfte som aldrig infriades.342 

Kanske blev det så att Ramsays prestigebetingade önskan om att inte underord-
nas Armfelt ledde till hans karriärs undergång. Om Armfelt erhållit kommandot även över 
styrkorna i Västerbotten hade Ramsay troligen inte i lika hög grad hållits personligen ansvarig 
för det misslyckade försvaret av Umeå 1714. I egenskap av endast landshövding hade han 
inte haft någon militär befälsrätt, även om han naturligtvis haft ett övergripande ansvar för att 
underlätta stadens försvar på alla till buds stående sätt. Ramsays ståndshögfärd ledde möjligen 
till hans fall. 
 
I många decennier efter införandet av ämbetet var landshövdingens person-
liga ära fortfarande intimt förknippad med hans framgång i ämbetsutöv-
ningen. Ännu under 1700-talet var landshövdingarna högst ståndsmedvetna. 
Den från mycket enkla förhållanden kommande Johan Graans retorik präg-
lades av nyckelord som kan tolkas som modernare än hans högadliga kolle-
gers. Idéerna om den professionella förvaltningen slog igenom tidigare inom 
den nyskapade tjänstemannaadeln än hos de ämbetsmän som hade aristo-
kratisk bakgrund. De nyadlade ämbetsmännen hade också mycket mer att 
vinna på ett meritokratiskt förhållningssätt, då de till skillnad från den be-
suttna adeln skulle tjäna sitt levebröd enbart genom sin statliga tjänst. De 
meritokratiska slagorden var de som stod dem närmast till buds. Detta för-
hållningssätt överensstämmer exakt med vad Elmroth karakteriserar som de 
nyadlades förmåga att maximalt utnyttja de till buds stående legala medlen 
att främja sina intressen och förbättra sina positioner inom staten. Lands-
hövdingarna med högadligt ursprung, som Johan Oxenstierna och Carl 
Larsson Sparre, värdesatte mer traditionella hedersord. Hos de landshöv-
dingar som även utövade militärt befäl var krigaridentiteten mycket viktig 
för deras självbild, något som framträtt hos Sparre och Anders Erik Ramsay. 
 

Landshövdingarnas och förvaltningens konkreta pro-
blem 
Landshövdingen var konungens befallningshavande och centralmaktens 
högsta representant i landsorten. Förhållandet till och disciplineringen av 
underlydande tjänstemän var en ständig källa till stridigheter. Relationen till 
                                                      
342 Stille 1965, s 348–357. 



 132

undersåtarna fungerade inte heller alltid problemfritt. De problem, konflik-
ter och beslut som landshövdingen dagligen ställdes inför var av mycket 
varierande karaktär, och det var omöjligt att i ämbetsmannainstruktionerna 
förutse alla eventualiteter. Därför kan det antas att landshövdingarnas per-
sonliga uppfattningar om hur ämbetet skulle utövas kom att influera deras 
handlingsmönster i sådana situationer. 
 
Problem med civiladministrativa ämbets- och tjänstemän 
Landshövdingens disciplinerande funktion gentemot sina underordnade var 
alltså en av de viktigaste aspekterna av hans uppdrag. Om Hallenbergs på-
stående att Gustav Vasas fogdeförvaltning egentligen var ett fungerande 
system stämmer och det bara var övervakningen av fogdarna som fallerade, 
var kontrollen av fogdarna huvudsakligen det som landshövdingen behövde 
bry sig om. Systemet utvecklades naturligtvis inte så enkelspårigt, då lands-
hövdingens kompetensområden gjordes mycket omfattande. Likväl hade 
landshövdingen främst en övervakande funktion, vilket tyder på relevansen i 
Hallenbergs uttalande.  

Ibland uppstod konkreta och akuta problem som inte kunde lösas 
endast genom hänvisning till instruktioner och beslutsordningar. Förhållan-
det till kolleger och underordnade komplicerades ibland av motsägelsefulla 
befallningar och personliga motsättningar. I sådana situationer var det upp 
till landshövdingens gottfinnande att avgöra vilka åtgärder som skulle vidtas. 
I efterhand reviderades naturligtvis landshövdingarnas ämbetsutövning av 
uppdragsgivaren, och många beslut och åtgärder kunde då ifrågasättas och 
klandras. Ibland ledde uppfattad misskötsel av ämbetet till rannsakningar. 
Men det vore felaktigt att hävda att den efterföljande, normerande revisio-
nen av landshövdingens handlingar kunde föregripa de åtgärder han vidtog i 
en given situation. Jag vill hävda att hans personliga uppfattningar om ämbe-
tets plikter och funktioner spelade stor roll för hur ämbetet också utövades i 
praktiken. Det framgår tydligt av ett flertal konflikter landshövdingarna 
hamnade i. 

 
Många landshövdingar ansåg att de underlydande tjänstemännen enkelt sagt 
var skurkar. Melchior von Falkenbergs problem med sin kamrerare har re-
dan diskuterats. Fogdarna och uppbördsmännen ansågs ofta utsuga allmo-
gen i en utsträckning som landshövdingen inte kunde stävja. Johan Graan 
hade problem med en fogde vid namn Tegman, som ofta motsatte sig 
landshövdingen,343 och ansåg som tidigare framgått (i samband med Johan 
Oxenstiernas tid som landshövding över Västerbotten) att fogdarna i lands-
hövdingens frånvaro betungade allmogen alltför mycket. Andra landshöv-
dingar hade liknande bekymmer. Bror Andersson Rålamb, den förste lands-

                                                      
343 Se exempelvis Johan Graan till Sten Bielke, Stora Väsby 11/2 1673, Brev till Sten Bielke, 
Bielkesamlingen (E 2016), RA. Graans problem med Tegman kommer att diskuteras mer 
utförligt nedan. 
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hövdingen i Åbo och Björneborg, beklagade sig i september 1635 inför 
kammarkollegium om hur allmogen var oförmögen att fullgöra sina plikter 
på grund av uppbördsmännens utsugning.344 Redan elva år tidigare hade 
generalguvernören Nils Bielke anhållit hos Axel Oxenstierna om hur ståthål-
lare, fogdar, biskopen och prästerna samt läns- och uppbördsmän strängt 
skulle förbjudas att ålägga undersåtarna ”biutlagor och pålagor”, föranledda 
endast av ”deras egen nytta och fördel, allmogen till allsomstörste besvär 
och ändtligt förderf.”345 Den dystra människosynen lyser här tydligt igenom. 
Egennyttan sågs som den främsta drivkraften hos ämbetsmännen. Överhe-
tens misstänksamhet var stark mot de giriga fogdarna.346 Fogdar och andra 
lokala tjänstemän kunde dessutom samarbeta gentemot överheten, och då 
uppfattade landshövdingarna sitt uppdrag som nästintill omöjligt.347 
 
Inte heller kunde landshövdingarna alltid lita på varandra. Christer Posse 
hade problem när han anlände till Hudiksvall i maj 1638. Företrädaren Stel-
lan Mörners överlämnade handlingar var bristfälliga och poster saknades. 
Registraturer, protokoll och diarier var inte heller i bästa skick.348 Vidare 
uppstod det besvärligheter i och med att Mörner inte efterlämnat tillräckliga 
instruktioner gällande rannsakningen om lagmans- och underlagmansräntan. 
Detta problem återkom sedan framåt hösten samma år, och Posse kände sig 
nödgad att begära meddelande från rikskanslern om hur saken egentligen låg 
till.349 Erik Sparre, landshövding i Västernorrland 1651–55, beklagade sig 
också 1652 över att det vid residenset saknades ett antal viktiga handlingar. 
Han måste därför beställa kopior av dessa från skrivaren i riksarkivet.350 
Kansliets organisation hade uppenbarligen inte blivit bättre under de nära 
femton år som förflutit sedan Christer Posses ankomst. Vissa problem kan 
ha förorsakats av skiftet av residensstäder. Erik Sparre var den förste väster-
norrländske landshövdingen som residerade i Gävle; hans företrädare hade 
residerat i Hudiksvall.351 Även Erik Sparre befann sig ofta i den gamla resi-
densstaden. Alla hans bevarade brev till Axel Oxenstierna avsändes från 
Hudiksvall. 

Missförhållandena med viktiga akter komna i oordning, slarviga 
underlydande och förfallna residens var inte unika för Västernorrlands län 
och levde dessutom kvar under flera decennier efter landshövdingeämbetets 

                                                      
344 Bror Andersson Rålamb till kammarkollegium, Åbo, september 1635, i Tigerstedt 1869, s 
187. 
345 Nils Bielke till Axel Oxenstierna, Åbo 18/8 1624, i Tigerstedt 1869, s 1. 
346 Jämför Jonsson 2003, s 128ff. 
347 Harnesk 1997, s 96. 
348 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 8/5 1638, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
349 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 12/10 1638, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
350 Erik Sparre till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 18/3 1652, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 722), RA. 
351 Fyhrvall 1901, s 66. 



 134

instiftande. Den tidigare omnämnde Georg Gyllenstierna i Kronoberg kla-
gade över sådana problem i sin årsberättelse till Kungl. Maj:t för år 1663.352 
Bevisligen fungerade samarbetet mellan landshövdingarna inte alltid smärt-
fritt. Ett tecken härpå är även den tidigare diskuterade kontroversen mellan 
Johan Graan och Johan Oxenstierna. 
 
Christer Posse skrev 1639 till Axel Oxenstierna angående tillsättningen av en 
ny underlagman i Medelpad. Den gamle Peder Månsson Helsing orkade inte 
längre sköta sitt ämbete. Hans son Lars Persson, som planerats efterträda 
honom, var enligt Posse ”der till aldeles incapabel, [och] eij heller sigh något 
winlägger [han] att lära dedh der widhkommer”. Lars Persson fungerade 
istället som länsman i sin socken.353 Posse ville hellre rekommendera den 
unge Olof Jonsson, som Stellan Mörner anställt som landsfiskal, men som 
inte kunnat avlönas på grund av bristande resurser.354 I Norrland fanns det 
sedan länge ”lagläsardynastier”, där uppdragen gick i arv från far till son.355 
Posses avstyrkande av Lars Perssons aspirationer till underlagmansposten 
måste tolkas som ett avsteg från denna praxis och ett uttryck för en mer 
meritokratisk uppfattning. Posse ansåg i detta fall att kompetensen var vikti-
gare än traditionen. Det kan tydas som ett modernt synsätt, men det var nog 
lättare för honom att uttrycka sådana tankar när det var fråga om underly-
dande ofrälse ämbetsmän. Konflikten mellan börd och dygd var inte aktuell 
på samma sätt som om det varit en adelsman som konkurrerade med en 
ofrälse. Det kanske var typiskt för denna tid att Lars Persson likväl utsågs till 
underlagman, trots hans påstådda inkompetens. Det skedde dock först 1648. 
Fadern kom, trots sin påstådda ålderdom och orkeslöshet, att sköta ämbetet 
till 1646. Under 1647, då Peder Månsson avlidit, hölls troligen inga ting i 
Medelpad.356 Landskapet stod under detta år utan underlagman. Att vakan-
sen inte genast fylldes av Lars Persson tyder på att överheten hade vissa 
betänkligheter kring hans kompetens, annars skulle Lars troligen ha efter-
trätt sin far genast efter hans död. 

Andra söner till underlagmän fick bättre vitsord av landshövding-
arna. Ivar Nilsson Natt och Dag gav Lars Larsson mycket beröm för det 

                                                      
352 Gustafson 1949, s 23. 
353 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 20/6 1639, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
354 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 20/6 1639, Axel Oxenstiernas brevväx-
ling, Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. 
355 Om lagläsarnas släktband i Medelpad och andra västernorrländska landskap, se Börje 
Harnesk, ”Timrås gud – en lagläsares auktoritetsproblem i 1600-talets Norrland” i Personhisto-
risk tidskrift 2003:2, s 134f. Underlagmansposten i Västerbotten befolkades under ett sekel av 
tre generationer av familjen Grubb: Jacob Andersson Grubb (1598–1634), Jacob Jacobsson 
Grubb (1634–79) och Lars Jacobsson Grubb (1679–98). Se Sven Ingemar Olofsson, ”Övre 
Norrlands historia under Carl IX och Gustaf II Adolf” i Övre Norrlands historia: Del II. Tiden 
1600–1721, red. Gunnar Westin, Umeå 1965, s 122; samt Olofsson 1974a, s 116. 
356 Se Algot Hellbom, Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker 1609–1672, Sunds-
vall 1982, s 164. 
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arbete han utfört som underlagman i Hälsingland i sin sjuklige fars, Lars 
Kjellbjörnssons, ställe under flera år. Fadern hade avlidit 1648, och sonen 
rekommenderades att få överta tjänsten.357 Lars Larsson hade emellertid 
tidigare ådragit sig klagomål från andra håll. Käromål mot honom hade 1647 
behandlats i hovrätten i Stockholm. Klagomålen verkar inte ha varit helt 
ogrundade.358 Ivar Nilsson såg i likhet med Christer Posse personlig duglig-
het som en nödvändighet hos ämbetsmännen. I fallet Lars Larsson var det 
förvisso fråga om sonen till förutvarande underlagman, och det förelåg där-
för inte någon konflikt mellan traditionen och statsmaktens intresse av att 
ha kompetenta ämbetsmän. Det var lättare för landshövdingarna att före-
språka meritokratiska kriterier när det gällde underlydande ofrälse ämbets-
män. Deras stånds- och personliga intressen var inte lika hotade då. De 
meritokratiska idealen skulle börja slå igenom även i adelsståndets självbild, 
men först under 1600-talets senare hälft.359 
 
Kontroverser mellan landshövdingar och officerare 
Våren 1641 ålades Christer Posse att genomföra utskrivning tillsammans 
med kommissarien Carl Wrede. Utskrivningen genomfördes, men allt gick 
inte så väl som man kunnat önska. Posse skrev till Axel Oxenstierna att de 
kommissarier han tidigare haft att göra med hade gått att komma väl över-
ens med, då de varit medvetna om tillståndet i landet. Wrede hade emellertid 
varit svår att samarbeta med. Han ville inte lyssna på vad som sagts, utan 
istället valt att ”bliffwa enbendigt widh sin fathade inbilningh”.360 Posse 
instämde i allmogens önskan att bli förskonad från sådana kommissarier i 
framtiden. 

Varför kunde inte Posse använda sin myndighet som landshöv-
ding för att stävja Wredes påstått oacceptabla uppförande? Var det så att 
hans auktoritet inte var tillräckligt stor, och att Wrede i egenskap av kunglig 
kommissarie ansåg sig vara bemyndigad att handla efter eget kynne? Att 
Posse kände sig tvungen att klaga hos rikskanslern är ett tecken på detta. 
Det stod uttryckligen i landshövdingeinstruktionens §12 att han skulle över-
vaka utskrivningarna och se till att lag och rätt efterlevdes. Trots det kunde 
Posse inte få Wrede att samarbeta. Landshövdingeämbetet var vid denna tid 
inte ens ett decennium gammalt, och därför hade kanske dess legala auktori-
tet ännu inte vuxit sig tillräckligt stark i vissa personers sinnen. Wrede var 
personligen inte speciellt högt uppsatt, men tillhörde en gammal adelssläkt 

                                                      
357 Ivar Nilsson Natt och Dag till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 1/3 1648, Axel Oxenstiernas 
brevväxling, Oxenstiernska samlingen (E 665), RA. 
358 Detta diskuterades bland annat på ett landsting 1647. Se landsting i Mo 11/6 1647, Gävle-
borgs läns landskansli A I:1, HLA. 
359 Englund 1989, s 221f. 
360 Christer Posse till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 7/4 1641, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 691), RA. Carl Wrede hade utsetts till hovrättsassessor 1640, var 
löjtnant och ryttmästare sedan tidigare (1632 och -33), och blev 1653 friherre till släktgodset 
Elimä. Se Elgenstierna, ”Wrede”. 
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där det traditionella auktoritetstänkandet säkerligen levde kvar. Dessutom 
hade Posse mycket begränsade militära meriter, vilket kanske fick den mer 
militärt meriterade Wrede att visa liten hänsyn till Posses åsikter i dylika 
spörsmål. Wrede hade uppenbarligen inte tagit till sig de nya normativa före-
skrifterna. 
 Michael Manns modell med överlappande och inbördes inkongru-
enta maktsfärer inom samhället syns här i praktiken. Den militära och den 
politiska (civiladministrativa) sfären gjorde båda anspråk på överhöghet 
inom samma område och kom i konflikt med varandra. Statsmakten hade 
endast ett överhuvud, konungen, men den apparat han ledde var inte en 
monolitisk organisation. Staten rymde inom sig ett antal från varandra skilda 
organisationer med konkurrerande intressen.361 Problemen kan även ha or-
sakats av att landshövdingen saknade exekutiva medel att hävda sin auktori-
tet och sina befogenheter över militärväsendet, ifall ståndsmässigt likställda 
eller överordnade personer inte fogade sig i hans befallningar. Våldsmono-
polet utövades också snarare av den militära än av den politiska apparaten. 
Kompetensområdesfördelningen var fastställd i instruktionerna, men i verk-
ligheten var åtskillnaden inte självklar. 
 
Johan Graan kom också i konflikt med officerare. En ”håpman” (alternativt 
”hauptman”, det vill säga kapten) vid namn Botvid Höök, androg 1664 en 
lista av besvärspunkter mot landshövdingen gällande hans administration i 
Vasa grevskap. Graan svarade utförligt på Hööks besvär, och menade att 
”huadh håpmannen i dhenne punct förmäler om ett oordentligit Gouver-
namente, sådant skall han aldrigh bewisa, uthan han kallar oordenteligit 
huadh som icke skeer efter hans willia och behagh.”362 Kontroversen med 
Höök fortsatte i flera år, och Graan hävdade genomgående att han bara 
handlat i överensstämmelse med gällande lag och kungliga resolutioner, och 
med allmogens bästa för ögonen.363 

Frågan är om klagomålen mot Graan endast förorsakades av 
landshövdingens plikttrogenhet, som föranledde andra, mindre nogräknade 
ämbetsmän, officerare och liknande att protestera mot landshövdingens 
nitiska regim, eller om han, trots att han eftertryckligt insisterade på motsat-
sen, verkligen begick brott mot gällande lagar. Utifrån det aktuella materialet 
är det svårt att avgöra hur det egentligen låg till, men en sannolik förklaring 
är att Graans bokstavstrogna genomdrivande av stadgar och resolutioner i 
många fall krockade med hävdvunna praktiker, informella privilegier och 
lokala lösningar och undantag. 

                                                      
361 Jämför Mann 1986a, s 1f, s 450ff. 
362 Johan Graan till Gabriel Gabrielsson Oxenstierna, odaterat, Gabriel Gabrielsson Oxensti-
ernas brevväxling, Oxenstiernska samlingen (E 1178d), RA. Gabriel var sedan 1653 riksråd 
och hade 1657 utsetts till riksmarskalk. 
363 Johan Graan till Gabriel Gabrielsson Oxenstierna, Stockholm 23/7 1664, Stockholm 30/7 
1664, Vörå (i Österbotten) 2/7 1667, Umeå 12/9 1667, Gabriel Gabrielsson Oxenstiernas 
brevväxling, Oxenstiernska samlingen (E 1178d), RA. 
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Graan var emellertid säker på att han handlade helt i överens-
stämmelse med gällande förordningar. I september 1667 skrev han till Gab-
riel Gabrielsson Oxenstierna och bifogade en kopia av ett kungligt brev från 
1666, där det inskärptes att landshövdingen på sitt ämbetes vägnar måste 
upprätthålla efterlevnaden av stadgar och kungliga resolutioner, samt med-
dela till Kungl. Maj:t om 
 

någodt hinder till ewentyres ähr ännu i wägen, som Wij måtte behöfua att 
undanröija; altså hafue Wij eder i lijka måtto här medh nådeligen weelat ahn-
befalla, at I tagandes edher för ett öngnemärkie dhen Instruction som Wij 
hafua edher medhdeelt, såssom och dhe twänne nästförledne Richzdagz Bes-
luth af Annis 1660 och 1664.364 

 
Graan tolkade detta som att instruktionerna och riksdagsbesluten skulle 
följas till punkt och pricka. En annorlunda tolkning är möjlig: kanske insinu-
erades att Graan inte hade följt sin instruktion, och här skarpt uppmanades 
att göra just detta. I så fall ansåg Kungl. Maj:t att han handlat egenmäktigt 
och tagit för vittgående beslut. Den kungliga skrivelsen betonade nämligen 
att landshövdingen skulle 
 

tillsee och ransaka huru wijda thet i edhert höffdingedömme ähr effectuerat, 
om och något står tillbaka, och huadh hinder och mothståndh i uthi ett eller 
annat finna kunne, huar öfuer I sedan iemtpte dhen ordinarie relation som I 
widh Uthgången af huart åhr böre till oss afgå låta, Oss een noga och oms-
tändigh effterrättelse medh dhet serderligeste wela tilhanda skicka.365 

 
Denna formulering kan tolkas på två sätt. Graan beordrades att övervaka 
genomförandet av alla förordningar och resolutioner. Samtidigt skulle han 
utförligt relatera till centralmakten alla de problem och hinder administra-
tionen mötte. Menade Kungl. Maj:t med detta att han inte skulle skrida till 
handling innan han inhämtat dess mening i den aktuella frågan? Det går inte 
att avgöra utifrån det föreliggande materialet, men uppenbarligen uppfattade 
landshövdingen själv det inte så. Ett sådant förhållningssätt från överheten 
skulle dessutom innebära en nästintill total desavouering av landshövdingens 
auktoritet, de facto i strid med centralmaktens intresse. Tvärtom var det av 
stor vikt att auktoriteten hos dess främste företrädare i landsorten stärktes. I 
debatten i rikets högsta kretsar var man förvisso medveten om riskerna med 
alltför mäktiga guvernörer och ståthållare i provinserna,366 men att på detta 

                                                      
364 Kopia av Kungl. Maj:ts skrivelse, Stockholm 19/11 1666, Johan Graan till Gabriel Gabri-
elsson Oxenstierna, Umeå 12/9 1667, Gabriel Gabrielsson Oxenstiernas brevväxling, Oxens-
tiernska samlingen (E 1178d), RA. Det är svårt att utifrån kopian av det kungliga brevet 
avgöra om det var ställt endast till Graan eller om andra landshövdingar också fått denna 
skrivelse, men tonen i brevet antyder att det var riktat specifikt till Graan. 
365 Kopia av Kungl. Maj:ts skrivelse, Stockholm 19/11 1666, Johan Graan till Gabriel Gabri-
elsson Oxenstierna, Umeå 12/9 1667, Gabriel Gabrielsson Oxenstiernas brevväxling, Oxens-
tiernska samlingen (E 1178d), RA. 
366 Jonsson 2003, s 124. 
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sätt begränsa deras handlingsutrymme var inte på något sätt förenligt med 
den förvaltningsstruktur man ville skapa. I en byråkratisk förvaltning ska 
ämbetsmännens instruktioner täcka alla slags beslut som ämbetsmannen 
ställs inför, och hans åtgärder på samma sätt svara mot instruktionen. Det 
var just detta Johan Graan ansåg sig göra. Han försökte att i alla beslut efter-
leva instruktioner som givits honom. Ibland kunde ämbetsmän göra olika 
tolkningar av instruktionerna, och därigenom uppstod konflikter. Det inträf-
fade kanske särskilt när civila och militära befattningshavare tvistade om 
tillvägagångssätt i olika frågor. Befälsordningen var då oklar. Landshövding-
en var den högste civile ämbetsmannen i landsorten, men hade i sin instruk-
tion förbjudits att föra något militärt befäl om han inte fått speciell kom-
mendering att göra detta.367 
 
Ovan har också Anders Erik Ramsays oenigheter med landshövdingen Jo-
han Creutz i Nylands och Tavastehus län förmälts. Där gällde det ju upp-
sättningen av ett regemente och utnämnandet av rusthållare. Motsättningen 
mellan militära och civila intressen framträdde där tydligt. Vid utskrivningen 
i Ångermanland 1720 beklagade sig också major Magnus Sundström över 
länsmännens, nämndemännens och borgerskapens i städerna senfärdighet 
att vara behjälpliga. Landshövdingen hade begärt att personer med ortskän-
nedom skulle konsulteras för att få reda på var fienden kunde tänkas 
landstiga. Lustigt nog verkar ryssarna ha lyckats bättre i rekognosceringen än 
de svenska försvararna.368 Men det kanske snarare berodde på att kustlinjen 
var så lång att den i princip var omöjlig att försvara, än att ämbetsmännen 
misslyckades med att utvinna de efterfrågade uppgifterna från allmogen. 
Motsättningarna mellan civil- och militärförvaltningen var hur som helst 
mycket vanliga. Men även inom civilförvaltningen fanns konkurrerande 
viljor och intressen. Inte minst städernas ämbetsmän hävdade ofta avvikan-
de ståndpunkter mot landshövdingen. 
 
Landshövdingarna och städerna 
Centralmakten försökte på många sätt skärpa kontrollen över undersåtarna 
och deras näringar. En möjlighet att göra detta fanns i grundandet av nya 
städer. I dessa städer skulle all handel som försiggick inom rikets gränser 
koncentreras. Därigenom kunde myndigheterna ta ut den lagstadgade skat-
ten på allt salt, all tjära, alla skinnvaror och all spannmål som bytte ägare. 
                                                      
367 Martin Hårdstedt har visat hur landshövdingen kunde hamna i skottlinjen mellan central-
maktens och lokalsamhällets intressen, och att de militära ansvarsområdena kunde vålla stora 
problem för landshövdingen. Landshövdingen i Västerbotten Pehr Adam Stromberg blev 
exempelvis entledigad för att ha misskött sitt ämbete under kriget 1808–09. Se Martin Hård-
stedt, ”De dubbla rollernas problematik. Landshövdingen Pehr Adam Stromberg och krigs-
ansträngningarna i Västerbotten under kriget 1808–1809” i Mellan makten och menigheten. Äm-
betsmän i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk och Marja Taussi Sjöberg, Stockholm 
2001, s 177ff, s 198ff. 
368 Torsten Holm, ”Rekryteringen i Västernorrlands län åren 1710–20” i Karolinska förbundets 
årsbok 1964, s 163ff. 
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Likaledes skulle allt hantverk som utfördes i kommersiellt syfte utföras i 
städerna till fördel för både hantverkarna själva och statsmaktens intressen. 
Dessa tankar tog sin grund i det merkantilistiska systemet, som det rådande 
ekonomiska paradigmet i samtiden.369 Ett centralt problemkomplex är i hur 
hög grad centralmakten ville värna de nygrundade städerna på bekostnad av 
andra intressen, framför allt allmogens. De nygrundade norrländska städerna 
var avsedda att bli centralmaktens stödjepunkter i landsändan, och därför 
hade centralmakten stort intresse av att städernas administration fungerade 
som avsett och att borgerskapets rättigheter skyddades. I landshövdingein-
struktionen 1635 poängterades det att städerna borde vara rikets största stöd 
och källa till rikedom, men att de istället var usla och kraftlösa. Därför skulle 
landshövdingen med stor flit tillvarata städernas privilegier och intressen 
och se till att goda män tillsattes som ämbetsmän i städerna. 

I enlighet med Michael Manns IEMP-modell vill jag göra gällande 
att konflikterna mellan den politiska och den ekonomiska sfären till viss del 
kan skönjas i motsättningarna mellan landshövdingarna och städernas äm-
betsmän. Städerna var grundade på statsmaktens initiativ, och många borg-
mästare hade utsetts med kunglig fullmakt. Dessutom hade landshövdingen 
tilldelats ansvaret att utöva kontroll över städernas administration, att skyd-
da städernas privilegier samt att ge stöd och hjälp till städernas näringar och 
utveckling. I teorin borde det inte finnas några större anledningar till mot-
sättningar mellan städerna och landshövdingen. Att sådana problem ändå 
förekom i praktiken bevisar att statsmaktens olika intresseområden inte var 
helt kongruenta, och att det fanns motstridiga viljor som kämpade mot var-
andra inom samhällets ramar.370 

Landshövdingen Didrik Wrangel var under 1690 på rådstugan i 
Karlstad mycket aktiv vad gällde stadens administration, som skulle förbätt-
ras och skötas striktare. Wrangel blev mycket vred på justitieborgmästaren 
Daniel Eek när denne inte hade några goda förslag till hur stadens näringsliv 
skulle kunna förbättras. Jämfört med hur landshövdingen 1650, Tönnis 
Langman, hade uppträtt gentemot staden är det tydligt att Wrangel på 1690-
talet var mycket mer aktiv och i högre grad försökte disciplinera städernas 
ämbetsmän, något som kan tolkas utifrån ett oestreichskt disciplineringsper-
spektiv. Landshövdingen hade en nyckelroll i militärstatens och det karo-
linska enväldets kontrollsträvanden gentemot lokalförvaltningen.371 
                                                      
369 Om merkantilismen i Sverige, se Lars Magnusson, Merkantilism. Ett ekonomiskt tänkande 
formuleras, Stockholm 1999, s 249–258. Han menar att merkantilismen blev en uttalad eko-
nomisk idé under 1700-talets senare hälft, men att inslag förekom redan under 1600-talet i 
form av bland annat anläggande av och stöd till manufakturer. 
370 Mann definierar den ekonomiska sfären som ”circuits of production, distribution, ex-
change, and consumption” som är sociospatialt extensiva, och som innefattar det sociospati-
alt intensiva praktiska arbete som befolkningen dagligen utför. Därför kallar Mann den eko-
nomiska organisationen ”circuits of praxis”, som är en distinkt stabil, sociospatial blandning 
av extensiv och intensiv makt och av utspridd och auktoritär makt. Se Mann 1986a, s 25. 
371 Dag Lindström, ”Från lokal konfliktlösare till administrativ stab. Råd och kämnärsrätt i 
Karlstad under 1600-talet” i Scandia 2003:1, s 21–27. 
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Under frihetstiden ville många städers borgerskap komma bort 
från den kontroll landshövdingarna utövade över dem, då kontroverser 
tidvis förekom mellan borgerskap och landshövdingar angående städernas 
räkenskaper, ämbetsmannatillsättningar och allmänna förvaltning. Någon 
minskning av kontrollen låg inte i centralmaktens intresse, och landshöv-
dingeinstruktionen 1734 fastslog landshövdingens kontrollbefogenheter 
över städerna.372 
 
Johan Graan mot Daniel Kröger 
Landshövdingens kontrollfunktion gentemot städernas ämbetsmän föran-
ledde ett antal konflikter även i norrlandslänen. Johan Graan hamnade i flera 
konflikter av detta slag. Åren 1657–62 utkämpade han en långvarig fejd med 
borgmästaren i Uleåborg, Daniel Kröger. Saken började 1656, då borgerska-
pet i Uleåborg hade uttryckt stort missnöje med Kröger, som i sin tur reste 
till huvudstaden och blev borta i nio månader. Graan lät borgarna välja An-
ders Jöransson till ny borgmästare, då de själva skulle stå för hans lön.373 

Missnöjet med Kröger berodde dels på att han misskött räkenska-
perna, dels att han övergivit staden när oroligheter var att vänta vid gränsen 
mot Ryssland under våren 1656. Från centralt håll hade det utlovats att 
kommissarier skulle sändas från Åbo för att undersöka förhållandena, men 
dessa dök aldrig upp. Graan ville inte avsätta Kröger, men då klagomålen 
mot borgmästaren växte och han syntes ha deserterat från sin post, ansåg sig 
Graan ha stöd i en kunglig skrivelse av 1654 för att låta borgarna välja en ny 
borgmästare. Denna skrivelse sade nämligen att Graan inte skulle avsätta 
Kröger om inte några fel med honom befanns och om borgerskapet var nöjt 
med honom. Landshövdingen poängterade också i sitt brev till Kungl. Maj:t 
att han bara handlat i direkt överensstämmelse med skrivelsen.374 

Ur centralmaktens perspektiv var det viktigt med aktiva borgmäs-
tare i städerna, eftersom de bäst kunde tillvarata centralmaktens intressen.375 
Kröger verkar istället i stor utsträckning ha försummat sitt ämbete. Därför 
är det underligt att Kungl. Maj:t tog Krögers parti i striden. Måhända var det 
för att Kröger hade kunglig fullmakt som man ville se honom bli kvar på 
posten – kronan ville inte erkänna att man hade utsett en oduglig ämbets-
man. Det låg inte heller i centralmaktens intresse att borgmästaren var lokalt 
tillsatt, då hans lojalitet i så fall kunde tänkas ligga främst hos stadens bor-
gerskap. Landshövding Graan verkar inte ha tänkt i dessa banor. Han lyss-
nade främst på borgerskapets krav. Han prioriterade undersåtarna och deras 
önskemål högre än centralmaktens påbud. Åtminstone tog hans tolkning av 

                                                      
372 Ann-Marie Petersson, Nyköping under frihetstiden. Borgare och byråkrater i den lokala politiken, 
Uppsala 1972, s 182–189. 
373 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Holmön 6/7 1657, Landshövdingens i Västerbotten skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
374 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Umeå 30/6 1658, Landshövdingens i Västerbotten skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
375 Se till exempel Bergman 2002, s 278. 
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sina instruktioner och föreskrifter mer hänsyn till borgerskapets önskemål 
än borgmästarens. Kanske väckte Graans förhållningssätt antipatier mot 
honom även på centralt håll, då landshövdingen satte borgerskapets intres-
sen framför ämbetsmannens med kunglig fullmakt. 

1659 drogs Åbo hovrätt in i striden, då den anklagade Graan för 
att ha satt sig över rättvisans gång genom att ha uraktlåtit dess dom mellan 
Kröger och Uleå stad. Hovrätten hade nämligen frikänt Kröger från ankla-
gelserna om bristfälliga räkenskaper, och antog att Graan oavsett frikännan-
det avsatt borgmästaren på grund av dessa anklagelser. Landshövdingen 
hävdade att så inte alls var fallet, utan att anledningen till avsättningen var 
Krögers långvariga frånvaro samt de faror som hotade. Han påpekade också 
att det inte varit hans mening att visa bristande respekt för hovrätten. Istället 
antydde han att det var hovrätten som lagt sig i en sak som låg utanför dess 
jurisdiktion. Kröger hade nämligen själv inkommit med klagomål mot Gra-
an, och hovrätten hade ålagt landshövdingen att betala vissa av Krögers 
expenser. Graan motiverade sin ståndpunkt på detta sätt: 

 
Den 20. Artickel uthi Rättegångzprocessen förmähler tydheligen huilke äh-
render och saaker den Kongl. Hofrätt böör uptagha, män icke finnes dher att 
om een Borgmästare kommer och klagar öfwer Landzhöfdingen, dhet hans 
Embete ahngår, att sådant i Hoffretten skall skiärskådas, på sådant sätt wore 
nästan omöijeligidt någon kunde sin tiänst förretta, uthan hwadh Landzhöf-
dingens embethe widkommer hafuer han Instructionen bekommidt av sin al-
lernådigste Konung, och förseer han sigh någodt eemot samma Instruction 
/dher som och förmähles at Landzhöfdingen skall tillsee det godha Borg-
mästare ähre i Städherne/ så ähr han och Kongl. Maij:t sin allernådigste Ko-
nung Censur och Uthslagh immediate underkastadh.376 

 
Graan uttryckte också en förhoppning om att slippa betala Krögers expen-
ser, och ansåg att Kröger istället skulle ersätta honom för alla resor han 
tvingats göra till Uleåborg. 

Som synes använde Graan en retorik som fokuserade på förvalt-
ningsorganens åtskilda kompetensområden och de skrivna lagar, regler och 
instruktioner som förvaltningen skulle styras av, och hans juridiska skolning 
föranledde säkert hans bokstavliga tolkning av den kungliga skrivelsen från 
1654.377 Kröger var inte i Graans ögon en lika exemplarisk ämbetsman. Bor-
gerskapet i Uleåborg kände också ett tydligt behov av en bättre administra-
tion än den som Kröger hade givit dem. Det föll sig naturligt för dem att 
hos landshövdingen anhålla om tillstånd att välja ny borgmästare. Borgarna 
uppfattade landshövdingeämbetet som den primära kanalen för kommuni-
kation med statsmakten. Landshövdingen verkar också ha haft en god rela-
tion till borgerskapet i Uleåborg. 
                                                      
376 Johan Graan till Kungl. Maj:t, Stockholm 30/4 1659, Landshövdingens i Västerbotten 
skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
377 Björn Asker påpekar också att Graan var en av mycket få landshövdingar som utförligt 
relaterade till Kungl. Maj:t hur han ordnat sitt arkiv. Se Asker 2004, s 151f. Detta understry-
ker ännu ett byråkratiskt drag hos Graan. 
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Även hos Per Brahe beklagade sig Graan över problemen med 
Kröger. Han sökte också assistans till Anders Jöranssson, som behövde en 
alternativ tjänst då Kröger skulle återinsättas i Uleåborg.378 Krögers återinsät-
tande var inte populärt i landsändan. Kajaneborgs stad klagade även på 
Kröger 1661. Graan ansåg att Kröger måste stoppas, för folkets och Kungl. 
Maj:ts bästa.379 Krögers ”oförståndh och widhöpna mun ähr inthe att beskri-
fua, han skoonar ingen”.380 Om han kunde avsättas skulle både Uleåborg 
och Kajaneborg gagnas, och Graan bad Brahe att inte lyssna på Krögers 
ord, ”han hafuer märkeligen lärdt spara sanningen”.381 I januari 1662 skrev 
Graan att både han själv och stadens förmän ville bli av med Kröger, som 
ånyo hade smädat och förtalat landshövdingen: 
 

enehr man dhe Försmädelser som han emoth migh uthgutit hafuer rätt öf-
werlegger, gå dhe alt uth ther på att han inghen åthskilnadh giör emellan mitt 
Embete och min person [, och han] antaster migh uthi dhet iagh hafuer gi-
ordt efter min Instruction, och således angriper sielfwa Instructionen.382 

 
Graan lät vidare påskina att om kronan inte beskyddade sina underlydande 
mot sådana anklagelser skulle snart ingen landshövding eller högre eller lägre 
tjänare ”fördrista sigh att upsökia huadh å landet, och elliest i städer förefal-
ler som strafwärdight ähr.”383 Graan påstod att Kröger beskyddades av sin 
kusin statssekreteraren Daniel Behmer, utan vilkens stöd han aldrig skulle 
våga förtala landshövdingen. Detta borde inte få fortsätta, utan Kröger mås-
te avsättas från sitt ämbete och straffas för sin bristande respekt för lands-
hövdingen och de kungliga instruktionerna. 

Daniel Behmer var son till borgmästaren i Gävle Joen Michelsson 
Behm och Anna Danielsdotter Kröger. Anna var faster till Daniel Kröger. 
Daniel Behmer hade varit preceptor till Erik Oxenstierna och hade därige-
nom känningar inom rikets allra högsta skikt.384 Han hade fortsatt odla den-
na kontakt fram till den nye rikskanslern Erik Oxenstiernas död 1656, vilket 
innebar ett stort avbräck för Behmers stöd inom aristokratin.385 Behmer 
                                                      
378 Johan Graan till Per Brahe, Umeå 10/1 1660, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen II 
(E 8160), RA. 
379 Johan Graan till Per Brahe, Uleåborg 15/6 1661, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen 
II (E 8160), RA. 
380 Johan Graan till Per Brahe, Uleåborg 22/6 1661, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen 
II (E 8160), RA. 
381 Johan Graan till Per Brahe, Uleåborg 22/6 1661, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen 
II (E 8160), RA. 
382 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Stockholm 4/1 1662 (1), Brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. Samma formulering finns i 
Johan Graan till Per Brahe, Stockholm 4/1 1662, Brev till Per Brahe, Skoklostersamlingen II 
(E 8160), RA. 
383 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Stockholm 4/1 1662 (1), Brev till Magnus 
Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
384 Wetterberg 2002, s 813. Behmer adlades 1650, utsågs 1655 till statssekreterare och blev 
hovråd 1664. 
385 SBL, ”Daniel Behmer”. 
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sökte alltså stöd hos den gamla kanslersläkten Oxenstierna, och Graan hos 
den nye kanslern de la Gardie. Borgmästaren Kröger kunde i det informella 
patronklientsystemet nå lika högt som sin överordnade, landshövdingen 
Graan, och kunde därigenom få beskydd mot anklagelser som av allt att 
döma var befogade. Detta visar tydligt hur patronklientsystemet kunde sätta 
den formella beslutsprocessen ur spel och skapa dysfunktioner i ett system 
som var rationellt tänkt i teorin. 

Graan gjorde en klar distinktion mellan ämbetsmannens person 
och befattning, och uppvisade därigenom en uppfattning som kan kallas 
modern. Han hävdade att befattningen reglerades, avgränsades och definie-
rades av den skrivna instruktionen. Landshövdingen menade att alla de ak-
tioner som han som ämbetsman företog var föranledda av instruktionen, 
och inte av personliga drivkrafter. Den skiljelinje mellan person och ämbete 
som Graan såg klart var inte alls lika tydlig för Kröger – under förutsättning 
att Graan verkligen handlade i överensstämmelse med sin instruktion. Det 
kan också ha varit så att han egentligen hade feltolkat eller medvetet handla-
de emot gällande förordningar, och i så fall var kanske Krögers klagomål 
berättigade. Men de många klagomålen mot Kröger från Uleåborg och Ka-
janeborg tyder på att missnöjet med borgmästaren var genuint. 
 
Landshövdingen som patron 
Johan Graan hade trots sina många kontroverser med andra ämbetsmän och 
officerare även vänner inom ämbetsmannakåren. Den ovan omtalade An-
ders Jöransson, den före detta borgmästaren i Uleåborg, var en sådan. En 
annan verkar ha varit uppbördsmannen Christian Willingshausen. Graan 
skrev 1663 till Jakob Momma, som arrenderade flera silverbruk och tullar i 
norrlandsstäderna om stora klagomål från Över- och Nedertorneå mot Wil-
lingshausen. Landshövdingen fruktade att allmogen skulle gå till högre in-
stans om ingen förändring snart skedde, och det skulle inte ligga i någons 
intresse att ärendet drogs ut på detta sätt. Han lovade Momma att vara alla 
sidor behjälplig i denna process. 386 

Någon förflyttning av Willingshausen kom inte till stånd. Ännu 
1672 var klagomålen mot uppbördsmannen starka, och Willingshausen hade 
också inkallats till kammarkollegium för några klagomåls skull, som kommit 
fram vid den kungliga kommissionens besök 1668. Graan ålades då att rann-
saka i vissa frågor, och han fann också att Willingshausen hade svar på en 
del av klagomålen. Saken blev i och med de nya klagomålen för vidlyftig för 
Graan att sköta själv, trots att han valt att inte ta upp många enskilda besvär. 
Landshövdingen bad Abraham Momma, bror och kompanjon till Jakob 
Momma, att visa Willingshausen detta brev när han anlände till Stockholm, 
så att uppbördsmannen skulle förstå att landshövdingen gärna ville hjälpa 

                                                      
386 Johan Graan till Jakob Momma (Reenstierna), Torneå 26/1 1663, Momma-
Reenstiernasamlingen (E 2505), RA. Uppmaningen upprepades även i ett brev från Uleåborg 
9/2 1663. 
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honom, ”men ickie så, at iagh stielper migh sielfwan”, som han skrev.387 
Graan berättade att Willingshausen även skrivit till honom för att få en ny 
rannsakning till stånd, men landshövdingen hade inte kunnat tillmötesgå 
denna önskan, trots att han gärna velat hjälpa honom. Klagomålen i landet 
var för enhälliga, och Willingshausen hade inte i tid sett till att tillfredsställa 
allmogen. ”Det wore wäl, att Willingshuusen wille kiennas widh sine fauter, 
och ställa allmogen tillfredz, som iagh och på deres beswär hafwer resolve-
rat, så hade det medh mindre kunnadt aflöpa”. Så hade alltså inte skett.388 
 
Johan Graans problem: en alltför modern byråkrat? 
Graans plikttrogna retorik fungerade emellertid inte fullt ut. Hans kontro-
verser med så många skilda ämbetsmän och instanser föranledde 1667 hans 
suspendering från landshövdingeposten. Kungl. Maj:t sände två kommissa-
rier för att undersöka de besvärspunkter som andragits främst av präster-
skapet i Österbotten.389 Landshövdingen sammanfattade till Magnus Gabriel 
de la Gardie sina svar på dessa besvärspunkter. Graan anförde att han inte 
gjort något av ”argheet och ondt opsåth”, utan om han fallerat i något be-
rodde det på att han ”icke annorlunda hafuer wetat eller kunnat göra”.390 
Han menade att han blivit angiven hos kommissarierna av några ”store af-
wundsmän” och att anklagelserna inte var det minsta övertygande. Likväl 
kände sig Graan tvungen att poängtera att han inte borde suspenderas innan 
någon dom som meriterade detta hade vunnit laga kraft, eftersom det åvila-
de angivaren att bevisa hans skuld.391 Landshövdingen var oroad av flera 
orsaker. Anklagelserna om att han fallerat i sin ämbetsutövning sade han sig 
vara förvissad om att kunna bemöta, men hans visshet om detta var nog inte 
så stor som han ville göra gällande. Den trängda situationen tyngde natur-
ligtvis hans sinne och trots att han ansåg sig alltid ha handlat plikttroget och 
enligt sina instruktioner måste han ha sett problemen hopa sig.  

Graan beklagade sig i februari 1669 hos Per Brahe över att han 
suspenderats från sitt ämbete. Kommissarierna hade uppfattat det som att 
hela landet klagade över honom, något som han själv aldrig hört av och som 
inte heller fanns infört i socknarnas originalsuppliker. Landshövdingen hade 
ändå författat förklaringar på kommissariernas besvärspunkter, och han bad 

                                                      
387 Johan Graan till Abraham Momma (Reenstierna), Umeå 18/4 1672, Momma-
Reenstiernasamlingen (E 2493), RA. 
388 Johan Graan till Abraham Momma (Reenstierna), Umeå 18/4 1672, Momma-
Reenstiernasamlingen (E 2493), RA. 
389 Anklagelserna mot Graan var föranledda främst av prästerskapets, ledda av Olaus Graan i 
Piteå, missnöje. Se Olofsson 1974a, s 44. Kommissionen kommer att undersökas grundligt i 
avhandlingens kapitel 6. 
390 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, odaterat (befinner sig sist i kapseln, men 
hör tveklöst till 1667–68), Brev till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen 
(E 1419), RA. 
391 Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, odaterat (befinner sig sist i kapseln, men 
hör tveklöst till 1667–68), Brev till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen 
(E 1419), RA. 
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Brahe att gå igenom materialet för att varsebli hans oskuld. Graan menade 
att han endast hade följt lagen, och ej borde suspenderas förrän han dömts 
för något. Han bad också att man skulle tala med rikskanslern, så att inga 
förhastade beslut togs i saken.392 

Graan fick till slut ändå behålla sin post, men motsättningarna 
med underlydande försvann inte. Han beklagade sig 1671 hos riksskattmäs-
taren Sten Bielke över sina svårigheter i ämbetsutövningen med trilskande 
underordnade: 
 

Såsom alla menniskelige actioner och giärningar, böre skattas och tagas deras 
mensur utaf eens intention; så skal det befinnas utaf åtskillige prober, at mit 
Uppsåth hafwer warit och ännu ähr, at Upprätthålla then fattige allmogen uti 
mitt Landzhöfdingedöme, till H:ns Kongl. Maij:ttz och Cronones nytta, der-
före ähre store feel, som rättas måtte, siukdomen hafwer warit swår och är 
ännu, och will fördenskull brukas starka läkedomar, hwilka i synnerheet een 
deel Underwarande fougder, icke äre behagelige, och derföre komma emot 
migh, icke annorlunda än i meeningh at hempnas, och willia föra någodt på 
Landzhöfdingen igen, Men detta gåår dem inte an. Förty, enär Ed:rs Ex-
cell:ce hwar om iagh ödmiukeligen bedher, considererer min intention uthi 
ett eller annadt, så skal inte skiähl finnas till någodt, som wärdht ähr att 
nempnas, men uti någodt at fara will, ähr menniskeligit, allenast ett ondt 
uppsååt är borta. Ed:rs Excell:ce fördenskull iagh här medh migh sielfom, 
och mijna förda actioner nu widh min afreesa, till det bästa iagh ödmiukeli-
gen recommenderer. Owännerne lära fuller i min frånwaro framkomma, och 
i synnerheet nu ther warande fougden Tegman, hwilken gierna will sättia opp 
hufwudet.393 

 
Återigen betygade Graan sin hängivenhet att söka allmogens och kronans 
bästa, och han skyllde problemen på underordnade som inte rätt förstod att 
sköta sina ämbeten och hålla sig från saker som inte angick dem. När det 
framfördes klagomål emot honom hävdade Graan alltid att han handlat med 
allmogens bästa för ögonen. Just denna argumentation kanske låg honom i 
fatet i hans personliga relation till överheten. Det är inte helt omöjligt att 
Graan från centralmaktens sida uppfattades som alltför medkännande med 
allmogen, vilket i sin tur ledde till att han också ansågs negligera överhetens 
rättigheter och intressen. Detta skulle kunna förklara att man från kronans 
sida också blev mer benägen att lyssna på klagomål emot landshövdingen, 
vars ständiga hänvisande till resolutioner och instruktioner möjligen sågs 
som ett utslag av en bristande förmåga att hantera komplexa situationer. 
Graans misslyckade relation till rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie 

                                                      
392 Johan Graan till Per Brahe, Stockholm 14/2 1669, Brev till Per Brahe, Skoklostersamling-
en II (E 8160), RA. 
393 Johan Graan till Sten Bielke, Stora Väsby 11/2 1673, Brev till Sten Bielke, Bielkesamlingen 
(E 2016), RA. Graan hade kontroverser med fogden Tegman vid flera tillfällen. År 1670 
anklagades Tegman för att ha stulit några tusen daler av uppbördsmedlen, och 1676 skrev 
Graan att Tegman, som slarvat med uppbörden, också överfallit en kyrkoherde i Skellefteå. 
Se Johan Graan till Per Brahe, Gideå 27/6 1670, Bygdeå 19/6 1676, Brev till Per Brahe, 
Skoklostersamlingen II (E 8160), RA. 
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kanske också var ett utslag av att han inte uppfattades som tillräckligt 
ståndsmedveten och alltför allmogevänlig. 

Graan hade, jämfört med sina kolleger, som ofta ville lösa pro-
blemen på individnivå, en modern uppfattning i dessa frågor. Förvisso be-
klagade sig Graan ofta över sina antagonisters karaktär, men han betonade 
också vikten av att strukturella åtgärder användes, alltså att utfärdade in-
struktioner och kungliga befallningar skulle åtlydas i alla lägen. Denna skill-
nad kan ha bottnat i Graans enkla bakgrund, som föranledde en mer profes-
sionell inställning till ämbetet. På grund av sitt ofrälse ursprung hade han 
dels svårare att bli respekterad som auktoritet, vilket kan ha lett till att han 
oftare än högadliga landshövdingar ifrågasattes och motsades av fogdar och 
andra tjänstemän. En högadlig landshövding kunde tryggt förlita sig på sin 
traditionella auktoritet och status, och kunde därför ibland kosta på sig att se 
mellan fingrarna med avsteg från reglementet. Graans regim blev i jämförel-
se mer byråkratisk och sträng. Hans motsats kan i mångt och mycket sägas 
vara Johan Oxenstierna. Motsättningarna dem emellan har redan diskuterats, 
och kanske var deras kontroverser signifikativa för de motsättningar som 
fanns inom staten mellan den gamla aristokratin och den nyadlade ämbets-
mannakåren. Situationen ställdes på sin spets mellan kyrkoherdesonen och 
greven, och 1660 var det nog inte många som trodde att det var den först-
nämndes gelikar som i längden skulle dra det längsta strået. Ståndsintressen 
ställdes mot meritokrati, och gamla hedersord som ära och plikt fylldes allt 
eftersom med nya innebörder. Utvecklingen hade dock vid denna tidpunkt 
inte mer än börjat. 

Samtidigt bör det också sägas att aristokratens hänsyn om under-
såtarna inte behövde vara mindre god än den nyadlade kollegans. Den pa-
trimoniella världsbilden föreskrev att aristokraten skulle vara som en fader 
för undersåtarna, och att även allmogen uppfattade situationen på detta sätt 
har också tidigare påvisats.394 Johan Oxenstierna var mycket väl sedd bland 
sina undersåtar, och när det förekom rykten om att han skulle förflyttas från 
posten i Västernorrland beklagade sig allmogen i sina riksdagsbesvär över 
detta och bad att få behålla sin käre greve Johan.395 Den traditionella världs-
bilden kanske till och med innehöll en större potential till skonsamhet med 
undersåtarna än vad som var fallet med de moderna byråkratiska idealen. 
Den gode landsfadern skulle vara sträng, men samtidigt också rättvis och 
mild. Den professionelle ämbetsmannens hänsynstaganden till sådana ting 
var reglerat endast i utformningen av hans instruktion, och personliga mora-
liska aspekter spelade en undanskymd roll. Byråkraten hade mindre möjlig-
heter att uttrycka empati än landsfadern, på grund av att den förstnämnde 
hade detaljerade instruktioner att följa. 
 

                                                      
394 Jonsson 2003, s 132f. 
395 Allmogens besvär, hela Norrland (utom Västerbotten) (odaterat, efter 1645), volym R 
5505, RA (på mikrokort vid forskningsarkivet i Umeå). 
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Landshövdingarna och allmogen 
Landshövdingarna var alla angelägna om sin personliga prestige och status. 
Den under 1600-talet förhärskande samhällskroppsläran föreskrev samtidigt 
att de högre stånden skulle leda sina underlydande på den rätta vägen, för 
deras eget och samhällets bästa. Landshövdingen hade utnämnts till ”Land-
zens huffwudh” och hänsynen till allmogen och dess intressen var också 
inskriven i landshövdingeinstruktionen, även om kronans intressen skulle 
tillvaratas först och främst. Avvägningen mellan kronans och allmogens 
intressen kan ha gett upphov till problem för vissa landshövdingar. Som 
tidigare framgått använde landshövdingen Johan Graan en allmogevänlig 
retorik, vilket med all sannolikhet förorsakade honom problem i förhållan-
det till både överheten och andra ämbetsmän. 
 
I mars 1652 skrev Erik Sparre till rikskanslern och berättade om två bönder 
från länet som dragit omkring i landet med obefogade krav och bland annat 
hade besökt riksdagen i Stockholm, dit de kommit utan fullmakter och an-
dragit ogrundade besvär. Sparre menade att detta måste stävjas för att statu-
era exempel.396 Hos Kungl. Maj:t beklagade sig Sparre också över den upp-
studsiga allmogen, och över hur invånarna agerade självsvåldigt genom att 
kringgå tingsrätterna och landshövdingen och inlämna sina klagomål direkt 
hos Kungl. Maj:t.397 Bönderna ville inte lättvindigt överge de gamla kommu-
nikationskanalerna, eftersom rätten att gå till kungs var etablerad sedan 
länge. 

När landshövdingen handlade emot allmogens intressen kom re-
aktioner från de bredare folklagren. Allvarliga anklagelser om att Carl Lars-
son Sparre negligerat allmogens behov framkom vid den västernorrländska 
kommissionens besök 1670, även om landshövdingen undslapp den avsätt-
ning kommissarien Johan Gyllenstierna yrkade på.398 Tidigare har det fram-
gått hur Sparre beklagade sig över att han inte blev åtlydd. En anledning till 
denna olydnad var säkert det utbredda missnöjet med Sparre i länet. Kom-
missionen mot Sparre kommer att diskuteras utförligt senare. 

Hans efterträdare, Jacob Fleming, omtalade endast en vecka efter 
sitt tillträde just de stora missförstånden mellan Sparre och allmogen och 
missnöjet med landshövdingen.399 Tre veckor senare förklarade också Fle-
ming för Kungl. Maj:t att allmogens ovillighet att lyda order förorsakats av 

                                                      
396 Erik Sparre till Axel Oxenstierna, Hudiksvall 18/3 1652, Axel Oxenstiernas brevväxling, 
Oxenstiernska samlingen (E 722), RA. 
397 Erik Sparre till Kungl. Maj:t, 28/11 1653, Landshövdingens i Västernorrland skrivelser till 
Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
398 Se Marie Lennersand, ”Höga herrar på visit" i Gudrun Andersson Lennström och Marie 
Lennersand, Sprickor i muren: Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet, Uppsala 
1994, s 107, s 134. 
399 Jacob Fleming till Kungl. Maj:t, 24/9 1677, Landshövdingens i Västernorrland skrivelser 
till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
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de stora skattebördorna och landets utblottade tillstånd.400 Fleming var up-
penbarligen mer lyhörd för allmogens problem och behov än sin företräda-
re, som i egenskap av hög officer var van att ge order och bli åtlydd.401 
 
Johan Graan var oöverträffad i sin retorik vad gällde att anknyta till underså-
tarnas intressen och behov. Hans argumentering tog nästan alltid utgångs-
punkt i uppfattningen om att allmogens väl och ve inte fick äventyras. Hans 
ämbetsutövning vägleddes också av denna uppfattning. Graan skaffade sig 
därigenom många fiender, i synnerhet bland städernas ämbetsmän samt 
inom prästerskapet. Dessa två grupper ville värna sina egna rättigheter, och 
lät inte landshövdingen inkräkta på områden de ansåg som sina. Befatt-
ningsområdena var, även om de fanns definierade i instruktioner och för-
ordningar, inte lika tydliga i praktiken. Samarbetsviljan mellan olika ämbets- 
och tjänstemän lämnade ibland en del övrigt att önska. Att Graan så ofta tog 
allmogens parti ledde ofrånkomligen till kontroverser också med städerna, 
eftersom tidens rådande ekonomiska system skapade starka spänningar mel-
lan bönder och köpmän. Städerna hade grundats på centralmaktens initiativ, 
och borgerskapet var därför beroende av statsmaktens välvilja och aktiva 
stöd, genom stadsprivilegier och liknande. Graans stridigheter med de kung-
ligt tillsatta borgmästarna är kanske den främsta exponenten för dessa mot-
sättningar, även om landshövdingen i samband med problemen i städerna 
genomgående hävdade att han agerat enligt borgerskapets önskemål och 
intressen. 
 
Tidigare forskning har visat att landshövdingens roll som allmogens beskyd-
dare var riktigt tydlig endast under en period av stormakts- och frihetstiden. 
Det var under 1710-talet som kronans krav på undersåtarna blev för hårda 
och ett antal landshövdingar ansåg att kraven inte kunde genomdrivas fullt 
ut.402 Martin Linde menar också att landshövdingarna i Örebro län på 1710-
talet verkar ha tagit uppgiften att skydda allmogen på allvar. Suppliker mot-
togs och resolverades, och landshövdingen mötte allmogen vid olika sam-
mankomster ute i landet och uppmuntrade den att anföra sina klagomål mot 
exempelvis kronobetjänte som man var missnöjd med.403 I oktober 1710 
sändes från rådet till alla landshövdingar ett brev som påtalade hur strängt 
kungen såg på de ämbetsmän som missbrukade sin myndighet och förtryck-
te allmogen. Landshövdingarna beordrades att stoppa denna egennyttighet 
och försäkra sig om att kronobetjänterna inte fick tillfälle att plåga underså-

                                                      
400 Jacob Fleming till Kungl. Maj:t, 15/10 1677, Landshövdingens i Västernorrland skrivelser 
till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
401 Jacob Fleming hade tidigare varit kammarråd, och inte följt sin far Henrik Flemings militä-
ra bana. Fadern var känd för att ha erövrat Jämtland 1644, och var krigsråd samt landshöv-
ding i Ingermanland. Han var även lantmarskalk på Riddarhuset 1643 och -44, och var alltså 
väl sedd inom adelsståndet. 
402 Sörndal 1937, s 45, s 70. 
403 Linde 2000, s 96f. 
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tarna. Landshövdingen skulle bevisa kungens omsorg om undersåtarna och 
framhålla deras rätt att anföra klagomål. En kommission tillsattes också för 
att rannsaka över kronobetjänterna, men den kom att besöka endast ett fåtal 
utvalda regioner. Karl XII verkar ha föredragit att försöka lösa problemen 
inom de ordinarie förvaltningsstrukturerna, och inrättade därför nya ämbe-
ten (högste ombudsmannen 1713 och ordningsmännen 1718) som hade 
inslag av rannsakande uppgifter.404 De enormt stora mängderna av uttalan-
den om att roteringsbördan var outhärdlig kan inte heller avfärdas som av-
siktliga överdrifter för att erhålla nedskrivningar för allmogen.405 

Samma problem fanns samtidigt i landets norra delar. I maj 1714 
skrev landshövdingen i Västernorrland Alexander Stromberg om allmogens 
elände: 
 

här är ett så stort älände och fattigdom i landet att det är obeskrifweligit [och] 
här är en så stoor jämmer, och undran wärdt, hwarest allmogen till denna 
store utgifft [förra årets kontributioner, mantalspengar och krigsgärd] kunnat 
så anseenligit förskaffa, hurumedelst de sin ägendom med låntagande fast 
högre graverat, än den samma någonsin kan wara wärd, och för allmogen så-
ledes alt hopp ute, att derpå få giöra någon widare opnegotiation, det synes 
alt luta till en total Undergång, så frampt den store Guden icke behagar på 
dessa bedröfweliga tyder [tider] någon ändring giöra.406 

 
Stromberg lovade avslutningsvis ändå att försöka göra sin plikt och med all 
makt försöka infordra de restantier som fanns hos allmogen. 

Stromberg var tydligt medveten om allmogens oförmåga att utgö-
ra de pålagor de var skyldiga. Samtidigt hävdade han att han gjorde allt han 
kunde för att restantierna skulle infordras. Det gällde för landshövdingen att 
framställa sig som plikttrogen även när de konkreta förhållandena omöjlig-
gjorde det för honom att utföra alla sina plikter till punkt och pricka. 
 
Även senare under 1700-talet behandlade ett antal landshövdingar allmo-
gens belägenhet i sina skrivelser. I mars 1749 skrev till exempel generalmajor 
Axel Johan Gripenhielm, som skulle bli landshövding i Västernorrland året 
därpå, till Carl Gustaf Tessin om boskapssjukan som härjade i landet och 
inte kunde stillas med vanliga medikamenter, utan måste bero på fodrets 
svaghet.407 Senare under året upptäckte han också missnöje bland allmogen 
på grund av att det utfärdats förbud av Falu bergslags fullmäktige mot bräd-

                                                      
404 Linde 2000, s 95f. I november 1710 skrev landshövdingen i Västernorrland Alexander 
Stromberg till Kungl. Maj:t om publicerandet av denna förordning. Se Alexander Stromberg 
till Kungl. Maj:t 7/11 1710, Landshövdingens i Västernorrlands län skrivelser till Kungl. Maj:t 
1637–1840, RA. 
405 Olander 1946, s 81f. 
406 Alexander Stromberg till Reinhold Johan von Fersen, Gävleborg 27/5 1714, autografsam-
lingen, volym 42, Stafsundsarkivet, RA. Reinhold Johan von Fersen var kungligt råd och hade 
upphöjts till grevligt stånd 1712. Han hade även varit vice landshövding i Västerbotten 1688. 
407 Axel Johan Gripenhielm till Carl Gustaf Tessin, Falun 20/3 1749, brev till Carl Gustaf 
Tessin, Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
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utförsel. Gripenhielm var på väg att göra en anhållan om detta, men efter-
som landshövding Wennerstedt sedan anlände till orten ansåg Gripenhielm 
att det inte anstod honom att befatta sig vidare med saken.408 I februari föl-
jande år blev han själv landshövding. Det framgår tyvärr inte av hans vidare 
personliga korrespondenser om han upprätthöll denna omtanke om allmo-
gen sedan han själv blivit landshövding. 

Fredrik Henrik Sparre, som skulle komma att efterträdas av sin 
son Carl som landshövding i Västernorrland, dryftade också vid några tillfäl-
len allmogens problem i sina brev till sonen. Vintern 1762 var mycket hård, 
och Sparre skrev om hur folk frös ihjäl.409 Den följande sommaren medför-
de inte någon lindring för västernorrlänningarna. I maj 1763 tvingades Fred-
rik Henrik att skriva till Carl om missväxten och foderbristen i länet.410 Fred-
rik Henrik verkar ha varit uppriktigt engagerad i sina undersåtars välfärd. 
Några år tidigare, hösten 1759, uttryckte han inför Carl Gustaf Tessin sitt 
och länets inbyggares tack till Gud för den goda skörden detta år.411 
 
Landshövdingarna hade av överheten fått uppdraget att vara landsens hu-
vud, men det var något de sällan dryftade i sina personliga brev. Denna 
”länsfadersroll” utnyttjades sällan som en källa till prestige i landshövdingar-
nas personliga relationer; Johan Graan var den ende landshövdingen som 
genomgående använde en allmogevänlig retorik. Andra landshövdingar vi-
sade tidvis varierande grad av hänsyn till allmogen, men det är ändå lite 
egendomligt att tidens patriarkala ideologi med de högre ståndens ansvar att 
ta hand om de underlydande inte slog igenom tydligare i landshövdingarnas 
personliga korrespondenser. I riksrådet och på riddarhuset ansågs landshöv-
dingen ha en viktig roll att spela som vägledare för allmogen.412 Landshöv-
dingen godtogs genast efter ämbetets införande som konungens ställföreträ-
dare, och uppfattades genomgående som en legitim makthavare. Ämbetet i 
sig ifrågasattes aldrig, vare sig uppifrån eller nerifrån. Denna omständighet 
torde ha underlättat landshövdingens ämbetsutövning, både i relationen 
med allmogen och vad gällde övervakningen av fogdarna och de andra un-
derställda tjänstemännen. 
 

Skillnader i tematik mellan olika slags skrivelser 
Det är svårt att urskilja några klara skiljelinjer mellan de olika kategorierna av 

                                                      
408 Axel Johan Gripenhielm till Carl Gustaf Tessin, Falun 18/9 1749, brev till Carl Gustaf 
Tessin, Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
409 Fredrik Henrik Sparre till Carl Sparre, Gävle 30/12 1762, brev till Carl Sparre, Börstorp-
samlingen (E 3061), RA. 
410 Fredrik Henrik Sparre till Carl Sparre, Gävle 2/5 1763, brev till Carl Sparre, Börstorpsam-
lingen (E 3061), RA. 
411 Fredrik Henrik Sparre till Carl Gustaf Tessin, Gävle 9/8 1759, brev till Carl Gustaf Tessin, 
Tessinska samlingen (E 5728), RA. 
412 Jonsson 2003, s 131ff. 
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skrivelser vad gäller innehåll och tematik. Landshövdingarnas ämbetsberät-
telser behandlade främst ämbetets instruktioner och plikter samt generella 
problem och uppgifter för landshövdingen. Det är inte anmärkningsvärt, då 
ämbetsberättelserna var en formell typ av skrivelse. Instruktioner och plikter 
behandlades också i skrivelser till rikskanslern och vissa riksråd. 

Landshövdingarnas önskemål om ersättningar, donationer och 
beneficier samt ombyte av tjänster och liknande uttrycktes främst till över-
ordnade personer och institutioner som Kungl. Maj:t och rikskanslern, samt 
ett antal riksråd och riksdrotsen. Att sådana ting dryftades i officiella skrivel-
ser pekar på att dessa belöningar sågs som legitima ersättningar för arbetet 
som landshövding. Landshövdingarna förväntade sig ersättningar utöver sin 
fastställda lön, som ändå var relativt hög i förhållande till andra ämbetsmän 
(endast riksråden hade större ersättning från staten).  

Prestigefrågor ventilerades främst hos högre ämbetsmän, men inte 
hos Kungl. Maj:t. Rikskanslern, riksdrotsen och konseljpresidenten stod 
som mottagare för brev som behandlade landshövdingarnas personliga pre-
stigefrågor. Det är tänkvärt att dessa slags frågor inte vädrades särskilt ofta 
inför Kungl. Maj:t. Det kan ha funnits en medvetenhet hos landshövdingar-
na om att det inte var lämpligt att inför arbetsgivaren uppträda på ett sätt 
som kunde uppfattas som ståndshögfärdigt. Meritokratin började efterhand 
vinna insteg i landshövdingarnas föreställningsvärld, åtminstone på det reto-
riska planet. 

Problem med andra ämbets- och tjänstemän samt officerare och 
andra befattningshavare diskuterades i alla slags skrivelser. Såväl kollegierna 
som rikskanslern, Kungl. Maj:t och de höga riksämbetsmännen samt lands-
hövdingarnas affärskompanjoner fick höra klagomål eller drogs in i konflik-
ter mellan landshövdingar och andra ämbets- och tjänstemän. 

Allmogens problem diskuterades oftare i skrivelserna till Kungl. 
Maj:t än i de privata korrespondenserna. Omsorgen om allmogen var pri-
märt inte ett personligt intresse för de flesta landshövdingar, även om det 
var deras ståndsfunktionella och ideologiska plikt att ta hand om och skydda 
undersåtarna. Det var främst Johan Graan som i alla sina skrivelser hänvisa-
de till allmogens intressen och behov. Landshövdingarna använde sällan sin 
tilldelade länsfadersroll som ett retoriskt verktyg för personlig ära och vin-
ning, men vissa ”beskyddartendenser” fanns hos landshövdingar som Alex-
ander Stromberg och Fredrik Henrik Sparre. Troligen bottnade dessa lands-
hövdingars omsorg om allmogen i deras, jämfört med kollegernas, mer em-
patiska personliga karaktär. Relationerna mellan landshövdingarna och all-
mogen framstår ändå generellt som goda. Mycket få exempel på att lands-
hövdingens legitimitet ifrågasattes har framträtt. En sådan företeelse skulle 
kunna vara att allmogen ibland skickade in sina suppliker direkt till Kungl. 
Maj:t istället för till landshövdingen. Detta förbigående av landshövdingen 
var nog ändå inte främst förorsakat av bristande respekt för honom, utan 
snarare av allmogens hävdvunna rätt att gå till kungs med sina ärenden. 
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De suddiga tematiska skiljelinjerna mellan de olika skrivelserna tyder på att 
landshövdingarna mycket sällan gjorde någon större åtskillnad mellan priva-
ta och offentliga ärenden. Ärenden av det ena eller andra slaget relaterades 
sida vid sida i alla slags skrivelser, och landshövdingarna gjorde ofta presti-
gesaker av framgångar och motgångar i ämbetsutövningen. Åtskillnaden 
mellan ämbetet och landshövdingens person var svår att göra. Den som 
avvek från detta förhållningssätt var Johan Graan, som åtminstone retoriskt 
gjorde en mycket skarp distinktion mellan sin person och sitt ämbete, vilket 
framgick inte minst i hans kontroverser med borgmästaren Daniel Kröger. 
Graan ansåg att Kröger antastade själva landshövdingeämbetet genom att 
protestera mot det som landshövdingen utfört i enlighet med sin instruk-
tion. Denna moderna distinktion mellan person och ämbete var Graan näs-
tan ensam bland sina kolleger om att göra. 
 

Generella drag och slutsatser 
Landshövdingarnas uppfattningar kring sitt ämbetes uppgifter, problem och 
möjligheter återspeglar några återkommande teman. Deras värderingar av 
sina poster varierade tydligt. Landshövdingarna med aristokratisk bakgrund 
(som Johan Oxenstierna och Carl Larsson Sparre) värderade generellt ämbe-
tet lägre än en nyadlad man som Johan Graan, och kanske även Christer 
Posse. Detta är inte särdeles förvånande, då de traditionella auktoritetsstruk-
turerna var långt ifrån utrotade under 1600-talet, och en aristokrat därför 
trodde sig ha större möjligheter att sikta högre i karriären än en nyadlad 
man. Skillnaden mellan gammal och ny adel kom med tiden att suddas ut, 
åtminstone vad gällde ämbetstillsättningarna. Med beaktande av fallen Posse 
och Graan, står det klart att landshövdingar som hade mindre stabila per-
sonliga förhållanden värderade ämbetet högre än de som hade andra aukto-
ritets- och ekonomiska resurser att falla tillbaka på vid sidan av de som äm-
betet erbjöd. Detta är helt klart ett indicium på hur de nyadlade ämbetsmän-
nen gjordes beroende av statsmakten, och hur deras lojalitet därigenom 
knöts till uppdragsgivaren. Som Jan Glete demonstrerat investerade adels-
männen sina intressen i staten. De lågadliga landshövdingarna använde en 
mer meritokratisk retorik än de högadliga, eftersom de hade mycket att vin-
na på att dessa hedersord vann genomslag. 

Ämbetena var inte alltigenom populära. Länens geografiska läge, 
framför allt Västerbottens, var en vanlig anledning till att man ville befrias 
från posten. Klagomålen över det kalla klimatet var legio. Flera landshöv-
dingars hälsa tog allvarlig skada av kylan, och önskemål om att få resa sö-
derut för att kurera sig uttrycktes därför också ofta. 

Ett annat tecken på att man inte var helt tillfreds med sin position 
som landshövding är de ständiga böner om extraordinarie ersättningar och 
beneficier som ventilerades. Detta kan ses som kvarlevor från en äldre för-
valtning, där sportler och dylikt var ett självklart inslag. Man bad ofta om 
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rekommendationer till andra poster, närmare rikets huvudstad, och detta 
indikerar att det perifera läget var en orsak till att landshövdingeposterna i 
Norrland inte var speciellt begärliga. Landshövdingarna ville hellre vistas i 
rikets mer centrala delar, där de hade sina gods och familjer och det var 
närmare till maktens boningar, än i sina perifert belägna län. Att man gjorde 
dessa anhållanden så uttryckligt kan också ses som att man tog allvarligt på 
sin plikt, och därför inte ville eller kunde frånvara alltför mycket från länen. 

Frågan om länens utseende och organisation var ett återkomman-
de tema. Uppfattningarna varierade, men klagomål över deras vidsträckthet 
var vanliga. Trots detta såg Johan Oxenstierna minskningen av sitt län ge-
nom avskiljandet av Torneå socken 1661 som något nesligt och på hans 
personliga ära negativt inverkande, vilket han fruktade att hans personliga 
fiender skulle glädjas över. Det låg uppenbarligen en viss status i länets stor-
lek, även om detta för landshövdingarna huvudsakligen var en källa till kla-
gomål. Ännu 100 år senare protesterade Fredrik Henrik Sparre mot att hans 
län skulle delas och blev mycket upprörd över denna vanära. 

Landshövdingarna hade ofta problem med såväl underlydande 
tjänstemän som befolkning, av varierande skäl. Dessa svårigheter gavs i 
skrivelserna många olika förklaringar, men ingen av landshövdingarna till-
skrev sig själva något ansvar för att saker inte stod rätt till. Oftast skyllde 
man på otrogna fogdar, borgmästare och bokhållare eller på en uppstudsig 
allmoge som inte förstod bättre. Att landshövdingarna inte ville påta sig 
personligt ansvar för missförhållanden och problem är inte alldeles häp-
nadsväckande. Mer intressant är argumentationen mot det som man ansåg 
vara problemens upphov: näst intill alla misshälligheter uppfattades här-
stamma från individers tillkortakommanden. Johan Graan, den på många 
sätt mest moderne landshövdingen, visade även han prov på denna inställ-
ning, trots att han uppfattade de skrivna instruktionerna som grunden för all 
ämbetsutövning. Inte alla individer var kapabla att följa sina givna instruk-
tioner. Misstänksamheten härskade stark i landshövdingarnas tankevärld, 
precis som den gjorde på Riddarhuset och i riksrådet. 

Vad gäller patronklientförhållandet var det mest tydligt för Johan 
Graan och Christer Posse. Graan var nyadlad och behövde stöd från högt 
uppsatta gynnare. Posse tillhörde visserligen en gammal adelssläkt, men 
ättens ställning var försvagad och han hade därför behov av rikskanslern 
Axel Oxenstiernas stöd. Det var främst de landshövdingar som hade brist-
fälliga personliga auktoritets- och ekonomiska resurser som behövde stöd av 
en patron.413 

Av landshövdingarnas personliga korrespondenser kan det utläsas 

                                                      
413 Det bör påpekas att just Johan Graan efterlämnat ett mycket omfångsrikt material av 
personliga brev, och därför blir hans relationer till sina överordnade mycket lättare att utläsa 
än vad gäller många andra landshövdingar. Tveklöst är ändå hans klientställning gentemot 
Magnus Gabriel de la Gardie (tillsammans med Christer Posses gentemot Axel Oxenstierna) 
mycket mer framträdande än hos någon annan norrländsk landshövding i det material som 
denna undersökning baserar sig på. 
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att förvaltningen i deras sinnen inte var lika modern som den varit hos Axel 
Oxenstierna och som den formulerades i 1630-talets administrativa regle-
menten. Det fanns en tydlig diskrepans mellan det normativa reglementet 
och självbilden hos de flesta landshövdingarna. Detta till trots blev merito-
kratin en viktig beståndsdel i den svenska statsförvaltningen, som Elmroth 
understrukit. Ämbeten tillsattes av staten mer på individuella meriter än på 
gamla anor. Samtidigt levde de ståndsfunktionella tankarna kvar länge efter 
att de förlorat sin praktiska funktion. Detta är ett exempel på hur ideologin 
ibland kan släpa efter samhällsutvecklingen. Individernas föreställningar om 
sin situation hann inte med den faktiska utvecklingen, vilket i sin tur ledde 
till att de planerade och implementerade reformerna inte blev så effektiva 
som instiftarna tänkt från början. Det blev ett slags ”backlash” för refor-
merna när de konfronterades med de gamla invanda tankemönstren. Så 
länge aktörerna trodde sig befinna sig i det gamla systemet handlade de i 
enlighet med detta. Implementeringen av det nya systemet försvårades så 
länge de gamla strukturerna dröjde kvar i aktörernas föreställningsvärld. 
 
Nästa kapitel handlar om hur en del av den gamla förvaltningsstrukturen, 
landstingen, fungerade under 1600- och 1700-talen i de norrländska land-
skapen. Landstingen är ett exempel på hur svårt det var att över en natt 
förändra inarbetade administrativa praktiker. 
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KAPITEL 4: LANDSHÖVDINGARNA OCH 
LANDSTINGEN 

Statsbildningsprocessen drevs framåt av att rikets makthavare strävade efter 
att effektivisera och standardisera förvaltningen, för att därigenom uppnå 
största möjliga funktionalitet. Administrativa institutioner av äldre datum 
skulle rationaliseras eller ersättas av nya organ. Vissa inrättningar var svårare 
att ersätta än andra. I norrlandslänen var landstinget ett oundgängligt verk-
tyg för centralmakten att kommunicera och interagera med undersåtarna 
genom sin ställföreträdare, landshövdingen. Landstinget levde kvar mycket 
längre i Norrland än i andra svenska landsändar, bland annat på grund av de 
stora geografiska avstånden. De norrländska landstingen har hittills inte varit 
föremål för några systematiska studier.414 Jens Lerbom har studerat lands-
tinget på Gotland, och hävdar att det främst fungerade som en arena för 
interaktion mellan olika elitgrupperingar.415 
 

Landstingets uppgång och fall 
Landstingen var sedan äldre tider landskapens administrativa centra, och 
fungerade länge som det främsta organet för självförvaltning i landsändarna. 
Det hade vidsträckta maktbefogenheter inom centrala administrativa områ-
den som lagstiftning, beskattning och rättskipning. Åtskillnaden mellan des-
sa olika kompetensområden var inte lika tydlig som den senare skulle kom-
ma att bli. Bland annat var rättskipningen i hög grad interfolierad i den övri-
ga administrationen. Landstingens ursprungliga organisation bestod av land-
skapets menighet under ledning av lagmannen. När invånarnas antal ökade 
kunde inte detta system bestå under någon längre tid, och snart ersattes 
menighetens närvaro av en nämnd.416 

När den expanderande kungliga maktsfären på 1200-talet började 
göra anspråk på större kontroll över undersåtarna blev landstingens maktut-
rymme mindre då deras uppgifter förlades till andra fora. Rättskipningen 
överfördes till lagmanstingen, och vissa ärenden kom under kungens direkta 
domsrätt. I och med instiftandet av 1300-talets landslagar standardiserades 
rikets tidigare regionalt varierande lagar, och landstingets lagstiftande funk-
                                                      
414 Asker 2004, s 93ff. 
415 Lerbom 2003, s 227. 
416 Den följande framställningen bygger på Erik Broms, Studier rörande det svenska landstinget, 
Stockholm 1930, s 18–27 samt Nils Herlitz, Grunddragen av det svenska statsskickets historia, 
Stockholm 1952, s 13f, s 38, s 83, s 113, s 136. 
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tion sattes därmed ur spel. Beskattningsrätten för pålagor utöver de stående 
skatterna utövades dock fortfarande vid denna tid av menigheterna. Riksda-
gen var ännu inte ett institutionaliserat organ, och landstingen spelade ge-
nom skattebevillningen en signifikativ politisk roll ända intill 1500-talets 
förvaltningsreformer. 

När det politiska läget stabiliserat sig under Gustav Vasa var den-
na tid förbi. Landstingen behöll visserligen ett visst inflytande över lagstift-
ningen, men dess medverkan vid stiftandet av kungliga lagar minskade och 
försvann snart. När rikstäckande lagar skulle stiftas var hela rikets menighe-
ters enstämmiga samtycke ett för högt krav att ställa, och om inte landsting-
en uttryckligen opponerade sig uppfattades det som att man samtyckte till 
de kungliga propositionerna. När riksdagen började bli ett organ med krav 
på att ensamt representera rikets folk förlorade landstingen också beskatt-
ningsrätten, och 1660 förbjöds till slut provinsialmöten i additamentet till 
regeringsformen.417 Så länge beskattningsrätten låg hos landstingen hade det 
varit en självklar förutsättning att alla grupper som berördes av pålagorna 
skulle vara representerade vid besluten. Samma princip gällde fortfarande, 
men nu vid riksdagarna. 

Kvar av landstingets tidigare uppgifter stod nu endast den judiciel-
la funktionen, men genom instiftandet av Svea hovrätt 1614 hade även den-
na försvagats. De kungsdomar som tidigare hade avkunnats på landstingen 
flyttades upp till denna nya högre nivå, och de mindre målen hamnade på 
härads- och lagmansting. Det allmogesjälvstyre som hade utövats på lands-
tingen kom därigenom att antingen skjutas ned på lokal nivå (sockenstäm-
mor och häradsting) eller överföras till länsstyrelsen. 

I en del av riket gick emellertid denna utveckling långsammare. I 
Norrland behöll landstingen under en längre tid inflytandet över juridiska 
ärenden, kanske beroende på frånvaron av häradsindelning. År 1670 inför-
des häradsting även i Norrland,418 och därigenom förlorade landstingen sin 
dömande makt liksom beskattningsrätten. Trots förlusten av det juridiska 
uppdraget levde landstinget här ändå kvar. Det behöll beslutsrätt i vissa 
ekonomiska ärenden, och fungerade länge som ett referensorgan för länssty-
relsen när olika beslut skulle fattas. I denna form skulle landstingen överleva 

                                                      
417 §18 i Additamentet till regeringsformen 1660, i Hildebrand 1891, s 57. Se även Sven Gra-
uers, ”Sveriges sista lantdagar och provinsmöten (1676–79)” i Karolinska förbundets årsbok 
1930, s 1ff. Under kriget mot Danmark under 1670-talets senare hälft hölls i nästan alla län 
provinsmöten för snabbt att utverka resurser till det pågående kriget. Detta syftade troligen 
inte till att underminera riksdagens makt, snarare var det ett sätt att hantera akuta behov för 
krigsansträngningarna. (Ibid.) 
418 Broms skriver 1660 och hänvisar till Nils Herlitz, som dock menar att detta hände 1670 
(se Nils Herlitz, ”Ett och annat om självstyrelsens betydelse i svensk förvaltningshistoria” i 
Statsvetenskaplig Tidskrift 1921, s 146), i likhet med Olofsson 1974a, s 191. Enligt Herlitz var 
det en rådskommission som beslutade om införandet av häradsrätter i Norrland. Troligt är 
väl att Broms citerat eller skrivit fel. 1660 års additament till regeringsformen behandlar 
förvisso vissa aspekter av den judiciella apparaten och landshövdingens övervakning av dess 
funktioner, men säger ingenting om inrättande av häradsting i de norrländska landskapen. 
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ända in på 1800-talet i Västernorrland och Jämtland, men inte mer än som 
provinsiella anomalier från rikets gängse förvaltning. Som ovan påpekats var 
alla grupper som berördes av besluten representerade: allmogen av sina 
valda ombud, de så kallade landsens 24; präster och ståndspersoner likaledes 
av sina utsedda företrädare. 
 

Kommunalism och interaktion 
Angående allmogen och dess gemensamma agerande måste begreppet kom-
munalism nämnas. Kommunalismen uppstod i det tidigmoderna Europa då 
de medeltida bebyggelsemönstren med strögårdar började ersättas med mer 
strukturerad bybebyggelse, där bönderna genom att samverka med varandra 
kunde skaffa sig vissa maktmedel gentemot överheten. Detta skedde när 
bönderna själva började disponera sin arbetskraft i takt med att det feodala 
systemet med dagsverken och liknande smälte bort. Enligt begreppets upp-
hovsman Peter Blickle ska kommunalismen endast tolkas som ett begrepp 
för sammanslutningar på politisk grundval, det vill säga kommuner som 
förfogar över förvaltnings-, rätts- och bestraffningsmedel. Kommunernas 
rättigheter ska inte heller vara delegerade från överheten.419 Landstingen kan, 
åtminstone i sin ursprungliga form, tolkas som en kommunalistisk institu-
tion. De utövade en politisk makt som ursprungligen inte var delegerad från 
överheten. På grund av rikets svaga feodalisering uppstod kommunalismen 
tidigt i Sverige, men sedan landstingen inordnats i den kungliga maktsfären 
måste de sägas ha förlorat sin kommunalistiska prägel. Det är därför svårt 
att tolka de svenska landstingen under 1600- och 1700-talen som kommuna-
listiska organ. 
 
Förhållandet mellan överhet och undersåtar i det tidigmoderna Sverige har 
av många forskare karakteriserats som ovanligt harmoniskt och fritt från 
konflikter. Eva Österberg har tolkat frånvaron av konflikter i termer av att 
den svenska allmogen hade en relativt stark ställning och kunde få visst 
gensvar på sina önskemål genom interaktion med överheten,420 men med 
utgångspunkt hos Walter Korpi skulle den motsatta slutsatsen kunna dras: 
den svenska centralmakten var så stark att dess påbud mycket sällan kunde 
ifrågasättas av undersåtarna, som inte hade något annat val än att göra som 
de blev tillsagda. Det var endast i tider då centralmakten var försvagad, till 

                                                      
419 Börje Harnesk, ”Kommunalism, makt och motmakt i det tidigmoderna Europa” i Histo-
risk tidskrift 1998:4, s 635f. Harnesk ifrågasätter att den svenska staten verkligen tog stor 
hänsyn till undersåtarnas synpunkter och alltid strävade efter att uppnå konsensus, som 
påståtts i tidigare forskning, och menar att kommunalismen mer är en empirisk beskrivning 
än en teoretisk modell för att förklara samhällsförändring. Se Harnesk 1998, s 638, s 644. 
Angående sockensjälvstyrelsen i Sverige under äldre tider, se Ragnar Gullstrand, Socknarnas 
självstyrelse i historisk belysning, Stockholm 1933, s 5ff, s 26ff. 
420 Se till exempel Eva Österberg: ”Bönder och centralmakt i det tidigmoderna Sverige. Kon-
flikt – kompromiss – politisk kultur” i Scandia 1989, s 83–91. 
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exempel under förmyndarregeringarna och politiska kriser, som allmogen 
hade utsikter att vinna någon framgång med sina protester. Börje Harnesk 
har också delvis ifrågasatt Österbergs uppfattning att det svenska samhället 
präglades av en förhandlingskultur.421 Värd att ta fasta på är ändå Österbergs 
fråga om hur mycket gehör bönderna lyckades vinna för sina önskemål un-
der 1600-talet, via kanaler som häradstingen och skrivelser till landshövding-
en och kungen.422 

Det är inte givet att Korpis teser är rakt av applicerbara på det ti-
digmoderna Sverige. Att protesterna mot centralmaktens krav var relativt 
fåtaliga och sporadiska kan ha berott på att allmogen främst reagerade mot 
det som uppfattades som uppenbara orättvisor, vare sig de trodde sig ha 
chans att vinna gehör eller inte. Protesternas gleshet är i så fall ett indicium 
på att undersåtarna överlag inte ansåg sig speciellt orättvist behandlade. 
Michael Braddick förklarar exempelvis att engelsmännen främst protestera-
de mot de skatter som uppfattades som orättvisa genom att de drabbade de 
fattiga oproportionerligt hårt.423 Det kan alltså ha funnits en uppfattad vär-
degemenskap mellan överhet och undersåte, och det var endast när dessa 
gemensamma värderingar ansågs ha kränkts som protesterna blev högljudda. 
Som både Hindle och Braddick påpekar måste auktoriteten legitimeras i 
termer av de ideal som ingår i de gemensamma värderingarna, och när dessa 
ideal kränks mister handlingarna sin legitimitet. Frånvaron av högljudda 
protester i Sverige kan ha berott på att auktoritetsfigurerna i samhället gene-
rellt lyckades med att legitimera sina handlingar på ett tillräckligt gott sätt 
inför undersåtarna genom att anspela exempelvis på den uppfattade värde-
gemenskapen. 
 
Korpis maktresursteori har i ett tidigmodernt sammanhang på svensk mark 
använts av Maria Wallenberg Bondesson, som studerat religiösa konflikter i 
norra Hälsingland under 1600- och 1700-talen. Hon menar att eftersom 
Hälsingland var ett relativt egalitärt område socialt och ekonomiskt är Kor-
pis hypotes om jämna maktförhållanden som en förutsättning för att det ska 
vara idé att starta öppna konflikter tillämpbar. Hon ställer också frågan om 
Korpis teori kan fungera i analysen av det tidigmoderna samhället, där sam-
hället sågs som en kropp där alla delarna skulle fungera tillsammans i har-
moni. Detta var emellertid en idealföreställning, konstaterar hon. Konflikter 
förekom ständigt även i detta samhälle, inte minst försiggick den metafysiska 

                                                      
421 Börje Harnesk, ”Den svenska modellens tidigmoderna rötter?” i Historisk tidskrift 2002:1, s 
78ff. Harnesk använder emellertid inte den argumentation jag föreslagit här, han ifrågasätter 
snarare uppfattningen att det fanns en tydlig frånvaro av sociala oroligheter inom den svens-
ka allmogen. Eva Österbergs interaktionsteorier har i nyare svensk forskning använts av 
bland andra Elisabeth Reuterswärd och Jens Lerbom. Se Elisabeth Reuterswärd, Ett massme-
dium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle, Lund 2001, s 27ff 
och Lerbom 2003, s 19ff. 
422 Österberg 1989, s 83. 
423 Braddick 1996, s 119. 
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kampen mellan Gud och Djävulen ständigt, och därför var konfliktbegrep-
pet inte alls något okänt vid denna tid. En annan del av Korpis teori är hon 
mer skeptisk till, och det är aktörernas förmåga att rationellt bedöma sin 
situation och avgöra hur styrkeförhållandena mellan parterna i en konflikt 
verkligen ser ut. Att förutsätta en sådan rationalitet är inte oproblematiskt, 
men Wallenberg Bondesson menar att rationaliteten måste förstås utifrån 
sin kontext. Folk kan ha trott att de hade något att vinna på att ange kvinnor 
som häxor, även om det i efterhand framträder som en extraordinärt irratio-
nell handling. Hon menar också att Hälsingland framställs som så homogent 
och egalitärt att de skillnader som faktiskt fanns inom samhället glöms 
bort.424 

Landstinget, ett tidigare kommunalistiskt organ, infogades i stats-
maktens administrativa apparat. Därigenom neutraliserades ett potentiellt 
konkurrerande maktorgan, och centralmakten kunde också utnyttja dess 
legitimitet genom att hålla landsting på eget initiativ. Maktförhållandena i 
samhället förändrades till statsmaktens fördel, och det blev dessutom svårt 
för allmogen att ifrågasätta legitimiteten hos beslut som den själv deltagit i. 
Centralmaktens användande av landstinget innebar både en konservering 
och en utökning av statens maktresurser. 
 

Landstingen i Norrland 
En viktig anledning till att landstingen i Norrland bestod som en administra-
tiv anomali var sannolikt landets vidsträckthet och glesa bebyggelse.425 De 
stora avstånden framtvingade speciella lösningar. Landshövdingen preside-
rade, som ståthållaren före honom, vid landstingen för att öppna en kom-
munikationskanal mellan centralmakten och allmogen. Man hade snart upp-
ifrån insett att denna kanal var oumbärlig, om kronans krav och påbud skul-
le nå allmogen.426 

I Västerbotten hade landstingen samlats årligen sedan ca 1590, 
                                                      
424 Hennes egen undersökning av de sociala strukturerna visar dock att samhället i Hälsing-
land faktiskt var mycket mer jämlikt än mer adelsdominerade landskap i exempelvis Mälarda-
len. Det var först fram mot sekelskiftet 1800 som den sociala differentieringen började mär-
kas genom en ökande proletarisering i vissa socknar. Se Maria Wallenberg Bondesson, Religiö-
sa konflikter i norra Hälsingland 1630–1800, Stockholm 2003, s 10ff, s 59f. 
425 Problemen med de långsamma kommunikationerna påpekas till exempel i Lindberg 1939, 
s 146. Lindberg menar att en effektiv förvaltning inte var möjlig utan relativt stor decentrali-
sering, inte ens i ett så pass centralt beläget län som Östergötland. I Västernorrlands län 
föranledde de stora avstånden personer att vända sig direkt till kronofogden för exekution i 
rättssaker, utan att gå vägen via landshövdingen. När denna praxis upptäcktes vid Karl XI:s 
norrlandsresa 1694 förbjöds den genast. Se Asker 2004, s 48. 
426 Stora avstånd vållade problem för landshövdingen och förvaltningen. Med tiden minskade 
landshövdingarnas resor runt om i länen och ämbetsutövningen centraliserades till residens-
städerna, i alla fall i de mellansvenska län Asker studerat. Kommunikationen mellan lands-
hövdingen och allmogen gick allt mer via fögderipersonalen och prästerskapet. Asker 2004, s 
228f. I norrlandslänen fortsatte landshövdingen att resa ut i landsorten för att hålla landsting 
långt in på 1700-talet, vilket kommer att framgå av det följande. 
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och då oftast i Skellefteå. Det första landsting från vilket originalakter (i 
form av allmogens svar på brev från Kungl. Maj:t) finns bevarade är det som 
hölls 1606 på nämnda plats. Tyvärr är Västerbottens landstingsakter mycket 
sporadiskt bevarade, på grund av de bränder som drabbat länets residens-
stad vid flertalet tillfällen. Troligt är att mötena här började hållas på cen-
tralmaktens initiativ. Möten kunde hållas även utan landshövdingens (eller 
ståthållarens) närvaro, och i dessa fall är det osäkert på vems initiativ mötena 
sammankallades. Troligen var det så att landstingen sammankallades av 
fogden eller underlagmannen efter befallning av ståthållare eller på kunglig 
order då offentliga ärenden, exempelvis skatter, skulle diskuteras. 1601 skrev 
ståthållaren i Norrland, Abraham Brahe, till fogden i Hälsingland Lasse 
Larsson om att kalla till landsting i Hudiksvall för att diskutera såväl andliga 
som världsliga frågor.427 

Före 1634 kombinerades landstingen ofta med rättsliga rannsak-
ningar. Kronans representanter mötte prästerskapet och allmogens ombud 
för att diskutera bevillningar och utskrivningar och andra politiska ärenden 
samt för att hålla kungliga rannsakningar föranledda av besvär från det loka-
la planet och även ge allmogens ombud (även i Västerbotten benämnda 
”landsens 24” i likhet med det övriga riket, vilket innebar att flera socknar 
måste ha haft mer än en representant) tillfälle att framföra dylika klagomål. 
Hur landstingsmännen utsågs är oklart, men tecken tyder på att landshöv-
dingen var inblandad i nomineringen av dem. Det hände nämligen att lands-
tingsmäns beslut underkändes av allmogen när de kom hem till sina socknar. 
Vid landstinget i Luleå 1651 beslöts att alla landstingsmän skulle med sig till 
mötena ha en av hela socknen beseglad fullmakt på att de kommande beslu-
ten skulle accepteras och efterlevas.428 Kanske fanns det ibland också anled-
ning för allmogen att ifrågasätta legitimiteten hos landstingets beslut, vilket 
diskuteras nedan i samband med landshövding Carl Larsson Sparres tilltag 
på landstingen i Västernorrland. 

Landstinget var i Norrland likväl mycket viktigt för det folkliga in-
flytandet, även om det saknade legitimering som självstyrelseorgan i rådande 
lag. Detta kanske inte sågs som ett problem av de inblandade, då man kunde 
                                                      
427 Abraham Brahe till Lasse Larsson, 9/6 1601, Brahearkivet, Skoklostersamlingen II (E 
8134), RA. I de protokoll föreliggande undersökning baserar sig på står det sällan explicit att 
det var landshövdingen som kallat till mötet, men att så var fallet kan inte ifrågasättas. De 
kanske mest vältaliga uttrycken för hur landshövdingen inför allmogen motiverade mötenas 
sammankallande gjordes av vice landshövding Martin Svan (senare adlad Ehrensvan och 
landshövding i Västerbotten 1762–65) vid landstingen i Västernorrland under slutet av 1750-
talet. Han förklarade att han höll landsting för att ”inhämta behörig underrättelse om landets 
tilstånd och giöra nödiga författningar til dess invånares bästa, befordra lag och god ordnings 
widmachtmållande, samt deras ansökningar och beswär, som det mig til förrättning [av] 
nådigast anförtrodde Embete tillita, i möyeligaste måtto afgiöra, hwarjemte en nyttig hushåll-
nings befrämyande så i gemen, som i allmänhet, tillika med en sorgfällig omtancka, hwad 
fördelacktiga näringsfång, i denna af naturens åtskilliga förmohner begåfwade landsort, måge 
kunna til inwånarnes förmon och lofliga riktande idkas”. Landsting i Gideåbacka 7/2 1757, 
Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:3, HLA. 
428 Olofsson 1974a, s 189. 
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anpassa sammankallandet av landsting till de tillfällen då det syntes lämpligt 
för de specifika frågor som skulle behandlas. Att landstingen inte var fullt 
införlivade i administrativ praxis är ändå uppenbart, till exempel urskuldade 
sig landshövding Erik Sparre vid landstinget i Gävle 30 december 1651 för 
att han på grund av andra kronans ärenden inte kunnat bevista laga ting och 
där uppta allmogens klagan och därför måste hålla landsting.429 

För att den administrativa makten inte skulle blandas med den 
dömande upprepades det i additamentet till regeringsformen 1660 att lands-
hövdingen inte skulle sitta till doms, vilket hade inskärpts redan i landshöv-
dingeinstruktionen 1635.430 Fram till häradsreformen 1670 var landstinget i 
Norrland i egenskap av landsnämnd en dömande instans, och genom lands-
hövdingens närvaro vann de beslut som där fattades samma kraft som statli-
ga förordningar. 

Landstinget saknade egna maktmedel att implementera sina beslut, 
och därför ankom det på befallningsmännen eller länsmännen att övervaka 
deras efterlevnad. Landstingets auktoritet var mer traditionell än legal, och 
dess makt över socknarna var långt ifrån total; det gavs flera andra möjlighe-
ter för socknarna att agera, enskilt eller i samarbete. Sockentingen kunde 
skriva direkt till regeringen eller göra framställningar i alla västerbottniska 
skattebetalares namn. Även läns- och tolvmän kunde tillsammans med all-
mogen till kronan insända suppliker, vilka förmodligen var resultat av all-
mogemöten som ej var landsting. Hur allmogens riksdagsrepresentanter 
utsågs står inte heller klart, men säkert är att landstinget finansierade deras 
resa och uppehälle vid riksdagen genom en allmän taxering. Riksdagsmän-
nen valdes alltid bland landstingsmännen eller ur tolvmännen från socknar-
na enligt en rotationsprincip.431 
 

Landstingets verksamhet 
I det följande ska undersökas hur landstinget fungerade och förändrades 
under 1600- och 1700-talen, med fokus på de landsting som hölls i norr-
landslänen. Det är av stort intresse att klarlägga hur centralmakten (repre-
                                                      
429 Landsting i Gävle 30/12 1651, Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1, HLA. 
430 ”…landshöfdingen bör efter sin instructions lydelse bivista ordinarie landstingen på lan-
det, icke såsom en domare, utan på konungens vegnar tillse, att alt med skick och ordning 
tillgår, tagandes konungens rätt och höghet, där som behöfves, i acht, fordra criminalsaker till 
doms och öfver dem så väl som civilsaker, där han implorerat varder, förrätta executionen.” 
Additamentet till regeringsformen 1660, §10, i Hildebrand 1891, s 51f. Landshövdingen 
skulle alltså se till att målen fördes till tinget och att domarna därefter exekverades. Se även 
landshövdingeinstruktionen 1635, §9, i Styffe 1852, s 195. Ordvalet ”landsting” i additamen-
tet måste ha varit en felskrivning, för i regeringsformen 1634 står det ingenting om landsting, 
som dessutom såsom varande ett provinsialmöte förbjöds i additamentet 1660. Laga ting och 
lagmansting var snarare sådana ting som landshövdingen kunde befallas närvara på. 
431 Olofsson 1965, s 161f; Olofsson 1974a, s 187ff. Se även Olofsson 1974a, s 119, s 185, om 
underlagmannens funktion vid landstingen och om landstingens ansvar för vägväsendet med 
mera. 
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senterad av landshövdingen) försökte ta sig in på och etablera kontroll över 
ett forum som tidigare varit ett organ för regionalt självbestämmande, hur 
överheten interagerade med de regionala/lokala aktörerna, och hur lands-
hövdingens roll såg ut och påverkade landstinget. 

Ett flertal aspekter av landstingen ska studeras: hur ofta de hölls; 
vilka typer av ärenden och hur många som behandlades vid landstinget; vilka 
initiativtagarna var; vilka ärenden som togs upp när landshövdingen (före 
1634 ståthållaren) var närvarande och presiderade vid landstinget jämfört 
med när han var frånvarande och fogden eller underlagmannen presiderade; 
eventuella geografiska skillnader samt hur förhandlingarna förändrades över 
tid. 

De laga tingen (häradstingen) övertog, som tidigare påpekats, med 
tiden flera av landstingens tidigare uppgifter. Därför kommer också en 
mindre undersökning av aktiviteterna vid några av de laga tingen i Norrland 
under 1600-talet att göras. Denna komparation syftar till att klarlägga likhe-
ter och skillnader mellan häradstinget och landstinget under 1600-talet. 

Undersökningen begränsas i tid mellan 1615 (från vilket år det 
finns någorlunda fullständiga landstingsprotokoll från Norrland bevarade432) 
och 1760, då det sista landstinget förekommer inom avhandlingens tidsrams 
bortre gräns. Startpunkten faller förvisso utanför avhandlingens generella 
tidsintervall, men jag anser det vara av stort värde att klarlägga vad som 
försiggick på landstinget innan den nya regionalförvaltningen implementera-
des. Därigenom kan en referenspunkt skapas till hur organet senare funge-
rade och utvecklades. Den geografiska avgränsningen sammanfaller med 
avhandlingens generella undersökningsområden, det vill säga de norrländska 
landskapen. 

Vad gäller källurvalet har jag strävat efter att lokalisera så många 
landstingsprotokoll som möjligt, och även om jag inte vill göra anspråk på 
att ha uppnått fullständighet i detta hänseende hyser jag en förhoppning om 
att ha studerat det stora flertalet av bevarade landstingsprotokoll från norr-
landslänen.433 De källor jag använt är landstingsprotokollen från Gävleborgs 
läns landskanslis arkiv vid landsarkivet i Härnösand434 och ur ”Strödda 

                                                      
432 Det finns klara belägg för att landsting hållits tidigare i de norrländska landskapen. Sådana 
sammankomster omnämns på många håll i bevarat material, men tyvärr finns inga fullständi-
ga protokoll. Exempelvis skrev fogden Axel Kristoffersson i Ångermanland till Axel Oxen-
stierna om hur han kallat till landsting i juli 1613 för att svara på anklagelser om att han skulle 
ha pålagt allmogen för stora gärder. Ingen ur allmogen ville emellertid stå för dessa anklagel-
ser, som istället sades ha gjorts av en viss Ericus Nicodemi, som lurat till sig allmogens bo-
märken. Denne Ericus Nicodemi sände 1615 en förklaringsskrift, men omständigheterna är 
ändå svåra att klarlägga. Se Landsting i Ångermanland 21/7 1613, Oxenstiernska samlingen, 
Handlingar om lagskipningen i Norrland (E 797), RA. 
433 Björn Asker definierar politiska provinsmöten som sammankomster som behandlat med-
givande, bevillning eller beslut från menighetens sida. Se Asker 2004, s 93. Denna definition 
stämmer väl in på landstinget. 
434 Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1 (protokoll 1641–53, 1677, 1689), AI:2 (protokoll 
1658–67) och AI:3 (protokoll 1723–60), HLA. 
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domböcker och rättegångshandlingar” vid riksarkivet,435 samt de landstings-
protokoll som utgivits i tryckt form för Ångermanland och Jämtland.436 Ur-
valet har sålunda i stor utsträckning styrts av det befintliga källäget. Under-
sökningen baseras på ett underlag bestående av protokoll från 168 landsting 
mellan åren 1615 och 1760, där totalt 2495 ärenden avhandlades. 

För den kronologiska komparationens skull har undersökningen 
uppdelats i fyra tidsintervall. Det första intervallet är tiden före 1634, då 
ståthållarna var centralmaktens främsta representant i landsorten (i den ut-
sträckning ståthållare var tillsatta i det aktuella området.) Den andra perio-
den är 1635–54, omfattande den nya regionalförvaltningens första tjugo år. 
Detta betraktar jag som länsstyrelsens första formativa period. Den tredje 
perioden är åren 1655–1700. Gränsdragningen motiveras av att 1654 marke-
rar övergångsår för förvaltningen på flera sätt. Gävle blev 1654 ensam resi-
densstad för den södra delen av Norrland (1645–54 var Härnösand resi-
densstad för Ångermanland, Medelpad och Jämtland). Västernorrlands län 
fick också en ny landshövding i gestalt av Johan Oxenstierna följande år, 
och inte minst abdikerade drottning Kristina vid denna tid. Den sista perio-
den omfattar de landsting som hölls 1701–60. Gränsdragningen har här för 
enkelhetens skull gjorts vid sekelskiftet då jag tyvärr inte lyckats finna några 
landstingsprotokoll från 1700-talets två första decennier. Sannolikt hölls 
mycket få eller inga landsting under perioden 1690–1720. Efter häradsre-
formen minskade behovet av landstinget som arena för interaktion mellan 
överheten och undersåtarna. Det yngre indelningsverket krävde inte heller 
på samma sätt som tidigare ett gemensamt organ för socknarna. Allmogen 
fick söka andra kanaler för inflytande, främst genom riksdagen.437 Utöver 
denna förändring av den administrativa strukturen är det även rimligt att 
anta att frånvaron av landsting under perioden 1690–1720 berodde på rikets 
mycket utsatta position, där krigsansträngningarna inte lämnade statsmakten 

                                                      
435 Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol. 10, RA (protokoll för Medelpad 1612–
67 och Västerbotten 1642–51). 
436 ”Ångermanlands landstingsakter 1628–1644” i Norrländska samlingar 2:4, utg. Johan Nord-
lander, Stockholm 1923, Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll III. Jämtlands landstingsprotokoll 
1621–43, Östersund 1939, och Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll 1647–1648. IV, utg. 
Kjell Hoffman, Uddevalla 1989. Nordlanders tryckta protokoll är transkriptioner av de ång-
ermanländska landstingsakter som finns i ”Strödda domböcker och rättegångshandlingar” 
vol. 10. Av arbetsekonomiska skäl har jag valt att använda Nordlanders tryckta protokoll. Vid 
en översiktlig jämförelse av Nordlanders transkriptioner kunde jag inte finna några större 
diskrepanser med originalkällan. Ett par av dessa protokoll återfinns även i original i materia-
let från Gävleborgs läns landskansli vid landsarkivet i Härnösand, och i dessa fall har jag valt 
att använda protokollen från landskansliet, vilka kan antas vara tillkomna närmare deras 
ursprung vid landstinget. Hoffmans transkriptioner är gjorda från original ur två volymer av 
Jämtlands domsagas häradsrätts arkiv vid landsarkivet i Östersund (se Hoffman 1989, s 7). 
437 Olofsson 1974a, s 194f. På 1720-talet skrev landshövding Jacob Grundel till Kungl. Maj:t i 
ett yttrande om Västerbottens södra kontrakts besvär (odaterat, R 5486, RA) att man skulle 
kunna sammankalla ett landsting för att samråda med socknarna i deras gemensamma angelä-
genheter. Detta skedde emellertid inte, och länets kontrakt sände sina egna representanter till 
riksdagen. Se Olofsson 1974b, s 254f. 
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något utrymme för tidsödande förhandlingar med allmogen. Centralmaktens 
krav var under denna period hårda, brådskande och inte förhandlingsbara. 
 
Kategoriseringar 
Initiativtagarna och ärendena vid landstingen har kategoriserats på följande 
sätt: 
 
Centralmakten: primärt landshövdingen och ståthållaren. Även befallnings-
män, underlagmän och häradshövdingar, arrendatorer, landskamrerare och 
landsskrivare. Befallningsmän och underlagmän var förvisso underställda 
landshövdingen/ståthållaren och på så sätt inte några direkta representanter 
för centralmakten, utom då de själva presiderade vid landstinget. Som tidiga-
re påpekats kommer också de landsting som saknade närvaro av landshöv-
ding eller ståthållare att jämföras med dem där en sådan presiderade, för att 
undersöka om befallningsmän och underlagmän möjligen var ”svagare” 
representanter för centralmakten än landshövdingen eller ståthållaren. Om 
några tydliga skillnader kan utläsas skulle det kunna förklaras med att de 
förra kan antas ha haft en starkare anknytning till lokalsamhället, eller med 
att de lägre ämbetsmännen hade mer begränsade kompetensområden än 
länsherrarna. 
 
Centralmaktens ärenden: 

1. Resursuttag (skatter, gärder, utverkande av ersättningar till ämbets-
män). 

2. Militärärenden (krigsärenden, utskrivningar, förflyttning av trupper 
och liknande; även rotering, frågor kring indelningsverk och liknan-
de). 

3. Publicerande av riksdagsbeslut, plakat, allmänna förordningar och 
fullmakter. 

4. Rättsväsendet (brottmål, domar, rättskipningens funktioner). 
5. Tullväsendet (byggande av tullstugor, tullstaket, tullkvarnar, krono-

bodar och så vidare samt förfarande vid förtullning av varor). 
6. Resolutioner på allmogens (riksdags-)besvär. 
7. Kommunikation och infrastruktur (vägar, broar, postgång, gästgive-

rier, förpassande av resande). 
8. Allmänna förvaltningsärenden (instansers kompetenser, förvalt-

ningens allmänna funktioner, även förhållanden med förvaltningen i 
den dagliga praktiken). 

9. Näringarna (ägande, produktion och reproduktion, landsköp). 
(Landsköpet tangerar punkten om tullarna.) 

10. Ideologisk kontroll och utbildningsväsende (kyrka och skola). 
 
Lokalförvaltningen: länsmän, prostar och kyrkoherdar, tullnärer, profosser, 
borgmästare och övriga lägre tjänstemän. Kyrkoherdar klassificeras här som 
en del av lokalförvaltningen, trots att de i andra undersökningar i avhand-
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lingen placerats inom kategorin ”kyrkan”. Anledningen till att kategorin 
”kyrkan” inte används i detta kapitel är att de enda representanter för den 
kyrkliga organisationen som uppträder på landstingen är just kyrkoherdar, 
prostar och andra lokala kyrkliga ämbetsmän. Enligt Martin Melkersson kan 
prästerskapet ses just som en del av lokalförvaltningen, med en viktig roll i 
det administrativa system som skapades under stormaktstiden.438 Poängteras 
bör också att tjänstemannaänkor placeras i denna kategori i de fall de sköter 
sin avlidne makes tjänst. 
 
Lokalförvaltningens ärenden: 

1. Anhållanden om ersättning för utfört arbete, skjuts och gästning, 
kostnader för utrustning etc. 

2. Tullväsendet, även uppbördsväsende och erläggande av andra utla-
gor. 

3. Allmänna förvaltningsärenden. 
4. (Personliga) tvister mellan tjänstemän och andra. 
5. Kommunikation och infrastruktur. 
6. Ideologisk kontroll och utbildningsväsende (kyrka och skola). 
7. Näringarna. 

 
Lokalsamhället: allmogen i socknarna, landsens tjugofyra (landsnämnden), 
privatpersoner.439 
 
Lokalsamhällets ärenden: 

1. Begäran om ersättningar som beviljas av landsnämnden (för skjuts 
och gästning, utfört arbete och så vidare). 

2. Tvister mellan kollektiv (socknar, byar och liknande; angående sy-
ner, jämkningar, överenskommelser om roterings- och andra bör-

                                                      
438 Melkersson 1997, s 42f. Han hänvisar till Jan Lindegren, ”Den svenska militärstaten 1560–
1720” i Magtstaten i Norden i 1600-tallet og dens sociale konsekvenser. Rapporter til den XIX nordiske 
historikerkongres, Odense 1984, s 123ff, och Sven A. Nilsson, ”Krig och folkbokföring under 
svenskt 1600-tal” i Scandia 1982. Borgmästarna är ett gränsfall, då deras roll i städerna på flera 
sätt liknade den som fogdarna spelade på landsbygden. Borgmästarna agerade dock sällan på 
landstingen, så detta påverkar inte resultaten i någon större utsträckning. 
439 Begreppet ”lokalsamhälle”, har problematiserats och studerats i Örjan Simonson, Den 
lokala scenen. Torstuna härad som lokalsamhälle under 1600-talet, Uppsala 1999. Simonson under-
söker den lokala gemenskapen utifrån externa och interna kriterier, med tre centrala begrepp: 
lokalt kontaktfält (social interaktion mellan personer som befinner sig nära varandra geogra-
fiskt), rättsgemenskap (det kollektiv som berörs av verksamheten hos en viss rättslig institu-
tion) och territoriell tingskrets (det formella området för rättsinstansens jurisdiktion). Resulta-
ten i undersökningen antyder en situation med överlappande och på sina håll avtunnade 
lokala kontaktfält inom häradet. Vad gäller den sociala interaktionen var socknarna en bättre 
nivå att göra gränsdragningen på. Häradet var ett för stort område för att kunna hållas sam-
man som en social miljö. Detta ledde till att det var svårt att driva gemensamma frågor och 
intressen inom häradet, vilket i sin tur också var en del av förklaringen till varför lokalsamhäl-
let inte kunde fungera som en likvärdig politisk aktör gentemot staten. Se Simonson 1999, s 
233f, s 240f. 
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dor). 
3. Tvister mellan individer (hemmanstvister och arvstvister med 

mera). 
4. Kommunikation och infrastruktur. 
5. Besvär och suppliker riktade till centralmakten (böner om lindring 

eller förskoning från pålagor, friår, torpställen, förmåner). Det bör 
observeras att det endast är besvär och suppliker som får helt eller 
delvis bifall som noteras i protokollen. De suppliker som fick avslag 
noterades inte, eftersom de inte föranledde någon resolution som 
förändrade sedan tidigare gällande förordningar. 

6. Utnämningar av riksdagsmän och andra representanter för allmo-
gen. 

7. Allmänna förvaltningsärenden (instansordning, efterlevnad av be-
slut). 

8. Kyrka och skola (det är inte lämpligt att klassificera dessa ärenden 
som ”ideologisk kontroll” ur allmogens perspektiv). 

 
Utgångspunkter för kategoriseringen 
Denna kategorisering har huvudsakligen gjorts med en induktiv metod, 
vilket innebär att jag har försökt att finna gemensamma drag hos de ärenden 
som dryftades på landstingen, och därefter sammanfört dem i kategorier. 
Samtidigt finns det också ett deduktivt inslag i kategoriseringen, framför allt 
vad gäller de ärenden som initierades av centralmaktens representanter. 
Björn Asker har delat in länsstyrelsens aktiviteter i ett antal kategorier utifrån 
den indelning som gjorts i landshövdingeinstruktionen 1635. De är religio-
nen, rättsväsendet, krigsmakten till lands, krigsmakten till sjöss, landsreger-
ingen (det vill säga civiladministrationen och upprätthållandet av ordningen) 
samt finansförvaltningen.440 Enligt Asker är det tydligt att länsstyrelserna 
under perioden 1635–1735 fick allt fler löpande åligganden. Det gällde såväl 
rättsärenden som landsregeringen. I krigstid blev militärärendena också en 
stor arbetsbörda för länsstyrelserna, och även finansförvaltningen utsattes 
för större påfrestningar.441 

I enlighet med detta, samt utifrån hur Martin Melkersson klassifi-
cerat de lagar och författningar som stiftades i Sverige 1604–1858, kan vissa 
huvudsakliga intresseområden definieras för centralmaktens maktambitio-
ner. Melkersson identifierar fyra grundläggande områden där den statliga 
verksamheten var ”förhållandevis oomtvistad”: skatter och avgifter, militär 
organisation och krigföring, rättsväsende samt politik och institutioner. Des-
sa delar är institutionellt integrerade i statsapparaten och staten kan inte 
avhända sig kontrollen över dem, även om institutionernas former ibland 
kan ifrågasättas.442 Huvudkategorierna sammanfaller i stort med mina fyra 

                                                      
440 Asker 2004, s 43f. 
441 Asker 2004, s 59f. 
442 Melkersson 1997, s 39f. Michael Mann menar att staten är nödvändig, eftersom den inom 
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första kategorier av centralmaktens initiativ på landstinget, med undantag av 
att jag valt att dela upp kategorin ”politik och institutioner” i två kategorier – 
publicerandet av beslut, plakat och liknande samt allmänna förvaltnings-
ärenden – för att försöka synliggöra hur praktiska förvaltningsärenden dryf-
tades på landstinget, och om detta kan säga något om hur centralmakten 
implementerade sina idéer och föresatser om förvaltningen i praktiken. Mel-
kerssons övriga kategorier, där centralmaktens ställning kan antas ha varit 
mer omstridd, är produktion och ägande, cirkulation och kreditväsende, 
kommunikation och infrastruktur, reproduktion samt ideologisk kontroll.443 
Som synes har jag valt att sammanfatta produktion och ägande, cirkulation 
och kreditväsende och reproduktion under rubriken ”näringarna”, i synner-
het som alla dessa områden i samtiden sågs som intimt förknippade med 
varandra på grund av det rådande merkantilistiska ekonomiska tänkandet. 
Ärenden om tjänstefolk, fattigvård och sjukvård gällde främst omvårdnad 
om arbetskraften som genom sitt arbete skulle hjälpa till att berika riket som 
helhet. 

Trots att tullväsendet uteslutande handlar om resursuttag, har jag 
valt att göra tullarna till en egen kategori då de var en grundbult i det mer-
kantilistiska tänkandet. Syftet med tullväsendet var naturligtvis att staten 
genom att kontrollera flödena av varor och kapital skulle kunna utvinna 
resurser från näringsidkarna i riket. Samtidigt syftade det också till att främja 
städerna och stadsnäringarna. Tullväsendet kan därför sägas härröra till både 
”näringarna” och ”resursuttag”, och har därför fått bilda en egen kategori. 
Även i samtiden var frågan om tullärendenas natur omstridd. Under 1670-
talet fanns en tydlig konflikt mellan kammaren och kommerskollegium vad 
gällde framför allt kontrollen över den stora sjötullen (tullen på utrikeshan-
del till sjöss). Alla tullmedel skulle redovisas i kammaren, medan det var 
kommerskollegium som skulle utreda och föredraga alla frågor om tullen 
samt verkställa alla kungliga påbud om tullväsendet. Kammaren vann denna 
strid, då kammar- och amiralitetsrådet Göran Gyllenstierna (bror till Johan 
Gyllenstierna) 1677 utverkade ett beslut som fråntog kommerskollegium allt 
ansvar för stora sjötullen.444 Dessa oenigheter var kanske främst en del i 
maktstriderna i kretsarna omkring Karl XI, men de bevisar också att det inte 
var självklart till vems kompetensområde tullärendena skulle höra. 

                                                                                                                        
ett territoriellt centraliserat område utövar vissa grundläggande funktioner som andra aktörer 
inte kan göra (och eftersom ett samhälle med en statsmakt har mycket större överlevnadspo-
tential än statslösa samhällen): att upprätthålla inre ordning, att kontrollera den militära mak-
ten, att upprätthålla kommunikation och infrastruktur samt att genomföra vissa ekonomiska 
omdistributioner. Vad gäller ekonomisk och ideologisk makt kan andra maktgrupper också 
finnas i samhället, men det är ändå staten som utövar den auktoritära makten. Se Michael 
Mann, ”The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results” i States in 
History, ed. John Hall, Oxford 1986, s 119ff (citerad som Mann 1986b). 
443 Melkersson 1997, s 40f. 
444 Rystad 2003, s 129f. Kommerskollegium hade instiftats 1651 men uppgick i kammarkolle-
gium under det karolinska enväldet. Det blev en självständig organisation igen 1711. Se Asker 
2004, s 274, s 289. 
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Vad gäller kategoriseringen av ärenden initierade av lokalsamhället 
och lokalförvaltningen är den i mycket stor utsträckning gjord på induktiv 
basis. Ärendena har identifierats och samlats i kategorier utifrån deras gene-
rella karaktär. I vissa fall har kategoriseringen av ett givet ärende inte alltid 
varit självklar. Den eventuella felmarginal sådana gränsfall kan orsaka elimi-
neras förhoppningsvis av att den totala ärendemängden är stor. 
 
För- och nackdelar med en kvantitativ metod 
Melkersson poängterar en strukturell svaghet hos det slags kvantitativ un-
dersökning han har gjort, som också i något mindre utsträckning är aktuell 
även för denna undersökning. Problemet är att en ökning eller minskning av 
antalet författningar inte förbehållslöst kan tas till intäkt för att statens in-
tresse för ett specifikt område ökar eller minskar; ett ökande antal författ-
ningar kan betyda att en avreglering pågår inom området. Därför är det 
viktigt att komplettera den kvantitativa analysen genom att sätta den i sam-
band med det befintliga forskningsläget om de statliga verksamheternas 
kvalitativa natur.445 

Denna problematik gäller även i viss grad ärendena på landstinget, 
och då främst de ärenden som initieras av centralmaktens företrädare. En 
ökad aktivitet inom ett givet intresseområde skulle kunna indikera en avreg-
lering av området istället för ökade kontrollambitioner. Risken för felaktiga 
slutsatser av denna orsak kan dock minimeras dels genom den metod som 
Melkersson hänvisar till (att jämföra resultaten med tidigare kvalitativa stu-
dier), dels genom det konkreta intryck som ärendena i sig ger. Protokollen 
anger i klartext vad de olika ärendena innehåller, och ärendenas karaktär blir 
därigenom relativt lättidentifierad. Risken för att metoden ska slå fel när det 
gäller allmogens initiativ är mycket mindre, eftersom allmogen som aktör 
inte hade någon fullmakt att avreglera de områden som låg under landsting-
ets befogenheter. 

Ett mer svårlöst metodologiskt problem är att en rent kvantitativ 
studie inte gör skillnad på mer eller mindre viktiga ärenden. En ny grundlag 
eller en förändring av näringsstrukturerna ges lika stor vikt i sammanräk-
ningen som ett ärende om tillsättande av en ny länsman eller nya måttunnor 
till en norrlandsstad. För att korrigera denna potentiella skevhet är det åter-
igen av största vikt att korrelera den kvantitativa studien till vad som i prak-
tiken försiggick hos centralmakten, lokalförvaltningen och allmogen. Men 
jag vill, i likhet med Melkersson, hävda att det måste vara rimligt att anta att 
en ökning av aktiviteten inom en kategori tyder på att de styrandes (eller de 
andra aktörernas) intresse för att åtgärda förhållandena inom kategorin ökar. 

Jürgen Schlumbohm menar att det hos den tidigmoderna staten 
fanns en betydande diskrepans mellan lagstiftningsnormerna och den rättsli-
ga verkligheten. Överheten stiftade många lagar som inte kunde implemen-
teras, och frågan blir därför varför staten, med sina knappa personella resur-
                                                      
445 Melkersson 1997, s 41. 
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ser, lade möda på att stifta lagar som hade begränsad genomförbarhet. 
Schlumbohms svar är att staten gjorde detta för att framstå som en god 
överhet, som proklamerade den rätta ordningen genom påbud och för-
bud.446 Lagstiftningen var alltså ävenledes en symbolhandling och ett led i 
överhetens maktlegitimeringssträvan. Om Schlumbohms resonemang är 
korrekt kan alltså ett ökat antal av stiftade lagar och författningar i lika hög 
grad bero på ett av staten uppfattat maktlegitimeringsbehov som ett ökat 
intresse för, eller avreglering av, ett speciellt område. Att ett ökat antal ären-
den inom någon viss kategori på landstingen skulle vara tecken på att cen-
tralmakten ville legitimera sin maktställning är inte sannolikt, eftersom det 
där var frågan om konkreta ärenden och inte några svepande symbolhand-
lingar. Däremot skulle ett ökat antal sammankallanden av landsting kunna 
tolkas som maktlegitimerande symbolhandlingar från centralmaktens sida, 
eftersom landstinget var den kanske främsta arenan för interaktion och dia-
log mellan centralmakten och lokalsamhället i norrlandslänen. Därigenom 
kunde landstinget också fungera som en ventil för missnöje och krav från 
allmogen. 

De olika aktörernas initiativ ger uttryck för vilka sorters ärenden 
man hoppades kunna genomdriva på denna arena, och speglar därigenom 
aktörernas uppfattning om arenans allmänna maktställning. Ett problem 
med ärendena på landstingen vad gäller exempelvis Västergötland på 1540-
talet är svårigheten att avgöra varifrån de ”underifrån” kommande målen 
relaterats. Vanligast var nog underställning från häradsrätt, och endast i 
några fall från underrätt eller stämning.447 På de norrländska landstingen 
anfördes, förutom tvisterna mellan individer eller kollektiv, allmogens ären-
den av landsens 24 tillsammans eller av de enskilda byarnas och socknarnas 
representanter. 

Marie Lennersand aktualiserar också problematiken kring vem 
som egentligen beslutade på tingen, vem som kunde ta initiativ och hur 
beslutsprocessen såg ut bakom den konsensus som framträder i protokollen. 
Maktförhållandena i lokalsamhället påverkade både tingen och andra lokala 
institutioner.448 Modellen för beslutsfattande vid landstinget gör att proto-
kollen uppvisar konsensus i allt beslutsfattande. Eventuella motsättningar 
och konflikter, som säkerligen måste ha förekommit, är svåra att skönja. På 
landstingen i Västernorrland under 1660-talet ställdes denna problematik på 
sin spets, som kommer att framgå nedan. 

Peter Lindström har utförligt diskuterat konsensusproblematiken i 
samband med prästvalen i Hälsingland under 1600- och 1700-talen. Han 
menar att de ledande inom församlingarna hade relativt fria händer att ut-
forma församlingens sak gentemot överheten, så länge den inte uppenbart 
                                                      
446 Jürgen Schlumbohm, ”Gesetze, die nicht durchgesetzt werden – ein Strukturmerkmal des 
frühneuzeitlichen Staates?“ i Geschichte und Gesellschaft 23 (1997), s 659f. 
447 Bror Karlsson: ”Regementsformen för Västergötland 1540” i Rättshistoriska studier, andra 
bandet, Stockholm 1957, s 130. 
448 Lennersand 1994, s 91, s 118f. 
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gick stick i stäv med den allmänna viljan. Sockensigillet hade också en myck-
et viktig symbolisk betydelse som en ”garantistämpel” för att en supplik eller 
skrivelse verkligen var godkänd av alla församlingsbor. Det kunde också 
uppstå problem när sigillet användes otillbörligt.449 Även i samtiden fanns en 
medvetenhet om denna problematik. Vid landstinget i Hudiksvall 31 okto-
ber 1653 proponerade landshövding Erik Sparre om hur det skulle förfaras 
med sockensigneter, och det beslutades att signeten endast fick utlämnas i 
tolvmännens närvaro och att två goda män skulle ha varsin nyckel för att 
låsa in den. Landshövdingen förmanade dem också att vara noga med vem 
de gav detta bevis, ”serdeles på husarma eller elliest”.450 1655 mottog också 
landshövding Johan Oxenstierna klagomål från hovrätten om att underlag-
mannen Peder Classon Broman glömt att sätta landsens sigill under sina 
rannsakningar och domböcker. Broman försäkrade att detta endast förbi-
setts av misstag, men han tvingades ändå genast korrigera saken.451 Signe-
ten/sigillet var en viktig symbol inom den lokala politiska kulturen, och det 
fanns en medvetenhet om att den riskerade att missbrukas. Det låg både i 
överhetens och allmogens intresse att sådant missbruk inte förekom. 
 

Landstingen i praktiken 
Vid de 168 landsting som denna undersökning baserar sig på har totalt 2495 
ärenden identifierats. Vid dessa var landshövdingen/ståthållaren närvarande 
vid 135, och vid 33 landsting presiderade befallningsmannen, underlagman-
nen eller arrendatorerna antingen tillsammans eller var för sig.452 

Åren 1615–34 hölls i norrlandslänen nitton landsting (i genom-
snitt ett landsting per år). Under den andra perioden, 1635–54, hölls 75 
landsting, alltså ett genomsnitt på närmare fyra landsting per år. Mellan 1655 
och 1689 hölls 50 landsting, i snitt 1,4 landsting per år. Mellan 1723 och 
1760 hölls 24 landsting, i snitt 0,6 landsting per år. Som synes hölls inga 
landsting mellan 1689 och 1723. I varje fall har inte några protokoll från 
sådana sammankomster återfunnits. En förklaring till frånvaron av landsting 
under dessa cirka trettio år var sannolikt 1670 års häradsreform. Förbudet 
mot sammankallande av provinsialmöten i additamentet till regeringsformen 
1660 hade inte haft någon större genomslagskraft, snarare var aktiviteten på 
landstinget under 1660-talet minst lika stor som under tidigare decennier, 
medan det på 1670- och 1680-talet endast hölls enstaka landsting. Att sedan 
institutionen helt föll ur bruk under perioden 1690–1720 kan förklaras med 
det kungliga enväldets kontrollsträvanden, med vilka en administrativ ano-
mali som landstinget inte var förenlig, samt rikets situation under Karl XII:s 

                                                      
449 Peter Lindström, Prästval och politisk kultur 1650–1800, Umeå 2003, s 113ff, 140ff. 
450 Landsting i Hudiksvall 31/10 1653, Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1, HLA. 
451 Johan Nordlander, ”Om underlagmannen Peder Classon Broman och ur hans domböck-
er” i Fornvårdaren 1, 1923–24, s 52. 
452 Se tabell 4:2:1. 
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krig, där centralmakten inte var benägen att ödsla tid på förhandlingar med 
undersåtarna.453 

Det är tydligt att landstinget var som mest livskraftigt under peri-
oden 1635–54, alltså den period då den nya regionalförvaltningen höll på att 
etableras. Antalet avhandlade ärenden per landsting var också störst under 
denna period (i snitt 17 ärenden per landsting). Man hade kunnat förvänta 
sig att landstingen skulle ha varit vanligare under den tidigare perioden, ef-
tersom de var en gammal arena för regionalt självstyre. Istället är det uppen-
bart att centralmakten använde landstingen för att etablera kontakt och dia-
log mellan landshövdingen och allmogen under länsstyrelsens första decen-
nier. 

För centralmakten, representerad av landshövdingen, öppnade 
hållandet av landsting flera möjligheter. Dels kunde landshövdingen inhämta 
information om landskapens tillstånd och specifika förhållanden, vidare var 
det ett forum där landshövdingen kunde framföra centralmaktens påbud 
och krav på undersåtarna, och inte minst kunde det användas som ett makt-
legitimerande verktyg där landshövdingen tog sig tid att lyssna på socknar-
nas representanter och allmogen kunde vädra klagomål och suppliker inför 
centralmaktens presumtivt välvilligt inställda representanter. Dessutom var 
det ett sätt för det nyligen införda landshövdingeämbetet att etablera sig i 
undersåtarnas politiska medvetande. I enlighet med Schlumbohms resone-
mang kan det intensiva hållandet av landsting tolkas som en maktlegitime-
ringsstrategi från överhetens sida genom att landshövdingen visade sig ly-
hörd för undersåtarnas behov och anhållningar. 

När regionalförvaltningen sedan etablerat sig kunde landshöv-
dingen sammankalla landstinget mindre ofta, då den grundläggande infor-
mationen för att få förvaltningen att fungera hade inhämtats. Landshöv-
dingen ansåg sig kanske inte heller längre behöva konsultera allmogen i allt 
när förvaltningen etablerade allt starkare kontroll över lokalsamhällena – 
vare sig allmogens samtycke tidigare behövdes för att förvaltningen verkli-
gen skulle fungera, eller om det främst handlade om en maktlegitimerings-
strategi under landshövdingeämbetets etableringsfas. 
 

                                                      
453 Sven Ingemar Olofsson poängterar också att landstingets verksamhet utslocknade efter 
1680. Han anför häradsreformen (som gjorde landstinget onödigt som rättsinstans) som en 
orsak till detta, vid sidan av införandet av det ”yngre” indelningsverket, där rotarna istället för 
socknarna blev huvudmän för verksamheten. Dessutom försvagades allmogens inflytande på 
politiken generellt efter 1693 års riksdag, efter vilken det knappt hölls någon riksdag på över 
25 år, samt genom det stora nordiska krigets två decennier då den militära verksamheten var 
statsmaktens främsta verksamhet. Olofsson anser också (utifrån ett västerbottniskt perspek-
tiv) att landstinget under 1700-talet inte åter kom i bruk på grund av att riksdagen då blivit 
centrum för rikets makt och ständerna inte ville släppa ifrån sig någon makt till regionala 
organ. Allmogen fick försöka göra sin röst hörd i riksdagen, även om det var svårt för väster-
bottningarna som bodde i ett så perifert landskap. Olofsson 1974a, s 194f. Västerbotten är 
det enda norrländska landskap från vilket jag inte lyckats finna något landstingsprotokoll från 
1700-talet, så Olofssons resonemang gäller inte i lika hög utsträckning för övriga Norrland. 
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Ett exempel: landstinget i Sundsvall 16 maj 1642 
Landstinget i Sundsvall 16 maj 1642 leddes av landshövding Ivar Nilsson 
Natt och Dag. Närvarande var också befallningsmannen Daniel Bertilsson 
och underlagmannen Peder Månsson, samt landsens 24 edsvurna represen-
tanter. Mötet inleddes med att Kungl. Maj:ts mandat om tiggeri upplästes. 
Därefter publicerades plakatet om myntet och skuldfordran. Landshövding-
en förbjöd sedan allmogen att bedriva olaga landsköp, som tagit överhanden 
över den lagliga handeln. Allmogen påbjöds att föra sin gårdsavel till när-
maste stad och föryttra den där, så att varorna kom in i städerna och borger-
skapet slapp resa ut på landet och bedriva landsköp. Dessutom förkunnades 
det att alla jämtar var förbjudna att idka landsköp, och att de istället skulle 
resa in till städerna och där föryttra sitt gods till borgerskapet. Sedan förma-
nades allmogen att vidmakthålla vägarna för att slippa böta för detta. En 
tvist om ett laxfiske mellan två byar resolverades, varefter alla kronotjänare 
förmanades att flytta in i städerna. Sedan beslutades det att tullstaketen, 
kronoboden och tullstugan skulle renoveras och nyuppföras. En tvist mellan 
Peder Månsson i Skäggesta och Zacharias Persson i Holmö samt flera arvin-
gar avgjordes med att Zacharias skulle få lösa så många mål jord som han 
var arvboren till utöver de sex mål han redan ägde, och om Peders lott skul-
le det rannsakas på nästa laga ting. Därefter dömdes sexmännen i Torp till 
tre marks böter var för svarlösa454, och jordtvisten mellan Anders Svensson i 
Bjästa och Erik Olsson på Arnön i Fåglum resolverades med att Anders 
skulle lösa ut Erik från den jord han ägde. En tvist mellan Bergkarlarna och 
Indalsborna om stakegårdar avgjordes med att befallningsmannen och un-
derlagmannen skulle utse en plats där de förstnämnda kunde sätta upp en ny 
stakegård455 som ej var till men för Indalsborna. Vidare avhandlades en 
skuldtvist mellan Olof Eriksson i Tunabyn och Anders Eriksson från sam-
ma ställe, och det beslutades att Anders skulle ge Olof 100 daler koppar-
mynt för det han varit skyldig. En tvist mellan Påvel Svensson i Usland i 
Städe socken och Jöns Ingemarsson i Knivsta avsades med att Jöns skulle ge 
Påvel tillbaka en tredjedel av det hans fader sålt. Landsgevaldigern Daniel 
Svensson tvistade med borgaren Esbjörn Joensson om en byggning mellan 
Daniels gård och ån, och det avdömdes att Daniel skulle lösa Esbjörn från 
byggningen med 160 daler kopparmynt och behålla båda gårdarna, och att 
Esbjörn skulle flytta därifrån. Sedan ålade landshövdingen befallningsman-
nen att avvisa Joen Eriksson i Änga från socknen och landskapet, då hela 
socknen besvärade sig över att han inte kunde avstå från småtjuveri. Slutli-
gen förmanade landshövdingen allmogen att strax efter pingsthelgen upprät-
ta tullstugan och staketen, som tidigare anförts.456 
 

                                                      
454 Det vill säga vägran att infinna sig inför rätten för att svara. 
455 En stakegård var en konstruktion som fungerade som en fast laxfiskeplats i en älv. 
456 Landsting i Sundsvall 16/5 1642, Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1, HLA.  
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Landshövdingen/ståthållaren närvarande 
Vid de 135 landsting där landshövdingen/ståthållaren var närvarande av-
handlades totalt 2182 ärenden. Av dessa initierades ca 57 % av centralmak-
ten, ca 6 % av lokalförvaltningen och ca 37 % av allmogens representan-
ter.457 

Den i särklass största kategorin var centralmaktens initiativ om 
”näringarna” (19 %). De två näst största kategorierna initierades intressant 
nog av allmogen, ”besvär och suppliker” och ”tvister mellan individer” (13 
% respektive 12 %). Nästan lika vanliga var centralmaktens ärenden om 
”resursuttag” (11 %). Därefter följde i fallande ordning centralmaktens 
”kommunikation och infrastruktur” (8 %), allmogens ”tvister mellan kollek-
tiv” (8 %), och centralmaktens ”rättsväsendet” (5 %). Övriga kategorier var 
mer ovanliga. 

Undersökningens första intervall, före 1635, uppvisade en lägre 
grad av ärenden initierade av centralmakten än för undersökningsperioden 
som helhet. Allmogens ärenden var märkbart fler. Klart störst var allmogens 
kategori ”tvister mellan individer”. Tvister mellan kollektiv var också ganska 
vanliga. Övriga stora kategorier tillhörde centralmakten: rättsväsendet, re-
sursuttag, allmänna förvaltningsärenden samt näringarna. 

Perioden 1635–54 karakteriserades av siffror mycket nära genom-
snittet för hela undersökningsperioden. De största kategorierna under denna 
period var centralmaktens ”näringarna” och ”resursuttag” samt allmogens 
”besvär och suppliker”; samtligas andel ökade märkbart jämfört med perio-
den innan. Även om det skedde en tydlig ökning av besvär och suppliker 
under perioden var allmogens totala andel av ärendena lägre än jämfört med 
föregående period, något som främst beror på en minskad andel ”tvister 
mellan individer”. Utvecklingen under perioden pekar på att landstinget i 
större utsträckning började användas som en kanal för interaktion mellan 
centralmakt och allmoge, medan tvisterna mellan individer proportionellt 
sett minskade. Kommunikationen fick en mer vertikal karaktär. 

Under perioden 1655–1700 sjönk centralmaktens ärenden till en 
nivå klart under genomsnittet för hela undersökningsperioden. Detta av-
speglades i en lika tydlig ökning i allmogens ärenden. Detta var den enda 
period då allmogens ärenden dominerade vid landsting bevistade av lands-
hövdingen/ståthållaren. Lokalförvaltningens ärenden låg på en ganska ge-
nomsnittlig nivå. Signifikativt är att de tre största kategorierna alla tillhörde 
allmogen: ”tvister mellan individer”, ”besvär och suppliker” samt ”tvister 
mellan kollektiv”. Medelpad och Västerbotten var de två landskap som upp-
visade den allra tydligaste övervikten av ärenden för allmogen under denna 
period. Under den intensiva perioden 1635–54 hade centralmakten kanske 
inhämtat större delar av den information den behövde från allmogen och 
även utfärdat de flesta påbud som skulle förmedlas till undersåtarna, och 
därför gavs det under 1600-talets senare hälft större utrymme för allmogen 
                                                      
457 Se tabell 4:2:1. 
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att ventilera sina ärenden vid landstinget. 
Under 1700-talet tog centralmakten ett mycket starkt grepp om 

förhandlingarna vid landstingen. En absolut majoritet av ärendena initiera-
des uppifrån. Allmogens och lokalförvaltningens ärenden var mycket få.458 
Centralmaktens näringsärenden dominerade starkt. De vanligaste kategori-
erna var sedan centralmaktens ”resursuttag” och ”kommunikation och inf-
rastruktur” samt allmogens ”besvär och suppliker”. 
 
Landshövdingen/ståthållaren frånvarande 
Vid de 33 landsting där landshövdingen/ståthållaren var frånvarande av-
handlades totalt 313 ärenden. Av dessa initierades ca 45 % av centralmakten, 
ca 8 % av lokalförvaltningen och ca 47 % av allmogens representanter.459 

Här står två kategorier i särklass. Störst var allmogens ”begäran 
om ersättningar” med ca 25 % (78 ärenden av 313; jämför detta med totalt 
endast 57 ärenden av 2182 vid landsting med landshövdingen/ståthållaren 
närvarande). Nästan lika stor var centralmaktens kategori ”resursuttag” med 
ca 22 %. Över tioprocentsstrecket nådde också allmogens ”besvär och sup-
pliker” med ca 14 %. Centralmaktens ”militärärenden” och ”publicerande av 
riksdagsbeslut, plakat och förordningar” omfattade vardera ca 5 %. 

Under den första perioden, före 1634, initierade centralmaktens 
representanter något mindre andel ärenden än genomsnittet för hela under-
sökningsperioden. Lokalförvaltningens ärenden var något vanligare än ge-
nomsnittet. Närmare hälften av ärendena kom från allmogen. Allmogens 
ansträngningar under denna period koncentrerades på ”besvär och suppli-
ker” och ”begäran om ersättningar”. Centralmaktens största kategori var 
”resursuttag”. Att centralmakten prioriterade uppbördsärendena kan ha 
berott på att det var befallningsmannen, som hade ansvar för uppbörden, 
som oftast presiderade. Det vore inte alltför kontroversiellt att anta att be-
fallningsmannen koncentrerade sina insatser till dessa ärenden, även om han 
också hade uppgifter inom andra delar av förvaltningen. 

Under följande period steg centralmaktens andel av ärendena, 
medan lokalförvaltningens andel minskade. ”Resursuttag” var fortsatt cen-
tralmaktens största kategori. Bland allmogens ärenden dominerade ”begäran 
om ersättningar”, och även ”besvär och suppliker” förekom ofta. Antalet 
”tvister mellan individer” var litet. Vid de landsting där landshövdingen 
presiderade var individuella tvister mycket vanligare. 

Under perioden 1655–1700 hölls endast ett landsting där lands-
hövdingen var frånvarande, och där avhandlades endast två ärenden. Det 

                                                      
458 Här finns dock en källkritisk felmarginal till men för allmogens ärenden. Vid ett antal 
landsting står det i protokollen endast att ”allmogens ansökningar togs emot och resolvera-
des” eller liknande, utan att de enskilda ärendena specificeras i landstingsprotokollet. Under 
tidigare perioder nedtecknades generellt varje enskilt ärende som gavs helt eller delvis bifall i 
protokollet. Denna diskrepans i protokollföringen har sannolikt medfört en viss underrepre-
sentation av allmogens ärenden i summeringen av ärendena för 1700-talets landsting. 
459 Se tabell 4:2:1. 
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går inte att utifrån detta enda protokoll dra några generella slutsatser. Under 
den sista perioden hölls inga landsting alls utan landshövdingens närvaro 
(även om det i ett par fall var vice landshövdingen som presiderade). 

Landstingsförhandlingarna i de norrländska landskapen uppvisade 
vissa geografiska särdrag, som diskuteras i det följande. 
 

Gästrikland 
I Gästrikland hölls totalt 20 landsting mellan åren 1643 och 1750, alla med 
landshövdingen närvarande. Totalt 258 ärenden avhandlades.460 

Totalt sett uppvisar Gästrikland en relativt genomsnittlig ärende-
fördelning. Ett undantag är att lokalförvaltningens ärenden omfattade en 
något större andel i Gästrikland, inte minst under undersökningens senare 
tidsintervall. 

Frågan kan ställas om de lokala ämbetsmännen i Gästrikland hade 
en starkare ställning än i övriga Norrland, men utifrån föreliggande under-
sökning kan den inte besvaras entydigt. Förutom ett antal prostar och kyr-
koherdar, som ofta stod för lokalförvaltningens ärenden, var det flera andra 
slags tjänstemän som anförde ärenden: länsmän, borgmästare, skogvaktare 
med flera. Faktum är ändå att Gästrikland var ett geografiskt sett relativt litet 
landskap, och avståndet till residensstaden Gävle var mycket mindre än i 
andra delar av de vidsträckta norrlandslänen. Detta kan ha inneburit att 
förvaltningen i detta mer centralt belägna landskap var mer väletablerad, och 
att de individuella ämbets- och tjänstemännens ställning i förhållande till 
allmogen också var något starkare. Det faktum att landshövdingen var när-
varande vid alla landsting i Gästrikland visar också att förvaltningens närva-
ro i vardagen var stark i detta landskap. En annan förklaring kan vara att 
ämbets- och tjänstemännen i detta område helt enkelt var fler än i andra 
landskap i norrlandslänen, då länsstyrelsen hade sitt säte i Gävle under näs-
tan hela undersökningsperioden. 
 

Hälsingland 
I Hälsingland hölls totalt 31 landsting mellan åren 1641 och 1757, alla med 
landshövdingen närvarande. Totalt 485 ärenden avhandlades.461 

I Hälsingland dominerade centralmaktens ärenden, med många 
närings- och resursuttagsärenden. Under 1700-talet var centralmaktens do-
minans på landstinget särskilt påtaglig. Allmogens vanligaste ärenden var 
”tvister mellan kollektiv”. Dess annars vanligaste kategorier, ”tvister mellan 
individer” och ”besvär och suppliker” var här betydligt ovanligare. Någon 
särskild anledning till att hälsingarna oftare tvistade som kollektiv än indivi-

                                                      
460 Se tabell 4:2:2. 
461 Se tabell 4:2:3. 
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duellt är svår att finna. De kollektiva tvister som förekom i Hälsingland var 
av normal karaktär och ger heller inga ledtrådar i denna fråga. 

Någon uppenbar förklaring till att centralmaktens ärenden domi-
nerade så tydligt vid landstingen i Hälsingland finns inte. Den relativa över-
representationen av kollektiva tvister är så liten att den inte kan antas ha 
föranlett en generell försvagning av allmogens ställning gentemot överheten 
på grund av splittringar i lokalsamhället mellan olika byar och socknar. 
 

Medelpad 
Medelpad följer de generella mönstren väl. Av totalt 35 landsting bevistade 
landshövdingen/ståthållaren 33 stycken, på vilka 612 ärenden avhandlades. 
Allmogens ärenden vid landsting med landshövdingen närvarande ligger 
något högre än genomsnittet för hela undersökningsområdet. Denna över-
representation visar sig också i en något lägre andel ärenden initierade av 
centralmakten.462 

Under perioden 1615–34 förekom många av allmogens ”tvister 
mellan individer” vid de landsting där ståthållaren närvarade. Vid landstinget 
i Selånger 10 mars 1626 inkom Axel Kristoffersson, ”fordom fougde i Me-
delpadh”,463 med en rad klagomål och tvistiga saker. Utöver Axel Kristof-
ferssons klagopunkter androgs också ett antal klagomål mot honom från 
allmogens sida. Jag har klassificerat honom såsom tillhörande allmogen, 
eftersom han i protokollet endast tituleras som före detta fogde. Han blev 
senare borgmästare i Sundsvall men var alltså 1626 utan ämbete.464 

Under den tredje undersökningsperioden övervägde allmogens 
ärenden tydligt vid landstingen där landshövdingen närvarade, med många 
tvister mellan individer. Orsaken till denna mängd av individuella tvister är 
oklar. Det kan konstateras att det var ganska vanliga typer av tvister som 
dryftades; om arv, hemmansaffärer och liknande mellan olika personer ur 
allmogen. Vid landstinget i Sundsvall 4 mars 1665 dryftades ett stort antal 
tvister, såväl mellan individer som mellan kollektiv. En typisk individuell 
tvist var den mellan Erik Ivarsson och Olof Ivarsson i Säbrå socken mot 

                                                      
462 Se tabell 4:2:4. 
463 Landsting och rättegång i Medelpad 1626, Strödda domböcker och rättegångshandlingar, 
vol. 10, RA. 
464 Nils Ahnlund kallar Axel Kristoffersson 1627 för ”borgmästaraspirant”. Axel lär ha blivit 
borgmästare i Sundsvall senast 1629, kanske redan så tidigt som hösten 1627. Nils Ahnlund, 
Sundsvalls historia I, Sundsvall 1921, s 60ff. För en ingående beskrivning av vad som skedde 
vid detta landsting och rannsakning, se Harnesk 2003, s 139f. Axel hade säkerligen även 
under tiden däremellan en upphöjd position i samhället, med de resurser och renommé han 
skaffat sig som fogde. Han var inte någon vanlig byaman, men då hans situation är så pass 
ovanlig har jag valt att placera honom i den kategori han formellt tillhörde. Att skapa en 
initiativtagarkategori med beteckningen ”före detta ämbetsmän” skulle förvisso ha gjort 
undersökningen mer exakt, men inte i tillräckligt hög grad för att uppväga den menliga inver-
kan det skulle ha haft på undersökningens genomförande, då en sådan kategori skulle bli 
försvinnande liten. 
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deras granne Pål Olofsson, som genom brukandet av åtta mål jord tillfogade 
dem olidlig skada. De anhöll därför om att få lösa ut honom från denna 
jord. Landshövdingen Carl Larsson Sparre lyssnade på deras bön och befall-
de Pål att sälja jorden till Ivarssönerna mot riktig betalning, och befall-
ningsmannen befalldes att exekvera saken på rätt sätt. Typisk var också den 
tvist som föredrogs mellan bönderna i Tuna och bönderna i Alfta: de först-
nämnda besvärade sig mot att de senare i strid med avsagda domar byggde 
laxfisken på förbjudna platser. Landstinget resolverade att befallningsman-
nen skulle handhava saken och se till att de domar som avsagts 1648 och 
1649 efterföljdes, så att ingen gjorde större byggen än tillåtet, och i det fall 
sådana olagliga byggen återfanns skulle de korrigeras eller undanröjas.465 

Vid endast två landsting i Medelpad var ståthållaren/lands-
hövdingen ej närvarande. Det mer intressanta hölls i Sköns socken 1630, där 
allmogen framförde en rad besvärspunkter. De gällde främst majoren Johan 
Hindersson som tagit ut rotepengar i för stor omfattning och även i vittnens 
närvaro slagit en man, som protesterat mot att sonen med orätt och utan 
tolvmäns dom blivit uttagen till knekt, över örat så att han svimmade.466 
 

Ångermanland 
I Ångermanland hölls totalt 57 landsting, 28 med och 29 utan landshövding-
ens/ståthållarens närvaro. Ångermanland var alltså det landskap som hade 
den klart största andelen av landsting där landshövdingen/ståthållaren ej 
presiderade. Det skulle kunna bero på att Ångermanland var det västernorr-
ländska landskap som låg längst ifrån Gävle, som oftast var länets residens-
stad. Ångermanland uppvisade en genomsnittlig initiativtagarfördelning vid 
landsting både med och utan landshövding/ståthållare.467 

Under perioden 1635–54 var lokalförvaltningens ärenden betydligt 
vanligare än genomsnittet för perioden vid landsting i landshövdingens när-
varo, genom ett antal ärenden i kategorierna ”anhållanden om ersättningar” 
och ”personliga tvister”. I de övriga initiativtagarkategorierna dominerade de 
vanliga ärendetyperna: allmogens ”besvär och suppliker” och ”tvister mellan 
individer” samt centralmaktens ”resursuttag” och ”näringarna”. 

Under 1700-talet förekom en något större andel av ärenden från 
allmogen än genomsnittet. Allmogens ”besvär och suppliker” var faktiskt 
den näst största kategorin vid de ångermanländska landstingen under detta 
sekel. Ångermanlands allmoge var av allt att döma mycket bättre än de and-
ra landskapens på att framföra och få bifall för suppliker på landstinget un-
                                                      
465 Landsting i Sundsvall 4/3 1665, Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:2, HLA. ”Mål” var 
den yta som kunde besås med en spann säd. Säbrå ligger faktiskt i Ångermanland, på dess 
sydliga gräns mot Medelpad. 
466 Landsting i Sköns socken 15/7 1630, Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol. 
10, RA. Besvärspunkterna säger inget om hur sakerna resolverades, och det har inte inom 
detta arbetes ram varit möjligt att undersöka hur det vidare förfors med Hindersson. 
467 Se tabell 4:2:5. 
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der 1700-talet. 
 
Exkurs: Carl Larsson Sparre och landstingen 
Landshövding Carl Larsson Sparre presiderade vid ett flertal landsting, i Ångermanland 
närmare bestämt tre stycken. På landstinget i Härnösand 16 februari 1666 statuerade han att 
den som överföll en landstingsman med ord eller gärningar för något som beslutats på lands-
tinget skulle fängslas av befallningsmannen tills landshövdingens vidare order.468 Detta stad-
gande kan vid en första anblick synas fullt berättigat. Uppenbarligen fick landstingsmännen 
vid hemkomsten till sina socknar ibland utstå otrevligheter för beslut som de fattat i socken-
männens namn. Sådant uppträdande tydde på bristande respekt för landstingets befogenheter 
och måste naturligtvis bestraffas. Vid följande landsting i Hudiksvall proponerade landshöv-
dingen också till befallningsmännen Nils Larsson Varg och Erik Andersson Hare att slå i 
handklovar till händer och fötter (sic!) och häkta den som inte ville godta det som beslutats 
av landshövdingen och landsens 24 vid landstinget. Vidare häktades flera andra män för olika 
förseelser vid samma landsting. Carl Larsson Sparre verkar ha hyst en förkärlek för att sätta 
folk i fängsligt förvar.469 

Landshövding Sparre var uppenbarligen en något speciell personlighet. Han hade 
synbarligen framtvingat konsensus på landstinget i Medelpad för att godkänna extra pålagor 
som gick till honom själv, och landstingsmännen hade inte vågat neka till denna begäran. 
Både bönderna och tjänstemännen var medvetna om att konsensus var nödvändig för att 
beslut skulle fattas, men här sattes principen ur spel genom landshövdingens påtryckningar.470 
Kanske blev landstingsrepresentanterna impopulära hemma i byarna för att de fallit till föga 
för landshövdingens påtryckningar, och därför konfronterades fysiskt eller verbalt när de 
kom hem. Landshövdingen å sin sida såg helst att allmogen inte ifrågasatte de pålagor som 
han genomdrivit på landstinget, och därför låg det i hans intresse att allmogen inte trakasse-
rade landstingsmännen för landstingets fattade beslut. Om landstingsmännen utsattes för 
tillräckligt starkt tryck från dem som de var utsedda att representera skulle de inte lika lätt 
falla till föga för landshövdingens påtryckningar. Därför kan landshövdingens utfärdade 
förordning ses inte bara som ett inskärpande av undersåtarnas efterlevnad av ett förvalt-
ningsorgans beslut, utan även som ett beräknande drag från landshövdingen, som den väs-
ternorrländska kommissionen fyra år senare skulle upptäcka. 

I sin ämbetsberättelse för åren 1664–66 framhöll Sparre att allt stod väl till med 
rättsväsendet i länet, och att han bemödade sig om att hålla landsting i provinserna en eller 
två gånger per år för att upptaga kronans viktiga ärenden och allmogens besvär.471 I ämbets-
berättelsen tecknade han en problemfri bild, och lät bli att nämna kontroverserna då lands-
tingsmännen blivit attackerade hemma i byarna.472 
 
Vid de landsting som inte leddes av landshövding/ståthållare var allmogens 
kategori ”begäran om ersättningar” mycket större än när länsherren var 
närvarande. Detta slags ärenden var tio gånger vanligare i landshövdingens 
frånvaro. Detta är det tydligaste särdraget för landstingsförhandlingarna i 

                                                      
468 Landsting i Härnösand 16/2 1666, Gävleborgs läns landskansli AI:2, HLA. (Även på 
landstinget i Hudiksvall 27/2 1666 stadgade landshövdingen att befallningsmännen skulle 
fängsla den som ej ville godta det som beslutats av landshövdingen och landsens 24. Lands-
ting i Hudiksvall 27/2 1666, Gävleborgs läns landskansli AI:2, HLA.) 
469 Landsting i Hudiksvall 27/2 1666, Gävleborgs läns landskansli AI:2, HLA. Jag har inte 
gjort någon kvantitativ studie av antalet häktningar vid landstingen, men det är tydligt att Carl 
Larsson Sparre var mer benägen än de flesta andra landshövdingar att utfärda häktningsorder 
vid landstingen. 
470 Lennersand 1994, s 118f. 
471 Bromé 1954, s 225. 
472 ”Guvernören Friherre Carl Sparres berättelse för 1664–1666” i HSH 31, s 258ff. 
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Ångermanland. Vid landstinget i Nätra socken 24 juli 1632 presiderade be-
fallningsmannen Mats Matsson och lagläsaren Claes Nilsson, och där be-
handlades ett flertal ersättningsärenden. Till exempel beviljade landsnämn-
den Hindrik Månsson i Åsing 43 daler penningar för att han tillsammans 
med sina vederlagsmän hållit de ryska sändebuden med nattläger en natt mer 
än de andra i landet.473 Landstinget i Nora socken i oktober 1640 dominera-
des av ersättningsärenden. Det gällde främst betalning för socknarnas arbete 
och utlägg för kronoboden i Härnösand, samt arbete med laxfisket i Gi-
deå.474 
 

Jämtland 
Landstinget i Jämtland gick tillbaka på det gamla ”jamtamotet”, där alla fria 
män hade rätt att närvara, och som samlats kanske ända sedan förkristen tid. 
Vid medeltidens slut hade landsens tjugofyra tagit över motets funktion.475 I 
Jämtland hölls totalt tio landsting, nio med och ett utan landshövdingens 
närvaro.476 Ett antal landsting hölls i Jämtland före landskapets anslutning till 
det svenska riket; dessa landsting har exkluderats från undersökningen.  

Totalt uppvisar Jämtland vid de landsting där landshövdingen pre-
siderade en ganska typisk fördelning av initiativtagare. Värt att notera är att 
centralmaktens näst största kategori var ”militärärenden”. Jämtland var till-
sammans med Härjedalen det enda landskapet där inte ”resursuttag” var 
centralmaktens största eller näst största kategori. Exempelvis höll 21 juni 
1647 landshövding Hans Strijk landsting på Frösön, vid vilket centralmak-
tens ärenden dominerade. Främst behandlades näringsärenden. Rättsväsen-
det och allmogens individuella tvister förekom också i ett flertal ärenden.477  

Under perioden 1655–1700 var allmogens ”besvär och suppliker” 
betydligt vanligare i Jämtland än i undersökningsområdet som helhet. Cen-
tralmaktens största kategori var ”militärärenden”, något som säkerligen be-
rodde på områdets omtvistade status och de många militära aktioner som 
pågick under denna period. Centralmaktens övriga ärenden var relativt 
jämnt fördelade mellan många andra kategorier. Det nyligen förvärvade 
området skulle införlivas i riket och centralmakten måste därför etablera 
kontroll inom alla aspekter av samhällslivet. 

Under 1700-talet hölls blott ett landsting i Jämtland. Endast ären-

                                                      
473 Landsting i Nätra socken 24/7 1632, i Nordlander 1923, s 16. 
474 Landsting i Nora socken 15/10 1640, i Nordlander 1923, s 75ff. 
475 Robert Swedlund, ”Jämtlands landsting” i Jämtlands och Härjedalens historia IV, 1720–1880, 
red. Holger Wichman, Stockholm 1962, s 426f. 
476 Se tabell 4:2:6. 
477 För en mer ingående beskrivning av ett antal jämtländska landsting, se Bromé 1954, s 45f, 
s 59f. Bromé refererar ett landsting vid Rödöns länsmansgård 4/7 1646, varifrån inget proto-
koll finns i det material jag har studerat. Det protokoll Bromé hänvisar till finns i Ekdahlska 
samlingen vid vitterhetsakademiens arkiv. Förhandlingarna vid detta landsting var till synes av 
ganska normal karaktär. 



 180

den initierade av centralmakten avhandlades, och typiskt nog var kategorin 
”näringarna” klart störst.478 
 
I Jämtland förekom även sammankomster på eget initiativ från allmogen, 
utan närvaro av någon representant för kronan. Den 20 maj 1655 höll un-
derlagmannen Peder Klasson Broman på landshövding Johan Oxenstiernas 
order rannsakning angående ett hemligt möte, eller ”landsting”, som det 
kallades, som tidigare hållits mellan representanter från sju tingslag i Jämt-
land. På detta hemliga landsting hade det yttrats missnöje med fogden Jakob 
Kristoffersson och skatteuppbörden. Att mötet hållits föll inte alls i god jord 
hos överheten, och de tre främsta agitatorerna fängslades och sändes till 
Stockholm för vidare rannsakning och dom. Såväl initiativtagarna som del-
tagarna på mötet dömdes till dryga böter och fick en reprimand av lands-
hövdingen att inte hålla sådana möten i fortsättningen. Samtidigt uppmana-
des fogden och andra kronobetjänte att förhålla sig väl mot allmogen, så att 
den inte fick anledning till dylika klagomål.479 Ur centralmaktens perspektiv 
var det inte önskvärt att socknarna eller tingslagen sammanträdde på detta 
sätt utan att någon av överhetens representanter hade möjlighet att övervaka 
förhandlingarna. Centralmakten ville hålla ett fast grepp om landstinget. 
 

Härjedalen 
I Härjedalen hölls totalt sju landsting, alla i landshövdingens närvaro. Här 
var centralmaktens ärenden dominerande under hela undersökningsperio-
den. Klart störst var centralmaktens kategori ”näringarna”. Även ”kommu-
nikation och infrastruktur” och ”resursuttag” var betydande. Allmogens 
största kategori var ”besvär och suppliker”.480 

Åren 1645–54 hölls två landsting med 26 ärenden. De största ka-
tegorierna var centralmaktens ”resursuttag”, ”näringarna” och ”kommunika-
tion och infrastruktur”. Allmogens största kategori var ”tvister mellan indi-
vider”. Under följande period dominerade centralmaktens ”militärärenden” 
och allmogens ”besvär och suppliker”. 

Under 1700-talet var andelen kommunikations- och kyrkoärenden 
märkbart över genomsnittet för undersökningsområdet som helhet. Vägnä-
tet och pastoratsindelningen i Härjedalen var inte speciellt väl utbyggda 
ännu under 1700-talet, vilket den stora andelen ärenden av dessa slag pekar 
på.481 
                                                      
478 Landshövding Per Abraham Örnsköld skrev i oktober 1763 (på franska) till företrädaren 
Fredrik Henrik Sparre om sin avresa till landstingen i Jämtland. Se Per Abraham Örnsköld till 
Fredrik Henrik Sparre, Sundsvall 14/10 1763, Brev till Fredrik Henrik Sparre, Börstorpsam-
lingen (E 3044), RA. Från några sådana landsting finns inga protokoll i det material denna 
undersökning baserar sig på. 
479 Bromé 1954, s 55f. 
480 Se tabell 4:2:7. 
481 Om vägarna i Härjedalen, se Holger Wichman, ”Vägar och samfärdsel” i Jämtlands och 
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Västerbotten 
I Västerbotten har protokoll från endast åtta landsting kunnat återfinnas, alla 
utom ett med landshövdingen närvarande.482 Det finns uppgifter om att 
landstinget fyllde en viktig funktion i Västerbottens läns administration, och 
att den statliga förvaltningen i länet inte byggdes ut i någon större omfatt-
ning tack vare att landstinget å socknarnas vägnar efter samråd med lands-
hövdingen tog på sig förvaltningsuppgifter. Inte minst inom vägväsendet 
fyllde landstinget en central funktion, men på grund av att protokollen och 
handlingarna från de västerbottniska landstingen är mycket bristfälligt beva-
rade är bilden fragmentarisk. Landstingen i Västerbotten hölls antagligen 
oftast i Skellefteå.483 

Förhandlingarna präglades av en stor andel av ärenden initierade 
av allmogen. Lokalförvaltningens ärenden var mycket få. 

Mellan 1635 och 1654 förekom ett större antal ärenden än nor-
malt inom allmogens kategorier ”kommunikation och infrastruktur”, ”ut-
nämningar av riksdagsmän och representanter” och ”allmänna förvaltnings-
ärenden”. Allmogen påtog sig vid landstinget ansvar för vägväsendet i Väs-
terbotten, som tidigare anförts. 

Under 1600-talets senare hälft var övervikten för allmogens ären-
den ännu tydligare. Den största kategorin var allmogens ”besvär och suppli-
ker”. Näst störst var (något mera ovanligt) allmogens ”tvister mellan kollek-
tiv”. Det rörde sig främst om jämkningar av betalning för kostnader som 
uppstått under senaste krigstiden och om skjutshållet vid landsvägen som 
var en mycket ojämn börda mellan socknarna. Allmogens ”allmänna för-
valtningsärenden” var också, som under föregående period, relativt vanliga. 

Inga protokoll från några västerbottniska landsting under 1700-
talet har återfunnits. Orsakerna till detta har diskuterats ovan. Landstinget 
tycks i Västerbotten under 1700-talet ha upphört att sammankallas. Som 
anförts i föregående kapitel skrev landshövding Jacob Grundel på 1720-talet 
till Kungl. Maj:t om ett möjligt sammankallande av landsting, men socknar-
na sände istället sina egna representanter till riksdagen. 

Vid det enda landsting där landshövdingen var frånvarande, i Skel-
lefteå 1643, avhandlades endast ärenden initierade av allmogen, nämligen 
åtta suppliker och besvär, samt utnämnandet av herredagsmännen Jakob 
Mickelsson och Anders Kristersson.484 
                                                                                                                        
Härjedalens historia IV, 1720–1880, red. Holger Wichman, Stockholm 1962, s 248. 
482 Se tabell 4:2:8. 
483 Olofsson 1974, s 185ff. Nils Herlitz påpekar att just kommunikationsväsendet sedan 
gamla tider var ett bestyr som sköttes på häradsnivå, eftersom det sedan medeltiden enligt 
lagen ålåg allmogen att upprätthålla vägar och broar, och det var på häradstinget som bör-
dorna skulle fördelas inom befolkningen. Se Herlitz 1921, s 73f. I Västerbotten (och även i de 
övriga norrländska landskapen) fyllde alltså landstinget denna funktion. 
484 Landsting i Skellefteå 4/9 1643, Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol. 10, 
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I Västerbotten var centralmakten mycket mindre initiativkraftig än i övriga 
Norrland. Allmogens ställning var mycket stark. Detta kan inte förklaras 
endast med att det var ett perifert landskap, då Umeå var residensstad och 
landshövdingen var närvarande vid sju av åtta landsting. Men avståndet till 
huvudstaden var stort, och därför kan periferiförklaringen ändå äga en viss 
giltighet. Västerbotten var glest bebyggt och hade inga starka traditionella 
eliter i form av adel eller rika borgerskap, vilket sannolikt hade lärt landska-
pets invånare att i stor utsträckning sköta sina ärenden och lösa sina tvister 
utan inflytande från dylika eliter (lagläsarsläkten Grubb var kanske landska-
pets främsta släkt). Därför hade troligen landshövdingen i Västerbotten ett 
närmare förhållande till allmogen, då han inte behövde förhålla sig till och 
förhandla med traditionella eliter. Det fanns en tradition av regional själv-
förvaltning som krävde att allmogen var initiativkraftig och interagerade väl 
med landshövdingen. Inte minst Johan Graan verkar ha varit speciellt lyhörd 
för allmogens åsikter och önskningar. 

Sven Ingemar Olofsson menar att det i Västerbotten under 1660-
talet fanns en stark bondeopposition mot prästernas ekonomiska förmåner, 
och att landstinget och allmogen fick råg i ryggen av landshövding Graans 
stöd.485 Olofssons formulering är lite underlig. Han hänvisar inte till något 
bestämt landsting, och Johan Graan bevistade inte heller något av de lands-
ting som hölls i Västerbotten under 1660-talet (som protokoll återfunnits 
ifrån). Det var istället Johan Oxenstierna som gjorde detta, av den enkla 
anledningen att det var han som var landshövding över Västerbotten 1660–
64. Graan var ju under dessa år landshövding i Österbotten. Utan tvivel 
vurmade Graan för allmogen, vilket framkommit i andra sammanhang, och 
han skaffade sig fiender inom prästerskapet och bland andra ämbetsmän 
genom sin ämbetsutövning, som ibland kanske var för nitisk eller till och 
med partisk till allmogens fördel. Detta framkom med stor tydlighet i sam-
band med den öster- och västerbottniska kommissionen 1667–68, vilken 
kommer att studeras mer ingående nedan. 
 

Landsting och laga ting: likheter, skillnader och inbördes 
förhållande 
På laga ting (häradsting) sköttes den lokala rättskipningen. De ärenden som 
avhandlades på dessa ting var oftast föranledda av händelser, konflikter och 
förhållanden inom lokalsamhället. Tvister mellan individer om ägoförhål-
landen, smädeord, fysiskt våld, lägersmål och liknande dominerade förhand-
lingarna.486 Ibland publicerades även generella förordningar och beslut från 

                                                                                                                        
RA. 
485 Olofsson 1974a, s 194f. 
486 För ett axplock av ärenden vid de laga tingen i Ångermanland, se Johan Nordlander, Drag 
ur livet i Ångermanland på 1500- och 1600-talen, Stockholm 1934, s 74–112. Nordlander delar där 
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överheten på dessa ting, på samma sätt som skedde vid landstinget. 
Vid tinget i Njurunda i Medelpad var de vanligaste brottmålen un-

der 1600-talet brott mot staten: tredska mot skjutsar, pålagor, skatter och 
handelsförordningar. Dessa brott var vanligast vid seklets mitt. Den enda 
helt entydiga slutsats som kan dras angående ärendefördelningen på tinget i 
Njurunda var att statens inflytande på tinget och i samhället märkbart ökade. 
Statens centraliseringssträvanden, som kom till uttryck i bland annat infö-
randet av Svea hovrätt 1614 och länsreformen 1634, syntes tydligt även vid 
tinget i Njurunda. Samtidigt gjorde undersåtarna motstånd mot denna kon-
trollsträvan genom tredska, som staten också bestraffade vid tingen.487 

De brott mot staten som bestraffades vid tingen aktualiserades 
också vid landstingen. Dessa lagöverträdelser kan karakteriseras som brott 
mot allmänna lagar och förordningar som rörde olika aspekter av de områ-
den där centralmakten gjorde anspråk på kontroll över lokalsamhället, ut-
över vad gällde våld och andra kriminalmål, ideologisk kontroll och liknan-
de. Det hände alltså ofta att individer vid laga ting fälldes för brott mot så-
dana stadgar och förordningar som förkunnats vid landstinget. Den vanli-
gaste förseelsen av detta slag var, som Taussi Sjöberg påpekar, en utbredd 
tredska med betalning av utlagor till kronan. Sådana mål förekom under 
1600-talet så gott som årligen både i Njurunda och vid de laga tingen i Ång-
ermanland. Vidare straffades individer ur allmogen ofta för brott mot olika 
näringsstagdor. Vid tinget i Njurunda dömdes individer exempelvis för för-
seelser mot tjänstefolksordningar (1620), olaga laxfångst (1638), olaga jakt 
(1639), hagafall (försummelse av gärdsgård) (1644), svedjebruk (1650), och 
lössläppande av sjuka hästar (1653). I Ångermanland fälldes individer för 
förseelser som ”elaka gierdtzgårdar” (1616), olaga älgjakt (1635) och svedje-
bruk (1642).488 

Otaliga uppmaningar från överhetens representanter vid såväl 
landsting som laga ting om att allmogen skulle bygga och upprätthålla vägar 
och broar gjordes uppenbarligen för döva öron, då misskötsel av väghåll-
ning och brobyggande var en ständigt återkommande förseelse. Domar för 
sådana ”elaka och obyggda vägar” förekom kontinuerligt på tingen i såväl 
Medelpad som Ångermanland under 1600-talet. Tredska med skjuts och 
inställelse till liknande arbeten som allmogen ålades av överheten förekom 
också i stor utsträckning. 

Landsköp var något som landshövdingen vid nästan varje lands-
ting förbjöd allmogen att syssla med. Likväl dömdes individer för olaga 

                                                                                                                        
in ärendena i slagsmål, ärekränkningar, tvister om ägodelar samt stölder. Naturligtvis förekom 
också ärenden som inte föll inom dessa kategorier. 
487 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna. Från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 
1600-talen, Stockholm 1996, s 43f, s 72ff. 
488 Hellbom 1982; Strödda domböcker och rättegångshandlingar, volym 19: Laga ting i Ång-
ermanland och Västerbotten 1612–1624, RA (transkription gjord av Sture Norberg); Ånger-
manlands domsagas dombok och tingsprotokoll AI a:1–2, HLA (transkription gjord av Sture 
Norberg). ”Elak” betyder här helt enkelt dålig, oduglig. 



 184

handel nästan årligen vid tingen. Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning 
påbuden från överheten påverkade allmogens handlingsmönster. Det är 
möjligt att landshövdingens föreskrifter, uppmaningar och förbud stävjade 
åtminstone en del av allmogens förbrytelser mot de olika stadgorna, men det 
är också tydligt att överheten inte uppfattade efterlevnaden av stadgorna 
som nöjaktig, eftersom den bedömde att det fanns ett konstant behov av att 
inskärpa hos allmogen att förordningarna måste efterlevas. Det är tyvärr inte 
möjligt att i tingsprotokollen se något tydligt mönster av att påbud vid 
landstingen ledde till intensifierade rannsakningar och mer nitisk kontroll av 
efterlevnaden av dessa speciella diktat, som skulle ha lett till ett ökat antal 
fällande domar för brott mot de givna stadgorna. Men efter det att överhe-
ten kungjort sina påbud återstod det ändå mycket arbete med att få underså-
tarna att rätta sig efter föreskrifterna. 

Ibland förekom det också att ärenden som avhandlats på lands-
tinget remitterades till laga ting. På tinget i Grundsunda 1631 bötfälldes tre 
personer som på landstinget i Nora 1630 åtagit sig att bygga vägar men inte 
utfört arbetet.489 I Gudmundrå avhandlades 1638 ett faderskapsmål som 
tidigare under året varit uppe på landstinget i Utansjö.490 På tinget i Under-
såker i Jämtland 27 september 1647 proponerades det om ödehemman som 
skulle kunna bebyggas eftersom det krävts besked om detta på landstinget.491 
Tinget i Ragunda 10 april 1648 inleddes med att punkterna från landstinget 
3 mars 1648 lästes upp, bland annat angående en riksdaler av vart tunnland i 
silverskatt. Nämndemännen ansåg sig inte mäktiga att erlägga denna skatt 
genast, men sade att det skulle ske på utsatt dag om de fick svar av sina ut-
skickade.492 Vid tinget i Alsen 3 november 1648 beslutades att Kristoffer i 
Föllinge skulle bötfällas med 9 marker och stämmas till landstinget eftersom 
han tre gånger uteblivit då han stämts till tinget för att svara Joen i Bleck-
åsen.493 Ett ytterligare exempel är hur synemännen i en tvist om en äng mel-
lan å ena sidan Attmar och å andra sidan Gnarp och Bergsjö socknar på 
tinget i Njurunda 1669 fordrade sin lön enligt landshövdingens resolution 
från landstinget 3 mars 1669.494 
 
Landstinget och laga tinget existerade sida vid sida och hade till viss del 
överlappande kompetensområden. En tydlig skillnad dem emellan var att 
landstinget i större utsträckning avhandlade ärenden som hade regional prä-
gel, medan laga tinget främst tog upp ärenden med en distinkt lokal anknyt-
                                                      
489 Laga ting i Grundsunda 20/8 1631, Ångermanlands domsaga AI a:1, HLA. 
490 Laga ting i Gudmundrå 23/10 1638, Ångermanlands domsaga AI a:1, HLA. 
491 Laga ting i Undersåker 27–28/9 1647, i Hoffman 1989, s 16. 
492 Laga ting i Ragunda 10–11/4 1648, i Hoffman 1989, s 46. Från landstinget 3 mars 1648 
finns inget protokoll i det material som undersökningen baserar sig på, men detta landsting 
föregick troligen landstinget i Sveg 7 mars 1648 där landshövding Ivar Nilsson närvarade. 
493 Laga ting i Alsen 3/11 1648, i Hoffman 1989, s 85. 
494 Laga ting i Njurunda 21/6 1669, i Hellbom 1982, s 337. Det landsting som här nämns har 
jag inte funnit något protokoll från i de arkivserier som föreliggande undersökning baserar sig 
på. 
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ning. På det sättet kan man säga att det fanns en viss instansordning, ehuru 
den var informell, där landstinget i vissa aspekter var överordnat de laga 
tingen. Publicerandet av förordningar och påbud från överheten var en 
mycket viktigare aktivitet på landstingen än på de laga tingen. I kommunika-
tionskedjan mellan centralmakt och undersåtar befann sig landstinget på 
nivån ovanför de lokala tingen, till vilka implementeringen och övervak-
ningen av de vid landstingen utfärdade påbuden sipprade ner. Dessutom 
behandlades också, som tidigare framgått, omfattande mängder av suppliker 
och besvär från allmogen vid landstingen, något som inte skedde vid de laga 
tingen. Landstinget var en mer utpräglad arena för interaktion mellan över-
heten och undersåtarna. 
 

Generella drag och slutsatser 
Den mest intensiva perioden för landstingen i norrlandslänen var tiden 
1635–54, då det hölls i genomsnitt fyra landsting per år. Det täta hållandet 
av landsting talar för att centralmakten uppfattade landstinget i norrlandslä-
nen som ett viktigt organ för att etablera kontakt med allmogen under land-
shövdingeämbetets första 20 år. Landshövdingen kunde vid landstingen dels 
utfärda centralmaktens påbud gentemot allmogen, dels inhämta viktig in-
formation som behövdes för att ordna de administrativa förhållandena i 
landsorten, och dels låta allmogen ventilera sina besvär och suppliker. Före 
och efter perioden 1635-54 hölls färre landsting. Centralmakten ville likväl 
hålla en strikt kontroll över landstinget, vilket bland annat bevisas av de 
kraftiga repressalier som utfärdades mot de personer ur allmogen som kalla-
de till ett ”hemligt landsting” i Jämtland 1655. Landstinget, som tidigare 
varit en arena för regionalt självbestämmande med kommunalistiska drag, 
kom under 1600-talet under striktare kontroll från centralmakten. 

Det måste poängteras att det finns bevis för att det i de norrländs-
ka landskapen under den aktuella perioden hållits ett antal landsting utöver 
de som denna undersökning baserar sig på. Fördelningen av dessa landsting 
är relativt jämn över undersökningens olika perioder. Detta ska därför för-
hoppningsvis inte påverka undersökningens resultat i någon avgörande om-
fattning. Frånvaron av landsting under perioden mellan 1690 och 1720 hade 
flera orsaker. Häradsreformen 1670 medförde att norrlandslänen fick ordi-
narie häradsting, som kunde sköta många av de spörsmål som tidigare hand-
lagts på landstingen. I många landskap hölls de sista landstingen under 1600-
talet omkring 1667. Det karolinska enväldets centraliseringssträvanden gjor-
de också att landstinget, både som en formell administrativ anomali och ett 
organ för regionalt självstyre (eller åtminstone regional interaktion), inte sågs 
som önskvärt av kronan. Under stora nordiska kriget var dessutom utrym-
met för en institution av detta slag nästintill obefintligt. 

Den absolut vanligaste typen av ärenden vid de landsting då 
landshövdingen/ståthållaren var närvarande var centralmaktens kategori 
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”näringarna”. Signifikativt är att kategorin under de tre första tidsperioderna 
var minst dubbelt så stor med landshövdingen/ståthållaren närvarande i 
förhållande till när han var frånvarande. Det är ett vittnesbörd om att lands-
hövdingen/ståthållaren hade en mycket tydligare roll än befallningsmannen 
eller häradshövdingen när det gällde att arbeta för näringarnas förkovrande. 
Det är tydligt att landshövdingen hade ett vidare kompetensområde än de 
underlydande ämbetsmännen. Jämförelsen kan förvisso inte göras för den 
fjärde perioden, 1700-talet, då inga landsting hölls utan landshövdingens 
närvaro. Uppenbart är ändå att landshövdingens (centralmaktens) intresse 
för näringarna under perioden blev ännu större, med närmare hälften av den 
totala ärendemängden. Detta berodde till stor del på byordningsstadgans 
genomförande efter 1742.495 

Ökningen av näringsärenden som centralmakten initierade under 
1700-talet var ett resultat av en ökande strävan mot reglering, ej avreglering. 
Detta faktum talar emot det som inledningsvis påpekades i kapitlet, att en 
ökning av antalet ärenden skulle kunna tala för att en avreglering pågick 
inom det aktuella området. Martin Melkersson hävdar också att statens av-
regleringsprojekt tog fart först under 1800-talet, eller åtminstone efter 1750-
talet, då synen på ”medborgarmänniskan” växte fram. I och med tryckfri-
hetsförordningen 1766 började enhetstänkandet och kraven på ideologisk 
konformitet att vika. Människorna började se varandra som mer självständi-
ga och ansvarsfulla, och detta ledde till en negativ definition av friheterna 
(”frihet från”) och en förändrad syn på statens roll. Staten skulle inte lägga 
sig i sådant som medborgarna kunde sköta själva.496 Därför började en av-
reglering inom flera områden där staten tidigare gjort stora anspråk på kon-
troll. Denna utveckling ligger till största delen utanför min undersöknings 
tidsintervall. Avregleringarna hade 1760 inte kommit igång i någon större 
omfattning. 

När landshövdingen/ståthållaren var närvarande diskuterades ut-
över centralmaktens näringsärenden många av allmogens besvär och suppli-
ker samt tvister mellan individer. Centralmaktens resursuttag var också en 
vanlig typ av ärende. När landshövdingen/ståthållaren var frånvarande do-
minerade allmogens begäranden om ersättningar, som då var tio gånger 
större än annars. Detta är den mest tydliga skillnaden mellan landsting med 

                                                      
495 Landshövding Gabriel Gyllengrip hade stor framgång med införandet av byordningarna i 
Västerbottens län. Allmogen upplevde troligen ett behov av att ordna förhållandena med den 
gemensamma egendomen i byarna och förhållandet mellan grannarna. Gyllengrip såg till att 
byarna fick en fastare organisation, där bystämman inrättades som ett fast organ och ålder-
män och deras bisittare gjorde besiktningar av gärdsgårdar, eldstäder, boskapsskötsel och så 
vidare. Denna förstärkning av bystämmorna ledde till en decentralisering av det lokala själv-
styret, som inte reglerades i statliga förordningar under frihetstiden. Den världsliga socken-
självstyrelsen försvagades under 1700-talet, bland annat genom landstingets minskade vikt. 
Det blev främst genom representationen vid riksdagen som socknens inflytande kunde 
komma till tals. Bystämmorna var ”måhända det enda effektiva självstyrelseorganet under 
frihetstiden”. Olofsson 1974b, s 415ff (citat s 417). 
496 Melkersson 1997, s 129f. 
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och utan landshövding/ståthållare. Det kan tyda på att landstinget tidigare, 
innan ståthållaren och landshövdingen började närvara, ofta behandlade 
dylika ersättningsärenden, och att det fortsatte att fylla denna funktion vid 
de tillfällen landshövdingen/ståthållaren var frånvarande. Det ligger också i 
linje med vad som sades i inledningen till detta kapitel, nämligen att lands-
tinget framför allt behöll befogenheter i vissa ekonomiska frågor. Allmogens 
representanter vågade kanske inte vara lika påstridiga och begära ersättning-
ar när landshövdingen var närvarande, vilket indikerar att landstinget för-
vandlades från ett självstyrelseorgan till ett förvaltningsorgan under statlig 
kontroll. 

Inom sociologin talar man om begreppet kooptation, som innebär 
att hotfulla eller konkurrerande element eller intressen neutraliseras genom 
att de ges plats i den formella beslutsprocessen, ofta utan att deltagarna själ-
va tillfrågas om de vill införlivas i den aktuella organisationen.497 Centralmak-
ten ”kapade” landstinget, och kunde därigenom inte bara neutralisera ett 
potentiellt konkurrerande maktorgan, utan även utnyttja dess legitimitet för 
att utverka pålagor och liknande från allmogen. Som Michael Braddick på-
pekat angående England var det mycket svårt för undersåtarna att ifrågasätta 
legitimiteten hos sådana skatter som beslutats med parlamentariskt inflytan-
de. Genom att låta undersåtarna delta i beslutsprocessen gjorde centralmak-
ten stora legitimitetsvinster, vilket i sin tur ledde till besparingar av dess 
maktresurser, eftersom risken för att undersåtarna skulle ifrågasätta besluten 
minskade. Samtidigt ökade maktskillnaderna i samhället till centralmaktens 
fördel, vilket enligt Walter Korpis modell minskade risken för öppna mot-
sättningar i samhället. 

Centralmaktens resursuttag behandlades i närmare dubbelt så stor 
omfattning i landshövdingens/ståthållarens frånvaro. Fogden, som ofta 
presiderade vid dessa tillfällen, hade sina viktigaste uppgifter inom upp-
bördsväsendet och koncentrerade därför sina insatser på dessa ärenden. 
Landshövdingen däremot hade ett mer övergripande ansvar för förvaltning-
en, och därför avhandlades ett bredare spektrum av ärenden när han presi-
derade vid landstinget. Hypotetiskt skulle det kunna antas att landshövding-
en medvetet lät befallningsmännen ta hand om de impopulära skattefrågor-
na, men det är svårt att bevisa. 

Landstinget behandlade många ekonomiska frågor (för central-
makten resursuttaget, för allmogen ersättningar för utfört arbete och liknan-
de). Näringarna var också i grunden en ekonomisk fråga, men inte av bevill-

                                                      
497 Karl Loewenstein, Kooptation und Zuwahl. Über die autonome Bildung privilegierter Gruppen, 
Frankfurt am Main 1973, s 193. Loewenstein behandlar främst kooptationen som ett feno-
men inom ledande politiska organ och ledande grupper (från den romerska senaten och 
prästerskapet via medeltida stadsregeringar fram till modern tid i såväl det sovjetiska kom-
munistpartiet som i företagsstyrelser och eliter inom kultur och utbildningsväsende), men 
diskuterar också kortfattat hur kooptationen är oumbärlig i ett pluralistiskt samhälle med mer 
eller mindre autonoma intresse- och socialgrupper, som alla inordnas under statsmakten. Se 
Loewenstein 1973, s 197f. 
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ningskaraktär. De näringsärenden som aktualiserades vid landstingen inne-
bar generellt konkreta åtgärder för näringsstrukturerna i landet. Förhand-
lingarna vid landstingen rörde i stor utsträckning vardagliga frågor i landsor-
ten. Kommunikation och infrastruktur samt rättsärenden var också vanligare 
än militärärenden. Frekvensen av militärärenden var högst under perioden 
1655–1700, och då ändå inte fler än ca 6 %. Detta är signifikativt för lands-
tingets funktion. Krigföring och militärärenden var mycket stora och krä-
vande områden för statsmakten under stora delar av undersökningsperio-
den, men detta faktum slog inte igenom i landstingsförhandlingarna. Lands-
tinget var åtminstone under 1600-talet en arena för kommunikation mellan 
överhet och undersåtar, ett forum för interaktion mellan centralmakt och 
lokalsamhälle, speciellt när landshövdingen presiderade. Militärärendena var 
oftast inte förhandlingsbara och togs därför inte upp på landstingen. 

Under 1700-talet var näringar och resursuttag fortfarande de två 
största kategorierna, framför kommunikationsärenden och allmänna för-
valtningsärenden. Allmogens största kategori var besvär och suppliker, och 
med beaktande av de källkritiska hänsyn som tidigare anförts kan denna 
kategori antas även vara något underrepresenterad i protokollen. Detta in-
nebär att allmogens tidigare ganska omfattande initiativ angående tvister 
mellan individer eller mellan kollektiv samt begäranden om ersättningar 
marginaliserades vid landstingen. Kommunikationen mellan centralmakten 
och allmogen blev mindre diversifierad: något hårdraget kan det sägas att 
landstinget utvecklades till en arena där landshövdingen dikterade central-
maktens vilja angående näringsfrågor, resursuttag och kommunikation, me-
dan allmogen utnyttjade det till att anföra sina besvär och suppliker. Under 
1700-talet (det vill säga under frihetstiden) blev riksdagen rikets maktcent-
rum, men landstingen verkar ändå i viss utsträckning ha fortsatt att fungera 
som kommunikationskanal mellan allmogen och överheten. Men de suppli-
ker som framfördes vid landstingen kunde även finna andra vägar, genom 
allmogens riksdagsbesvär och inte minst genom de enskilda suppliker som 
sändes till landshövdingen, och som inkom till landskansliet. De suppliker 
som insändes till landshövdingen kommer att studeras ingående i följande 
kapitel. Eva Österbergs fråga om bönderna kunde nå rimliga resultat av sina 
önskemål vid tingen måste anses vara positivt besvarad vad gäller de norr-
ländska landstingen, som under 1700-talet av allmogen främst utnyttjades till 
att framföra besvär och suppliker. 

Vissa geografiska skillnader kan också skönjas mellan de olika 
landskapen. I Gästrikland var lokalförvaltningen mer initiativkraftig än på 
andra håll. En förklaring till detta skulle kunna vara att ämbets- och tjänste-
männen därstädes på grund av närheten till residensstaden Gävle hade en 
starkare ställning än i andra landskap. Även i Ångermanland var lokalför-
valtningens ärenden fler än genomsnittet under perioden 1635–54, och då 
Härnösand 1645–54 var residensstad för landshövdingarna Hans Strijk och 
Anders Appelbom talar detta för att närvaron av ett länsstyrelsesäte även 
stärkte lokalförvaltningen. 



 189

Detta motsägs förvisso av att Västerbotten, med residensstaden 
Umeå, profilerade sig med en mycket stor andel ärenden initierade av allmo-
gen. Västerbotten var emellertid mycket glest befolkat och de geografiska 
avstånden var stora. Frånvaron av traditionella lokala eliter var nästan total. 
Dessutom finns uppgifter om att den statliga förvaltningsapparaten i Väs-
terbotten inte byggdes ut i någon större utsträckning just på grund av att 
socknarna på landstinget åtog sig administrativa uppgifter, exempelvis inom 
kommunikationsväsendet. Allmogen var en stark aktör på landstinget i Väs-
terbotten. 

Hälsingland utmärkte sig genom en stor andel ärenden initierade 
av centralmakten. Till detta finns ingen uppenbar förklaring. En något högre 
grad av kollektiva tvister skulle möjligen kunna ha påverkat allmogens initia-
tivkraft, men det kan inte anses vara bevisat. Landstingen i Medelpad sär-
skiljde sig inte i något avgörande hänseende. Ärendefördelningen där var 
relativt genomsnittlig. Under perioden 1655–1700 fanns dock en märkbar 
överrepresentation av tvister mellan individer. Dessa tvister var av ganska 
vanlig karaktär. Ångermanland utmärkte sig genom ett stort antal ärenden 
från allmogen om ersättningar för utgifter och utfört arbete. Speciellt vid de 
landsting som landshövdingen/ståthållaren inte presiderade vid var dessa 
ärenden vanliga. I Jämtland användes landstinget ofta för att lösa tvister 
mellan individer, och allmogens vanligaste ärendetyp var besvär och suppli-
ker. Allra vanligast var emellertid centralmaktens näringsärenden. Härjedalen 
hade stor andel ärenden om kommunikation och infrastruktur. Det var ett 
perifert landskap där det var viktigt att vägar, gästgiverier, färjeställen och 
skjutsar fungerade. 

Förhållandet mellan landstingen och de laga tingen var inte tydligt 
definierat i gällande lagar och förordningar. Därför var deras kompetensom-
råden på flera sätt överlappande, men det är påtagligt att landstingen i större 
utsträckning behandlade ärenden av mer generell karaktär och med mer 
utpräglat regional anknytning, medan de laga tingen främst hanterade lokala 
ärenden. Landstingens viktiga funktion som kommunikationsorgan mellan 
centralmakten och undersåtarna framträder också tydligt när de sätts i rela-
tion till den lokala rättsapparaten. Det ankom på de laga tingen att rannsaka 
och döma angående förseelser mot de generella förordningar som publice-
rats vid landstingen. 
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KAPITEL 5: LANDSHÖVDINGENS VARDAG 

I föregående kapitel studerades landshövdingens arbete på landstinget, en 
informell arena med rötter långt tillbaka i tiden. Här ska undersökas hur 
landshövdingens vardagsbestyr såg ut inom de ordinarie administrativa ra-
marna. Landshövdingarnas dagliga arbete studeras utifrån tre perspektiv. 
Inledningsvis undersöks kommunikationen med uppdragsgivaren, det vill 
säga landets regering, genom landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t. 
Dessa skrivelser visar hur förhållandet mellan kronan och dess främste före-
trädare i landsorten gestaltade sig under olika tidsperioder och varierande 
situationer för länen och riket som helhet. Björn Asker anser att det från 
tidigare forskning framgår att landshövdingarna inte alltid direkt lydde över-
hetens påbud, utan istället kunde fatta egna beslut stick i stäv med kronans 
utfärdade order. Exempelvis kunde vissa landshövdingar disponera upp-
bördsmedel på annat sätt än vad som föreskrivits av de centrala myndighe-
terna, men sådana tilltag kunde också leda till att landshövdingen anklagades 
för att missköta sig. Kontrollen av landshövdingarna och länsstyrelserna 
blev särskilt stark under enväldet, och flera landshövdingar avskedades för 
bristande nit under 1710-talet.498 Genom en översiktlig undersökning av 
innehållet i landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t kan det klarläggas 
vilka slags ärenden och ämbetsuppgifter som hade tillräcklig magnitud för 
att dryftas på högsta nivå. 

Vidare ska länsstyrelsens dagliga ämbetsutövande studeras utifrån 
landskansliets diarier för ett antal utvalda år (1685, 1698, 1716 och 1735). 
Alla ärenden som sändes till och från landshövdingen, från såväl Kungl. 
Maj:t och kollegierna som överordnade ämbetsmän och underordnade tjäns-
temän samt från undersåtarna, antecknades i diarierna enligt föreskrifterna i 
landshövdingeinstruktionen. Inte endast brev, skrivelser och skriftliga sup-
pliker utan även muntliga klagomål, fordringar och allt annat som kom inför 
                                                      
498 Asker 2004, s 232ff; Linde 2000, s 200f. Asker menar att enväldets länsstyrelser synes ha 
varit nitiska i sitt ämbetsutövande och hänvisar också till Jan Lindegren, som beräknat att det 
till länsstyrelsen i Örebro under 1718 inkom minst 2000 skrivelser, och att de utgående skri-
velserna var så många som 5000. Landshövdingens arbetsbörda var mycket stor och resurs-
mobiliseringen under Karl XII:s krig tvingade länsstyrelsen att arbeta än hårdare. Se Jan 
Lindegren, ”Generalmajor och landshövding. Länsstyrelsen i Örebro och 1718 års norska 
fälttåg” i Krigsmakt och bygd. Soldater, ryttare och befäl i Örebro län under indelningsverkets tid, red. 
Lars Otto Berg, Sören Klingnéus och Hans Norman, Örebro 1997, s 337ff. Landshövdingen 
i Västernorrland Alexander Stromberg anklagades 1711 av amiralitetet för att ha använt dess 
influtna medel till behov för militien i Jämtland, och Stromberg tvingades förklara sig utför-
ligt i denna fråga. Se Alexander Stromberg till Kungl. Maj:t, 20/8 1711, Landshövdingens i 
Västernorrlands län skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
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landshövdingen under hans ämbetsutövning skulle antecknas, tillsammans 
med alla brev och sedlar som avsändes av landshövdingen. Utifrån detta 
material kan länsstyrelsens aktiviteter och kontakter klarläggas, genom kart-
läggning av avsändare och mottagare av skrivelserna, vilka typer av ärenden 
som föredrogs och vilka åtgärder och resolutioner landshövdingen vidtog 
och utfärdade. 

Särskild uppmärksamhet kommer också att riktas mot allmogens 
suppliker. Supplikskrivandet var en mycket viktig institution för kommuni-
kation mellan undersåtarna och överheten. Det hade en maktlegitimerande 
funktion, såsom säkerhetsventil för undersåtarnas missnöje och en möjlighet 
för överheten att framställa sig som hörsam inför folkets problem. Det fun-
gerade även som en viktig informationskälla för centralmakten angående 
förhållandena ute i landsorten. Björn Asker har i sin studie av länsstyrelserna 
inte studerat de till landshövdingarna inkomna supplikerna, och det är där-
för angeläget att undersöka hur handläggningen av supplikerna fungerade på 
regional nivå.499 
 
En jämförelse mellan innehållet i landshövdingens skrivelser till Kungl. 
Maj:t respektive landskansliets diarier är också relevant, då presumtiva skill-
nader i fördelningen av ärenden visar på vilka bestyr som avgjordes på för-
valtningens olika nivåer: mellan landshövdingen och kronan, mellan lands-
hövdingen och de underordnade tjänstemännen, och mellan landshövdingen 
och undersåtarna (med såväl individer som kollektiv). Landshövdingens 
interaktion med undersåtarna framträder ännu tydligare i hans behandling av 
undersåtarnas besvär och suppliker, som därför ska undersökas särskilt 
noga. Därigenom kan landshövdingens förhållande till och handlingsmöns-
ter gentemot allmogen tydligt klarläggas. 

Dessa resultat ska vidare jämföras med hur ärendena föredrogs 
och avgjordes mellan landshövdingen och allmogens representanter på 
landstingen, vilket studerats i föregående kapitel. Komparationen ger flera 
aspekter på hur förvaltningen fungerade, hur landshövdingen utövade sitt 
ämbete och på vilka nivåer olika ärenden avhandlades. En löpande kompa-
ration mellan de normativa föreskrifter som styrde landshövdingens äm-
betsutövning, det vill säga landshövdingeinstruktionerna, och den administ-
rativa vardagen är också relevant för att påvisa hur ämbetets karaktär såg ut 
och förändrades, och var tyngdpunkten i ämbetsutövningen låg i teori re-
spektive praktik. De normativa föreskrifterna för landshövdingens arbete 
förändrades i och med utfärdandet av 1687 och 1734 års landshövdingein-
struktioner. I vilken mån detta orsakade förändringar i landshövdingens 
dagliga arbete är högst relevant att undersöka. 
 

                                                      
499 Jämför Asker 2004, s 231–311. 
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Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t 
Björn Asker har gjort ingående studier av tre länsstyrelsers aktiviteter vid 
givna tidpunkter. Det är fråga om länsstyrelserna i Uppsala, Örebro och 
Kopparberg under åren 1659, 1696 och 1730. Hans resultat visar att länssty-
relsens skriftväxling inom statsförvaltningen främst skedde med kronofog-
darna, de ämbetsmän som skulle verkställa de allra flesta besluten ute i 
landsorten. Asker konstaterar att det är svårare att kvantifiera korresponden-
sen med undersåtarna. Korrespondenserna ökade i omfattning med åren, i 
takt med att länsstyrelserna fick fler uppgifter och fler underlydande. Läns-
styrelsernas korrespondens till central nivå var störst gentemot de kamerala 
verken (framför allt kammarkollegium) och hovrätterna. Korrespondensen 
med Kungl. Maj:t var mest intensiv under det kungliga enväldet. Likaledes 
var korrespondensen med de centrala statsorganen störst under denna peri-
od. Vad gäller geografiska skillnader mellan de län Asker undersökt var 
Uppland det mest arbetskrävande, beroende på den stora mängden frälse-
jord i länet, som krävde stora administrativa insatser – bland annat vad gäll-
de rusttjänstlängderna och inte minst reduktionerna, räfsterna och andra 
frågor med anknytning till adelsgodsen.500 
 
Einar Hreinsson har undersökt regionalförvaltningen i praktiken på Island 
genom att undersöka ämbetsmännens korrespondens. Han anknyter till 
Harald Gustafsson, Karl Peder Pedersen och Pär Frohnert, som tidigare 
använt detta tillvägagångssätt, men inskärper samtidigt att det har stora be-
gränsningar. Det som mäts är endast de ärenden som diarieförts – muntligt 
föredragna ärenden kommer ej med, och det är inte säkert att alla ärenden 
registrerades. De kategorier Hreinsson har använt är rättsliga, finansiella, admi-
nistrativa, kyrkliga och näringslivsärenden samt övriga. Detta är en modifierad 
användning av Harald Gustafssons kategorisering.501 

Stiftamtmannens på Island främsta uppgifter låg inom finanserna. 
I snitt hälften av hans korrespondens rörde finanser. Rättsärenden var gene-
rellt den näst största kategorin. Landsfogdeämbetet hade en ensidigt finansi-
ell karaktär. Omkring 95 % av landsfogdens utgående korrespondens hand-
lade om finanser. Korrespondensen mellan amtmannen och stiftamtmannen 
var liten så länge stiftamtmannen satt i Köpenhamn, och den växte inte 
nämnvärt när stiftamtmannen flyttade till Island. Ärendena i deras inbördes 
korrespondens rörde sig oftast om rutinärenden. Relationen mellan stift-
amtmannen och landsfogden var tydligare. Den senare verkar ha betraktat 
stiftamtmannens ankomst till Island 1770 som ett direkt hot mot sin ställ-
ning. Stiftamtmannen ålades efter 1790 gång på gång att övervaka landsfog-
den, som knappt kunde utföra ett enda finansärende utan den förres god-
kännande. Landsfogden fungerade som ett slags kassör, som inte hade nå-
gon större handlingsfrihet. Räntekammaren i Köpenhamn hade störst kon-
                                                      
500 Asker 2004, s 311. 
501 Hreinsson 2003, s 75ff. 



 193

takt med sysslomännen, förvånande nog. Hela 60 % av dess korrespondens 
förbigick de regionala ämbetsmännen och riktades direkt till den lokala ni-
vån. Även de andra ämbetsmännen hade tät kontakt med sysslomännen, 
som utgjorde den största kontaktgruppen för alla ämbeten. Generellt var 
ämbetenas inbördes korrespondens ganska liten, och stiftamtmannen hade 
nästan ingen kontakt alls med sin kollega i stiftsöverheten, biskopen. När-
ingsliv, handel och kyrkoärenden tog förvånansvärt liten plats i ämbetsmän-
nens korrespondens. Deras instruktioner handlade mycket om dessa typer 
av ärenden, men den statliga inblandningen i dessa områden var uppenbarli-
gen inte speciellt stor.502 
 
Jens Lerbom, som har studerat Gotland och dess invånares politiska hand-
lingsmönster och samhällsorganisation efter öns överlämnande från Dan-
mark till Sverige 1645, menar att interaktionen mellan bönder och lands-
kansli knappt undersökts alls tidigare. Pär Frohnert (främst för 1760-talet) 
och Martin Linde (för 1710-talet) har vidrört saken i förbigående. Lerbom 
har undersökt landskansliet i Visby 1667–94, utifrån vilka som sökte sig till 
landskansliet, vilka frågor de tog upp och hur användandet av skrift funge-
rade och förändrades i kommunikationen med överheten. De vanligaste 
frågorna gällde nedsättningar av skatter samt civila tvister. En mindre del av 
inlagorna var fullmakter och intyg för allmogens valda representanter till 
olika möten. Den sociala spännvidden bland supplikanterna breddades med 
tiden. Supplikanterna från riktigt små gårdar blev flera under 1690-talet.503 

Lerboms undersökning av landskansliets funktion och interaktion 
med undersåtarna är av relativt liten omfattning. Jag ska i det följande mer 
utförligt undersöka såväl interaktionen mellan landshövdingen och underså-
tarna som landskansliets andra aktiviteter under ett antal år. Därefter ska 
speciellt fokus riktas mot behandlingen av allmogens suppliker vid lands-
kansliet under de valda åren. 
 
Landshövdingen upprätthöll kontakten med Kungl. Maj:t genom utförliga 
skrivelser. Trots den tydliga kompetensindelningen i 1635 års landshövding-
einstruktion för vilka ärenden som skulle redogöras till respektive kollegium 
var det ändå så att ärenden av alla slag relaterades till Kungl. Maj:t. Eftersom 
denna korrespondens omfattade ärenden inom landshövdingens alla kompe-
tensområden berättar den åtskilligt om hur landshövdingen förrättade sitt 
ämbete. Askers studie av länsstyrelsernas korrespondenser har gjorts utifrån 
något annorlunda utgångspunkter än som här valts. Genom att kvantifiera 
adressaterna för landshövdingens skrivelser har Asker visat att länsstyrelsen 
blev mer centralstyrd mellan 1659 och 1696, men att denna centralstyrning 
sedan minskade fram till 1730.504 Förutom att mäta intensiteten i landshöv-

                                                      
502 Hreinsson 2003, s 81ff, 91ff. 
503 Lerbom 2003, s 103f. 
504 Asker 2004, s 301. 
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dingarnas korrespondens med Kungl. Maj:t genom att räkna antalet ärenden 
ämnar jag även undersöka vilka slags ärenden som dryftades i skrivelserna, 
för att på så sätt klarlägga vilka typer av ärenden som landshövdingen ansåg 
vara viktiga nog att relatera till kungen och regeringen, och vilka ärenden 
som var mest angelägna vid olika tidpunkter. Asker, som inte studerat skri-
velsernas innehåll, påpekar också just vikten av en genomgång av innehållet i 
skrivelserna för att mer i detalj få inblick i förhållandet mellan landshöv-
dingen och överheten och i vilken grad centraliseringen kan sägas ha influe-
rat länsstyrelsen.505 En undersökning av detta slag ger ett övergripande per-
spektiv på hur regionalförvaltningen fungerade under längre tidsperioder, 
och kommer också att bilda utgångspunkt för jämförelser med hur lands-
hövdingens ämbetsutövning såg ut på andra plan inom förvaltningen. 

Landshövdingarna i norrlandslänen avfattade en stor mängd skri-
velser till Kungl. Maj:t under perioden 1635–1770. Att studera dessa skrivel-
ser i originalform skulle vara ett mycket omfattande arbete. Lyckligtvis finns 
skrivelserna transkriberade i sammanfattningar för respektive län.506 Utifrån 
transkriptionerna kan skrivelsernas olika ärenden lätt identifieras. Förvisso 
blir detaljrikedomen lidande, men materialet är ändå mycket väl lämpat för 
en kvantitativ studie. Enskilda tvetydiga uppgifter har verifierats i de ur-
sprungliga skrivelserna, som finns på mikrofiche. I de fall en skrivelse om-
fattar flera ärenden, har de olika ärendena räknats in i summeringen indivi-
duellt. Ofta omfattar en skrivelse dussinet ärenden eller fler. §33 i landshöv-
dingeinstruktionen 1635 föreskrev hur de olika ärendena skulle särskiljas i 
olika kategorier så att inte ett slags ärenden blandades med andra, utan hellre 
åtskiljdes i separata brev när landshövdingen skrev till hovet eller Kungl. 
Maj:t. Jag har i många fall fört ärenden i en och samma skrivelse till olika 
kategorier. Ibland insände landshövdingen memorial och liknande till Kungl. 
Maj:t rörande många olika ärenden på en gång. Att ärenden av olika typer då 
blandades med varandra i en och samma skrivelse är fullt förståeligt. 
 
Metoden i denna undersökning är utpräglat kvantitativ med en diakron 
komparation. Komparationen är även synkron, genom att skillnaderna mel-
lan de två länen Västernorrland och Västerbotten ska undersökas.507 Skrivel-
sernas olika ärenden har klassificerats utifrån samma utgångspunkter som 
landstingsärendena i föregående kapitel. Kategoriseringen grundar sig i vissa 
generella antaganden om statsmaktens intresseområden, och har induktivt 
anpassats utifrån ärendenas faktiska karaktär och innehåll. För en mer utför-
lig diskussion kring kategoriseringen hänvisar jag till föregående kapitel. 
Kategoriseringen är vad gäller landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t 

                                                      
505 Asker 2004, s 301f. 
506 Landshövdingens i Västernorrlands län skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA, samt 
Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA, i samman-
fattningar vid HLA och vid forskningsarkivet i Umeå. 
507 Angående fördelar och nackdelar med en kvantitativ metod, se diskussionen kring detta i 
föregående kapitel i anknytning till kvantifieringen av landstingsärendena. 
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relativt oproblematisk, eftersom instansordningen mellan dessa parter var 
tydlig och perspektivet dem emellan utpräglat vertikalt. Kategorierna är 
sålunda: 
 

1. Resursuttag (skatter, gärder, uppbördsväsende). 
2. Militärärenden (rotering, utskrivningar, militära aktioner och så vi-

dare). 
3. Civilförvaltningen (allmänna förvaltningsärenden, tillsättning av 

tjänstemän och liknande). 
4. Rättsväsendet (domar, hållande av ting och så vidare). 
5. Näringarna (produktion och reproduktion, cirkulation, kreditväsen-

de och ägande). 
6. Tullväsendet. (Ärenden som berör tullfrihet för förnödenheter och 

liknande som behövdes vid nödlägen, till exempel under 1710-talet, 
har klassificerats som näringsärenden.) 

7. Kommunikation och infrastruktur. 
8. Kultur och ideologisk kontroll (skola och kyrka). 
9. Allmogens suppliker, besvär och ansökningar. 
10. Landshövdingens personliga ärenden. 
11. Tvister mellan kollektiv. 
12. Tvister mellan individer. 
13. Underlydande ämbets- och tjänstemäns personliga ärenden. (Till-

sättningar av tjänster och ämbeten kategoriseras som förvaltnings-
ärenden.) 

 
De kronologiska avgränsningarna sammanfaller med avhandlingens generel-
la tidsintervall, det vill säga åren 1637 (det första år från vilket skrivelser 
finns bevarade) till 1770. Denna period har indelats i tioårsintervall för att 
den kronologiska komparationen ska kunna genomföras. Undersökningens 
första intervall har satts mellan det första år från vilket skrivelser finns beva-
rade till 1660, eftersom skrivelserna beklagligtvis är sporadiskt bevarade för 
de första decennierna. De geografiska avgränsningarna är alltså Västernorr-
lands och Västerbottens län. För perioden 1763–70, efter det att Västernorr-
lands län delats, är det skrivelserna från landshövdingen i Sundsvall (det vill 
säga det ”nya” Västernorrlands län, den norra delen av det gamla länet) som 
undersöks. 
 

Landshövdingens i Västernorrland skrivelser till Kungl. 
Maj:t 1637–1770 
I det bevarade materialet av landshövdingens i Västernorrland skrivelser har 
under åren 1637–1770 totalt 3918 ärenden identifierats.508 

                                                      
508 Se tabell 5:7. 
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Figur 5:1. Landshövdingen i Västernorrland till Kungl. Maj:t 1637–1770. 
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Den klart största kategorin var militärärenden, med mer än en tredjedel av 
korrespondensen. Detta förhållande har flera förklaringar. Det pågick ofta 
militära operationer i länet. Framför allt landskapen Jämtland och Härjeda-
len var omstridda under 1600-talet, och många krigshandlingar ägde rum där 
under krigen mot Danmark-Norge. Det fanns många konkreta problem som 
måste lösas snabbt, till exempel vid mönstringar, värvningar, durchmarscher, 
rotering, transporter av vapen, ammunition och persedlar till soldaterna, 
samt konkreta krigshandlingar: strider, belägringar, truppförflyttningar med 
mera. Denna partikulära karaktär ledde till att den totala mängden militär-
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ärenden i skrivelserna snabbt blev mycket stor när riket var i eller hotades av 
krig. Trots att landshövdingen inte hade någon befälsrätt var han ändå i 
högsta grad involverad i krigsmaktens angelägenheter. 

Den näst största kategorin var näringsärenden, med ungefär en fem-
tedel av ärendena. Ansvaret för dessa frågor upptog en stor del av lands-
hövdingens uppmärksamhet. Omsorgen om landets uppodling, handeln och 
produktionen var ärenden som kontinuerligt uppfattades som viktiga att 
kommunicera mellan landshövdingen och centralmakten. Olika slags när-
ingsärenden kunde gälla städernas privilegier, jakt- och fiskeförordningar, 
spannmålsmagasin, bergsbruk, handel och tullar, fattigvård och sjukvård, 
ödehemmans bebyggande och så vidare. 

Den tredje största kategorin var civilförvaltningsärenden. Dessa ären-
den rörde såväl landshövdingens och länsstyrelsens plikter och förehavan-
den som de underlydande ämbets- och tjänstemännens uppgifter, bland 
andra fogdarna, häradshövdingarna, länsmännen, häradsskrivarna och andra 
kronobetjäntes förehavanden. 

Övriga märkbara kategorier var kultur och ideologi, resursuttag och 
allmogens besvär. Dessa slags ärenden var ständigt återkommande teman, men 
i relativt begränsad omfattning. Att ärendena rörande resursuttag inte var 
fler i landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t berodde på att de mer 
konkreta aspekterna av dessa ärenden främst korresponderades mellan 
landskontoret och kammarkollegium och räntmästare på central nivå. De 
resursuttagsärenden som dryftades mellan landshövdingen och Kungl. Maj:t 
var ofta av generell karaktär, till exempel hur de årliga räntorna skulle dispo-
neras i länet. 
 
Korrespondensen periodiserad 
Korrespondensen mellan landshövdingen i Västernorrland och Kungl. Maj:t 
var som mest intensiv under 1690-talet, då 857 ärenden avhandlades. 1710-
talet omfattade 729 ärenden och 1680-talet 668 ärenden. Dessa tre decenni-
er står i särklass vad gäller ärendemängden. 1700-talets första decennium 
uppvisade en mycket lägre intensitet i korrespondensen än föregående och 
efterföljande decennium. Det är föga anmärkningsvärt, eftersom Karl XII 
då befann sig på utländsk mark och landshövdingens korrespondens då 
riktades mer till de centrala myndigheterna. Regeringsmakten var splittrad 
mellan kungens fältkansli och ämbetsverken i huvudstaden som inte hade 
någon större handlingsfrihet. I och med kungens isolering från hemlandet i 
Turkiet efter slaget vid Poltava började rådet under Arvid Horns ledning i 
praktiken provisoriskt fungera som landets regering. Under 1709 och åren 
före avsändes ofta inte mer än tiotalet ärenden per år från landshövdingen 
till Kungl. Maj:t, men antalet ärenden ökade påtagligt under 1710 och höll 
sig sedan på en mycket högre nivå under de kommande åren. Rådet började 
fungera som en mer handlingskraftig regering under 1710, och därför ökade 
korrespondensen från landshövdingarna till Kungl. Maj:t (vars roll alltså 
spelades av rådet.) Detta framgår också av hur skrivelserna till Kungl. Maj:t 
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adresserades. Skrivelserna som tidigare adresserats till den ”stormäktigste, 
allernådigste konung[en]” började 1710 adresseras till de ”högwälborne 
herrar grefwar, Kongl. May:tz Råden samptel[iga].” Från och med slutet av 
juli 1713 adresserades återigen skrivelserna direkt till konungen.509 De gene-
rellt mycket stora ärendemängderna under åren 1681–1720 indikerar tydligt 
att regionalförvaltningen centraliserades under det karolinska enväldet. 

Allra minst var korrespondensen under 1660- och 1760-talet. Un-
der Karl XI:s förmyndarregering avhandlades endast 68 ärenden under hela 
1660-talet, vilket markant visar på kungamaktens försvagade ställning under 
denna period. Förmyndarregeringen har av eftervärlden fått ett eftermäle 
som svag och inkompetent, kanske beroende på att de två ledande perso-
nerna, riksdrotsen Per Brahe och rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie, 
inte förmådde att leva upp till Axel Oxenstiernas, den förra förmyndarreger-
ingens ledare, nivå.510 Landshövdingarnas höga frånvaro från länen, som 
adeln besvärade sig över vid riksdagen 1668,511 antyder också att förmyndar-
regeringens kontroll över ämbetsmännen var svag. Det låga antalet ärenden 
under 1760-talet talar för att centralstyrningen av förvaltningen vid denna 
tid försvagats märkbart, och att kontrollen över den administrativa appara-
ten därför också var mindre än under det karolinska enväldet. 
 
En kronologisk jämförelse visar att den totalt sett största kategorin, militär-
ärendena, var relativt sett störst under perioderna 1637–60, 1671–80, 1711–
20 och 1741–50. Det är inte uppseendeväckande, eftersom riket under alla 
dessa perioder befann sig i krig. Framför allt under de två första perioderna 
var också Västernorrland skådeplats för krigshandlingar. Militärärendenas 
omfattning blev mindre under 1700-talets senare decennier, med undantag 
för 1740-talet, då hattarnas ryska krig återigen satte krigsmaktens hjul i rull-
ning. 

Näringsärendena var mest dominerande under 1660-talet, och 
som minst under perioderna närmast före och efter detta decennium. De 
upptog hur som helst generellt en ansenlig del av landshövdingens skrivelser 
till Kungl. Maj:t, med närmare en femtedel av den totala ärendemängden. 
Näringsärendena var ett stående inslag i korrespondensen och behandlade 
frågor om hemmans uppodlande, handeln, problem med missväxt, organisa-
tionen av fattigvården, arbetskraftens anställningsformer, sjukdomsutbrott 
bland både boskap och människor, förhindrande av tiggeri och lösdriveri 

                                                      
509 Se exempelvis landshövdingen i Västerbotten till Kungl. Maj:t 16/11 1707, 12/3 1710, 
29/7 1713, Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
510 Om förmyndarregeringen, se Rystad 2003, s 26ff. Inom såväl utrikes- som finanspolitiken 
var regeringen delad, och inte minst de många donationerna försvagade kronans finanser. 
Riksskattmästaren Gustaf Bonde gjorde ansträngningar för att tillämpa större sparsamhet och 
minska kronans utgifter, men då han blev sjuk och dog 1667 avstannade hans arbete. Dess-
utom rådde oenighet om hur reduktionen som beslutats i samband med fjärdepartsräfsten 
1655 skulle skötas, och detta arbete gick därför mycket långsamt. 
511 Jonsson 2003, s 134; Asker 2004, s 109f. 
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med mera. Oavsett rikets läge var dessa frågor alltid aktuella. Det fanns en 
ständig medvetenhet om att basnäringarna måste fungera för att riket skulle 
bestå, vilket även visade sig i landshövdingens ämbetsutövning vid lands-
tingen. 

Civilförvaltningsärendena var flest under åren 1731–40 och 1761–
70. Uppseendeväckande nog var de minst vanliga under de två första perio-
derna i undersökningen. Man hade kunnat vänta sig att förvaltningsärendena 
skulle vara vanliga under förvaltningens etableringsperiod, men så var alltså 
inte fallet. Anledningen till detta är svår att avgöra, men det är inte sannolikt 
att den relativt sett lilla mängden förvaltningsärenden berodde på att regio-
nalförvaltningen fungerade felfritt i etableringsskedet för att senare börja 
uppvisa en större mängd problem. Under 1730-talet insände landshövdingen 
kvartalsrapporter under varje år, vilket är en anledning till det ökade antalet 
förvaltningsärenden i korrespondensen. Den första kvartalsrapporten av-
sändes i november 1728 och förfarandet fortsatte till 1739, en period som 
sammanfaller med Carl Gustaf Bielkes tid som landshövding i Västernorr-
land. Några liknande kvartalsrapporter avsändes inte från landshövdingen i 
Västerbotten under samma tid. Bielke ansökte om permissionsförlängning 
10/9 1728, men var ändå närvarande i länet under de följande åren, vilket 
framgår av att han presiderade vid flera landsting mellan 1729 och 1738.512 

Ärendena som rörde kultur och ideologisk kontroll var ganska få 
under 1600-talet, och blev riktigt många först under 1700-talets första de-
cennium. Efter detta befann de sig på en generellt högre nivå under resten 
av 1700-talet. Den ideologiska kontrollen bestod främst av ärenden rörande 
religionen och den kristna lärans rätta predikande. Ett stående inslag i stats-
maktens strävanden att upprätthålla makten över undersåtarnas sinnen var 
de återkommande böndagarna, som utlystes tre eller fyra gånger per år un-
der både 1600- och 1700-talet. Dessa böndagar gav staten tillfälle att pro-
klamera sitt budskap till allmänheten om hur tillståndet i riket var, och var-
för olika händelser inträffade och vad som kunde göras för att förbättra 
tillståndet i riket och avvärja framtida olyckor och motgångar. Centralmak-
ten kunde därigenom demonstrera sin ställning som medlare mellan under-
såtarna och Gud, och utnyttja sitt tolkningsföreträde vad gällde de händel-
ser, lyckliga såväl som olyckliga, som inträffade inom och utanför rikets 
gränser.513 Tillfällen då böndagsplakaten diskuterades i landshövdingens 
skrivelser till Kungl. Maj:t var exempelvis i mars 1681, februari 1691, mars 
1709, februari 1714 och mars 1721. Andra ärenden i denna kategori rörde 
ofta tillsättningar av vakanta pastorat och upptagande av kollekter för olika 
specifika ändamål, som till exempel kyrkobyggen. 

Ärenden om resursuttag var ett stående inslag i korrespondenser-
na, men aldrig i någon dominerande omfattning. Vanligast var dessa ärenden 

                                                      
512 Se ovan, kapitel 4. 
513 Göran Malmstedt, ”Frihetstidens karismatiska kungar” i Maktens skiftande skepnader. Studier 
i makt, legitimitet och inflytande i det tidigmoderna Sverige, red. Börje Harnesk, Umeå 2003, s 76. 
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under 1680- och 1690-talen. Under de första undersökningsperioderna samt 
efter 1750 var de färre. Den lägsta andelen förekom faktiskt under den för-
sta perioden. I länsstyrelsens etableringsfas behandlades alltså resursuttags- 
och uppbördsärenden endast i en mycket begränsad utsträckning mellan 
landshövdingen och Kungl. Maj:t. Dessa ärenden behandlades främst via 
andra kanaler, i första hand till kammarkollegium. Den gamla fogdeförvalt-
ningen behandlade även efter länsstyrelsens införande största delen av re-
sursuttagsärendena. 

Allmogens besvär förekom i begränsad omfattning under varje pe-
riod och var relativt sett störst under 1660-, 1750- och 1760-talen, då fred 
rådde. Då fick allmogens besvär och suppliker mer utrymme i korrespon-
densen. Särskilt under de två sista decennierna var denna kategori stor. 

Vad gäller övriga kategorier var landshövdingens personliga an-
sökningar relativt sett vanligast under 1660-talet samt 1700-talets första 
decennium. Det är ändå fråga om mycket få ärenden. I absoluta tal var dessa 
ärenden vanligast under 1680-talet. Underlydande tjänstemäns ansökningar 
var relativt sett vanligast under 1660-talet, men de var ändå få i absoluta tal. 
Exempelvis ansökte 1670 häradsskrivaren Lars Jonsson Roshemius om 
livstidsfrihet från beskattning för sig och sin hustru på sin gård Bodal i 
Brunflo socken i Jämtland eftersom den förstörts av fienden.514 Sådana an-
sökningar förekom med olika mellanrum, men aldrig i någon större omfatt-
ning. 
 

Landshövdingens i Västerbotten skrivelser till Kungl. 
Maj:t 1638–1770 
I det bevarade materialet har 2032 ärenden identifierats i skrivelserna från 
landshövdingen i Västerbotten till Kungl. Maj:t under åren 1638–1770. 
Ärendemängden i Västerbotten var endast hälften så stor som i Västernorr-
land. Anledningen till detta är oklar, men det generella mönstret är tydligt. 
En förklaring skulle kunna vara att allmogen i Västerbotten vid landstinget 
påtog sig vissa administrativa uppgifter, vilket ledde till att den statliga för-
valtningen byggdes ut i mindre utsträckning i länet. Under alla decennier 
under undersökningsperioden var ärendena färre i det norra länet. De tre 
största kategorierna i Västerbotten var desamma som i Västernorrland. Mili-
tärärendena var klart flest. Därefter kom näringarna och civilförvaltningen, 
resursuttag samt kultur och ideologisk kontroll.515 
 

                                                      
514 Carl Larsson Sparre till Kungl. Maj:t, 22/2 1670, Landshövdingens i Västernorrlands län 
skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
515 Se tabell 5:8. 
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Figur 5:2. Landshövdingen i Västerbotten till Kungl. Maj:t 1638–1770 
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Även i Västerbotten dominerade militärärendena, och var till och med rela-
tivt sett fler än i Västernorrland. Detta kan synas något besynnerligt, efter-
som öppna krigshandlingar var mindre vanliga i Västerbotten än Västernorr-
land.516 Västerbotten var nästintill förskonat från fientliga infall västerifrån. 
Förvisso landsteg ryska trupper vid flera tillfällen på den västerbottniska 
kusten. Den stora mängden militärärenden i Västerbotten visar att krigsan-
strängningarna berörde hela riket, och inte endast de områden som befann 

                                                      
516 En annan skillnad var att det fanns båtsmanshåll i Västernorrland, vilket det inte gjorde i 
Västerbotten. Trots detta var militärärendena vanligare i Västerbotten än i Västernorrland. 
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sig närmast krigsskådeplatserna. När riket var i krig var det en fråga för hela 
statsförvaltningen och rikets alla undersåtar, oavsett i vilken landsända man 
befann sig. Den karakteristik som vissa forskare (exempelvis Sven A. Nils-
son och Jan Lindegren) velat göra av Sverige som en militärstat får åtmin-
stone i detta avseende stöd.517 

Andelen näringsärenden liksom allmogens besvär var lägre i skri-
velserna från Västerbotten jämfört med Västernorrland. Noterbart är att det 
faktiska antalet skrivelser som behandlar landshövdingens personliga ären-
den var fler i Västerbotten än i Västernorrland (39 respektive 37 ärenden). 
Det rör sig förvisso om små tal (2 % respektive 0,7 %), men skillnaden är 
ändå märkbar. Ärenden rörande civilförvaltningen, resursuttag, rättsväsende, 
kommunikation och infrastruktur samt kultur och ideologisk kontroll var 
ungefär lika vanliga i de båda länen. 
 
Korrespondensen periodiserad 
Landshövdingens i Västerbotten korrespondens med Kungl. Maj:t var som 
mest intensiv under perioderna 1741–50 (434 ärenden), 1711–20 (284 ären-
den) och 1680–90 (275 ärenden). Även 1720- och 1730-talen uppvisade en 
relativt stor mängd ärenden. I likhet med Västernorrland hade 1700-talets 
första decennium mycket färre ärenden än föregående och följande decen-
nium. Just denna period, tillsammans med perioden 1661–70, uppvisade i 
Västerbotten den minsta intensiteten i korrespondensen, med endast 17 
ärenden per period – alltså knappt två ärenden per år. Mönstret från Väs-
ternorrland med en mycket intensiv korrespondens under enväldet syns 
även i Västerbotten, fast inte lika tydligt. Trenden med en minskande ären-
demängd efter 1750 framträder också i Västerbotten. 
 
Västerbotten uppvisade den största mängden militärärenden under samma 
perioder som Västernorrland. Dessa ärenden låg genomgående på en hög 
nivå, med undantag för perioden 1661–70, då de var mycket få i förhållande 
till andra perioder. Riket hade ju fred under Karl XI:s förmyndare. Näring-
arna upptog också en mycket stor del av ärendena under detta decennium (i 
ännu högre grad än i Västernorrland), och även under undersökningens två 
sista decennier. De var ovanligast under 1700-talets första decennium, kan-
ske inte uppseendeväckande på grund av rikets fokusering på krigsansträng-
ningarna. 

Civilförvaltningsärendena hade den största andelen under perio-
den 1701–10, men var ändå i realiteten ganska få (sex ärenden av sjutton). 

                                                      
517 Jämför S. A. Nilsson 1990, s 22ff. Statens ökade krav på undersåtarna under krigstid satte 
djupa spår i lokalsamhället, men det var främst under två perioder av stark kungamakt, under 
Gustav II Adolfs senare år samt det karolinska enväldet, som kronans krav var speciellt stora 
på undersåtarna. Under andra perioder av 1600-talet var möjligheten för menigheterna att få 
gehör för sina intressen och besvär större, och Nilsson vill inskärpa att den svenska bondebe-
folkningen generellt hade en relativt stark ställning, och även ”en förvånande förmåga till 
överlevnad och återhämtning”. (Citat s 22.) 
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De var också återkommande under 1720- 1730- och 1760-talen, och då även 
med större absoluta tal. 

Andelen resursuttagsärenden var störst under 1680- och 1690-
talen, och minst under 1700-talets första decennium och 1760-talet. De var i 
likhet med Västernorrland relativt få även under undersökningens första 
period 1638–60. Den stora mängden resursuttagsärenden under Karl XI:s 
tid indikerar också kungens ökade kontrollsträvanden. 

Ärenden angående kultur och ideologisk kontroll var vanligast fö-
rekommande under stormaktstidens slut (främst perioderna 1680–1710 och 
1720-talet.) Det var dock en tydlig tillbakagång för dessa ärenden under 
1710-talet i jämförelse med föregående och efterföljande decennium. Under 
övriga perioder före och efter stormaktstidens slut var denna kategori stän-
digt närvarande men på en ganska låg nivå. 

Allmogens besvär förekom ganska ofta under 1720-, 1750 och 
1760-talen, men var annars en liten kategori. I likhet med Västernorrland var 
denna kategori störst under 1760-talet. 

Lite tänkvärt är att det både i Västerbotten och Västernorrland 
under 1660-talet inte förkom några ärenden rörande kommunikation och 
infrastruktur. Detta slags ärenden brukade annars nästan alltid förekomma, 
även om de ofta var få. I föregående kapitel påstods ju att landstinget i Väs-
terbotten påtog sig vissa delar av ansvaret för vägnätet i länet, vilket skulle 
kunna förklara frånvaron av dylika ärenden i landshövdingens skrivelser till 
Kungl. Maj:t för detta län. Mellan 1660 och 1664 var ju också Johan Oxen-
stierna landshövding över både Västernorrland och Västerbotten. Han skrev 
inte till Kungl. Maj:t om kommunikationsärenden överhuvudtaget under 
1660-talet. 

Landshövdingens personliga ärenden var relativt sett vanligast un-
der 1700-talets första decennium, men då endast två ärenden av totalt sjut-
ton. I absoluta tal var dessa ärenden flest under 1710- och 1730-talen. Fram-
för allt var det Gabriel Gyllengrip som skrev till Kungl. Maj:t om personliga 
ärenden. Han var sjuklig och länge tjänstledig från landshövdingeämbetet. 
Hans önskemål om att befrias från den betungande tjänsten har också pre-
senterats i tidigare kapitel. Han ansökte om förlängd permission i september 
1733, när han nyligen utnämnts till landshövding, och återkom senare under 
decenniet med permissionsansökningar vid flera tillfällen.518 Han var också 
tjänstledig 1743–49 för att kurera sin dåliga hälsa. 
 

Landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t: generella 
drag 
Enligt Björn Asker varierade intensiteten i korrespondensen mellan lands-
hövdingarna och Kungl. Maj:t tydligt med statsskicket. Det var främst under 
                                                      
518 Gabriel Gyllengrip till Kungl. Maj:t, inkommet 7/9 1733, Landshövdingens i Västerbot-
tens län skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
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enväldet som denna korrespondens var omfångsrik.519 Denna karakteristik 
stämmer också vad gäller de norrländska landshövdingarna, i synnerhet i 
Västernorrland. Perioderna 1691–1700, 1711–20 och 1681–90 uppvisade i 
tur och ordning de flesta ärendena. 

I Västerbotten är bilden något mer splittrad. Förvisso uppvisade 
decennierna efter enväldets införande en stigande omfattning av korrespon-
densen, men den mest intensiva perioden i Västerbotten var åren 1741–50. 
Denna stora anhopning av ärenden bestod främst av militärärenden. Även i 
Västernorrland uppvisade detta decennium en ökad intensitet i förhållande 
till närmast föregående och kommande period. Det stora antalet ärenden 
under 1740-talet föranleddes till stor del av rikets återupptagna krigsan-
strängningar. Det kan också finnas en annan anledning till den ökade ären-
demängden i Västerbotten under 1740-talet. Landshövdingen Gabriel Gyl-
lengrip var tjänstledig 1743–49, och det var under denna period landskamre-
raren och landsskrivaren som skötte länsstyrelsens aktiviteter. Frånvaron av 
landshövdingen kan ha lett till att de två ämbetsmännen som skötte tjänsten 
ofta kände sig nödgade att relatera en mängd ärenden till Kungl. Maj:t, då de 
inte kunde, eller vågade, fatta beslut i frågorna. Från och med 1744 under-
tecknades skrivelserna oftast av landskamreraren Nils Bergström och lands-
sekreteraren Lars Qvist, ”under landshövdingens frånvaro”. Under 1749 
skrev Qvist och Bergström under i ”vice landshövding Olof Malmerfelts 
frånvaro”, och fortsatte att göra så fram till Gyllengrips återkomst efter 
sommaren 1750.520 Landshövdingens frånvaro ledde till en ökad kollegialitet 
vid länsstyrelsen, som annars inte var en kollegial organisation.521 

Nils Bergström var landskamrerare i över trettio år, mellan 1742 
och 1775. I totalt närmare tio år fungerade Bergström som tillförordnad 
landshövding på grund av den stora omsättningen på landshövdingeposten 
efter Gyllengrips avgång. Åren 1755–75 sågs nämligen fem olika landshöv-
dingar i Västerbotten: Olof Leijonstedt, Johan Funck, Martin Ehrensvan, 
Olof Malmerfelt och Magnus von Kothen. Lars Qvist svarade också för 
kontinuitet inom länsstyrelsen, då han var landssekreterare mellan 1741 och 
1767.522 Kamreraren Bergström och sekreteraren Qvist var alltså relativt nya 
i sina ämbeten under Gyllengrips tjänstledighet under 1740-talet, vilket kan 
ha föranlett dem att upprätthålla en extra tät korrespondens med Kungl. 
Maj:t. Uppenbarligen var landshövdingens person en mycket viktig auktori-
tetsresurs i ämbetsutövningen ännu under 1740-talet, över ett sekel efter 

                                                      
519 Asker 2004, s 311. Kungens ökade kontroll över landshövdingen ledde också till att lands-
hövdingens kontroll över sina underlydande ämbets- och tjänstemän intensifierades. Lands-
hövdingen inte bara passivt övervakade dem, utan ingrep också aktivt i deras ämbetsutöv-
ning. Jämför D. Lindström 2003, s 21–27. 
520 Se till exempel landshövdingen i Västerbotten till Kungl. Maj:t, 28/11 1744, 25/11 1747, 
25/10 1749, 6/19 1750, Landshövdingens i Västerbottens län skrivelser till Kungl. Maj:t 
1638–1840, RA. 
521 Jämför Asker 2004, s 132f. 
522 Olofsson 1974b, s 399. 
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införandet av regionalförvaltningen. Med en frånvarande landshövding för-
svagades länsstyrelsens autonomi, och därmed kanske också en del av dess 
funktionalitet. Ämbetsverken i huvudstaden belastades med ett antal beslut 
som det var meningen att landshövdingen skulle fatta på regional nivå. 
 
I båda länen var ärendemängden mycket liten under 1660-talet. Landshöv-
dingarna sände mycket få ärenden till Kungl. Maj:t under Karl XI:s förmyn-
darregering. Orsakerna till detta är inte helt uppenbara, men kanske var det 
så att Johan Oxenstierna, Carl Larsson Sparre och Johan Graan inte ansåg 
att det var någon idé att skriva till sina ståndsbröder i förmyndarregeringen, 
eftersom landshövdingarna inte uppfattade dessa som mer kompetenta än 
de själva. Denna förklaring borde vara mer tillämpbar på aristokraterna Ox-
enstierna och Sparre än på uppkomlingen Graan, och om så var fallet borde 
nedgången i ärendemängden vara större i Västernorrland än i Västerbotten. 
Men procentuellt var minskningen mycket större i Västerbotten (nästan en 
90-procentig minskning) än i Västernorrland (ungefär en halvering). Minsk-
ningen i Västerbotten förorsakades delvis av att länet under åren 1660–64 
var underlagt Johan Oxenstierna i Gävle. Det får anses vara klarlagt att kun-
gamakten var försvagad under förmyndarregeringen, och även om orsakerna 
bakom nedgången i ärendemängden inte definitivt kan avgöras är mönstret 
mycket tydligt.  

I krigstider dominerades landshövdingens korrespondens med 
Kungl. Maj:t av militärärenden.523 I det följande ska landshövdingens korre-
spondens även med underlydande tjänstemän och undersåtar undersökas. 
En viktig fråga blir då att avgöra om dominansen av militärärenden är lika 
tydlig i den regionala ämbetsutövningen och interaktionen med undersåtarna 
under ofredsåren. Även när riket var i krig måste landshövdingen oavlåtligt 
sköta civilförvaltningen och övervaka livet ute i landsorten. 
 

Landshövdingens och länsstyrelsens dagliga aktivite-
ter 
Denna delundersökning kartlägger korrespondensen till och från Väs-
ternorrlands läns landskansli under fyra år av 1600- och 1700-talet, för att 
därigenom klarlägga hur landshövdingens dagliga handläggning av de olika 
                                                      
523 En intressant iakttagelse är att den totala andelen militärärenden faktiskt var högre i Väs-
terbotten än i Västernorrland, även om Västernorrland var ett så kallat militärt län och dess-
utom hade fler militärer på landshövdingeposten. En förklaring till detta till synes paradoxala 
förhållande skulle kunna vara det faktum att de västernorrländska landshövdingarna var mer 
kompetenta vad gällde försvarsärenden och krigföring. Genom sin större individuella kompe-
tens hade de ett mindre behov av att rådgöra med Kungl. Maj:t, eftersom de kunde agera i de 
olika fallen utifrån sitt eget omdöme. Dessutom hade de landshövdingar som även förde 
militärt befäl, som till exempel Carl Larsson Sparre, militära kanaler som dessa ärenden sköt-
tes inom. Förvisso var också ett antal landshövdingar i Västerbotten aktiva militärer, som 
exempelvis Anders Erik Ramsay, som vi tidigare stiftat bekantskap med. 
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ärenden som aktualiserades såg ut. Korrespondensens kvantitativa omfatt-
ning studeras, liksom avsändarna av de inkommande och adressater till de 
utgående skrivelserna, vilka typer av ärenden som behandlades i skrivelserna, 
hur ärendena resolverades vid landskansliet, samt de kronologiska skillnader 
i korrespondensernas omfång och beskaffenhet som kan urskiljas.  
 
Undersökningen baseras på diarierna från landskansliet i Västernorrlands län 
för åren 1685, 1698, 1716 och 1735.524 Beklagligtvis är landskanslidiarierna 
endast sporadiskt bevarade för tiden före 1685. Det hade naturligtvis varit 
önskvärt att påbörja studien redan under 1630-talet för att klarlägga hur 
länsstyrelsens dagliga aktiviteter såg ut när organisationen var nyfödd, men 
det låter sig alltså inte göras. Liknande problem med bristfälligt eller obefint-
ligt källmaterial från länsstyrelserna för vissa perioder har även Björn Asker 
mött. Han påpekar det önskvärda och samtidigt omöjliga i att studera lands-
kansliets aktiviteter för de första decennierna efter regionalförvaltningens 
införande.525 De av Asker anförda centraliseringstendenserna mellan 1650- 
och 1690-talet kan tyvärr på grund av källäget inte undersökas ingående för 
norrlandslänen. Däremot studeras landshövdingens arbete under de tre olika 
landshövdingeinstruktionerna. Av arbetsekonomiska skäl har jag inte stude-
rat något senare år efter 1735. Inga större förändringar av rikets förvaltning 
eller allmänna läge skedde under de följande decennierna, förutom kriget på 
1740-talet. Förvaltningsorganisationen och dess rutiner hade vid denna tid 
stabiliserat sig.526 

Det finns tre idealtyper för diarier: ingående, utgående samt in- och ut-
gående diarium. I ett ingående diarium antecknas i tidsföljd alla inkommande 
skrivelser, samt ärenden som väckts på annat sätt, med tillhörande uppgifter 
om datering, avsändare, ankomstdag, innehåll och numrering. Ett utgående 
diarium antecknar alla avsända skrivelser med dito uppgifter. Ett in- och 
utgående diarium är till grunden ett ingående diarium som utökats med upp-
gifter om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de inkommande 
skrivelserna samt andra avsända skrivelser och åtgärder som inte skett till 
följd av någon specifik inkommande skrivelse. De faktiska diarierna motsva-
rade dock sällan helt och hållet någon av idealtyperna, eftersom gränserna 
mellan diarier och register ofta var flytande.527 

De diarier som ligger till grund för föreliggande undersökning har 
karaktären av in- och utgående diarier. Diarierna för 1685, 1716 och 1735 
innehåller endast inkommande skrivelser och resolutioner på dessa. Detta 
betyder att de utgående skrivelser som inte direkt föranleddes av inkom-
mande ärenden inte syns i materialet. Diariet för 1698 innehåller också så-

                                                      
524 Tyvärr kan ingen geografisk komparation med Västerbottens län göras, på grund av att 
Västerbottens länsstyrelses material före 1888 nästintill utplånats genom de bränder som 
härjade residensstaden Umeå under 1700- och 1800-talen. 
525 Asker 2004, s 241. 
526 Jämför Asker 2004, s 16. 
527 Asker 2004, s 387f. 
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dana ärenden som är av endast utgående karaktär, det vill säga som inte 
direkt föranletts av någon inkommande skrivelse. Ärendena av denna typ är 
mycket få, vilket gör sannolikt att de inte var så många under de andra åren 
heller. Diariet för 1735 är renskrivet och ordnat efter avsändare, till skillnad 
från de tre tidigare som är rent kronologiskt uppställda. 
 
Diarieärendena studeras med en kvantitativ, kronologiskt komparativ me-
tod. Avsändare och mottagare klassificeras enligt följande: 
 

1. Centralmakten (Kungl. Maj:t, kollegierna, riksrådet, hovrätterna, öv-
riga centrala myndigheter och tjänstemän vid dessa. [Asker har 
tjänstemännen i en egen kategori, som blir mycket liten.] Även 
landshövdingar i andra län räknas in i denna kategori, eftersom ett 
grundläggande antagande i avhandlingen är att landshövdingen var 
centralmaktens företrädare i varje län. Eftersom de olika avsändarna 
inom centralmakten kommer att särredovisas föranleder detta inget 
problem, då kommunikationen med andra landshövdingar och läns-
styrelser kommer att framträda därigenom.) 

2. Underlydande ämbets- och tjänstemän inom regional- och lokalför-
valtning (exempelvis fogdar, landssekreterare, landskamrerare, lant-
räntmästare, skrivare, landsgevaldiger, landsfiskaler, mantalskom-
missarier, fogdetjänare, häradsskrivare, länsmän, fjärdingsmän, hä-
radshövdingar (som Asker fört till en egen kategori tillsammans 
med lagmän) och lantmätare (som också har en egen kategori hos 
Asker). De rättsliga ämbetsmännen har jag inordnat i samma kate-
gori som övriga civila ämbets- och tjänstemän eftersom de i mycket 
stor utsträckning skötte ärenden av vanlig civilförvaltningskaraktär, 
utöver sina judiciella uppgifter. Jag har räknat tjänstemannaänkor till 
denna kategori i de fall de upprätthöll makens tjänst.528 

3. Allmogen (byalag och andra samfälligheter, privatpersoner, förtro-
endemän och sockenskrivare och motsvarande). 

4. Kyrkliga företrädare (präster, konsistorier, biskopar, skollärare, hos-
pitalföreståndare och motsvarande).529 

                                                      
528 Jag har inte kvantifierat antalet ärenden från tjänstemannaänkor. Det gällde exempelvis 
avlidna fogdars eller länsmäns efterlämnade räkenskaper. 
529 Det måste påpekas att jag i föregående kapitel räknat prästerskapet på lokal nivå till lokal-
förvaltningen, medan jag i detta kapitel fört dem till en egen kategori. Denna diskrepans har 
föranletts av att källmaterialet som använts i detta kapitel ger möjlighet att studera präster-
skapet på lokal nivå som en del av den större ideologiska statsapparaten, eftersom även 
överordnade religiösa institutioner som konsistorier och biskopar korresponderade med 
landshövdingen via landskansliet i ärenden som berörde prästerskapet även på lokal nivå. 
Begreppet ”ideologisk statsapparat” myntades av Louis Althusser och behandlas utförligt i 
Tobias Wirén, Stift i periferin: Reproduktionsperspektiv på kyrka, stat och skola i 1600- och 1700-talens 
Sverige, opublicerad licentiatavhandling, Umeå 2004, s 28–58. Wirén diskuterar också superin-
tendenternas kontrollfunktion gentemot prästerskapet på lokal nivå, vilket kan direkt jämfö-
ras med landshövdingens kontrolluppgifter gentemot fogdarna och lokalförvaltningen. Se 
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5. Borgmästare, råd och borgerskap i städerna. (Asker för magistrater-
na till länsförvaltningen. Jag vill särskilja denna kategori för att un-
dersöka städernas status och utveckling, då stadsgrundandet var en 
viktig del av statsbildningen, med särskild vikt för näringspoliti-
ken.)530 

6. Brukspatroner, faktorer, arrendatorer och ståndspersoner. (Dessa 
faller inom Askers kategori ”privatpersoner och allmänhet”. Anled-
ningen till att dessa förts till en egen kategori är att jag vill visa hur 
landshövdingens interaktion med dessa personer – som med Harald 
Gustafssons ord kan sägas vara en del av den ”lilla makten” i lands-
orten,531 åtminstone i Norrland där ingen besutten adel fanns – såg 
ut.) 

7. Militära befattningshavare och myndigheter (officerare och övriga 
ämbetsmän vid regementen och skansar). 

 
Förutom att remittera ärenden till någon av dessa ovanstående adressater 
har jag räknat med övriga alternativ för landshövdingens behandling av 
ärenden (det vill säga ”utgående” aktioner): 
 

1. ”Rekvirerar inget svar”/ad acta. 
2. Landshövdingen tar saken i övervägande. 
3. Beslut kan ej fattas/beslutet uppskjuts. 

 
Många ärenden behandlades inte genom ett direkt utfärdande av en skrivel-
se, utan lämnades för expedition till fogden, landskamreraren, häradshöv-
dingen eller motsvarande. Dessa aktioner räknas till samma kategori som 
utfärdandet av en utgående skrivelse till dessa underlydande tjänstemän. I 
det fall ett utgående ärende har sänts till flera olika adressater inom olika 
kategorier har jag räknat varje sådan adressat enskilt. Ett ärende som sänts 
till flera adressater inom samma kategori (exempelvis både till fogden och 
lanträntmästaren) har jag bara räknat en gång. Detta innebär att den faktiska 
kommunikationen inom förvaltningsapparaten var något större än vad som 
framkommer i summeringen. 

Vidare vill jag påpeka att jag i undersökningen av resolverandet av 
ärendena vid landskansliet skiljt ut resolutioner på de ärenden som klassifi-
cerats som suppliker från allmogen. Därför presenteras de aktioner som 
landshövdingen vidtog på dessa separat från summeringen av de andra dia-
rieärendena. (Det totala antalet resolutioner på ärenden i diariet är alltså 
summan av ”behandling av diarieärenden” plus ”resolutioner på allmogens 

                                                                                                                        
Wirén 2004, s 106f. 
530 Borgmästarna räknades i föregående kapitel till lokalförvaltningen, men i likhet med präs-
terskapet kan de i det material som studeras i föreliggande delundersökning bättre studeras 
som en del av en samhällelig maktsfär, det vill säga i borgmästarnas fall den ekonomiska. 
531 Jämför Gustafsson 1994, s 215–224. 
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ärenden”.532 Denna siffra kommer jag dock inte att använda i något sam-
manhang.) 
 
På grund av diarieärendenas mer heterogena karaktär jämfört med lands-
hövdingens skrivelser och liknande måste diarieärendena indelas i mer speci-
fika kategorier beroende på avsändare. Kategoriseringen är i stora drag den-
samma som använts tidigare, men vissa justeringar har gjorts för att anpassa 
ärendekategorierna till aktörskategorierna. För en detaljerad beskrivning av 
de olika ärendekategorierna, se tabell 5:9. 
 

1685: Enväldet nyligen infört 
1685 var ett ganska lugnt år för riket som helhet. Karl XI:s förmyndarräfst 
och reduktion hade pågått sedan ett par år tillbaka. Indelningsverket var 
under uppbyggnad sedan det möjliggjorts genom reduktionen av adelsgods, 
som beslutats på riksdagen 1682. Fred rådde sedan freden i Lund mellan 
Sverige och Danmark 1679. Lennart Ribbing var landshövding i Västernorr-
land. 

Som utgångspunkt för denna undersökning kan det påminnas om 
att det i landshövdingens i Västernorrland skrivelser till Kungl. Maj:t under 
1680-talet var militära frågor och näringsärenden som var vanligast. Resurs-
uttag och civilförvaltning dryftades också återkommande i korrespondensen. 
Resursuttagsärendena nådde sin totalt sett största andel under 1680-talet. 
Ärendemängden var stor under detta decennium, den tredje största mäng-
den ärenden avsändes under denna period. Som kommer att framgå i det 
följande var antalet diarieärenden detta år inte speciellt högt jämfört med 
senare undersökningsår. Skillnaden i intensitet mellan de olika delarna av 
korrespondensen indikerar att korrespondensen med Kungl. Maj:t var vikti-
gare för landshövdingeämbetet vid denna tid än under andra perioder (skill-
naden skulle också kunna bero på fluktuationer från år till år under decenni-
et). Den stora vikten för korrespondensen mellan landshövdingen och 
Kungl. Maj:t berodde naturligtvis i sin tur på den enväldige konungens cent-
raliseringssträvanden, som Björn Asker framhållit (se ovan). 

I diariet framgår att landshövdingen i januari befann sig i Gävle. 
Den 7 oktober fördes diariet i Hudiksvall och 13 oktober i Söderhamn. Den 
12 november och framåt fördes det i Stockholm. Landshövdingens närvaro 
i huvudstaden ledde till att en ansenlig mängd ärenden föredrogs muntligt 
för Kungl. Maj:t. 
 
I diariet för 1685 har 1598 inkommande ärenden identifierats. Den största 
delen av ärendena, 692 stycken (43 %) kom från underlydande ämbets- och 
tjänstemän. Den näst största avsändarkategorin var allmogen, med 493 
ärenden (31 %). Militära ämbetsmän stod för 141 ärenden (9 %). Från 
                                                      
532 Jämför tabell 5:10–5:13. 
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landshövdingens överordnade inom centralmakten kom 112 ärenden (7 %). 
Från borgerskap och städer kom 86 ärenden (5 %). Kyrkliga företrädare 
inkom med 49 ärenden (3 %) och brukspatroner, arrendatorer och stånds-
personer med 25 ärenden (2 %).533 

Under 1685 gällde fortfarande den ursprungliga landshövdingein-
struktionen från 1635, som alltså hade femtio års hävd. Denna instruktion 
var således inte anpassad till det nya statsskick som nu rådde, med dess in-
ordning av landshövdingen under kollegierna och med dess starka fokus på 
bland annat arkivhållningen. Som tidigare påpekats var dessutom denna 
instruktion mycket summarisk vad gällde landshövdingens ansvar för länets 
finanser. Egentligen var det bara instruktionens §25 som handlade om kro-
nans räntor och skatter. 
 
Centralmaktens ärenden 
Närmare hälften av de ärenden som sändes till landshövdingen i Västernorr-
land från överordnade instanser under 1685 rörde resursuttag. Exempelvis 
skrev statskontoret i mars 1685 om att det som återstod av tiondespannmå-
len sedan de som hade andelar i den fått sitt skulle föryttras till högsta mar-
kegångstaxa.534 Resursuttagsärendenas vikt syns också i att kammarkollegium 
var den största avsändaren inom centralmakten. Rättsväsendet och näring-
arna berördes också i ett betydande antal skrivelser. 

De vanligaste avsändarna efter kammarkollegium var Kungl. 
Maj:t, hovrätten535 och statskontoret. Relativt få ärenden kom från lands-
hövdingar eller länsstyrelser i andra län. 
 
Ärenden inom civilförvaltningen 
Den vanligaste ärendetypen mellan tjänstemännen inom civilförvaltningen 
och landshövdingen var resursuttag, med mer än en tredjedel av ärendena. 
Denna kategori var mer än dubbelt så stor som de näst största, civilförvalt-
ningsärenden och näringsärenden. Rättsliga ärenden, ämbets- och tjänste-
männens avlöning och personliga ärenden samt ärenden rörande kommuni-
kation och infrastruktur var också vanliga, fast på en något lägre nivå. Som 
påpekats var den gällande landshövdingeinstruktionen kortfattad vad gällde 
uppbördsväsendet, men det hindrade inte att detta slags ärenden var mycket 
vanliga mellan såväl landshövdingen och de underlydande tjänstemännen 
som mellan landshövdingen och centralmakten. Att resursuttagsärendena 
var så viktiga i landshövdingens ämbetsutövning kanske var en anledning till 
den nya landshövdingeinstruktionen 1687. 1688 utfärdades också en ny 

                                                      
533 Se tabell 5:10. 
534 Västernorrlands läns landskanslis diarium, mars 1685 (65), Gävleborgs läns landskansli 
BI:2, HLA. 
535 Jag skriver ”hovrätten” i singularis eftersom det med mycket få undantag var Svea hovrätt 
som kommunicerade med landshövdingen i Västernorrland. Vid ett fåtal tillfällen korrespon-
derades också med Göta eller Åbo hovrätt. 
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instruktion för fogdarna.536 
 
Allmogens ärenden 
Allmogens ärenden utgjordes nästan uteslutande av besvär och suppliker, 
bestående av böner och anhållanden av vitt skiftande karaktär, alla med det 
gemensamt att de formulerades som suppliker med ansökning om resolu-
tion från landshövdingen eller någon annan överordnad instans. Supplikerna 
kommer att behandlas mer ingående nedan. 
 
Kyrkans ärenden 
Den allra största delen av ärenden med avsändare inom den kyrkliga organi-
sationen gällde prästbord samt kyrkomännens privata affärer, tvister och 
dylikt. I januari 1685 klagade kyrkoherden i Ockelbo över att några kram-
godspersedlar fråntagits honom i Hudiksvall på grund av misstanken att 
hans styvson skulle ha inhandlat persedlarna för att bedriva landsköp. 
Borgmästare och råd i staden ville inte lyssna på kyrkoherdens förklaringar, 
och därför bad han landshövdingen förorda att han kunde få lösa ut sakerna 
mot borgen. Landshövdingens resolution blev att ärendet måste skötas hos 
borgmästare och råd i staden, men att kyrkoherden kunde söka högre rätt 
genom appellation om utslaget gick ”honom under ögon”, det vill säga om 
han blev missnöjd med avgörandet.537 Ett ytterligare exempel var hur pas-
torn i Hamrånge i april 1685 begärde att få sammandraga prästbordets 
skingrade ägor genom revning och jämkning. Detta ärende hade varit uppe 
redan i januari samma år, men man väntade fortfarande på allmogens utta-
lande i saken, som befallningsmannen skulle infordra.538 

Ett mindre antal ärenden rörde uppbördsärenden, det vill säga ti-
onde och liknande som tillkom kyrkan. 
 
Städernas ärenden 
Två slags ärenden dominerade borgerskapens och städernas korrespondens 
med landskansliet under 1685. Det var borgares tvister och besvär samt tull- 
och uppbördsärenden med tillhörande förvaltningsärenden, med närmare en 
tredjedel av ärendena var. Närings-, kyrko- och militära ärenden förekom 
också i något mindre utsträckning. 
 
Brukspatroners, arrendatorers och ståndspersoners ärenden 
Inom denna avsändarkategori var fördelningen ganska likvärdig mellan tre 
                                                      
536 ”Instruction, hwar effter Häradzfougdarne i Landzorterne, så de som nu äre, som de, 
hwilka här effter där til kunne blifwa förordnade, uti sine Tiensters och Embetens Förrätt-
ningar, hörsamligen skole hafwa sig at rätta och regulera; Gifwen Stockholm den 9 Octobris, 
åhr 1688”, i Styffe 1852, s 42–69. 
537 Västernorrlands läns landskanslis diarium, januari 1685 (69), Gävleborgs läns landskansli 
BI:2, HLA. 
538 Västernorrlands läns landskanslis diarium, april 1685 (23), Gävleborgs läns landskansli 
BI:2, HLA. 
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typer av ärenden: uppbördsärenden, tvister och besvär samt näringsärenden. 
Den totala ärendemängden var dock liten. 
 
Militärens ärenden 
Under 1685 rörde över hälften av militärens ärenden officersboställen och 
officerares privata ansökningar och affärer. En fjärdedel av ärendena berör-
de uppbörd och därtill hörande förvaltningsärenden. Endast en sjättedel av 
ärendena berörde sådant som kan ses som rent militära aktiviteter, det vill 
säga militära aktioner, mönstringar och rustningar. Den låga andelen rena 
militärärenden berodde antagligen på att riket befann sig i fred och att det 
säkerhetspolitiska läget var förhållandevis stabilt. 
 
Resolutioner på ärendena vid landskansliet 
Jag har uppdelat resolverandet av ärendena som antecknades i landskansliets 
diarium i två delar: resolutioner på allmogens suppliker samt resolutioner på 
övriga ärenden. Den första gruppen kommer att presenteras utförligt nedan 
i samband med diskussionen om allmogens suppliker. De övriga ärendena 
resolverades enligt följande. Den största delen av ärendena remitterades till 
instanser inom den civila förvaltningen på regional och lokal nivå. De an-
tecknades oftast som ”till befallningsmannen”, ”expedieras” eller ”till exeku-
tion”. Över fyra tiondelar av ärendena expedierades på detta sätt. 

Den näst vanligaste behandlingen av inkommande ärenden var att 
skrivelserna endast lades ad acta, eller antecknades inte behöva något svar. 
Ett betydande antal ärenden remitterades också till högre instans. Fyra 
adressater dominerade inom centralmakten: i tur och ordning kammarkolle-
gium, statskontoret, hovrätten och Kungl. Maj:t. 

I fallande ordning var sedan adressaterna för landskansliets be-
handling av ärendena militären, städerna och kyrkan. Ett fåtal ärenden sän-
des till brukspatroner och arrendatorer eller till allmogens representanter. 
 

1698: Karl XII ny på tronen 
Efter fadern Karl XI:s död hade den femtonårige Karl XII tillträtt tronen 
efter riksdagen i november 1697. Den unge kungens trontillträde följdes av 
energiska insatser inom flera områden. Den stora lagkommissionen uppma-
nades att öka takten i sitt arbete, rikets biskopar höll på med en ny bibel-
översättning, och kammarkollegium anmodades att fullborda det nya indel-
ningsverket. Nya tulltaxor skulle fastställas, och kammarkollegium skulle 
överlägga med landshövdingarna om hur vissa landskap i Norrland och 
Finland skulle räddas från avfolkning efter den svåra missväxten som drab-
bat dessa landsändar under föregående år. Utrikespolitiskt hade rikets läge 
försämrats genom att ett danskt-polskt-ryskt anfallsförbund slöts mot Sveri-
ge, även om läget inte skulle bli kritiskt förrän nästa år, och leda fram till 
krigsutbrottet genom kung August II:s av Polen anfall på Riga i februari 
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1700. 
Som jämförelsepunkt kan det påminnas om att 1690-talet var det 

mest intensiva decenniet vad gällde landshövdingens i Västernorrland skri-
velser till Kungl. Maj:t. Den största kategorin var, som under många andra 
decennier, militärärendena. Näringsärendena var också mycket vanliga, och 
civilförvaltningen och resursuttag var de två i storleksordning följande kate-
gorierna. Resursuttagsärendena nådde sin totalt sett näst största andel nå-
gonsin under decenniet. Antalet diarieärenden uppvisade å andra sidan un-
der 1698 sin lägsta notering under något av de fyra speciellt undersökta åren. 
Denna skillnad kan också ha berott på variationer från år till år under de-
cenniet, men det är också tydligt att andelen ärenden till Kungl. Maj:t i den 
utgående korrespondensen i diarierna under 1685 och 1698 var proportio-
nellt sett betydligt större än under 1716 och 1735.539 Centralstyrningen och 
det direkta förhållandet till Kungl. Maj:t var mycket viktigt under 1698. 

Landshövding i Västernorrland var fram till den 16 maj Carl Gus-
taf Frölich, som efterträddes av Malcolm Hamilton. Frölich fortsatte emel-
lertid att sköta ämbetet, eftersom Hamilton dröjde kvar vid sin post som 
överste vid Älvsborgs regemente.540 Landskansliet sköttes av landssekretera-
ren Olof Warg. Diariet fördes i Stockholm från 3 januari till 28 mars, i Gävle 
2 april till 27 maj, i Söderhamn 27–28 maj, i Gävle 31 maj till 21 juni, i 
Stockholm 30 juni till 7 juli, i Gävle 7 juli, i Stockholm 14–30 juli och i Gäv-
le 1 augusti till 30 december. Under hela året undertecknade landssekretera-
ren resolutioner i diariet med signaturen ”C.G.F./O.W.”, alltså Carl Gustaf 
Frölich/Olof Warg. 
 
I diariet för 1698 har 1219 inkommande ärenden identifierats. Ärendemäng-
den var alltså märkbart mindre än under 1685. Den största delen av ärende-
na kom liksom under 1685 från underlydande ämbets- och tjänstemän, 506 
stycken (42 %). Centralmakten var den näst största avsändarkategorin med 
218 ärenden (18 %). Centralmaktens andel av ärendena var alltså märkbart 
större än under 1685. Allmogens ärenden var 205 stycken (17 %), en lika 
tydlig minskning. Från borgerskap och städer kom 144 ärenden (12 %), en 
markant större andel. Militära ämbetsmän stod för 91 ärenden (8 %). Kyrk-
liga företrädare inkom med 41 ärenden (3 %) och brukspatroner, arrendato-
rer och ståndspersoner med endast 14 ärenden (1 %).541 

Vid denna tid hade landshövdingeinstruktionen från 1687 varit i 
funktion i ett decennium, och dess föreskrifter kan därför antas ha blivit 

                                                      
539 Se tabell 5:10–5:13. 
540 Landshövdingen i Västernorrlands län till Kungl. Maj:t, 19/5 1698, 30/5 1698, Landshöv-
dingens i Västernorrlands län skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. Frölich kom även 
att vikariera för Hamiltons efterträdare, Axel von Schaar. Ibid. 23/2 och 28/2 1699. Hamil-
ton har, trots att han inte kom till sitt län under ämbetsperioden, räknats in bland de lands-
hövdingar som faktiskt utövade ämbetet (jämför tabell 2:5), eftersom han avfattade skrivelser 
till Kungl. Maj:t i egenskap av landshövding i Västernorrland. 
541 Se tabell 5:11. 
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inarbetade i de administrativa rutinerna. Landshövdingen hade mer direkt 
underordnats konungen, och landshövdingens ansvar för att övervaka fog-
dar, uppbördsmän och bokhållare inskärptes tydligare. Han skulle se till att 
kronans räntor inte oskäligt förkortades och inte lättvindigt ge frihetsår. 
 
Centralmaktens ärenden 
Under 1698 var rättsärenden den vanligaste typen av ärenden från central-
makten till landshövdingen i Västernorrland, med tre tiondelar av ärendena. 
Det var också vanligt med ärenden rörande resursuttag (närmare en fjärde-
del). Även näringarna och militärärenden dryftades återkommande. Den 
största skillnaden mot 1685 var den markant ökade andelen rättsärenden, 
som främst handlade om domar som kommunicerades från hovrätten, men 
även från Kungl. Maj:t och överståthållaren. 

De vanligaste avsändarna inom centralmakten var Kungl. Maj:t 
och hovrätten. Andelen ärenden från andra landshövdingar och länsstyrelser 
ökade också till närmare en tiondel av ärendena inom centralmakten. 
 
Ärenden inom civilförvaltningen 
Liksom under 1685 stod civilförvaltningen för över 40 % av den totala 
ärendemängden hos landskansliet. Intressant nog dominerades korrespon-
densen mellan de underställda ämbets- och tjänstemännen och landshöv-
dingen av rättsliga ärenden. Över hälften rörde judiciella frågor. Detta var en 
uppseendeväckande ökning med en femdubbling av antalet rättsärenden i 
absoluta tal jämfört med 1685. De rättsärenden som inkom till landskansliet 
var till stor del tingsdomar, som remitterades till fogden för att exekveras. 
Exempelvis inkom till landskansliet 8 januari fem tingsdomar från Nätra, 
Själevads och Grundsunda socknar från mars och oktober föregående år, 
varav tre rörde tjuvnad. Häradsfogden Olof Wästman beordrades verkställa 
alla dessa fem domslut och infordra böterna från de fällda.542 Näst vanligast 
var resursuttags- och näringsärenden (med strax under en tiondel av ärende-
na vardera). Dessa kategorier var likväl mycket mindre än under 1685. En 
annan kategori som krympte märkbart var förvaltningsärendena. 

Den ökande mängden rättsärenden som kommunicerades mellan 
landshövdingen och centralmakten respektive landshövdingen och den un-
derlydande förvaltningen kan inte härledas till någon förändring i hans in-
struktion, eftersom formuleringarna om rättsväsendet var likartade i 1635 
och 1687 års instruktioner. Några större förändringar i lagstiftningen skedde 
inte heller under denna tid. Den lagkommission som tillsattes 1686 blev klar 
med sitt arbete först 1734. Ökningen av rättsärenden kan istället spåras i den 
ökade detaljstyrning av rättsväsendet som skedde i form av kungliga förord-
ningar och påbud mot slutet av 1600-talet,543 och inte minst i den instruktion 

                                                      
542 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 8/1 1698, Gävleborgs läns landskansli BI:9, 
HLA. 
543 Thunander 1993, s 207. 
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för fogdarna som utfärdades 1688. Den sade att fogden måste vara tillstädes 
vid alla ting och ge tingsrätten handräckning i alla saker som krävde det, 
samt verkställa alla ärenden som landshövdingen anbefallde enligt exeku-
tionsstadgan.544 
 
Allmogens ärenden 
Allmogens ärenden var färre än under 1685. Det rörde sig nästan uteslutan-
de om besvär och suppliker. Andelen tvister mellan individer var mycket 
större under 1698 med närmare en sjättedel av ärendena. Denna ökning av 
individuella tvister är intressant, men dess anledning är inte uppenbar. 
 
Kyrkans ärenden 
Liksom under 1685 rörde de flesta ärendena från kyrkliga företrädare deras 
privata affärer och tvister samt prästbord. Uppbörd och tionde behandlades 
i en sjättedel av ärendena. Andra slags ärenden var ovanliga. 
 
Städernas ärenden 
Städernas ärenden upptog 1698 en större andel av landskansliets inkom-
mande korrespondens än den gjort under 1685. Mer än en tredjedel av stä-
dernas ärenden under 1698 rörde tvister och besvär från borgerskap och 
magistratspersoner. I likhet med 1685 var denna kategori städernas största. 
Ett typiskt tvisteärende inkom till landskansliet 27 maj 1698. Låssmeden 
Jonas Olsson sökte bistånd att åtnjuta 210 daler 25 ½ öre kopparmynt som 
han fordrade av faktorn Blix, och resolutionen blev att borgmästare och råd 
i Söderhamn beordrades att bistå supplikanten till sin rättmätiga betalning.545 
Andra vanliga ärendetyper var näringarna, uppbörd och förvaltning samt 
kommunikation och infrastruktur. Den mest intressanta förändringen vad 
gäller städernas ärenden är det ökade omfånget av korrespondensen, något 
som tyder på en ökande interaktion mellan städerna och länsstyrelsen. 
 
Brukspatroners, arrendatorers och ståndspersoners ärenden 
Under 1698 mottog landskansliet mycket få ärenden från dessa avsändare. 
Ärendena gällde näringarna, individuella tvister samt uppbörd. 
 
Militärens ärenden 
Bland de ärenden som hade militära avsändare dominerade två kategorier: 
militära aktioner och mönstringar samt officerares boställen och privata 
affärer. Ett mindre antal ärenden rörde också kommunikation och infra-
struktur samt uppbörds- och allmänna förvaltningsärenden. Militärens ären-
den var märkbart färre än under 1685, med en minskning på mer än en tred-
jedel av ärendemängden. 
                                                      
544 Häradsfogdeinstruktionen 1688, §17, i Styffe 1852, s 65. 
545 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 27/5 1698 (13), Gävleborgs läns landskansli 
BI:9, HLA. 
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Resolutioner på ärendena vid landskansliet 
Jämfört med år 1685 expedierades en ännu större andel ärenden inom den 
regionala civilförvaltningen. Över 60 % av ärendena behandlades denna väg. 
Det är tydligt att arbetsbelastningen inom den civila förvaltningen ökade. 

Ungefär 15 % av ärendena remitterades till högre instanser. Under 
1698 var Kungl. Maj:t den vanligaste adressaten inom centralmakten (med 
närmare en femtedel av ärendena). Kammarkollegium samt andra landshöv-
dingar och länsstyrelser stod som adressater för vardera ungefär en åttondel 
av ärendena. Hovrätten, överståthållaren, exekutionskommissionen och 
banken fick också motta ett antal ärenden. Det är typiskt att korresponden-
sen med Kungl. Maj:t ökade sedan 1685. Det kungliga enväldet hade stärkts 
i sina former. Den ökande korrespondensen mellan individuella landshöv-
dingar och länsstyrelser indikerar också att denna institution hade stärkts. 

Från landskansliet gick ca 12 % av ärendena till städerna i länet. 
Detta är en betydligt högre siffra än för 1685. Ca 8 % av ärendena sändes till 
militära företrädare. Övriga adressater mottog endast dussinet skrivelser eller 
färre. En stor skillnad gentemot 1685 är att mycket få ärenden i diariet an-
tecknades med ”rekvirerar intet svar”/”ad acta”. 
 

1716: Ett rike i kris 
Trots att Karl XII hade kommit tillbaka från sin vistelse i Turkiet något år 
tidigare var rikets läge mycket utsatt. Sverige befann sig i krig inte endast 
med Danmark och Ryssland, utan även med Preussen och Hannover. De 
fortsatta krigsansträngningarna finansierades genom den plan som framlades 
av den kungliga rådgivaren Georg Heinrich von Görtz, och som innebar att 
kronans inkomster ökades genom höjda skatter och lån mot säkerhet i 
svenska statsobligationer och inteckningar i undersåtars egendomar. Ett nytt 
verk, upphandlingsdeputationen, inrättades för att sköta upplåningen. Nya 
mynttecken, även kända som nödmynt, präglades av koppar. Under våren 
1716 släpptes sådana till ett nominellt värde av en miljon riksdaler silver-
mynt, och de följdes sedan av flera nya miljoner. Kungliga påbud uppmana-
de befolkningen att växla in sina ordinarie kontanter mot statsobligationer 
och mynttecken. Åtgärderna blev inte helt lyckade, då nödmynten snabbt 
drabbades av inflation. Det blev ändå ingen långsiktig katastrof, då cirka 
femton av de totalt fyrtio miljoner riksdaler som präglats i nödmynt löstes in 
till fulla värdet, medan återstoden inväxlades till halva värdet. 

Kungens krigsinsatser riktades vid denna tid främst mot Danmark. 
Vintern 1716 var så kall att Öresund frös till, och tillfälligtvis planerades en 
marsch till Köpenhamn. Någon sådan marsch hann dock inte genomföras 
innan isen rev igen, och marschen ställdes istället genom Västsverige mot 
Norge. Kristiania intogs i mars, men efter flera motgångar tvingades den 
svenska armén lämna Norge under sommaren. Från dansk-ryskt håll plane-
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rades under sommaren en invasion söderifrån, men någon sådan kom inte 
till stånd, allra helst som den danske kung Fredrik IV, tsar Peter I (”den 
store”) och Georg II av England (och kurfurste av Hannover) inte kunde 
komma överens. Invasionshotet försvann därigenom, och 1717 skulle bli ett 
relativt lugnt år. 

Som utgångspunkt för komparationen kan sägas att landshövding-
ens i Västernorrland skrivelser till Kungl. Maj:t under 1710-talet var mycket 
omfångsrika. Militärärendena dominerade starkt, och näringsärenden var 
också vanliga. Civilförvaltning och resursuttag förekom i en genomsnittlig 
omfattning. Korrespondensen från landshövdingen till Kungl. Maj:t ökade 
1710 markant jämfört med de föregående åren. Aktiviteten i landskansliets 
korrespondens under 1716 var också högre än under de två tidigare under-
sökningsåren, även om andelen ärenden som remitterades till högre instan-
ser minskade något. 

Vid 1716 års ingång var Alexander Stromberg landshövding i Väs-
ternorrlands län. Han hade innehaft ämbetet sedan 1704, men ersattes i juni 
1716 av Hugo Hamilton, bror till den tidigare landshövdingen i länet, Mal-
colm. Det finns i diariet inga uppgifter som tyder på att det fördes någon 
annanstans än vid landskansliet i Gävle under hela året. 
 
I diariet för 1716 har 1633 inkommande ärenden identifierats. Ärendemäng-
den ökade alltså märkbart sedan 1698, och var också större än 1685. Den 
största andelen av ärendena kom liksom under de två tidigare undersökta 
åren från underlydande ämbets- och tjänstemän, men nu i en något mindre 
proportion, 508 stycken (31 %). Centralmakten var den näst största avsän-
darkategorin med 324 ärenden (20 %). Centralmaktens andel av ärendena 
var i stort sett oförändrad sedan 1698. Städernas och borgerskapens 305 
ärenden (19 %) var en tydlig ökning från föregående år. Även militärens 
ärenden var betydligt fler, 228 stycken (14 %). Allmogens ärenden var 170 
stycken (10 %), en märkbar minskning från 1698 års redan låga nivå. Kyrkli-
ga företrädare inkom med 73 ärenden (5 %) och brukspatroner, arrendatorer 
och ståndspersoner med 25 ärenden (2 %).546 

Landshövdingeinstruktionen från 1687 hade vid denna tid varit i 
bruk i närmare 30 år, och måste därför antas vara mycket väl inarbetad i 
administrativ praxis. Det krisläge som riket befann sig i kan antas ha präglat 
både förvaltningsarbetet och det omgivande samhället i mycket stor ut-
sträckning. Att den totala inkommande ärendemängden ökade med ungefär 
en tredjedel från 1698 visar att regionalförvaltningen hade fullt upp under 
ofredsåren. 
 
Centralmaktens ärenden 
De ärenden som centralmakten kommunicerade till landskansliet i Väs-
ternorrland under 1716 gällde fyra nästan lika stora kategorier: resursuttag, 
                                                      
546 Se tabell 5:12. 
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rättsväsendet, militärärenden samt näringarna. I likhet med tidigare år var 
dessa ärenden de viktigaste för centralmaktens kommunikation med länssty-
relsen. 

Den vanligaste avsändaren inom centralmakten var påfallande nog 
andra landshövdingar och länsstyrelser (med närmare en sjättedel av ären-
dena). Utvecklingen från 1698 med ett ökande antal ärenden från andra 
landshövdingar och länsstyrelser var ännu tydligare under 1716. Hovrätten 
var en nästan lika vanlig avsändare, och kammarkollegium och Kungl. Maj:t 
stod också för betydande mängder av ärenden. Den nyinstiftade organisa-
tionen upphandlingsdeputationen stod även den för ett ganska stort antal 
ärenden. Kontributionsränteriet och individuella tjänstemän vid de centrala 
ämbetsverken som ombudsrådet (vid statsexpeditionen vid kansliet) och 
advokatfiskalen (vid kammarkollegium) avsände också ett ansenligt antal 
ärenden. 
 
Ärenden inom civilförvaltningen 
Den största kategorin av ärenden som relaterades till landskansliet av under-
ställda ämbets- och tjänstemän under 1716 rörde resursuttag (närmare en 
fjärdedel). Nästan lika många var militärärendena. Näringarna, rättsväsendet 
och frågor om tjänstemännens avlöning och personliga ärenden var också 
ganska vanliga, medan frågor rörande själva civilförvaltningen var något 
mindre frekventa (men ändå ökade jämfört med 1698). Den största skillna-
den gentemot 1698 var annars att andelen rättsärenden minskade till en 
betydligt lägre nivå. 
 
Allmogens ärenden 
Allmogens ärenden var nästan alla formulerade som besvär och suppliker. 
Antalet tvister mellan såväl individer som kollektiv var mycket litet. Detta 
kan ha berott på rikets utblottade tillstånd, som föranledde undersåtarna att 
be om förskoningar från överheten och inte tvista inbördes på det lokala 
planet. Kanske framtonar här också en mer enad front från lokalsamhället 
gentemot överheten. Frånvaron av riksdagsbesvären som kommunikations-
kanal vid denna tid ledde också till att allmogen var hänvisad till denna enda 
förbindelseväg med överheten. Riksdagen hade inkallats av rådet 1713, men 
upplöstes när en kunglig skrivelse som förbjöd riksdagen anlände. Besvär av 
kollektiv typ, som annars vanligtvis framfördes vid riksdagarna, fick kanske 
ta denna väg istället. 
 
Kyrkans ärenden 
Precis som de tidigare åren rörde de flesta av kyrkans ärenden prästbord och 
kyrkomännens privata affärer. Ett visst antal ärenden om uppbörd och tion-
de förekom tillsammans med ett fåtal näringsärenden (om fattigvård och 
hospital). 
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Städernas ärenden 
Städernas korrespondens med landskansliet växte markant mellan 1698 och 
1716 och mer än fördubblades i reella tal. Närmare en femtedel av lands-
kansliets totala inkommande korrespondens hade avsändare i städerna. Fyra 
kategorier var i stort sett lika stora: militärärenden och rotering, näringarna, 
uppbörd och förvaltning samt tvister och besvär (med vardera ungefär en 
femtedel av ärendena). Även rättsväsendet och kommunikation och infra-
struktur dryftades återkommande. 
 
Brukspatroners, arrendatorers och ståndspersoners ärenden 
Dessa ärenden var under 1716 få, men ändå fler än under 1698. Mer än 
hälften rörde tvister och besvär mellan dessa personer och andra. Exempel-
vis anförde brukspatron Hanemar klagomål mot befallningsmannens gjorda 
exekutioner 11 juni 1716. Han klagade även över bönderna i Njurunda. 
Dessa ärenden resolverades två dagar senare, men inga ytterligare uppgifter 
ges i diariet.547 Ett mindre antal näringsärenden och militärärenden anfördes 
också. 
 
Militärens ärenden 
Militärens ärenden var under 1716 i absoluta tal mer än dubbelt så många 
som under 1698. Detta är inte förvånansvärt, med tanke på rikets mycket 
utsatta läge, militärt och politiskt. Den allra största delen rörde militära ak-
tioner, rustningar och mönstringar. Bara under en dag, den 14 juni 1716, 
inkom fem ärenden från militären. Det gällde en sockensoldat, sex veckors 
kost till bataljonen, böndernas interimskvittenser, exercerande av bataljonen 
samt manskap som tagit tjänst och uppehöll sig annorstädes. Avsändarna 
var en kapten, en fänrik, en general, en överste och en major.548 Ärenden om 
officersboställen och liknande förekom också, men i mindre omfattning än 
tidigare. Under detta år var de konkreta militära aktionerna högsta prioritet, 
på grund av de akuta problem som hotade landet.  
 
Resolutioner på ärendena vid landskansliet 
Trenden från 1698, med en ökande andel ärenden som behandlades inom 
regionalförvaltningen, fortsatte även under 1716. Över 64 % av ärendena 
remitterades till landshövdingens underställda organisation. Av ärendena 
gick 12 % till högre instanser, 10 % till städerna och 6 % till militären. 7 % 
av ärendena antecknades som lagda ad acta. 

Kommunikationen mellan landskansliet och andra delar av cen-
tralmakten gick detta år främst till andra landshövdingar och länsstyrelser. 
En fjärdedel av de utgående ärendena inom centralmakten gick till sådana 

                                                      
547 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 11/6 1716, Gävleborgs läns landskansli BI:11, 
HLA. 
548 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 14/6 1716, Gävleborgs läns landskansli BI:11, 
HLA. 
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adressater. Utvecklingen från tidigare år fortsatte således med en ökad 
kommunikation direkt mellan olika länsstyrelser, vilket tyder på att regional-
förvaltningen blev alltmer väletablerad. En stor mängd ärenden gick också 
till kammarkollegium, antingen direkt adresserade till kollegiet eller till advo-
katfiskalen, som arbetade vid nämnda kollegium. Ett fåtal ärenden sändes till 
hovrätten, och kommunikationen med Kungl. Maj:t var ringa. 
 

1735: Frihetstid, ny lag och ny landshövdingeinstruktion 
På riksdagen 1734 antogs det lagförslag som framställts av lagkommissionen 
som hade tillsatts 1686. I och med 1734 års lag togs de medeltida lands- och 
stadslagarna ur bruk. Den nya lagen var i stort en kodifiering av den rätts-
praxis som vuxit fram sedan medeltiden, men innehöll ingen konungabalk 
eller kyrkobalk. Man ansåg att lagar rörande statsskicket inte skulle ingå i den 
allmänna lagen, utan innefattas i grundlagen. 1686 års kyrkolag medförde att 
ingen ny kyrkobalk behövdes. (Lagen trädde i kraft 1 september 1736.) Det 
inrikespolitiska läget var lugnt, då kanslipresidenten Arvid Horn sedan före-
gående decennium styrde riket relativt ohotad och med kontroll över kun-
gaparet. Riket hade snabbt återhämtat sig från mödorna under de långa 
ofredsåren. En ökad tro på vetenskapen spred sig genom samhället, och 
framstegsoptimismen spirade inte minst inom näringspolitiken. En viss oro 
fanns inom rikets andliga stånd, eftersom man 1726 hade känt behov av att 
utfärda konventikelplakatet. Detta plakat förbjöd alla konventiklar (privata 
religiösa sammankomster) som inte kunde räknas som husandakter, efter-
som sådana privata sammankomster ansågs hota enheten inom religionen. 
Den pietistiska rörelsen hade snabbt vunnit anhängare genom spridning från 
de svenska krigsfångar som återvände hem från Sibirien. En ny landshöv-
dingeinstruktion utfärdades också 1734. 

Som referensram för undersökningen av diarieärendena under 
1735 kan det påminnas om att korrespondensen mellan landshövdingen i 
Västernorrland och Kungl. Maj:t under 1730-talet var ganska begränsad. 
Vanligast var civilförvaltningsärenden, kultur och ideologi, näringarna och 
militärärendena. De sistnämnda befann sig på en relativt sett mycket låg nivå 
jämfört med tidigare decennier, medan kultur och ideologi nådde sin allra 
största andel för något decennium med en fjärdedel av ärendena. Aktiviteten 
hos landskansliet under 1735 var (som framgår av det följande) mycket hög-
re än under något annat undersökningsår, samtidigt som korrespondensen 
med Kungl. Maj:t under decenniet alltså var av liten omfattning. Det betyder 
att länsstyrelsens aktivitet och arbetsbelastning ökade, men att länsstyrelsen 
också samtidigt remitterade färre ärenden till högre instanser, vilket kan 
tolkas som att länsstyrelsen utvecklade en större självständighet gentemot de 
centrala myndigheterna. 

Landshövding i Västernorrlands län var sedan 1727 Carl Gustaf 
Bielke. Han var följaktligen väl etablerad i ämbetet vid denna tid. I diariet 
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för 1735 har 2787 ärenden identifierats, mycket fler än något tidigare år. De 
flesta ärendena kom från ämbets- och tjänstemän inom den regionala och 
lokala civilförvaltningen (31 %). Centralmakten stod för 23 % av ärendena, 
och allmogen och städerna för vardera 17 %. Militära ämbetsmän stod som 
avsändare för 7 %, 4 % kom från kyrkliga företrädare och 2 % från brukspa-
troner, ståndspersoner och liknande. Jämfört med 1716 var militärens andel 
klart mindre och allmogens märkbart större, säkerligen en konsekvens av 
fredstiden och det därmed förändrade samhällsläget. Det fanns större ut-
rymme för allmogens ansökningar i fredstid, och militära ärenden blev i 
motsvarande grad mindre dominerande i förvaltningens ämbetsutövning.549 

Landshövdingeinstruktionen 1734 byggde i stor utsträckning på 
1687 års instruktion men anpassades till de nya maktpolitiska förhållandena i 
riket. Landshövdingen ålades att vara hörsam mot riksens maktägande stän-
der, och att vara vaksam mot alla försök att återinföra enväldet. 1734 års 
instruktion ägde mycket stora likheter med den provisoriska instruktion som 
utfärdats 1723, och torde därför ha varit väletablerad i praxis 1735. 
 
Centralmaktens ärenden 
Tre slags ärenden dominerade centralmaktens kommunikation med Väs-
ternorrlands läns landskansli under 1735. Det var resursuttag, rättsväsendet 
och näringarna. Militärärenden och civilförvaltning upptog också ett visst 
utrymme. Jämfört med 1716 var militärärendenas andel av ärendemängden 
betydligt mindre. 

I likhet med föregående undersökningsår var den vanligaste av-
sändaren andra landshövdingar och länsstyrelser med en sjättedel av ärende-
na, faktiskt en ännu något högre andel än tidigare. Andra vanliga avsändare 
var hovrätten, Kungl. Maj:t, krigskollegium, kammarkollegium, kommers-
kollegium och amiralitetet. Intrycket av länsstyrelsernas stärkta position 
består också under detta år. 
 
Ärenden inom civilförvaltningen 
Näringsärendena var den vanligaste kategorin inom civilförvaltningen under 
1735. Övriga stora kategorier var resursuttag, rättsärenden och förvaltnings-
ärenden. Närmare en tiondel av ärendemängden upptogs också av tjänste-
mäns personliga tvister och dylikt, en mycket större andel än under något av 
de tidigare åren. Militärärendena var relativt få, en tydlig konsekvens av ri-
kets förhållandevis lugna tillstånd. 
 
Allmogens ärenden 
Allmogens ärenden dominerades som vanligt av besvär och suppliker, men 
tvisteärendena var under 1735 mycket vanligare än under något tidigare år. 
Speciellt i jämförelse med 1716 var tvisterna många detta år. Synbarligen 
hade allmogen hämtat kraft till fler inbördes tvister sedan ofredsåren. 
                                                      
549 Se tabell 5:13. 
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Kyrkans ärenden 
Liksom under föregående undersökningsår handlade kyrkans ärenden främst 
om prästbord och kyrkomäns privata affärer. Uppbördsärenden samt vanli-
ga kyrkoärenden upptog vardera ungefär en femtedel av korrespondensen. 
 
Städernas ärenden 
Korrespondensen från städerna till landskansliet fortsatte att växa i absoluta 
tal även mellan 1716 och 1735, även om dess andel av den totala ärende-
mängden sjönk något. Över fyra tiondelar av ärendena handlade om tvister 
och besvär från städernas invånare, en mycket större andel än under någon 
annan period. Två andra kategorier var också vanliga, uppbörd och förvalt-
ning samt näringarna. 
 
Brukspatroners, arrendatorers och ståndspersoners ärenden 
Under 1735 var denna avsändarkategori som mest flitig i sin kommunikation 
med landskansliet. Två kategorier av ärenden dominerade: tvister och besvär 
samt näringarna. I likhet med flera andra avsändargrupper ökade alltså anta-
let tvister jämfört med tidigare år. 
 
Militärens ärenden 
Dessa ärenden var färre, både i absoluta tal och relativt sett, än föregående 
undersökningsår. Ungefär lika många ärenden rörde militära aktioner, rust-
ningar och mönstringar som officerares boställen och privata affärer. Mili-
tärärendenas minskade frekvens berodde säkerligen på den långvariga fred 
som riket upplevde. Under kommande decennium skulle emellertid de åter-
upptagna krigsansträngningarna leda till att militärärendena ånyo aktualise-
rades, som framgått av landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t. 
 
Resolutioner på ärendena vid landskansliet 
I likhet med föregående undersökningsår behandlades en klar majoritet av 
ärendena (mer än sex tiondelar) inom regionalförvaltningen. En åttondel 
remitterades till högre instans och ungefär lika många lades ad acta. Mindre 
mängder gick till städerna och till militären. Ett begränsat antal ärenden togs 
av landshövdingen i övervägande eller till genomläsning. 

Den vanligaste adressaten inom centralmakten var andra lands-
hövdingar och länsstyrelser med mer än en fjärdedel av ärendena. Tenden-
sen från tidigare med en ökande korrespondens mellan enskilda landshöv-
dingar och länsstyrelser fortsatte alltså även under 1735. Den näst vanligaste 
adressaten var (egendomligt nog, med tanke på militärärendenas generellt 
minskade omfattning) krigskollegium med ungefär en tiondel av ärendena. 
Nästan lika många ärenden sändes till kammarkollegium och hovrätten. 
Slottskansliet, kommerskollegium och Kungl. Maj:t mottog också betydande 
ärendemängder. Att landshövdingen i och med den nya instruktionen skulle 
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ha underordnats riksdagen mer direkt framgår inte av diariet. Riksdagskon-
toret stod för bara ungefär 2 % av inkommande respektive utgående ären-
den. 
 

Landskansliets diarier: generella drag 
Landshövdingens och länsstyrelsens arbete som det framträder i landskans-
liets diarier uppvisar flera intressanta drag. Arbetsbördan ökade inom förvalt-
ningen, något som var speciellt tydligt under 1735. Detta verifierar Askers 
resultat, som säger att länsstyrelsen fick allt fler arbetsuppgifter och fler 
underlydande. Föreliggande undersökning har visat att diarieärendena främst 
behandlades inom den civila regionalförvaltningen, och att dess arbetsbörda 
ökade i omfattning (i absoluta tal) för varje undersökningsår. Relativt sett 
var det en marginell minskning mellan 1716 och 1735 (från 64 % till 63 %), 
men det faktiska antalet ärenden fördubblades (från 748 till 1465). Under 
alla år utom 1685 var också ärendena till de underställda ämbets- och tjäns-
temännen betydligt fler än från dem. Detta betyder att länsstyrelsen fungera-
de som en fördelare av ärenden för verkställande av ärendena genom den civila 
regional- och lokalförvaltningen. Denna tendens var särskilt tydlig under 
1735, då förhållandet av ärenden till och från denna organisation var närma-
re två till ett. 

De vanligaste ärendena från centralmakten och underlydande äm-
bets- och tjänstemän (som alltid stod för över hälften av de inkommande 
ärendena) var genomgående resursuttag, näringarna och rättsväsendet. Un-
der krigsåret 1716 var militärärendena också många, men de tre stora kate-
goriernas omfång minskade inte i någon större omfattning under detta år 
heller. Ett arbetsområde som nämndes tidigt i alla landshövdingeinstruktio-
ner var uppsikten över religionen. Religionsärendena var dock påfallande 
många i kommunikationen med centralmakten eller de underlydande krono-
betjänte.  

En tydlig utvecklingslinje var den ökande kommunikationen mellan 
enskilda landshövdingar och länsstyrelser. Från att ha varit en ovanlig kommunika-
tionsväg under 1600-talets slut blev andra landshövdingar och länsstyrelser 
faktiskt både den vanligaste avsändaren och adressaten inom centralmakten. 
Länsstyrelsen fungerade med en allt större autonomi gentemot de centrala 
myndigheterna. Samtidigt vill jag påpeka att komparationen mellan 1600- 
och 1700-tal i denna fråga kanske blir något skev, på grund av att de två 
undersökta åren under 1600-talet inföll under det kungliga enväldet, då för-
valtningen centraliserades under kungen. På grund av källäget har ingen 
komparation med tidigare perioder under 1600-talet kunnat göras. Björn 
Asker har visat att centraliseringen ökade markant mellan 1659 och 1696, 
för att sedan återigen minska fram till 1730.550 Om det funnits möjlighet att 
                                                      
550 Asker 2004, s 301. Minskningen i omfång av landshövdingarnas skrivelser till Kungl. Maj:t 
under 1750- och 1760-talen indikerar också att centraliseringen avtog ytterligare under 1700-
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undersöka någon av länsstyrelserna i norrlandslänen för något år under ex-
empelvis 1670-talet hade det varit intressant att se hur intensiv kommunika-
tionen mellan olika landshövdingar och länsstyrelser var. Den eventuella 
skevheten i komparationen kompenseras emellertid i viss utsträckning av att 
tendensen med ökad kommunikation mellan olika läns landshövdingar var 
tydlig även under enväldesåret 1716. 

Städernas kommunikation med länsstyrelsen ökade successivt. Ären-
demängden från städerna ökade för varje undersökningsår, och upptog un-
der de två åren på 1700-talet över en sjättedel av de inkommande ärendena. 
Den största andelen av ärenden som remitterades från landskansliet till stä-
derna förekom under 1698. Näringarna var ett vanligt ämne i borgarnas 
skrivelser, men tvister och besvär var genomgående en av de största katego-
rierna, och upptog en dominerande andel under 1735. Ärenden om tullvä-
sendet och andra därtill hörande uppbörds- och förvaltningsärenden var 
genomgående aktuella i städernas skrivelser till landshövdingen. Den stadigt 
ökande inkommande ärendemängden från städerna och deras invånare kan 
tolkas som att länets städer växte och blev mer livskraftiga med tiden.551 Den 
ökande mängden tvister (som nästan uteslutande gällde affärer) tyder också 
på att näringslivet blev mer komplext. Året 1735 var avvikande på det sättet 
att det uppvisade en mycket stor mängd tvister, främst mellan individer, från alla 
olika avsändargrupper. Inte bara städernas invånare utan även tjänstemän, 
allmogen (individuellt och kollektivt) samt personer i de andra samhälls-
grupperna var under detta år betydligt mer benägna att till landskansliet 
insända sina tvistiga ärenden för bistånd av landshövdingen. 

Militärärendena var tidsbundna på det sättet att de i krigstid domi-
nerade kommunikationen med landskansliet, för att i fredstid inta en något 
mer tillbakadragen position. Under krigsåret 1716 nådde ärendena med av-
sändare inom krigsmakten också sin största andel, och ärendena som kom 
från landshövdingens underordnade berörde också i stor utsträckning kri-
giska bestyr. Militärärendena var ändå alltid aktuella i en ganska stor omfatt-
ning, och de kom från många olika avsändare: centralmakten, underlydande 
tjänstemän och städerna. Landshövdingen hade ingen militär befälsrätt, han 
hade uttryckligen ifråntagits alla sådana befogenheter i sin instruktion såvida 
han inte fått speciella uppdrag, men länsstyrelsen var ändå ett nav för rikets 
militära organisation. Det är uppenbart att underhållet och vidmakthållandet 
av krigsmakten var en central uppgift för hela samhällsapparaten, vare sig 
riket befann sig i krig eller inte. 
 

                                                                                                                        
talets senare hälft. 
551 Om utvecklingen av näringslivet i Västernorrland, främst genom skogsbrukets och såg-
verkens tillväxt, under 1700-talet, se Birgitta Ericsson, ”De anlagda städerna i Sverige ca. 
1580–1800” i Urbaniseringsprosessen i Norden. 2. De anlagte steder på 1600–1700 tallet, red. Grethe 
Authén Blom, Oslo/Bergen/Tromsö 1977, s 112. 
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Allmogens suppliker 
Pär Frohnert har studerat behandlingen av suppliker vid landskansliet i När-
ke-Värmlands län från tre månader under 1760. Enligt Frohnert var sup-
plikväsendet ett av två sätt på vilket allmogen kunde kommunicera med 
centralmakten.552 Rätten att anföra sina klagomål inför monarken fanns inte 
bara i Sverige, utan var en vanlig företeelse över hela kontinenten. Suppli-
kerna var riktade till monarken eller maktens företrädare på lägre plan, äm-
betsmännen, och var primärt av privat karaktär, eftersom allmogen som 
kollektiv hade sin primära kommunikationskanal till makten genom riks-
dagsbesvären. Dessa två kommunikationskanaler fungerade dels som infor-
mationskällor för centralmakten, som annars generellt tvingades lita på upp-
gifter från ämbetsmännen angående tillståndet ute i riket, dels också som 
viktiga säkerhetsventiler. Undersåtarna hade rätt att ansöka om att få enskil-
da angelägenheter prövade i de fall deras rättigheter hade kränkts av myn-
digheter eller andra privatpersoner. Frohnert påpekar att det i kansliet hos 
rikskanslern skulle finnas ett speciellt rum för ”sollicitanter”, något som 
bevisar institutionens stora vikt. Som tidigare påtalats föreskrevs det också i 
1635 års landshövdingeinstruktion §27 att det i länsstyrelsens kansli skulle 
finnas ett särskilt rum där sollicitanter skulle mottagas. År 1680 utfärdades 
också sollicitantplakatet, som upphävde direktkontakten mellan kung och 
undersåtar genom att de senare förbjöds att skriva till kungen i ärenden som 
kunde behandlas på en lägre nivå, i första hand hos landshövdingen eller 
domstolarna. Alla undersåtar hade rätt att framställa suppliker, och även om 
de kunde adresseras till alla myndigheter var de flesta riktade till landshöv-
dingen. Kollegierna mottog också mängder av suppliker. År 1741 stadgades 
det i föreskrifterna för landshövdingarnas ämbetsberättelser att supplikdiari-
er skulle föras vid länsstyrelserna. Denna stadga var emellertid svår att efter-
leva på grund av den stora arbetsbörda den medförde, inte minst då det 
redan rådde personalbrist vid länsstyrelserna. Det kom ofta att bero på 
landshövdingarnas personliga engagemang om dessa diarier fördes eller inte. 
Enligt uppgift tog detta åliggande ett par dagar i veckan i anspråk vid Skara-
borgs länsstyrelse 1751.553 

Frohnerts resultat visar att ungefär fyra tiondelar av supplikerna 
under hans undersökningsperiod kom från bönder. Det betyder alltså att 
majoriteten av supplikanter inte tillhörde allmogen. Det var istället den mi-

                                                      
552 Det andra kommunikationssättet var riksdagsbesvären. Se Sven Lindblad, Borgar- och 
bondeståndens riksdagsbesvär 1760–1772. En opinionsundersökning med särskild hänsyn till ståndsstriden, 
opublicerad licentiatavhandling, Uppsala 1953. 
553 Pär Frohnert, ”Administration i Sverige under frihetstiden” i Administrasjon i Norden på 
1700-talet, red. Steinar Supphellen, Oslo 1985, s 250ff. Jens Lerbom påpekar också att det i 
landshövdingeinstruktionen 1687 föreskrevs att landshövdingen skulle vara fast bosatt i sitt 
län för att supplikanterna inte skulle ha så långt att resa för att andraga sina klagomål. Lerbom 
2003, s 122f. Problemen med frånvarande landshövdingar och andra ämbetsmän begränsade 
sig inte till att allmogen fick långt att resa. En frånvarande landshövding medförde även en 
direkt försvagning av centralmaktens auktoritet i landsorten. Se Jonsson 2003, s 128, s 133f. 
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noritet av befolkningen som bedrev affärsverksamhet, upprättade skriftliga 
kontrakt och liknande som var mest flitig att nyttja kronans bistånd i sina 
affärer. Denna grupp dryftade också ofta militära ärenden i sina suppliker, 
bland annat skrev officerare om män som de ansåg borde tas ut till krigs-
tjänst. Bland böndernas suppliker var skuldfordringar den vanligaste ärende-
typen, samt jord- och fastighetsaffärer och arvsfrågor. Frohnert menar att 
det inte är förvånande att majoriteten av supplikerna kom från grupper 
utanför allmogen, eftersom det var dyrt att lämna in suppliker (på grund av 
den så kallade charta sigillata-avgiften) och eftersom medlemmar av allmogen 
ofta inte själva var skrivkunniga, utan tvingades ta hjälp av sockenskrivare 
eller präster. Ändå kunde svaga samhällsgrupper och personer i utsatta lägen 
också lämna in suppliker och på det viset göra sin röst hörd. De fattigaste 
slapp också betala avgifterna.554 

Frohnerts siffror, som visar att en majoritet av supplikanterna 
1760 inte tillhörde allmogen, kan kontrasteras mot föreliggande undersök-
ning av supplikerna till landshövdingen i Västernorrland. I Västernorrland 
tillhörde majoriteten av supplikanterna under 1600-talet allmogen, men detta 
förhållande förändrades under 1700-talet. Suppliker och liknande ärenden 
inkom varje år från ämbetsmän, prästerskap, städernas invånare, brukspa-
troner, arrendatorer och andra ståndspersoner samt officerare. För ämbets- 
och tjänstemännen var det ofta fråga om ärenden som rörde deras avlöning, 
medan borgerskapen ofta insände tvisteärenden. Detsamma gällde brukspa-
tronerna och arrendatorerna. För officerarna handlade det ofta om boställen 
och liknande. Supplikanterna ur allmogen var alltid den största enskilda 
gruppen av hjälpsökande hos landskansliet i Västernorrland, men dess andel 
minskade med tiden. 
 
Tabell 5:1. Diarieärenden av supplikkaraktär, allmogen och andra grupper 
År Allmo-

gen  
Andra 
grupper 
totalt 

Ämbets- och 
tjänstemän 

Kyrko-
män 

Borger-
skap 

Brukspatroner, 
arrendatorer, 
ståndspersoner 

Officerare 

1685 480 194 48 37 26 9 74 
1698 192 154 32 27 55 4 36 
1716 166 207 51 51 66 14 25 
1735 356 404 45 51 207 28 73 
Totalt 1194 959 176 166 354 55 208 

N = 2153. Källa: tabell 5:10–5:13. 
 
Allmogen var i majoritet under de två första åren, medan det under 1700-
talet blev vanligare för de andra samhällsgrupperna att inkomma med ären-
den av supplikkaraktär till landshövdingen. Framför allt var det tvisterna 
bland borgerskapet som ökade markant. Dessa ärenden handlade oftast om 
skuldfordringar och liknande affärsrelaterade tvister, där man sökte lands-
hövdingens stöd för indrivning av skulder och kautioner (borgenssummor). 
                                                      
554 Frohnert 1985, s 250ff. Jens Lerbom påpekar att allmogens suppliker i 1686 års stadgande 
om charta sigillata undantogs från avgifter. Dessa avgifter återinfördes under 1700-talet. 
Lerbom 2003, s 123; Frohnert 1985, s 283. 
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Martin Linde diskuterar utförligt allmogens kommunikationskanaler till 
överheten och landshövdingens position i denna kommunikationskedja. 
Han poängterar också den dubbla funktionen som undersåtarnas klagomål 
hade som informationskanal och politiskt stabiliserande faktor. Men kom-
munikationen var inte utan hinder; riksdagsbesvären filtrerades genom de 
skrivkunniga personer som skrev dem, och inte minst utövade ofta lokala 
stormän stort inflytande vid upprättandet av socknarnas besvär. Även sup-
plikerna filtrerades genom den skrivkunniga person som höll i pennan, en 
präst eller någon annan. Ibland uppmuntrade även överheten undersåtarna 
att inkomma med klagomål, exempelvis i samband med de rannsakande 
kommissionerna.555 Enligt tidigare forskning upplevde allmogen under 1710-
talet stora problem med att kommunicera med överheten, i synnerhet som 
riksdagen då var så gott som satt ur spel. Linde menar dock att överheten 
inte hade råd att försumma sin hävdvunna roll som allmogens beskyddare, 
och följaktligen utfärdades också i oktober 1710 ett påbud från rådet till 
landshövdingarna att övervaka kronobetjänterna och stävja deras egennyt-
tighet. Länsstyrelsen skulle tydliggöra kungens omsorg om undersåtarna och 
betona deras rätt att anföra klagomål mot ämbetsmännen.556 

Enligt Linde tog länsstyrelsen i Örebro län under 1710-talet sin 
uppgift att lyssna på allmogen på allvar. Under 1708 tog denna arbetsuppgift 
två arbetsdagar i veckan i anspråk. Dessutom upptog landshövdingen all-
mogens klagomål vid sina resor i länet till ting och liknande. Redan under 
1600-talets första hälft förmedlade landshövdingen direkt eller indirekt all-
mogens klagomål till högre instanser. När situationen blev så svår som den 
var under 1710-talet kom allmogens intressen att till viss del sammanfalla 
med landshövdingens, då nöden och fattigdomen ute i länen blev så svår att 
man fruktade för undersåtarnas fysiska överlevnad. I landshövdingens egna 
brev framgick också att han kände sig förpliktigad att sörja för undersåtarnas 
väl och ve, och i rikets svåra situation kunde inte denna roll negligeras, med 
hänsyn till dess mycket viktiga maktlegitimerande funktion.557 

Linde framhåller svårigheterna med att kvantifiera resolutionerna 
på allmogens ansökningar på grund av det bristfälliga källäget. Likväl beto-
nar han att det oftast fanns utsikter för undersåtarna att få gehör för sina 
klagomål. Maktmissbruk från kronobetjänte kunde stävjas och problem med 
erläggande av pålagor och liknande kunde omförhandlas, även om resursut-
tagens faktiska omfång sällan krympte. Dylika möjligheter, skenbara eller 
faktiska, för allmogen att influera överhetens maktutövning gjorde makten i 
undersåtarnas ögon mer legitim och odlade en bild av statsledningen som 
lyhörd och rättvis.558 
 
                                                      
555 Linde 2000, s 87ff. 
556 Linde 2000, s 94f. 
557 Linde 2000, s 96–102. 
558 Linde 2000, s 122ff. 
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Supplikväsendet i Danmark-Norge 
Michael Bregnsbo har gjort en ingående studie av allmogens suppliker i 
enväldets Danmark-Norge under 1700-talet. Bregnsbo poängterar fyra 
verkningsområden för suppliker och besvär. De var ett led i den politiska 
kommunikationen (genom att suppliker sammanställdes vid lantdagar och 
liknande), de kunde utöva inflytande på statens lagstiftning, de kunde ha en 
neutraliserande effekt (det vill säga att de inlämnade besvären kunde inne-
hålla motsatta och inbördes oförenliga önskemål), och de kunde också ur-
holka den gällande samhällsordningen (om de föranledde så många dispen-
ser att gällande lagar inte efterlevdes i tillräckligt hög grad.) Bregnsbo bedö-
mer att de tre sista punkterna är fullt giltiga för danska förhållanden, medan 
den första faller på att det inte fanns några lantdagar eller liknande i Dan-
mark. I Sverige kan dock även den första punkten anses vara tillämplig. Här 
förekom både lantdagar och andra regionala möten, som till exempel de 
norrländska landstingen. Bregnsbo menar att svensk forskning visar att de 
svenska bönderna mycket hellre gick riksdagsvägen framför att sätta upp en 
supplik till Kungl. Maj:t eller de lokala myndigheterna. I Danmark-Norge 
saknade allmogen riksdagskanalen, och därför kan de enskilda supplikerna 
antas ha spelat en mycket större roll där. 559 

Supplikväsendet var en viktig informationskanal för den danska 
centralmakten, och fungerade samtidigt som en maktlegitimerande institu-
tion som kunde öka undersåtarnas lojalitet till kronan. Det hjälpte till att 
bryta deras lojalitet till de lokala eliterna och lärde dem att förtrösta på den 
enväldige konungen. På detta sätt fungerade supplikväsendet som ett integ-
rerande inslag och ett led i statsbildningsprocessen. I kanslireformen 1800 
utlades vissa former av rutinärenden och vissa nådesuppliker till amtmän-
nens avgörande, ett tecken på att centralmakten nu hade manifesterat sin 
makt ute i lokalsamhällena, och därför kunde delegera denna makt till regio-
nala makthavare. Den gamla godsägarelitens grepp om det som tidigare varit 
”små stater i staten” hade försvagats till den grad att centralmakten inte 
behövde frukta att delegerandet av makt till den lokala nivån skulle degrade-
ra statens auktoritet eller minska undersåtarnas respekt för kronan.560 

                                                      
559 Bregnsbo 1997, s 27f. Hans slutsats utifrån tidigare svensk forskning kan kanske stämma 
för riket som helhet, men som kommer att framgå nedan skrev allmogen i Västernorrland en 
hel del suppliker. Det är också svårt att jämföra hur vanliga den ena eller andra sortens kom-
munikation med överheten var för allmogen, då (som redan påpekats) riksdagsbesvären till 
sin natur ofta var av generellt slag, medan undersåtarnas individuella suppliker per definition 
rörde specifika, enskilda ärenden. Även Björn Asker påpekar att supplikinstitutionen var 
viktig som en ömsesidig kommunikationskanal och hänvisar till Bregnsbo. Se Asker 2004, s 
30. 
560 Bregnsbo 1997, s 222ff. Även Karl Bergman hänvisar till Bregnsbo, och poängterar att 
rätten att skriva suppliker var förbunden med föreställningen om den rättfärdige kungen, som 
skulle skydda samhällets svaga grupper. Se Bergman 2002, s 139. Denna retoriska figur fanns 
ju redan i den svenska landshövdingeinstruktionen 1635 där det utförligt reglerades hur 
landshövdingen skulle ta emot sollicitanter. Att landshövdingarna också insåg att detta var en 
viktig uppgift framgår också av hur landshövdingarna i landshövdingeberättelserna lät påski-
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I Sverige hade alltså decentraliseringen av supplikväsendet i mångt 
och mycket redan införts genom sollicitantplakatet 1680, 120 år tidigare än i 
Danmark-Norge. Denna stora skillnad implicerar att centralmakten i Sverige 
i ett mycket tidigare skede hade befäst sin närvaro i lokalsamhället. De lokala 
eliterna var i jämförelse svaga, då de svenska aristokraterna var mindre auto-
noma från kronan än sina danska ståndsbröder. Kronan lyckades också 
framgångsrikt tämja den svenska adeln och snabbt förvandla den till ett 
ämbetsmannastånd. Riskerna med att delegera makt till den regionala nivån 
eliminerades därför på ett tidigare stadium i Sverige. 
 

Behandlingen av den västernorrländska allmogens suppli-
ker under 50 år 
Tyvärr tillåter inte källäget ett studium av någon av de norrländska länssty-
relsernas behandling av allmogens suppliker före införandet av sollicitant-
plakatet 1680. En komparation av hur dylika ärenden behandlades före och 
efter denna viktiga skiljelinje skulle vara av mycket stort intresse. Utifrån 
föreliggande material ska det undersökas hur man vid landskansliet förfor 
med allmogens suppliker under åren 1685, 1698, 1716 och 1735. Som tidiga-
re påpekats fanns det i landshövdingeinstruktionen 1635 utförliga anvis-
ningar om hur sollicitanterna skulle mottagas och höras. Plakatet från 1680 
föreskrev att sollicitanterna skulle angiva sig för domstolarna och landshöv-
dingarna innan de gjorde någon ansökning hos Kungl. Maj:t.561 Allmogens 
efterlevnad av sollicitantplakatet var emellertid inte fullständig. I april 1682 
beklagade sig landshövding Göran Sperling hos Kungl. Maj:t över allmogens 
ovana att förbudet oaktat vända sig direkt till Kungl. Maj:t.562 I december 
1686 tillkännagav också Sperlings efterträdare Lennart Ribbing en order till 
ridderskapet och adeln att rätta sig efter resolutionen från den senaste riks-
dagen och inte besvära Kungl. Maj:t med några supplikationer.563 Den gamla 
vanan att gå till kungs med sina besvär var uppenbarligen djupt rotad. Det 
kanske också var frågan om ärenden som man inte ville att landshövdingen 
skulle få veta att man beklagade sig över, men från föreliggande undersök-
ning är det omöjligt att avgöra. I Danmark fanns rätten att sända en supplik 
direkt till kungen om suppliken innehöll klagomål mot den instans inom 
lokalförvaltningen som enligt det normala förfarandet skulle behandla sup-
pliken.564 Denna bestämmelse hindrade inte heller allmogen att insända 
                                                                                                                        
na att de hörsammat undersåtarnas besvär, klagomål och suppliker. 
561 Se Johan Schmedeman, Ett fullkommeligit register uppå alla recesser, placater, fredz-fördrag och 
hwarjehanda kongl. o. andra förordningar, som på Kongl. May:tz befallning sedan åhr 1660 finnes wara af 
trycket utgångne, Stockholm 1691. 
562 Göran Sperling till Kungl. Maj:t, 13/4 1682, Landshövdingens i Västernorrlands län skri-
velser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
563 Lennart Ribbing till Kungl. Maj:t, 29/12 1686, Landshövdingens i Västernorrlands län 
skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–1840, RA. 
564 Bregnsbo 1997, s 38. 
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ärenden av andra slag direkt till kungen, även om överhetens avsikt varit att 
det inte skulle ske. 
 
Supplikerna 1685 
Allmogen insände detta år 480 ärenden som var formulerade som suppliker. 
 
Tabell 5:2. Behandling av allmogens i Västernorrland suppliker 1685 
Bifall Expedi-

erat, 
svarat 

Jämkning, 
ny förord-
ning 

Till 
högre 
instans 

Till 
lägre 
instans 

Utredning 
fordras 

Av-
slag 

Inget 
svar 
alls 

Beslut 
kan ej 
fattas 

42 
(9 %) 

68 
(14 %) 

27 
(6 %) 

31 
(7 %) 

97 
(20 %) 

18 
(4 %) 

155 
(32 %)

25 
(5 %) 

17 
(4 %) 

Ärenden med möjlighet att beviljas: 283 (59 %) 
N = 480. Källa: tabell 5:10. 
 
De suppliker som fick helt eller delvis bifall kan sägas vara de som anteck-
nades med ”bifall”, ”expedierat/svarat” och där en jämkning eller ny för-
ordning utfärdades. Under detta år resolverades närmare en tredjedel av 
supplikerna på något av dessa sätt. Ungefär lika många remitterades till hög-
re eller lägre instans. Inklusive de ärenden som krävde vidare utredning hade 
59 % av supplikerna utsikt att få ett positivt svar. 

I de fall beslut ej kunde fattas behövdes ofta ytterligare uppgifter 
inhämtas, och ibland berodde det på att landshövdingen ej befann sig i or-
ten. En klar majoritet av supplikerna inkom till landskansliet under höstmå-
naderna. I slutet av augusti började supplikerna uppta en allt större del av 
korrespondensen, och under september och oktober dominerade de lands-
kansliets inkommande ärenden. Allmogen i Västernorrland skrev under 
1685 sina suppliker på sensommaren och hösten. Kanske berodde det på att 
man vid denna tid märkt att årsskörden skulle bli svag, och därför kände sig 
nödgade att anhålla om förskoningar från olika pålagor. En anhopning av 
suppliker, främst från allmogen i Jämtland, hade också inkommit till lands-
kansliet i början av februari. Dessa suppliker var inte av akut karaktär, det 
vill säga med böner om förskoningar eller spannmålshjälp, utan handlade 
om mer generella frågor, till exempel om hur vissa pålagor skulle utgöras, 
om skattläggningar av hemman och om boskapshandel.565 

En typisk supplik som fick bifall inkom till landskansliet 7 oktober 
1685. Det var den gamle ”förlewad[e]” knekten Olof Persson som anhöll 
om att ”till sin födas anskaffande” få utöva kopparslagarhantverket. Den 10 
oktober bifölls denna supplik eftersom Olof var väl skickad och hade goda 
intyg.566 Många suppliker som bad om förskoning på utlagorna fick negativa 
svar. Enligt en anteckning i diariet 7 oktober hade kammarkollegium förbju-
dit sådana eftergifter där missväxt angavs som skäl, i samband med den 

                                                      
565 Västernorrlands läns landskanslis diarium, februari 1685, Gävleborgs läns landskansli BI:2, 
HLA. 
566 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 7/10 1685, Gävleborgs läns landskansli BI:2, 
HLA. 
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nekande resolutionen av Erik Jonssons i Forsa socken ansökning om för-
skoning på utlagorna på grund av liden missväxt.567 
 
Supplikerna 1698 
Allmogen insände under detta år 192 ärenden som jag klassificerat som 
suppliker. Under hela 1698 förde landssekreteraren Olof Warg diariet, och 
han skrev ofta utförliga svar angående resolutionerna på varje supplik. 
 
Tabell 5:3. Behandling av allmogens i Västernorrland suppliker 1698 
Bifall Expedi-

erat, 
svarat 

Jämkning, 
ny förord-
ning 

Till 
högre 
instans 

Till 
lägre 
instans 

Utred-
ning 
fordras 

Av-
slag 

Inget 
svar 
alls 

Beslut 
kan ej 
fattas 

76 
(40 %) 

1 
(1 %) 

5 
(3 %) 

6 
(3 %) 

46 
(24 %) 

39 
(20 %) 

16 
(8 %) 0 

3 
(2 %) 

Ärenden med möjlighet att beviljas: 173 (90 %) 
N = 192. Källa: tabell 5:11. 
 
Totalt fick något mindre än hälften av supplikerna helt eller delvis positiva 
svar. Cirka en tredjedel remitterades till lägre eller högre instans, och till-
sammans med de ärenden som skulle utredas var det så mycket som 90 % av 
supplikerna som hade utsikter att hörsammas. Som synes var utfallet för den 
supplikskrivande allmogen betydligt bättre än under 1685. 

Ett betydande antal suppliker om spannmålshjälp inkom under 
vintern, i slutet av januari och början av februari, och dessa gavs alla bifall. 
När allmogen i Alfta socken gjorde liknande böner i maj kunde de inte bifal-
las eftersom spannmålen som funnits att tillgå hade tilldelats de mest behö-
vande enligt en till allmogen utfärdad förordning. Allmogen i Alfta uppma-
nades att göra sitt bästa med ”trogna böner till Gud om wählsignelse och ett 
flitigt arbete”.568 Jämfört med 1685 var supplikerna under 1698 jämnare 
fördelade över året, med en viss tyngdpunkt på de tidiga vintermånaderna. 
Den ökade andelen bifall berodde främst på att supplikerna om spannmåls-
hjälp oftast bifölls så länge det fanns spannmål kvar i magasinen. Spann-
målshjälpen utdelades enligt ett brev från Kungl. Maj:t av 26 oktober 1697, 
som sade att den nödträngda allmogen till utsäde skulle få utlösa gärdes-
pannmålen.569 Uppenbarligen behövde allmogen denna spannmål inte bara 
till utsäde, utan kanske främst till bröd. Ett nytt brev från Kungl. Maj:t om 
brödkorn till allmogen kom 18 februari. Spannmål skulle delas ut både till 
dem som kunde betala och dem som inte genast kunde erlägga betalning. 
Kronans magasin verkar ha blivit tomt i mars, som framgår vid tre byars 
anhållan om spannmål 15 mars. Dessa byar råddes då att söka hjälp hos dem 

                                                      
567 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 7/10 1685, Gävleborgs läns landskansli BI:2, 
HLA. 
568 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 7/5 1698, Gävleborgs läns landskansli BI:9, 
HLA. 
569 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 24/2 1698, Gävleborgs läns landskansli BI:9, 
HLA. 
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som hade förråd kvar.570 
Suppliker i andra slags ärenden, om förskoningar på utlagor eller 

böter, exekution av domar eller bistånd i tvister fick mer varierande utfall. 
Exempelvis ansökte Jöns Larsson i Solberga, Torsåkers socken, om befrielse 
från den fordran som kaptenen Anders Törnfält sökte honom för efter en 
häradsdom. Jöns hävdade att han inte varit instämd till tinget när denna sak 
avgjordes, och därför remitterades i landshövdingens frånvaro denna sup-
plik av landssekreteraren Olof Warg tillsammans med bifogad räkning till 
häradshövdingen för närmare förklaring.571 
 
Supplikerna 1716 
Från allmogen inkom till landskansliet detta år totalt 166 ärenden som var 
formulerade som suppliker. 
 
Tabell 5:4. Behandling av allmogens i Västernorrland suppliker 1716 
Bifall Expedi-

erat, 
svarat 

Jämkning, 
ny förord-
ning 

Till 
högre 
instans 

Till 
lägre 
instans 

Utredning 
fordras 

Av-
slag 

Inget 
svar 
alls 

Beslut kan 
ej fattas 

2 
(1 %) 

53 
(32 %) 0 

6 
(4 %) 

80 
(48 %) 0 

1 
(1 %) 

24 
(15 %) 0 

Ärenden med möjlighet att beviljas: 141 (85 %) 
N = 166. Källa: tabell 5:12. 
 
Antalet suppliker var under 1716 lägre än under de två tidigare undersök-
ningsåren, men som Martin Linde påpekat var kommunikationskanalen 
mellan undersåtarna och överheten öppen även under denna tid. Intensite-
ten i supplikskrivandet var något lägre än under de övriga åren. 

En mycket stor andel av supplikerna hade även under detta år ut-
sikter att bönhöras. Mycket få ärenden antecknades i diariet med direkt bi-
fall, men många remitterades till lägre instans och expedierades där, antagli-
gen för att avlasta landshövdingen Stromberg. Han var tydligt medveten om 
allmogens svåra situation och det stora eländet och fattigdomen i landsor-
ten.572 Många suppliker handlade om att slippa utskrivas till knekt eller båts-
man, eller att slippa betala deras underhåll. Exempelvis bad Anders Persson 
i Föllinge om att slippa betungas med en sockensoldat. Denna begäran re-
mitterades till befallningsmannen Rök.573 Andra vanliga frågor var begäran-
den om ersättningar för utfört arbete eller böner om nedsättning av utlagor, 
det slags suppliker som förekom år ut och år in oavsett om riket befann sig i 
krig eller inte. Supplikerna under 1716 var också ganska jämnt fördelade 
över året. 
                                                      
570 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 15/3 1698, Gävleborgs läns landskansli BI:9, 
HLA. 
571 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 11/11 1698, Gävleborgs läns landskansli BI:9, 
HLA. 
572 Se ovan, kapitel 3. 
573 Västernorrlands läns landskanslis diarium, 19/9 1716, Gävleborgs läns landskansli BI:11, 
HLA. 
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Exkurs: Allmogens i Västernorrlands län riksdagsbesvär 
Perioden 1711–20 var det decennium fram till stormaktstidens slut då allmogen insände flest 
besvär till riksdagen. Ett antal besvär insändes till den riksdag som inkallats 1713 men som 
upplöstes när kungen fick reda på planerna. Till riksdagen 1719 insändes en mycket stor 
mängd besvär från allmogen. När kommunikationskanalen öppnades efter kungens död 
vällde besvären in. De två andra decennier som uppvisade det största antalet riksdagsbesvär 
var 1650- och 1670-talet. 
 
Tabell 5:5. Riksdagsbesvär från allmogen i Västernorrlands län 1631–1720 
1631–40 1641–50 1651–60 1661–70 1671–80 1681–90 1691–1700 1701–10 1711–20 
28 44 110 45 99 51 2 3 125 

N = 507. Källa: Ludvig Mårtensson, Sakregister till allmogens besvär till år 1720, Stockholm 
1952.574 
 
Supplikerna 1735 
Allmogen insände under detta år 356 ärenden av supplikkaraktär. Suppliker-
nas fördelning över året var ganska jämn. Jämfört med tidigare år var ären-
demängden större, utom 1685 som hade den allra största supplikmängden. 
 
Tabell 5:6. Behandling av allmogens i Västernorrland suppliker 1735 
Bifall Expedi-

erat, 
svarat 

Jämkning, 
ny förord-
ning 

Till 
högre 
instans 

Till 
lägre 
instans 

Utredning 
fordras 

Av-
slag 

Inget 
svar 
alls 

Beslut 
kan ej 
fattas 

33 
(9 %) 

39 
(11 %) 0 

11 
(3 %) 

190 
(53 %) 

42 
(12 %) 

10 
(3 %) 

30 
(8 %) 

1 
(0 %) 

Ärenden med möjlighet att beviljas: 315 (88 %) 
N = 356. Källa: tabell 5:13. 
 
Nästintill nio tiondelar av supplikerna hade möjlighet att bli hörsammade 
detta år. Ett exempel på ärende som krävde vidare utredning var Olof Ja-
cobssons och Olof Matssons i Färnebo fordran i Per Mårtenssons sterbhus, 
som remitterades till befallningsmannen Albin för exekution att verkställas 
inom åtta dagar vid 20 daler silvermynts vite.575 Många av ärendena remitte-
rades som synes till lägre instans. 1716 och 1735 var också de två år där 
största andel ärenden remitterades till lägre instans, och skillnaden är tydlig 
jämfört med de två åren på 1600-talet, andelen är mer än fördubblad. Kan-
ske är detta ett tecken på att lokalförvaltningen blivit alltmer etablerad och 
därför kunde handlägga dessa ärenden. Alternativt kan det ha varit så att 
landshövdingen försökte avhända sig ansvaret för supplikerna, när länssty-
relsens totala arbetsbelastning ökade, som tidigare delundersökning visat. 
 

                                                      
574 Jag har räknat de besvär som daterats. En del av besvären har Mårtensson inte kunnat 
datera, men dessa utgör endast en liten del av den totala mängden. Jag har summerat ärende-
na från de län som Mårtensson anakronistiskt separerat i Gävleborgs län, Västernorrlands län 
och Jämtlands län. 
575 Västernorrlands läns landskanslis diarium, Gästrikland 30/4 1735, Gävleborgs läns lands-
kansli BI:22, HLA. 
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Allmogens i Västernorrland suppliker: generella drag 
Supplikerna var flest under 1685 och 1735; en aning uppseendeväckande 
med tanke på att allmogens läge definitivt var mer utsatt under nödåret 1698 
och krigsåret 1716, då supplikerna var bara hälften så många. Som jämförel-
se kan det framhållas att kategorin ”allmogens besvär” i landshövdingens i 
Västernorrland skrivelser till Kungl. Maj:t var som störst under tre decennier 
med fred (1660- 1750- och 1760-talen). Allmogens kommunikation med 
överheten under nödåren på 1710-talet minskade i omfång. Supplikerna blev 
färre, men fortsatte ändå att komma in till landskansliet i en ganska jämn 
ström. 

Riksdagen var handlingsförlamad under 1710-talet. Före Karl 
XII:s död sammankallades den endast en gång, 1713–14. Detta ledde till att 
allmogens ena kommunikationskanal, riksdagsbesvären, var stängd. Menig-
heterna kunde inte sända in gemensamma besvär och klagomål, utan var 
hänvisade till individuella suppliker. Undersåtarna kunde alltså inte ventilera 
sina övergripande klagomål och anhållanden om förskoningar och undsätt-
ning genom den kollektiva kommunikationskanal som riksdagsbesvären var. 
De individuella supplikerna borde ha ökat i antal när allmogen inte kunde 
sända in riksdagsbesvär, men så var inte fallet. Antalet riksdagsbesvär och 
suppliker från allmogen till landshövdingen gick så att säga hand i hand. När 
riksdagskanalen återigen öppnades 1719 strömmade besvären in. Möjligen 
fanns det under åren före 1719 en allmän stämning bland folket att det inte 
lönade sig att klaga, om man upplevde att överheten prioriterade i sina ögon 
viktigare eller mer akuta saker. Ett indicium på sådana stämningar var från-
varon av tvister i allmogens ärenden 1716. De få tvisterna indikerar antingen 
att allmogen på grund av det kritiska läget inte orkade tvista inbördes, eller 
att landshövdingen uppfattades vara så upptagen med militärärenden att han 
inte antogs ha tid att engagera sig i enskilda ärenden. Dessa förklaringar 
utesluter inte varandra, men den förra är mer sannolik än den senare. 
Landshövdingens roll som allmogens vän och kungens företrädare var en 
mycket viktig symbol, som centralmakten inte kunde försumma. 

Behandlingen av supplikerna var ett arbetskrävande åliggande för 
landshövdingen i Västernorrland. Under 1685 skulle 480 ärenden resolveras, 
och även under 1716, det år som hade minst antal suppliker, var det närmare 
170 ärenden som skulle handläggas. Som Frohnert och Linde påpekat var 
supplikbehandlingen tidsödande, och så var det också i Västernorrlands län, 
som var mer glesbefolkat än många av rikets sydligare län. Den stora ären-
demängden till trots behandlades många ärenden noggrant, inte minst under 
1698 då landssekreteraren Olof Warg i diariet skrev utförliga resolutioner på 
de flesta supplikerna. Det är uppenbart att införandet av sollicitantplakatet 
1680 minskade arbetsbördan för Kungl. Maj:t och ämbetsverken på central 
nivå. Om supplikskrivandet i andra landsändar var lika intensivt som i Väs-
ternorrland måste det ha varit flera tusen suppliker som varje år handlades 
vid länsstyrelserna istället för på central nivå. Detta innebar en lättnad för 
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ämbetsmännen på central nivå och samtidigt en ansenligt ökad arbetsbörda 
för landshövdingen och hans medhjälpare på regional nivå. Samtidigt var 
denna delegering av ansvaret ett bevis på att centralmakten hade förtroende 
för regionalförvaltningens kompetens att sköta dessa åligganden. Landshöv-
dingen hade under det halva sekel som förflutit sedan 1634 blivit en tillräck-
ligt etablerad och pålitlig figur för att representera centralmakten gentemot 
undersåtarna. Undersåtarna hade enligt tidens föreställningar rätt att få sin 
sak prövad av den rättfärdige kungen, och det var sålunda en tung mantel 
landshövdingen hade att axla när han övertog ansvaret för supplikerna. Som 
jag hävdat i tidigare kapitel var bilden av landshövdingen som landsens hu-
vud och allmogens fader en levande bild i allmogens medvetande, och hans 
funktion inom supplikväsendet förstärker detta intryck. Som Bregnsbo ock-
så framhåller skedde delegeringen av ansvaret för supplikväsendet mycket 
tidigare i Sverige än i Danmark-Norge, där de lokala eliterna var mycket 
starkare och denna stora auktoritets- och legitimitetsresurs inte kunde över-
flyttas till det regionala planet förrän vid sekelskiftet 1800. Under åren 1716 
och 1735 remitterades dessutom en allt större andel av supplikerna till lägre 
instanser. De lägre förvaltningsinstanserna blev alltmer involverade i för-
valtningsprocessen. De lägre ämbets- och tjänstemännen var uppenbarligen 
betrodda att sköta denna typ av ärenden, och en del av arbetsbördan kunde 
därför delegeras för att minska belastningen på länsstyrelsen. 
 
Under alla de fyra undersökta åren hade en majoritet av supplikerna utsikter 
att bli bifallna. Den lägsta sannolikheten förekom under 1685, men var då 
ändå så hög som nästan 60 %. Under de tre senare åren var den minst 85 %. 
Denna stora chans till bifall bidrog säkerligen till supplikväsendets funktion 
som säkerhetsventil. För att systemet skulle uppfattas som legitimt måste det 
finnas en trovärdig chans för undersåtarna att bli bönhörda, annars skulle 
rätten att klaga bara vara en chimär. Därjämte kan det vara så att underså-
tarna efterhand lärde sig vilka slags ärenden som hade utsikter att bifallas. 
Det är mycket möjligt att supplikväsendet genom sin natur sållade bort de 
slags ärenden som hade liten eller ingen chans att bli bönhörda. Dessutom 
filtrerades supplikerna på flera olika sätt på sin väg till överheten, som Mar-
tin Linde och andra har påpekat. Men för att återknyta till Eva Österbergs 
fråga från föregående kapitel är det ändå tydligt att allmogen hade klara möj-
ligheter att få gehör för sina intressen och ansökningar, inte bara på lands-
tingen, utan även genom att skriva till landshövdingen. 

Som Steve Hindle påpekat var statsbildningen i stor utsträckning 
en fråga om social dynamik orsakad av utlokaliseringen av statlig makt. Mi-
chael Braddick säger också att den politiska auktoritetens framgång berodde 
på hur projektionen av legitimitet fungerade. Detta innebar att undersåtarna 
måste kunna ställa vissa krav på statsmakten för att de skulle uppfatta den 
som legitim. Landshövdingarna hade i Sverige insatts som konungens ställ-
företrädare – som en ”länsfader”, och han kunde därför stå som mottagare 
av supplikerna. Denna delegering av kunglig makt gav honom större legiti-
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mitet i undersåtarnas ögon, men innebar också att landshövdingen måste 
framstå som lyhörd för undersåtarnas ansökningar för att systemet skulle 
förefalla trovärdigt. 
 

Generella drag och slutsatser 
Föregående kapitel visade hur landshövdingen använde landstinget, en 
gammal regional politisk arena, för att sköta förvaltningsärenden som var 
svårhanterliga inom den ordinarie administrativa apparaten. Under 1600-
talet fungerade landstinget som ett forum för interaktion mellan landshöv-
dingen och undersåtarna, där de frågor som var förhandlingsbara avhandla-
des och stadfästes. Vid 1700-talets landsting fick kommunikationen en mer 
ensidig karaktär, med påbud uppifrån och suppliker underifrån. Riksdagens 
starkare maktställning ökade allmogens möjligheter att framföra sina ären-
den och klagomål via de representativa organen på central nivå, men det 
innebar inte på något sätt att den kommunikation som skedde vid de norr-
ländska landstingen avstannade. 

En annan nivå av landshövdingens ämbetsutövning var förhållan-
det till uppdragsgivaren, Kungl. Maj:t. Intensiteten hos landshövdingens 
skrivelser till denna instans varierade i stor utsträckning med statsskicket. 
Under det karolinska enväldet var denna korrespondens som störst, medan 
den under Karl XI:s förmyndarregering varit mycket mindre. Korrespon-
densen med Kungl. Maj:t var också tidsbunden på det sättet att militärären-
dena alltid var väldigt många under de perioder då riket låg i krig. De största 
kategorierna var sedan i fallande ordning näringarna, civilförvaltningen, 
kultur och ideologi, resursuttag samt allmogens besvär. Under den senare 
frihetstiden minskade kommunikationen mellan landshövdingarna och 
Kungl. Maj:t, vilket tyder på en minskad centralstyrning. 

Mönstret att militärärendena ökade i krigstid framträder också i 
landskansliets diarier, men militärärendena blev aldrig dominerande i korre-
spondensen på samma sätt som i skrivelserna till Kungl. Maj:t. Detta indike-
rar att länsstyrelsens och landshövdingens arbete med de praktiska vardags-
bestyren fortgick oavsett om riket befann sig i krig eller inte. Militärärendena 
tog aldrig helt överhand över regional- och lokalförvaltningens arbete, även 
om det påverkades av dessa. Landshövdingen spelade en oumbärlig roll i 
den militära organisationen, men det innebar inte att han kunde försaka sina 
civiladministrativa plikter. Krigsansträngningarna var ju också beroende av 
att civilförvaltningen fungerade som avsett för att fylla behovet av pengar, 
rekryter, materiel och annat till krigsmakten. Landshövdingens arbete på den 
regionala nivån rörde genomgående främst resursuttag, rättsväsende och 
näringarna, och dessa uppgifter kunde aldrig försakas. 

Av landskansliets diarier framgår det också att arbetsbördan vid 
länsstyrelsen ökade med tiden. Kommunikationen mellan landshövdingarna 
och Kungl. Maj:t ökade inte i samma utsträckning. När länsstyrelsen blev allt 
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mer etablerad i den regionala administrativa vardagen behövdes inte lika täta 
kontakter med centralregeringen, även om antalet ärenden till Kungl. Maj:t 
också berodde på variationer i statsskicket. Men att landshövdingens in-
struktioner skrevs om både efter enväldets införande och efter frihetstidens 
inträde är ändå ett bevis på att regionalförvaltningen kontinuerligt sågs som 
ett omistligt verktyg för rikets högsta makthavare. Därför kan inte vare sig 
den enväldige Karl XI och hans son eller riksens maktägande ständer under 
frihetstiden ha haft någon önskan att släppa kontrollen över landshövdingen 
och länsstyrelsen. 

Dessutom ökade kommunikationen mellan landshövdingar och 
länsstyrelser, något som tyder på att länsstyrelsen blev mer etablerad som 
fristående förvaltningsorgan, och fungerade på ett interregionalt plan där 
ärendena inte alltid behövde gå via de centrala förvaltningsorganen. Kom-
munikationen mellan länsstyrelsen och städerna ökade också, ett tecken på 
att städerna blev mera handlingskraftiga och att näringslivet blev mer livak-
tigt. I landstingsärendena kunde ju också en ökning av näringsärendena 
urskiljas under 1700-talet, vilket kanske främst berodde på införandet av 
byordningsstadgorna runt om i landet. Det stora intresset för både lands- 
och stadsnäringarna bevisar att centralmakten under frihetstiden vinnlade sig 
om att utveckla rikets ekonomiska grundvalar. Den ökande mängden indivi-
duella tvister i diarieärendena tyder också på att näringslivet blev mer diffe-
rentierat och komplext. 

Allmogens suppliker var flest under 1685 och 1735, ungefär dub-
belt så många som under 1698 och 1716. Det skulle ha kunnat förväntas att 
de individuella supplikerna ökade när allmogen inte kunde sända in riks-
dagsbesvär under 1710-talet, men så skedde inte. Antalet riksdagsbesvär och 
suppliker från allmogen till landshövdingen följdes åt. Införandet av sollici-
tantplakatet 1680 minskade arbetsbördan för Kungl. Maj:t och ämbetsver-
ken på central nivå och medförde samtidigt en ansenligt ökad arbetsbörda 
för landshövdingen och hans medhjälpare på regional nivå. Samtidigt var 
denna delegering av ansvaret ett bevis på att centralmakten hade förtroende 
för regionalförvaltningen. Landshövdingen var en tillräckligt etablerad och 
pålitlig figur för att representera centralmakten gentemot undersåtarna i en 
så viktig maktlegitimeringsfråga som supplikväsendet. Under åren 1716 och 
1735 remitterades dessutom en allt större andel av supplikerna till lägre in-
stanser. De lägre förvaltningsinstanserna blev allt mer involverade i förvalt-
ningsprocessen, vilket antyder att dessa organ var betrodda att sköta denna 
typ av ärenden, och/eller att en del av arbetsbördan delegerades för att 
minska landshövdingens arbetsbelastning. Under alla de fyra undersökta 
åren hade en majoritet av supplikerna utsikter att bli bifallna. 1685 uppvisa-
de den lägsta sannolikheten, då ändå mer än hälften av supplikerna hade 
utsikter att bönhöras. Under de senare åren var sannolikheten minst 85 %. 
Allmogen hade goda möjligheter att få gehör för sina intressen och ansök-
ningar inte bara på landstingen, utan även genom att skriva till landshöv-
dingen. 
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Utvecklingen av länsstyrelsen och landshövdingens arbete uppvisar vissa 
motstridiga drag. 1700-talets ökande arbetsbörda vid länsstyrelsen kontraste-
ras av den minskade centralstyrningen av regionalförvaltningen under de-
cennierna efter 1750. Länsstyrelsens arbete blev alltmer omfattande medan 
centralmaktens kontroll däröver försvagades. Ett samstämmigt forsknings-
läge hävdar att kontrollen över förvaltningen var mycket hård under det 
karolinska enväldet, men att den blev mindre strikt under frihetstiden. I linje 
med Charles Tillys resonemang om kriget som den främsta drivkraften för 
statsbildningen kan kontrollsträvandena tolkas som kungamaktens försök att 
maximera förvaltningens effektivitet för att möjliggöra största möjliga re-
sursmobilisering i det utsatta säkerhetspolitiska läge som Sverige befann sig i 
under decennierna omkring sekelskiftet 1700. När sedan frihetstiden kom, 
med längre sammanhållna perioder av fred, blev centralmaktens kontroll av 
förvaltningen mindre noggrann, eftersom kriget då inte var en lika viktig 
drivkraft. Kungamakten var också försvagad, och kunde inte utöva samma 
minutiösa kontroll som de karolinska envåldshärskarna gjort. Denna mins-
kade kontroll kan vara en orsak till den försumpning av förvaltningen som 
Gunnar Heckscher påtalat för 1700-talets senare hälft. 

Länsstyrelsens arbetsbelastning ökade, men förvaltningens struk-
turella rationalitet försvagades när kontrollen uppifrån avtog; kanske var det 
så att länsstyrelsen fortfarande var så pass ny (inte minst i tjänstemännens 
medvetande) att den lätt föll tillbaka i gamla, mer patrimoniella, mönster. 
Statsbildningsprocessen, eller åtminstone en del av den – konstruktionen av 
en rationell förvaltning – kunde även gå bakåt, när det främsta incitamentet 
(det vill säga kriget) inte drev den framåt. Försvagningen av kontrollstruktu-
rerna gav större utrymme för inkonsekvenser och vanskötsel, då de indivi-
duella ämbets- och tjänstemännen inte hölls lika hårt i tömmarna. Samtidigt 
fanns också strukturella problem; som Heckscher påpekat inrättades exem-
pelvis inte nya ämbeten i samma takt som arbetsuppgifterna ökade. Kontrol-
len av ämbetsmännen, och då främst landshövdingarna, är också temat för 
nästa kapitel. 
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KAPITEL 6: LANDSHÖVDINGEN UNDER 
GRANSKNING 

En grundläggande anledning till instiftandet av landshövdingeämbetet var 
att landshövdingen skulle övervaka och disciplinera de underlydande äm-
bets- och tjänstemännen, för att stärka centralmaktens kontroll över förvalt-
ningen runt om i landet, till godo för både kronans och undersåtarnas in-
tressen. Denna problematik har diskuterats utförligt i tidigare kapitel. Ge-
nom landshövdingen kunde fogdarna kontrolleras, rättskipningen övervakas, 
utskrivningarna till armén inspekteras och kommunikationen med underså-
tarna upprätthållas. Men vad hände när landshövdingen misskötte sitt upp-
drag – när den övervakande myndigheten själv försummade sina plikter? 
Frågan har varit aktuell i alla samhällen och under alla epoker,576 och makt-
havarna har sökt olika medel för att hantera den. De svenska monarkerna 
under den tidigmoderna perioden hade ett kraftfullt instrument för att 
handskas med fuskande ämbets- och tjänstemän, såväl landshövdingar som 
andra. Det var de extraordinarie rannsakande kommissionerna, som fyllde 
viktiga funktioner för centralmakten som maktlegitimeringsinstrument och 
kontrollorgan gentemot ämbetsmännen. Kommissionsväsendet har tilldragit 
sig viss uppmärksamhet i modern forskning. Marie Lennersand och Karl 
Bergman har studerat det svenska kommissionsväsendet under 1600- och 
1700-talen, medan Sven A. Nilsson har undersökt kommissionerna under 
främst 1500-talet.577 Genom att sända ut extraordinarie kommissioner kunde 
centralmakten både undersöka hur ämbetsmännen i regional- och lokalför-
valtningen skötte sina arbeten och ge undersåtarna tillfälle att framföra upp-
fattningar och klagomål angående ämbets- och tjänstemännens ämbetsutöv-
ning och hur förvaltningen fungerade. Kommissionerna spelade en viktig 
roll i statsbildningsprocessen, eftersom de syftade till att effektivisera den 
administrativa apparaten och avhjälpa de dysfunktioner som förvaltningen 
kunde dras med. 
 
Syftet med detta kapitel är att utifrån de kommissioner som tillsattes för att 
rannsaka ett antal norrländska landshövdingars ämbetsutövning studera de 
maktmedel staten tillgrep (det vill säga kommissionerna) och vilka metoder 
som användes när man misstänkte att landshövdingar misskötte ämbetet 
och negligerade sina plikter, hur landshövdingarna försvarade sig mot såda-
                                                      
576 ”Quis custodiet ipsos custodes?” (vem vaktar väktarna själva?), skrev Juvenalis i sina 
satirer redan för 1900 år sedan. 
577 Lennersand 1999, Bergman 2002, S. A. Nilsson 1990. 
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na anklagelser, vilka påföljder som kunde drabba den landshövding som 
överbevisades om att ha misskött sitt ämbete, samt i vilken utsträckning 
kommissionernas arbete ledde till några bestående förändringar i de norr-
ländska länen. De kommissioner som faller inom denna kategori är främst 
kommissionen till Öster- och Västerbotten mot Johan Graan 1667–68, den 
västernorrländska kommissionen mot Carl Larsson Sparre 1670 samt de två 
kommissionerna mot Jacob Grundel 1724–25 och 1729–33. Kommissionen 
mot Sparre har undersökts av Lennersand, och därför kommer mina slutsat-
ser om denna kommission att grunda sig på hennes resultat. 
 

Kommissionsväsendet: en kortfattad översikt 
Sven A. Nilsson har i sin studie av kommissionsväsendet under 1500-talet 
och det tidiga 1600-talet visat att kommissionerna var en vidareutveckling av 
tidigare perioders konungaräfster, som undersökte bland annat missförhål-
landen inom statsapparaten i syfte att tillvarata både konungens och under-
såtarnas rättigheter. Sådana rannsakningar krävde ett omfattande samarbete 
mellan centralmakten och menigheterna, främst för utbyte av information. 
Rannsakningarna utvecklades därigenom också till en kommunikationskanal 
mellan centralmakten och allmogen. Detta ledde till ett ökat förtroende för 
kronan från undersåtarnas sida, som framstod som angelägen att tillsätta 
goda ämbetsmän och även att övervaka deras tjänsteutövning. Nilsson häv-
dar att bruket av kommissioner under 1600-talets första decennier ledde 
fram till landshövdingeinstruktionen 1635, där landshövdingen sattes att 
övervaka fogdarna och andra lokala tjänstemän, samt att behandla inkom-
mande klagomål mot dessa. Därmed borde egentligen kommissioner som 
rannsakade dylika klagomål ha blivit överflödiga.578 

Utvecklingen gick emellertid åt det andra hållet. Under seklets se-
nare hälft blev kommissionerna fler än någonsin tidigare. Karl Bergman 
anser att forskningen kring 1600-talets kommissioner tydligt visar ”hur den 
svenska centralmakten under lång tid brottades med problemet att centrali-
sera och effektivisera en förvaltning på central nivå och där det lokala, regi-
onala och partikularistiska successivt får träda tillbaka.” Bruket av kommis-
sioner under 1660-talet kulminerade sedan i den karolinska räfstepolitiken.579 
Det utvecklades en tradition att reguljärt undersöka ämbets- och tjänste-
männens ämbetsutövning, och i de fall fel ansågs begångna ställa de ansvari-
ga till svars. 

Kommissionerna kunde även användas för att lösa inbördes kon-
flikter mellan centralmaktens olika organ. I Jämtland uppstod på 1690-talet 
en omfattande konflikt mellan å ena sidan officerarna i landskapet och å 
andra sidan kronobetjänterna och prästerskapet. Allmogen tenderade att ta 
de senare i försvar mot officerarnas anklagelser. Kommissionens resultat 
                                                      
578 S. A. Nilsson 1990, s 81–101. 
579 Bergman 2002, s 136f (citat s 137); Lennersand 1999, s 305. 
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blev en allmän räfst med samtliga ståndspersoner i Jämtland. Kronan tog 
tillfället i akt att säkra sina intressen, men gick också in för att skydda under-
såtarnas rättigheter.580 

Motsättningarna mellan militärbefälen och civiltjänstemännen och 
prästerskapet kan tolkas i termer av Michael Manns IEMP-modell. Tre av 
samhällets fyra maktsfärer (alla utom den ekonomiska) befann sig här i kon-
flikt med varandra. Det låg i centralmaktens (som centralt gjorde anspråk på 
överhöghet över alla dessa sfärer) intresse att konflikterna eliminerades och 
att maktsfärernas maktutövning koordinerades, så att den politiska, ideolo-
giska och militära förvaltningen drog åt samma håll. 
 
Det fanns två slags kommissioner: utredande och rannsakande. De först-
nämnda tillsattes ofta för att arbeta fram förslag till nya lagar eller förord-
ningar, medan de senare var ett slags tillfälliga rättsinstanser, med en helt 
annan funktion. Oftast rannsakade de i civilmål och förvaltningsrättsliga 
frågor, även om kriminalmål kunde förekomma. Lennersand framhåller 
också att kommissionernas nära anknytning till Kungl. Maj:t var grundläg-
gande för att de skulle fungera. Det var från denna källa de fick sin auktori-
tet och legitimitet. Kommissionerna hade en tredubbel funktion: som extra-
ordinarie rättsinstans, som kontrollinstrument och som kommunikationska-
nal.581 

Lennersand menar att klagomål mot landshövdingarna var känsli-
ga och svårhanterliga, eftersom landshövdingen var Kungl. Maj:ts ställföre-
trädare i landsorten och därför hade ansvaret för att undersåtarnas rättighe-
ter försvarades. Om en landshövding utsattes för hårda anklagelser kunde 
han förlora alltför mycket av sin auktoritet för att kunna fortsätta på sin 
post. Kommissionerna var enligt Lennersand det bästa tillgängliga medlet 
för att kontrollera landshövdingarnas ämbetsutövning, eftersom kommis-
sionerna i ännu högre grad än landshövdingarna hade del av den kungliga 
legitimiteten. De var ett bevis på att överheten verkligen brydde sig om hur 
dess representanter skötte sin ämbetsutövning, och att den hörsammade de 
klagomål som anfördes av undersåtarna. Rannsakande kommissioner mot 
landshövdingar blev emellertid aldrig någon institutionaliserad företeelse, 
utan var alltid extraordinarie organ som tillsattes för att lösa enskilda fall.582 

 
Kommissionerna i internationellt perspektiv 
Kommissionsväsendet i Danmark fungerade främst som ett maktlegitime-
ringsinstrument, i och med att allmogen hoppades och trodde att den rättrå-
dige kungen med detta verktyg skulle tillvarata deras intressen gentemot den 
starka adeln och ämbets- och tjänstemännen. I Norge fungerade kommis-
sionerna på ett något annorlunda sätt, inte minst på grund av att adeln i 

                                                      
580 Gudmar Hasselberg, ”En räfst på Karl XI:s tid” i Fornvårdaren IV (1931), s 211ff, s 230f. 
581 Lennersand 1999, s 33ff, s 45. 
582 Lennersand 1999, s 98f. 
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Norge var mycket svagare. Där användes de som ett integrativt redskap och 
för att utveckla och befästa kungens makt, genom att kontrollera tjänste-
männens ämbetsutövning. Men även i Norge utgjorde säkrandet av underså-
tarnas rättssäkerhet en viktig funktion för kommissionerna. Marie Lenner-
sand anser att det finns belägg för att det var svårt för den danska kronan att 
använda kommissioner i rikets adelsdominerade delar, och att detta står i 
kontrast till Sverige, eftersom adeln i Sverige var svagare. Denna tolkning 
ifrågasätts i viss mån av Karl Bergman, som understryker att skillnaden mel-
lan Sverige och Danmark snarare beror på vilka delar av riket, centrala eller 
perifera, som kommissionerna arbetade i. Bergman påpekar också att kom-
missionernas arbete fungerade integrativt, på det sättet att kommissarierna 
förklarade för undersåtarna till vilka instanser de skulle vända sig i olika 
ärenden.583 

I de baltiska provinserna tillsattes ett antal svenska kommissioner, 
av samma karaktär som i det svenska kärnområdet. Skillnaden var att det i 
dessa områden främst var godsägare, snarare än kronans tjänstemän, som 
var föremål för undersökningarna. Detta berodde på de annorlunda socio-
ekonomiska strukturerna i Baltikum, där det feodala systemet var starkare än 
i kärnlandet. Även till det svenska rikets tyska provinser sändes ett mindre 
antal kommissioner, men de speciella förhållanden som rådde där (med 
adels- och stadsprivilegier samt de rådande tyska lagarna och frånvaron av 
en kontinuerlig relation mellan den svenske kungen och invånarna i dessa 
provinser) ledde till att kommissionerna där aldrig blev varken ett kontroll-
instrument eller ett kommunikationsled mellan överhet och undersåtar. De 
kommissioner som sändes till de tyska provinserna var främst av utredande 
karaktär.584 
 
På Island spelade stiftamtmannen och amtmannen en mycket viktig roll när 
det gällde kontrollen av lägre ämbetsmän. Men kronan kunde också förbigå 
dem genom att tillsätta kommissioner av rannsakande eller utredande karak-
tär. Kommissionerna hade en maktlegitimerande funktion och visade även 
centralmaktens närvaro i samhället, för att därigenom inskärpa plikt och 
underordning hos undersåtarna.585 

En kommission på Island åren 1803–04 undersökte bland annat 
justitie- och polisväsendet samt stiftamtmannen Ólafur Stephensens över-
vakning av de underordnade tjänstemännen. Tydliga brister upptäcktes inom 
alla dessa områden. Undersökningen inriktades helt och hållet på stiftamt-
mannen Stephensen, och kommissionens uppdrag att även undersöka andra 
ämbetsmän på Island kom i skymundan. Han försvarade sig med att han 
varit trogen, nitisk, flitig och rättskaffens, och gick till skarpt motangrepp 
mot kommissionen. När kommissionens resultat behandlades i Köpenhamn 

                                                      
583 Bergman 2002, s 53f, s 360, s 137; Lennersand 1999, s 302ff. 
584 Lennersand 1999, s 300f. 
585 Hreinsson 2003, s 148ff. 
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kom man fram till att Stephensen kanske inte handlat egennyttigt, men att 
han åtminstone hade brustit i kontrollen av underlydande tjänstemän samt 
överskridit sina befogenheter. Resultatet av kommissionen blev en kom-
promiss. Stephensen begärde avsked för att dra sig tillbaka, vilket beviljades. 
Han fick behålla två tredjedelar av sin tidigare lön i pension, samt sin äm-
betsbostad och stiftamtmansuniformen. En konsekvens blev att stiftamt-
mansämbetet på Island reserverades för danskar, för att motverka de is-
ländska stormannasläkternas (bestående av i princip alla amtmän och lands-
fogdar, som var födda eller ingifta i ett elitnätverk) kontroll över öns för-
valtning.586 I likhet med kommissionerna mot landshövdingar i Sverige var 
det svårt för centralmakten att gå alltför hårt fram mot den ämbetsman man 
insatt som sin högste företrädare i landsorten. Ämbetets legitimitet fick inte 
riskeras genom att man erkände att man tillsatt en oduglig eller egennyttig 
amtman eller landshövding. Samtidigt vidtogs vissa åtgärder för att förebyg-
ga problem i framtiden. 
 
Även i England fanns ett kommissionsväsende, som var av något annorlun-
da karaktär än i de nordiska monarkierna. Stjärnkammaren (”Star Chamber”, 
en domstol som växte fram ur det kungliga rådet, ”Privy Council”, under 
medeltiden och kompletterade de vanliga domstolarna) sände ut närmare 
2200 kommissioner fram till första hälften av 1600-talet. De tjänstemän som 
utsågs till kommissionärer var oftast lokala stormän och präster. Det var 
ovanligare att fredsdomare var kommissionärer (mindre än en femtedel av 
det totala antalet). Steve Hindle anmärker att de engelska legala kommissio-
nerna var typiska för statens deltagande natur, då deras framgång berodde 
på om de lyckades inkorporera både de klagandes och de försvarandes in-
tentioner. Från mitten av 1500-talet hade kommissionerna formell rätt att 
avsluta ärenden, för att avlasta den centrala administrationen. De engelska 
kommissionerna var emellertid sårbara för obstruktion och sabotage, efter-
som de som kom under kommissionernas granskning ofta gjorde stora an-
strängningar för att försvåra kommissionärernas arbete, bland annat genom 
att starta tvister på individnivå.587 

Som synes fanns det stora skillnader mellan det engelska och det 
svenska kommissionsväsendet. I England fungerade kommissionerna tack 
vare sin anknytning till lokalsamhället, i likhet med de andra delarna av den 
engelska förvaltningen. Centralmakten manifesterade sig där främst genom 
inlemmandet av de lokala eliterna i statsapparaten. När de engelska kommis-
sionärerna främst var lokala tjänstemän och stormän sändes i Sverige rikets 
främsta ämbetsmän ut för att som ställföreträdare för kungamakten under-
söka och rannsaka. De svenska kommissionerna hade en direkt anknytning till 
kungens person (eller till Kungl. Maj:t, när monarken var omyndig) och häm-

                                                      
586 Hreinsson 2003, s 162, s 173, s 175ff, s 191f. 
587 Hindle 2000, s 68f, s 88f. 



 244

tade sin legitimitet från denna källa.588 Detta var fallet exempelvis med 
kommissionen mot Johan Graan 1667-1668, då Karl XI:s förmyndarreger-
ing sände ut två riksråd för att rannsaka denne landshövdings ämbetsutöv-
ning. 
 

Kommissionen till Västerbotten och Österbotten 
1667–68 
En kunglig kommission sändes 1668 till Västerbotten och Österbotten un-
der ledning av Erik Sparre och Lorentz Creutz, för att utreda de klagomål 
som anförts främst av prästerskapet i Österbotten mot landshövdingen 
Johan Graan.589 Riksrådet Sparre hade tidigare besökt Västerbotten 1657 
(två år efter att han avträtt landshövdingeämbetet i Västernorrland), då han 
hållit en lantdag tillsammans med Carl Mörner. Creutz var också han riksråd 
och skulle komma att bli Västerbottens förste häradshövding 1670. Den 
drivande kraften bakom oppositionen mot landshövdingen var prosten i 
Piteå, Olaus Graan (som namnet till trots inte var släkt med landshövdingen, 
utan härstammade från Uppland). Prosten anklagade inför Kungl. Maj:t i 
november 1667 landshövdingen för att ha förtryckt prästerskapet och fått 
allmogen att vanvörda och visa stor avoghet mot prästerna. Olaus hade 
också kontakter med rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie, något som 
säkert bidrog till att kommissionen sändes ut. Det var genom kanslerns in-
tresse för lappmarkerna och därtill hörande frågor som han blivit bekant 
med prosten.590 

Landshövdingen Graan hade skaffat sig fiender inom prästerska-
pet främst genom att han, i samarbete med superintendenten i Härnösand, 
Petrus Steuchius, begränsat uttaget av vissa pålagor från allmogen till präs-
terskapet. Prästerna åtnjöt sedan gammalt två tredjedelar av tiondespannmå-
len, mot en tredjedel i resten av riket (som var brukligt alltsedan reformatio-
nen). Då prästerskapet gjort anspråk även på agnarna och halmen från 
spannmålen hade landshövdingen förhindrat detta, eftersom allmogen be-
hövde det till sitt uppehälle, för att exempelvis blanda ut barkbrödet. Allmo-
gens skyldighet till dagsverken för att upprätthålla prästgårdsbyggnaderna 
samt prästernas rättigheter till ersättning vid resor inskränktes också. De så 
kallade ökemarkerna, en pålaga bestående av smör som betalades till präs-
terna för varje ko som ersättning för prästgårdarnas utgifter vid gästning vid 
durchtåg, var också betungande för allmogen. I samarbete med superinten-
denten stadgade landshövdingen viss lindring för allmogen i betalningen av 

                                                      
588 Jämför Lennersand 1994, s 103ff. 
589 Kommissionen mot Graan tillsattes 21 december 1667. Samtidigt tillsattes två andra 
kommissioner mot landshövdingarna i Västmanlands och Skaraborgs län. RR 21/12 1667, 
RA. 
590 Johan Nordlander, Johan Graan, landshövding i Västerbotten 1653–1679, Stockholm 1938, s 
46f; Olofsson 1974a, s 42ff, s 78, s 121. 
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ökemarkerna.591 
Dessa åtgärder föranledde alltså besvär mot Johan Graan, och i 

april 1667 suspenderades han från ämbetet till dess att hans ämbetsutövning 
granskats. När han varseblev suspenderingen insåg han att den föranletts av 
prästerskapets besvär.592 
 
Kommissionens efterlämnade material är inte speciellt omfattande. Det 
återfinns i riksarkivets äldre kommittéarkiv och består av kommissariernas 
relationer och resolutioner samt landshövdingens förklaringar och brev till 
Kungl. Maj:t. Inga undersökningsprotokoll finns kvar i någon större ut-
sträckning.593 
 

Klagomålen mot landshövdingen och hans förklaringar 
De klagomål som anfördes mot Johan Graan kan indelas i tre huvudsakliga 
kategorier. Först och främst fanns ett antal frågor som bottnade i präster-
skapets besvär mot landshövdingen och de intrång prästerna uppfattade att 
han gjort i deras rättigheter och privilegier. Vidare fanns ett antal klagomål 
som berörde landshövdingens försumlighet vad gällde uppbördsväsendet, 
inklusive ett antal påminnelser till kommissionen från kammarrevisionen. 
Dessa handlade bland annat om restantier, om räntornas uppbärande och 
om landsböckerna. Ett tredje slags anklagelser gällde landshövdingens äm-
betsutövning i stort. Ett antal besvärspunkter, likalydande med eller likartade 
de som prästerskapet anfört, framlades också av greve Gabriel Oxenstiernas 
”håpman” i Korsholms och Vasa grevskap, Botvid Höök. Dessutom fanns 
ett antal besvär av mindre magnitud, som inte direkt rörde landshövdingen 
och hans ämbetsutövning.594 

Vad gällde den första kategorin av klagomål förklarade landshöv-
dingen att han endast följt en kunglig resolution från 1664 samt order från 
krigskollegium och kammarkollegium från de två följande åren. Problemen 
mellan prästerskapet och allmogen hade enligt landshövdingen uppstått när 
prästerskapet vid riksdagen 1660 fick Kungl. Maj:ts konfirmation på den så 
kallade Örebro stadga från 1617. Örebro stadga behandlade bland annat 
avgifterna för olika förrättningar som prästerna utförde, och föreskrev högre 
avgifter än vad allmogen i Västerbotten tidigare betalat. Prästerskapet börja-
de vilja tillämpa stadgan vid sidan av sin gamla plägsed, där de åtnjöt två 
tredjedelar av tiondespannmålen. År 1662 och 1663 begärde prästerskapet 
att få förbli vid Örebro stadga, men landshövdingen ansåg att prästerna inte 
kunde tillåtas att både få sin plägsed och samtidigt åtnjuta stadgans ersätt-
                                                      
591 Olofsson 1974a, s 208; Nordlander 1938, s 48ff. 
592 Johan Graan till Per Brahe, Skellefteå 6/4 1667, Bureå 6/5 1667, Skoklostersamlingen II, 
brev till Per Brahe (E 8160), RA. 
593 Kommission för undersökning av tillståndet i Västerbotten och Österbotten, ÄK 628, RA. 
594 Extrakt ur kommissariernas relation, 28/9 1668, ÄK 628, RA. Botvid Höök har ju även 
tidigare figurerat i denna avhandling, i kapitel 3. 
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ningar. Detsamma kom kommissarierna fram till i sin resolution.595 
De uppbördsrelaterade klagomålen gällde bland annat pengar som 

skulle betalas till knektarna när de tågade ut ur länet. Detta sade sig lands-
hövdingen ha skött enligt resolutioner från krigskollegium av år 1650 och 
1661. Vad gällde ett antal skinnpälsar, strumpor och skor som skulle sändas 
till militien i Jämtland skänktes dessa till hospitalet i Kronoby, då persedlar-
na inte behövdes i Jämtland efter att riket slutit fred med Danmark. Att 
dessa persedlar levererats till hospitalet skulle enligt landshövdingen framgå 
av hospitalsföreståndarens räkningar.596 Vad gällde kammarrevisionens in-
givna påminnelser svarade landshövdingen genomgående att han följt gäl-
lande stadgor och bestämmelser. Vissa avvikelser från dessa kunde ändå 
bevisas, men de var inte av direkt allvarlig natur. Landshövdingen uppma-
nades att bistå landsbokhållaren i dennes arbete med fogderäkenskaperna, så 
att fogdarna levererade räkenskaperna i tid. Skarpast tillsagd blev landshöv-
dingen vad gällde att noga följa det som stod i tågordningen, som alltså be-
handlade hur stora utlagor allmogen skulle behöva betala när armén mar-
scherade genom länet.597 Även på denna förmaning hade landshövdingen ett 
genmäle. Han hävdade nämligen att de avvikelser som inträffat skett på 
allmogens eget initiativ (se nedan). 

När det kom till de frågor som mer allmänt rörde landshövding-
ens ämbetsutövning ville Graan vederlägga alla anklagelser, och hans för-
klaringar till dessa besvärspunkter uppvisar ett tydligt emotionellt engage-
mang. Exempelvis hade en viss Knut Persson besvärat sig över att rättskip-
ningen inte administrerats på rätt sätt och att landshövdingen skulle ha 
blandat sig i den och uppträtt som domare. Graans replik var att Knut inte 
kunde ha några bevis för detta, och att han borde ta saken till hovrätten om 
han ville lagsöka landshövdingen för något sådant. ”Denne ähr samma per-
son som så skamligen hafuer spardt sanningen emoth migh widh Stemning-
en och ransakningen i Umeå, angående gåfuor af almogen som uti Kongl. 
Commissariers relation ähr införd”. Graan erkände att han fått vissa gåvor 
av allmogen, men endast mycket små och ringa, och alla hade varit frivilliga. 
De rykten som gick i Umeå att gåvorna uppgått till hälften av kronans utla-
gor var helt osanna, enligt landshövdingen.598 

Andra frågor som gällde landshövdingens ämbetsutövning var ex-
empelvis klagomål över att han inte kungjort vissa kungliga plakat, bland 
annat om myntet och tågordningen för soldaterna. Att vissa bönder lånat ut 
hästar till soldaterna (vilket de inte var skyldiga till, enligt tågordningen) hade 
skett av böndernas egen vilja, för att hjälpa soldaterna att snabbare komma 

                                                      
595 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA; Johan 
Graan till Kungl. Maj:t, odaterat, ÄK 628, RA; Olofsson 1974, s 207. Graan skrev även till 
Per Brahe om att ökemarkerna betungade allmogen svårt. Se Johan Graan till Per Brahe, 
Kåge 20/5 1667, Skoklostersamlingen II, brev till Per Brahe (E 8160), RA. 
596 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. 
597 Angående kammarrevisionens ingivna påminnelser, ÄK 628, RA. 
598 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. 
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igenom socknarna. Därigenom skulle bönderna slippa ordna nattläger åt 
soldaterna flera gånger. Graan hävdade att han uttryckligen publicerat för-
ordningen och anbefallt att den skulle efterlevas, och därför inte kunde stäl-
las till svars för att vissa bönder hjälpt soldaterna mer än de var skyldiga 
till.599 Även håpmannen Botvid Höök klagade över att landshövdingen aldrig 
tillsände honom några exemplar av kungliga förordningar, stadgor och pla-
kat. Landshövdingen svarade att han brukade sända dessa till kronans be-
fallningsman, som i sin tur förkunnade dem i församlingarna.600 Höök gjorde 
uppenbarligen anspråk på att få ta del av dessa officiella dokument trots att 
han inte tillhörde den statliga förvaltningen, men Graan hade trots Hööks 
ansökningar inte frångått det formella tillvägagångssättet. 

Ett annat klagomål gällde att landshövdingen inte låtit alla få till-
gång till kronosaltet. Detta problem hade enligt landshövdingen uppstått på 
grund av att större delen av saltet blev utsålt. Alla som velat hämta saltet och 
betala för det hade fått ta del av det innan det tog slut. Vidare hade präster-
skapet klagat över att sockensigneterna förvarades hos läns- och tolvmännen 
i byarna. Tidigare hade signeterna förvarats hos prästerna, men eftersom 
allmogen klagade över att de inte kunde komma åt dessa ifall prästen inte 
var hemma flyttades ansvaret över till läns- och tolvmännen. Landshövding-
en påstod att han aldrig hört talas om något underslev med signeterna sedan 
de flyttades till det nya stället.601 

En sak landshövdingen inte kunde förstå att det klagats över var 
att allmogen skulle underhålla residenshuset, vilket enligt hans mening var 
gammal sed att den gjorde i Västerbotten. Landshövdingen ville se tingspro-
tokoll där sådana klagomål förelåg innan han kunde ta denna klagan på all-
var. De besvär som anförts angående hur landskansliet sköttes kunde han 
inte lika kategoriskt avfärda, men urskuldade sig med att han haft endast en 
handskrivare till hjälp vid skötseln av sitt vidsträckta län. Att han inte skulle 
ha bevistat tingen för att uppta allmogens klagan nekade han kategoriskt till, 
och att han närvarat vid sådana tillfällen kunde bevisas med handlingar ur 
landskansliet och i tingsprotokollen.602 

Dessutom hade det framförts till kommissarierna att alla i landet 
klagade på landshövdingen och att allmogen ville ha en annan landshövding. 
Graan kunde inte påminna sig ha sett något sådant infört i någon sockens 
supplik. På den senaste riksdagen hade emellertid kyrkoherden herr Pär i 
Lövånger på egen hand författat en supplik om detta och begärt att den 
skulle införas under Gävleborgs län, men när riksdagsmännen fick veta det 
kom de till Graan med en protest mot detta. Landet hade nämligen aldrig 

                                                      
599 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. 
600 Extrakt ur kommissariernas relation, 28/9 1668, ÄK 628, RA. 
601 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. 
602 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. Det 
låga antalet anställda inom förvaltningen i Västerbotten poängteras också i Olofsson 1974a, s 
171ff. 
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gjort någon begäran om att bli av med honom.603 
 

Kommissariernas resolutioner och kommissionens resultat 
När kommissarierna gjorde sin förklaring på allmogens besvär inledde de 
med att beklaga att de funnit landet i armod och fattigdom, på grund av oår 
och missväxt. De hade emellertid inget mandat att bevilja allmogen försko-
ningar på deras utlagor, som det hade supplikerats om. Många ägor i Öster-
botten var nämligen abalienerade (bortförlänade) från kronan, och räntorna 
på dessa hemman tillhörde alltså det herrskap som förfogade över dem. 
Kommissarierna föreslog därför att vidare abalienering av ägorna och hem-
manen skulle förbjudas. En annan sak som borde åtgärdas var att vissa bor-
gare i Uleå hade tagit för mycket betalt för saltet. Landshövdingen borde 
tillsammans med borgmästare och råd undersöka saken och assistera den 
klagande parten, det vill säga allmogen. Dessutom hade oklarheter med 
storleken på tunnor för tjära, smör, lax och strömming funnits. Denna fråga 
måste avgöras av Kungl. Maj:t. 604 

Angående den centrala punkten om kyrkoherdarnas betalning och 
rättigheter befallde kommissionen att allmogen skulle följa Örebro stadga, 
som ratificerats på riksdagen 1660. Socknarna bad mot detta enträget att få 
förbli vid sin gamla sed, eftersom de hade ont om pengar och det skulle vara 
svårt för dem att följa stadgan. Kommissarierna rekommenderade därför att 
allmogen borde få välja vilket system man skulle använda. Allmogen hade 
även gjort vissa andra ansökningar i kyrkoärenden, bland annat angående 
gudstjänstordningen och kostnader vid begravningar, men i dessa frågor 
kunde inte kommissionen göra någon ändring av gällande regler.605 

Oordningen som uppkommit på grund av ojämna kostnader för 
krigståg genom landet skulle jämkas med en landsräkning under landshöv-
dingens översyn. I framtiden skulle tågordningen följas för att förhindra 
sådan ojämn fördelning av bördorna. Angående de förnödenheter och per-
sedlar som allmogen frivilligt utgjort till militien i Jämtland 1660, och som 
landshövdingen sedan skänkt till hospitalet, beslutade kommissarierna att 
det måste göras en noggrann räkenskap i landsfiskalens och krigsfiskalens 
närvaro. Allmogen fick beröm av kommissarierna för sin beredvillighet att 
ge dessa persedlar, medan landshövdingens förfarande med persedlarna 
uppenbarligen hade skett utan allmogens samtycke och medverkan.606 

Andra klagomål riktades bland annat mot befallningsmannen 
                                                      
603 Landshövdingens förklaring om punkterna i kommissariernas relation, ÄK 628, RA. Herr 
Pär i Lövånger hette i latiniserad form Petrus Steccenius. Se Nordlander 1938, s 55f. 
604 Kommissariernas resolution och förklaring på allmogens i Österbottens norra fögderi och 
Uleå socken besvärspunkter, 6/5 1668, ÄK 628, RA. 
605 Kommissariernas resolution och förklaring på allmogens i Österbottens norra fögderi och 
Uleå socken besvärspunkter, 6/5 1668, ÄK 628, RA. 
606 Kommissariernas resolution och förklaring på allmogens i Österbottens norra fögderi och 
Uleå socken besvärspunkter, 6/5 1668, ÄK 628, RA. 
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Christian Willingshausen. Han sades ha sålt en del av den kost som allmo-
gen utgjort till soldaterna för att betala en borgare i Gamla Karleby för en 
försträckning å socknarnas vägnar och ha tagit ut för höga pålagor för 1665 
års skeppshjälp. Landshövdingen befalldes att undersöka dessa ärenden och 
se till att allmogen inte fick någon ny anledning att klaga. Han tillhölls även 
att bistå gamla och förlamade personer att få den hjälp de hade rätt till, ef-
tersom klagomål inkommit att kronofiskalen Johan Enholm godtyckligt 
hade skrivit in döda och ålderstigna i mantalslängderna, vilket ledde till att 
vissa som var berättigade att slippa betala mantalspengar tvingades göra det 
ändå. Dessutom begärde Uleå socken att få en viss Johan Mårtensson till ny 
sockenskrivare istället för sin gamla, som var försumlig och vanskötte sitt 
uppdrag. Kommissarierna tillät denna förändring, utan att ta hänsyn till om 
den förre sockenskrivaren skulle besvära sig över denna sak.607 
 
Vad gällde prästerskapets anmärkningar mot landshövdingen friades han 
formellt, men hans administrativa tillvägagångssätt överensstämde inte i allt 
med överhetens önskemål. Som tidigare framgått blev landshövdingen be-
sviken på sin patron Magnus Gabriel de la Gardie, som inte gav honom det 
bistånd han hoppats på. Suspenderingen som föregått kommissionens besök 
var Graan inte glad över. Han fick ändå fortsätta utöva ämbetet efter kom-
missionens besök.608 

Först år 1671 kom Kungl. Maj:ts resolution över kommissionens 
betänkande. Denna resolution behandlade emellertid endast fyra punkter, 
som inte berörde de huvudsakliga klagomålen mot Johan Graan.609 Allmo-
gen ställde sig tydligt på landshövdingens sida, vilket framgick i allra högsta 
grad 1672 då man i sina riksdagsbesvär tackade Kungl. Maj:t för att ha fått 
en så rättvis landshövding som Johan Graan. Man ville (även om han var 
gammal) behålla honom i framtiden, eftersom han kände länet och dess 
befolkning så väl. Bönderna menade att klagomålen 1668 kommit från upp-
studsiga personer, och att landet i gemen inte haft något att anföra mot 
landshövdingen. Kommissionen kunde inte slutgiltigt avgöra tvisten angå-
ende prästerskapets rättigheter, utan ansåg det bäst att parterna förblev vid 
sin gamla sedvana. En taxa för prästernas förrättningar fastställdes åtmin-
stone. 610 

Centralmakten behöll bevisligen ett visst förtroende för Graan, ef-
                                                      
607 Kommissariernas resolution och förklaring på allmogens i Österbottens norra fögderi och 
Uleå socken besvärspunkter, 6/5 1668, ÄK 628, RA. 
608 Detta framgår av att Graan även under 1668 utfärdade skrivelser till Kungl. Maj:t som 
landshövding i Västerbotten, och av att han i augusti 1670 hävdade att det var mer än ett år 
sedan han återkommit till länet. Se Johan Graan till Magnus Gabriel de la Gardie, Umeå 6/8 
1670, Brev till Magnus Gabriel de la Gardie, de la Gardieska samlingen (E 1419), RA. 
609 Resolutionerna gällde en förordning om prästgången från Vasa, frikallande av Kalix sock-
en att betala en utökad pålaga i lax, bekräftande av kyrkoherdens i Råneå rätt till en extra 
fjärdedels tunna lax, samt om hur skattehemmanen skulle förhindras att splittras i för små 
delar som inte kunde betala kronans utlagor. RR 28/2 1671, RA. 
610 Olofsson 1974a, s 208f. 
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tersom han i december 1673 utsågs till föreståndare för den extraordinarie 
kommissorialrätt som skulle undersöka trolldomsväsendet i Delsbo, Härnö-
sand och Söderhamn. Han var på väg till huvudstaden när han mottag detta 
budskap, och efter den långa och besvärliga resan och på grund av sin höga 
ålder anhöll han om att slippa det betungande uppdraget, för att istället 
kunna återvända till sitt län så snart isen lossat. Denna begäran beviljades 
också, och trolldomskommissionen i Västernorrland fick därför en annan 
ledare. Det var kollegan i det södra grannlänet, Carl Larsson Sparre, som 
istället blev president i kommissionen. Kanske hade trolldomskommissio-
nens arbete gestaltat sig annorlunda under Graan än under Sparre. Den 
senare lät som kommissionspresident omkring hundra människor plikta med 
livet för sina påstådda häxkonster.611 
 
Vid de följande riksdagarna fortsatte prästernas påtryckningar om att allmo-
gen skulle ta större ansvar för att vidmakthålla prästgårdshusen, men vid 
riksdagen 1675 bekräftades kommissionens utslag som sade att allmogen 
skulle upprätthålla sju hus vid prästgården. Detta avslag från högsta ort 
hindrade inte Olaus Graan att även i fortsättningen försöka ta betalt av all-
mogen enligt de gamla taxorna, vilket ledde till ett ökat antal tvister mellan 
präster och bönder vid häradstingen. Landshövdingen resolverade 1676 vid 
samtliga häradsting att de nya taxorna måste efterföljas, och efter detta upp-
hörde kontroverserna.612 

Johan Graans ämbetsutövning kom även i fortsättningen att dra 
på sig klagomål från olika parter. Till slut avskedades han i juni 1678 av 
kungen på grund av sin senfärdighet att komplettera det västerbottniska 
regementet. Lorentz Creutz utnämndes till efterträdare, men tillträdde inte 
tjänsten. Kritiken mot Graan kan inte ha varit alltför stark, eftersom han 
fortsatte att utöva ämbetet fram till sin död nästa år.613 Efter Graans död 
blev Hans Clerck landshövding i Västerbotten i januari 1680. 
 

Västernorrländska kommissionen 1670 
I likhet med kommissionen mot Johan Graan leddes kommissionen mot 
Carl Larsson Sparre i Västernorrland 1670 av två riksråd, Johan Gyllenstier-
na och Gustaf Posse.614 Sparre var guvernör (han hade vid sidan av lands-
hövdingeämbetet militära befogenheter) i Västernorrlands län 1664–77. Han 

                                                      
611 Nordlander 1938, s 59f. 
612 Olofsson 1974a, s 208f. 
613 Olofsson 1974a, s 94f. 
614 Denne Johan Gyllenstierna var friherre till Frösåker i Västmanland, och kusin till Karl 
XI:s rådgivare med samma namn. Han var också svåger till Gustaf Posse. Se Bromé 1954, s 
64. Yngve J:son Reding, som också studerat den västernorrländska kommissionen, antar 
felaktigt att kommissionären Johan Gyllenstierna var Karl XI:s betrodde rådgivare. Se Yngve 
J:son Reding, ”När Johan Gyllenstierna höll räfsteting i Medelpad” i Från stad och bygd i Medel-
pad 1949, s 75. 
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hade i sin ämbetsberättelse för åren 1664–66 tecknat en generellt idyllisk 
bild av tillståndet i länet.615 Kommissionens undersökningsresultat uppvisade 
en annan bild, och det visade sig att det i huvudsak var Sparres vida tolk-
ningar av sina egna befogenheter som förorsakat olägenheterna.616 Kommis-
sionen reste genom Västernorrlands län under januari och februari 1670. 
Undersökningarna började i Gävle 14 januari, och fortsatte sedan upp längs 
kusten genom Söderhamn, Hudiksvall och Härnösand, för att sedan styra 
kosan till Jämtland, där sammanträden hölls i Rödöns prästgård mellan 20 
och 27 februari. Det var också meningen att kommissionen skulle besöka 
Härjedalen, men det kunde inte ske på grund av vädret. Istället infann sig 
befallningsmannen i Härjedalen Olof Persson Ström och några representan-
ter för den härjedalska allmogen i Rödön.617 

De överträdelser som Sparre gjort sig skyldig till innebar bland 
annat att extra pålagor hade tagits ut. Allmogen hade fått leverera vedlass till 
Sparre och tvingats bidra till hans husbygge i Stockholm. Även andra äm-
betsmän hade lyckats utverka medel till personliga ändamål. Det fanns två 
huvudkategorier av klagomål: dels mot fogdar som utnyttjat sin ställning för 
personlig vinning, dels gentemot tjänstemän som helt enkelt ansågs inkom-
petenta. I den första kategorin fanns fogdarna Göran Bertilsson, Knut Ing-
elsson och Mats Burman. Till den andra hörde underlagmannen Lars An-
dersson och fogden Jakob Andersson, som på grund av ålder och/eller in-
kompetens inte klarade av att sköta sina uppdrag. Marie Lennersand menar 
att "det brott som Sparre och hans mannar gjort sig skyldiga till var dubbelt, 
det riktade sig både mot kronan och det underlydande folket".618 

De flesta missförhållandena upptäcktes genom direkta klagomål 
från allmogen, men i flera fall hade folket varnats för att skvallra på sina 
ämbetsmän och hotats med repressalier om så skedde. Bland annat hade en 
länsman i Nordingrå varnat bönderna att inte skriva för mycket, för även 
om de höga herrarna kom till orten skulle det inte dröja förrän de reste iväg 
igen, och då kunde det komma surt efter. När kommissionen visade för 
folket att man i dessa fall stod på allmogens sida vågade allt fler träda fram 
och klaga. Invånarna i länet visade därigenom att de litade på att kungens 
företrädare skulle skydda dem från de korrupta ämbetsmännen. Därmed 
stärktes undersåtarnas lojalitetsband till kronan. Detta förhållande gällde 
även vissa lägre tjänstemän, som var i daglig kontakt med lokalsamhället och 
därför hade starka lojalitetsband till allmogen. Sådana tjänstemän kunde 
hamna i konflikt med sina överordnade, och kommissionen undrade därför 
om dessa lägre tjänstemän i sådana situationer hellre tog undersåtarnas parti 
än utförde överhetens befallningar. Man fann dock att detta inte verkade ha 
skett i någon större utsträckning. Lennersand påpekar att bristen på dylika 
fall kan ha berott på att lokalbefolkningen inte hade någon anledning att 
                                                      
615 Jämför ”Guvernören Friherre Carl Sparres berättelse för 1664–1666” i HSH 31. 
616 Lennersand 1994, s 107. 
617 Bromé 1954, s 64ff. 
618 Lennersand 1994, s 108ff, citat s 112. 
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ange tjänstemän som gynnade deras intressen. Men det måste inte vara fal-
let, då högre ämbetsmän troligen kunnat upptäcka om deras underlydande i 
någon större utsträckning vägrade utföra givna order.619 

Kommissionen syftade också till att reformera tingssystemet i re-
gionen och avskaffa de gamla landstingen. I deras ställe skulle häradstingen 
förbättra rättskipningen. Detta försök slutade i en kompromiss, där man 
kom överens om att man skulle få behålla två landsting om året i utbyte mot 
att häradstingen infördes som lägsta rättsinstans.620 

En annan uppgift som kommissionen givits var att undersöka stä-
dernas tillstånd, som enligt rapporter inte var bra. Städernas svaghet var ett 
av få problem som Sparre nämnt i sin ämbetsberättelse för åren 1664–66.621 
Kommissarierna fick också se prov på det med egna ögon. Man mottog krav 
från borgerskapen om att motsättningarna med allmogen på den omgivande 
landsbygden skulle lösas, och varseblev också den utbredda illegala handeln. 
Dessutom såg kommissionen över städernas administration på ett genom-
gripande sätt.622 
 
När kommissionen avlämnade sin rapport i december 1670 poängterades 
Sparres allvarliga överträdelser. Speciellt betonades hans övergrepp mot 
allmogen. Dessa övergrepp hade försvagat böndernas förmåga att betala 
kronans pålagor, och därför hade Sparre handlat i direkt motsättning till 
kronans intressen. Kommissarien Gyllenstierna var dock inte framgångsrik i 
sina försök att få Sparre tillrättavisad, då denne hade många högt uppsatta 
släktingar och mäktiga bundsförvanter. Fogdar och lägre tjänstemän kunde 
kommissionen gå hårt fram mot, men en högadlig landshövding kunde inte 
fällas lika lätt.623 
 
Både Johan Graan och Carl Larsson Sparre fick sitta kvar på sina poster 
efter kommissionernas undersökningar. Det var kanske typiskt för förmyn-
dartiden att man inte gick så hårt fram mot landshövdingarna. Rådsherrarna 
i förmyndarregeringen hade i många fall personliga band till landshövdingar 
eller hade tidigare själva innehaft en sådan post, vilket ledde till en mindre 
benägenhet att gå hårt fram mot de landshövdingar som granskades. Den 
som ändå anklagades kunde undslippa svårare straff genom att använda 

                                                      
619 Lennersand 1994, s 112ff; Bromé 1954, s 65. 
620 Lennersand 1994, s 117ff. Om landstingen och häradsreformen, jämför ovan, kapitel 4. 
621 ”Guvernören Friherre Carl Sparres berättelse för 1664–1666” i HSH 31, s 263f. 
622 Lennersand 1994, s 129ff. 
623 Lennersand 1994, s 134. Yngve J:son Reding har en mildare syn på Carl Larsson Sparres 
tillkortakommanden; han menar snarare att landshövdingen inte kunde kontrollera alla sina 
underlydande och alla ansvarsområden, och att det var de underlydande som var de riktiga 
bondeplågarna. Sparres utnämning till president i trolldomskommissionen tolkar J:son Re-
ding som att centralmakten hade fortsatt förtroende för honom. Se J:son Reding 1949, s 86f. 
Som ovan påtalats var det egentligen Johan Graan som först utnämndes till ledare för troll-
domskommissionen, men om prioriteringen av Graan före Sparre berodde på att centralmak-
tens förtroende för den senare var försvagat är svårt att avgöra. 
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informella kanaler. 
Under enväldet var det inte lika lätt att komma undan rannsak-

ningarna. Många av de kommissioner som tillsattes under 1680- och 1690-
talen granskade hur förvaltningen skötts av rådet och förmyndarregeringen 
under de två föregående decennierna. Inkomster och egendomar som kro-
nan förlorat under denna period skulle återföras under kronan, och den 
enväldige konungen ville stärka sin kontroll över förvaltningen och underså-
tarna. Kommissionerna under Karl XI gick betydligt hårdare fram mot 
landshövdingarna än vad som varit fallet under förmyndarregeringen. Den 
landshövding som råkade värst ut var Per Örnclou, som på ungefär tio år 
lyckades med bedriften att två gånger avsättas från landshövdingeämbetet, 
först i Skaraborgs län och senare på Ösel. Han gick i landsflykt i Preussen 
och dog strax därefter. Det var sällan som det gick så långt som i Örnclous 
fall. Kungen höll så långt det gick kritiken mot sittande landshövdingar 
hemlig för att inte offentligt riskera deras anseende och legitimitet.624 

Under 1720-talet tillsattes en mängd kommissioner som undersök-
te ämbetsförseelser begångna under krigstiden. Många av de kommissioner 
som tillsattes i den västra rikshalvan drogs tillbaka innan de hunnit tillträda, 
då det uppstod protester och oroligheter från de tjänstemän som skulle 
undersökas och även bland allmogen. De kommissioner som skickades till 
den östra rikshalvan hade större framgång. Kommissionerna fungerade 
fortfarande vid denna tid som viktiga kommunikationskanaler, och bonde-
ståndet krävde efter enväldets avskaffande ett ökat inflytande eftersom man 
uppfattade att den försvagade kungamakten inte längre beskyddade dess 
intressen lika effektivt. Riksdagens tre övriga stånd kunde därför framstå 
som angelägna att värna allmogens intressen genom att tillsätta kommissio-
ner. Den rådande ideologin sade att det var de högre ståndens plikt att värna 
om de lägre. Även kungen och rådet samtyckte till utsändandet av kommis-
sioner, eftersom bönderna var det mest rojalistiska ståndet och kungamak-
ten därför ville hålla sig väl med det. Kommissionerna fungerade också allt-
jämt som kontrollinstrument, men det fanns ändå både på central och lokal 
nivå motstånd mot att de skulle ingripa alltför kraftfullt mot de ämbets- och 
tjänstemän som rannsakades. I flera fall hade landshövdingar sett genom 
fingrarna med underlydande tjänstemäns ämbetsfusk, även om de inte varit 
aktivt inblandade i det. Det var inte möjligt att gå hårt fram mot alla som 
överbevisades om fusk och missbruk, eftersom det skulle ha förorsakat 
vakanser inom förvaltningsapparaten som varit nästintill omöjliga att fylla. 
Samtidigt skapade det legitimitetsproblem för centralmakten om underså-
tarna uppfattade det som att man inte tog tjänstemännens ämbetsmissbruk 
på allvar.625 
 

                                                      
624 Lennersand 1999, s 53, s 99ff, s 108. 
625 Lennersand 1999, s 291f. 
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Kommissionerna mot Jacob Grundel 1724–25 och 
1729–33 
Beskrivningarna i tidigare forskning av kommissionerna mot Jacob Grundel, 
landshövding i Västerbotten 1719–33, varierar stort. John Holmgren tolkar 
händelserna på följande sätt: Vid riksdagen 1723 hade allvarliga anklagelser 
andragits mot Grundel från såväl böndernas som Västerbottens regementes 
representanter. Kungl. Maj:t tillsatte därför våren 1724 den så kallade kom-
missionen i Västerbotten för att med anledning av allmogens besvär under-
söka och utreda landshövdingens och dennes ”medbrottslingars” många 
brott. Det uppdagades att Grundel sedan ankomsten till länet 1720 gjort sig 
skyldig till omfattande försnillningar, bedrägeri, utpressning, bondeplågeri 
och egenmäktigt förfarande under mycket försvårande omständigheter. När 
kommissionen återvände till Umeå på sommaren 1725 vägrade borgmästa-
ren Thauvonius upprätta en försvarsskrift för Grundel. Grundels främsta 
motståndare var generalmajor Pereswetoff-Morath och överste Wiedemeijer 
vid Västerbottens regemente. Holmgren ser i konflikten drag av motsätt-
ningar mellan konservativa pietister och ortodoxa lutheraner och att Grun-
del gått från det förra lägret till det senare i och med kommissionens an-
komst. Borgmästaren Thauvonius var en ledande figur bland pietisterna. I 
februari 1726 tillsatte Kungl. Maj:t en särskild kommission under presiden-
ten i Svea hovrätt Peter Schaeffer för att avdöma samtliga mål. Grundel 
idkade passivt motstånd och saboterade processen genom att vägra inställa 
sig i Stockholm, föregivandes ålders- och hälsoskäl. Denna föregivna svag-
het hindrade honom emellertid inte att företa långa resor i sitt län. Vid riks-
dagen 1731 inkom en nådeansökan från Västerbottens allmoge, och målet 
avskrevs vid Grundels upprepade nådeansökan i maj 1733 med hänsyn till 
hans långa och trogna tjänst samt höga ålder. Han beviljades avsked med 
generallöjtnants rang och dog fyra år senare.626 
 
Sven Ingemar Olofsson har en annan uppfattning om orsakerna bakom 
händelseförloppet. I Olofssons tolkning var de drivande krafterna bakom 
kommissionen mot Grundel några officerare från Västerbottens regemente 
vid riksdagen 1723. Kommissionen skulle undersöka om allmogens rätt 
kränkts under krigstiden. Landshövding Grundel hade uppenbarligen per-
sonliga fiender bland officerarna, eftersom han under de föregående åren 
                                                      
626 John Holmgren, Norrlandsläseriet: Studier till dess förhistoria och historia fram till år 1830, Lund 
1948, s 45f. Holmgren menar också att det är egendomligt att Grundels trolöshet och brotts-
liga handlingar fallit i glömska, och säger sig ha ämnat återkomma till detta i en uppsats, som 
ej verkar ha blivit skriven. Se även Lennersand 1999, s 283. Något spår av en kommission 
tillsatt 1726 under Peter Schaeffer finns inte i riksarkivets samling ”äldre kommittéarkiv”. 
Jämför Riksarkivets beståndsöversikt. Del 3: Kommittéarkiv, utg. Helmut Backhaus, James Cavallie, 
Lars Wickström, Stockholm 1993, s 111f. Julius Grundelstierna tillsattes 1729 som efterträda-
re till aktorn Nils Wester, som efter den första kommissionens återkomst till huvudstaden 
utsetts att driva de rättsliga sakerna mot Grundel. Se Julius Grundelstierna till kommissionen, 
odaterat, ÄK 133, RA. 
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kommit att framstå som en motpart till militärbefälen i de många konflikter 
som uppstod när man skulle komplettera Västerbottens regemente efter 
kriget. Officerarna orsakade Grundel oupphörligen bekymmer, inte minst 
sedan Carl Pereswetoff-Morath, som just återkommit från åtta års fången-
skap i Moskva, blivit ny chef för regementet. Både landshövdingen och 
regementschefen hade generalmajors rang, och detta föranledde flera resul-
tatlösa prestigestrider mellan de båda. Flera gånger anmälde de varandra för 
diverse tjänstefel, och det var Morath som var den mest initiativrike i denna 
fråga. Trots (eller kanske på grund av) konflikterna med regementschefen 
tillvaratog Grundel böndernas intressen inom roteringsväsendet, och för-
sökte lindra deras bördor så gott det gick. Olofsson hänvisar också till 
Holmgrens uppgift om att ett antal av officerarna var pietister, och att detta 
kan ha spätt på konflikten.627 

Grundels personliga karaktär verkar också ha varit lite egenartad. 
Han var hetlevrad och hamnade ofta i konflikt med andra. Tidigt i karriären 
satt han ett år i fängelse för att ha brutit mot duellplakatet.628 I högre ut-
sträckning än andra landshövdingar ansökte han i de officiella skrivelserna 
om befordringar och andra fördelar åt sina söner och sig själv. Han ansökte 
1722 om befordran för sina två söner Simon Jakob och Gerhard.629 I augusti 
nästa år ansökte han själv om att bli befordrad till generals grad.630 Denna 
ansökan var säkerligen ett led i rangstriderna med regementschefen Peres-
wetoff-Morath. 
 
Holmgren och Olofsson är som synes överens om att det var regementsof-
ficerarna, och då främst generalmajor Pereswetoff-Morath, som var Grun-
dels främsta opponenter. Angående orsakerna bakom konflikten går me-
ningarna tydligt isär. I Olofssons tolkning berodde konflikten främst på 
rangstriderna dem emellan, samt att landshövdingen försökte lindra bördan 
för bönderna att bli utskrivna till regementet. Holmgren ser tvärtom Grun-
del som en bondeplågare som genom sina olagliga handlingar ådragit sig 
stora (och uppenbarligen välförtjänta) klagomål, men som klarade sig undan 
sitt rättmätiga straff. Lennersand anser det klarlagt att Grundel var skyldig 
till omfattande ämbetsmissbruk.631 

Utifrån kommissionens efterlämnade material blir det intressant 
att försöka klarlägga vilken beskrivning som är mest vederhäftig. Konflikten 
mellan landshövdingen och officerarna kan – i likhet med de kontroverser 
som undersöktes av kommissionen i Jämtland 1690 – tolkas som en mot-
sättning mellan två maktsfärer i samhället, det vill säga den politiska och den 

                                                      
627 Olofsson 1974a, s 275ff, s 582. 
628 T. Ericsson 1987, s 63. 
629 Jacob Grundel till Kungl. Maj:t 13/12 1722, Landshövdingarnas i Västerbottens län skri-
velser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
630 Jacob Grundel till Kungl. Maj:t 1/8 1723, Landshövdingarnas i Västerbottens län skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
631 Lennersand 1999, s 283. 
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militära makten. En sådan intern intressekonflikt mellan två av statsmaktens 
organ skapade oönskade dysfunktioner i statsapparaten, och det låg i över-
hetens intresse att avhjälpa dessa problem så snabbt som möjligt. Kontro-
verserna kring Grundel kom icke förty att dra ut på tiden, vilket kommer att 
framgå av det följande. 
 
Kommissionerna mot Grundel har efterlämnat ett mycket omfattande mate-
rial. Den första kommissionen, som tillsattes 1724, producerade sju volymer 
av protokoll, skrivelser, relationer, resolutioner och domar.632 Varje volym 
omfattar tusentalet eller fler sidor, och att studera hela detta material låter sig 
inte göras inom ramarna för denna studie. Min undersökning utgår därför 
huvudsakligen från den tredje volymen, som innehåller kommissariernas 
relation och domar.633 I denna volym sammanfattas kommissionens tillväga-
gångssätt och undersökningarnas resultat. 

Den andra kommissionen mot Grundel, som tillsattes 1729, pro-
ducerade inte lika mycket material. Det ryms i en volym i arkivet.634 Större 
delen av detta material består av kommissarien Julius Grundelstiernas me-
morial, extrakt ur den föregående kommissionens protokoll samt korre-
spondens mellan Grundelstierna, landshövding Grundel och Kungl. Maj:t. 
 

Kommissionernas undersökningar 
Den första kommissionen mot Jacob Grundel tillsattes i mars 1724 under 
ledning av lagmannen Nils Adelstierna, som adlats 1708. När den anlände 
till Västerbotten reste den genom hela länet, från Umeå till Torneå, och 
sedan tillbaka söderut till Umeå. Som en följd av motsträvighet från kyrko-
herden i Torneå blev kommissionen fördröjd, och var inte klar där förrän i 
slutet av november. Kommissionen återvände därefter till Umeå för julen. 
Efter detta hann inga nya mål undersökas innan kommissarierna sände sin 
rapport i juni 1725, då avgörandet av de mål man tidigare samlat in tog flera 
månader i anspråk. Denna utförliga relation sammanfattade kommissionens 
arbete och besvären mot landshövding Grundel.635 
 
När kommissarierna kom till orten märkte de snart att många klagomål an-
fördes mot landshövdingen utöver de besvär som föreskrivits i kommissio-
nens instruktion och konstitutorial. De ansåg sig emellertid inte ha befogen-
het att undersöka sådana extraordinarie besvär, och begränsade sig till det 
                                                      
632 Kommission i Västerbotten 1724, ÄK 126, RA. 
633 Volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. Även volym 7, skrivelser till Kungl. Maj:t, 
kommer att användas. 
634 Kommission över Jacob Grundel 1729, ÄK 133, RA. 
635 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
Kommissarien i den senare kommissionen, advokatfiskalen Julius Grundelstierna, gjorde 
1730 också en sammanfattning av besvären och den första kommissionens resultat utifrån 
dess protokoll. 
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som förestavats i instruktionen. Kommissionen undersökte inte bara office-
rarnas klagomål mot Grundel, utan även landshövdingens angivna punkter 
mot officerarna, främst överstelöjtnant Bröijer och kapten Marschell. 
Kommissionen fann att dessa två uppburit herredagspengar utöver vad de 
hade rätt till samt att regementskvartermästaren Kock betalat ut soldaternas 
drickspengar i form av tobak till ett för högt pris. Officerarna dömdes att 
återbetala totalt närmare 675 daler silvermynt till soldaterna, och åtalet för 
själva brottmålen hemställdes till Kungl. Maj:t.636 

Ett av allmogens främsta besvär gällde att läns- och tolvmännen 
uttaxerade slaktkreatur till kronobetjäntes behov, samt till landsbefälen 
(landskaptenerna). Då någon av kronobetjänterna behövde något av boskap, 
smör eller andra matpersedlar uppdrog de till läns- och tolvmännen att an-
teckna hos vilka bönder det fanns sådant att tillgå. Därefter uttog de mot 
allmogens vilja kreatur och taxerade dem till ett ringa värde, varefter boska-
pen drevs till Umeå, mottogs av betjänterna och betalades till det av tolv-
männen satta värdet. Landshövdingen försvarade förfarandet med att uttax-
eringarna var nödvändiga på grund av den rådande förvirringen i landet efter 
kriget, som lett till att inga bönder kom till torgs med sina varor. Detta 
tvingade kronobetjänterna att upphandla mat och annat hos bönderna till 
husbehov, men enligt landshövdingen hade det inte skett mot allmogens 
vilja. Ifall något sådant skett var det befallningsmannen Gadd som var an-
svarig för det, och landshövdingen var helt ovetande och oskyldig.637 Emel-
lertid klagades det över att det även till landshövdingen uttaxerats boskap, 
får, smör och talg, som allmogen inte fått betalt för. Dessa persedlar hade 
han mottagit under namn av skänker och gåvor, och en av kommissarierna, 
aktorn Jonas Glantzberg, tolkade detta som att landshövdingen fått allmo-
gen att ge honom dessa gåvor för att han skulle skydda dem från ytterligare 
pålagor och intrång, ”liksom wore lag och rätt aldeles till sahlu”.638 Krono-
betjänterna sades ha uppmanat bönderna att efterskänka landshövdingen de 
pengar som gåvorna var värda. Detta var högst olagligt, och kommissionen 
åtalade, förutom den avlidne befallningsmannen Peter Gadd, sockenskriva-
ren i Nedertorneå Anders Hellant, länsmannen i Lövånger Petter Black samt 
sockenskrivaren i Bygdeå Simon Sandman. Gadd hade blivit transporterad 
från Västerbottens södra fögderi till Åbo län, och Grundel sköt hela skulden 
för dessa förseelser på honom. Befallningsmannen hade i sin tur skyllt till-
baka på Grundel, men Gadd var alltså vid kommissionens ankomst avliden. 
Kommissionen kunde inte göra annat än att förklara Hellant och Black för-
fallna till liv och gods, och Sandman dömdes som förbudsbrytare till dryga 
böter. Sockenskrivaren Johan Nyman i Skellefteå socken, som varit åtalad 
för liknande saker, friades från alla anklagelser eftersom man inte fann några 
bevis mot honom.639 
                                                      
636 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
637 Julius Grundelstierna till kommissionen, odaterat, ÄK 133, RA. 
638 Julius Grundelstierna till kommissionen, odaterat, ÄK 133, RA. Aktor = åklagare. 
639 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA; 
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Flera andra ämbets- och tjänstemän hade ådragit sig klagomål, 
men mot dessa kunde kommissionen inte komma till några resolutioner. 
Befallningsmannen i Västerbottens norra fögderi Carl Willand inställde sig 
trots order inte hos kommissionen, och befallningsmannen i det södra fög-
deriet Peter Häggström hade avlidit i Österbotten strax efter kommissionens 
ankomst till länet. Sockenskrivaren Israel Svan avvek från Torneå vid kom-
missionens ankomst, och sedan han fått ett lejdebrev av Kungl. Maj:t 4 de-
cember 1724 inställde han sig inte hos kommissionen förrän 17 mars 1725 i 
Umeå, då kommissarierna inte kunde undersöka hans fall längre. Petter 
Fabricius och Gottfrid Smitt, sockenskrivare och länsman i Piteå, hade varit 
på stället vid kommissionens undersökning, men hade då kommissionen 
kom tillbaka från Torneå flytt till Norge. Eftersom kommissionen inte kun-
nat avgöra dessa mål hemställde den dem till Kungl. Maj:t att avgöras vid 
ordinarie domstolar.640 

Kommissionen uppfattade att oredorna i länet uppstått främst på 
grund av ”den egennyttiga frihet, som läns- och tolfmän samt sokneskrifwa-
re sig tillwällat uti soknarna, at giöra pålagor” i namn av menighetens gagn 
och bästa, utdela skänker och gåvor å socknarnas vägnar samt olagligt uttax-
era allmogens kreatur och andra varor. Enligt en resolution från kommissio-
nen 1668 mellan prosten i Nedertorneå Henrik Forbus och allmogen hade 
menigheten rätt att själv utse, avsätta och tillsätta sockenskrivare, som en-
dast skulle fungera som sockenallmogens enskilda tjänare. Allmogen skulle 
själv avlöna dessa sockenskrivare. Kommissionen 1725 upptäckte att lands-
hövdingen, antingen med eller mot allmogens vilja och vetskap, hade antagit 
sådana sockenskrivare. I Västerbotten, till skillnad från Västernorrland och 
Österbotten, fick sockenskrivarna också sköta delar av socknarnas uppbörd. 
Det var inte alls meningen att varken sockenskrivarna eller tolvmännen 
skulle ha befogenhet att pålägga allmogen gärder eller handha dess medel 
och egendom mot dess vilja. Kommissionen föreslog att de förbjöds att 
befatta sig med uppbörden, förutom vad som gällde deras egen avlöning, att 
uttaxera allmogens egendom eller att göra sockenjämkningar. Jämkningarna 
skulle göras vid häradstingen, där tolvmännen och allmogen var tillstädes. 
Socknarna skulle lämnas frihet att själva anta sockenskrivare och avlöna 
dem, och ifall de var missnöjda med dem göra sig av med dem efter två eller 
tre månaders uppsägningstid.641 
                                                                                                                        
Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. 
640 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
641 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
Enligt kommissionen var sockenskrivarnas uppgifter de följande: 1. att skriva suppliker för 
allmogen när det behövdes, 2. att närvara på tingen för att kunna berätta för allmogen vad 
som skett där, 3. att hjälpa till vid mantalsskrivningarna, 4. att närvara vid uppbördsstämmor-
na och se till att allmogen fick kvittenser för gjorda betalningar, 5. att observera avkortning-
arna som gjordes vid tinget, 6. att övervaka kontributionslängdernas upprättande, 7. att när-
vara vid provtröskningarna till tiondeavgiften, där sådant var brukligt, 8. att närvara vid hä-
rads- och lagmanslängdernas upprättande och tillse att de kungliga förordningarna iakttogs, 9. 
att upprätta längder om vad som kunde angå socknen enskilt och som sedan kom upp på 



 259

Landshövdingen hade också låtit bevilja sig pengar både i städerna 
och på landet under namn av rese-, herredags- och residenspengar med 
mera utan att ha rätt till det. I Piteå hade det utfordrats pengar för att upp-
köpa skinnvaror till landshövdingen, något som inte heller det hade stöd i 
några förordningar. Samerna i Lycksele lappmark beklagade sig också över 
att deras uppbördsman tvingade dem att betala pålagor de inte ansåg sig vara 
skyldiga enligt någon kunglig förordning. Dessutom anklagades landshöv-
dingen för egennyttighet vid uppköpandet av ett parti spannmål. Kommis-
sionen ansåg det bäst att lämna alla dessa saker till kammarkollegium.642 
 
Officerarna vid Umeå kompani besvärade sig över att det förvägrats dem att 
mot betalning lösa in spannmål till husbehov. Varken råg, korn, vete, gryn, 
ärtor, havre eller tobak hade de fått lösa in, utan endast civiltjänstemän hade 
fått göra sådana inlösningar.643 Persedlarna i magasinet i Umeå hade använts 
till underhållet av militien på orten under krigsåren, och när armén drog från 
landskapet efter krigsslutet fanns ett överskott i magasinet. Detta överskott 
beordrades först att forslas till Österbotten till undsättning för landet och 
dess invånare, men landshövding Reinhold Wilhelm von Essen ville inte ta 
emot det utan skickade det sjöledes tillbaka till magasinet i Umeå. En för-
fattning från kammarkollegium och statskontoret av 16 juli 1722 sade att 
överskottet skulle utdelas av landshövdingen till allmogen som avräkning på 
deras innestående fordringar hos kronan. Överskottet föryttrades emellertid 
inte till högsta möjliga pris av landshövdingen, och dessutom främst till 
civilkronobetjänte, som alltså fick köpa dessa persedlar till ett nedsatt pris. 
Denna nedsättning av priset ansåg kommissionen kunna vara befogad i viss 
mån, eftersom persedlarna hade varit illa medfarna. Officerarna ansåg sig 
ändå ha anledning att klaga över att de inte fick ta del av persedlarna, och att 
de själva skulle ha köpt dem om de sålts till högstbjudande. Allmogen besvä-
rade sig också över fördelningen av persedlarna och ansåg att de som hade 
behövt dem mest fick ta minst del av dem. Dessutom hade befallningsman-
nen Jöns Nortman innehållit 489 daler kopparmynt som inkommit som 
betalning för tobaken. Han kunde uppvisa landshövdingens attest för inne-
hållandet av medlen, så befallningsmannen kunde inte lastas för detta.644 

Vid roteringen 1696 hade det gjorts en besparing på 6 ½ rote. 
Medlen från denna besparing skulle inkasseras och förvaras under lands-
hövdingens och överstens översyn, och endast användas i krigstid till de 
svagaste och fattigaste rotarnas hjälp. Detta hade inte efterlevts, utan lands-
hövdingen hade istället disponerat dessa medel till att avlöna lantmätaren, 

                                                                                                                        
tingen och kunde kräva jämkning allmogen emellan, exempelvis vid skjutsar som inte betala-
des direkt, 10. att iaktta allmogens bästa och å allmogens vägnar vara såsom uppbördsman-
nens kontrollör angående det som pålades allmogen. 
642 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA; 
Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. 
643 Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. 
644 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
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länsmännen och gästgivarna.645 Grundel försvarade sig med att denna an-
ordning gjorts av hans företrädare, landshövding Otto Wilhelm Löwen, och 
att efterföljande landshövdingar låtit saken fortsätta. På grund av arbetsbe-
lastningen samt svårigheter med att få fram alla akter och handlingar ur 
landskansliet och landskontoret kunde kommissionen lättare förlåta Grundel 
denna sak, men i framtiden skulle dessa medel gå till de avsedda mottagarna, 
det vill säga regementet och dess förolyckade rotar.646 

Vidare klagade de så kallade bondesoldaterna, soldater som också 
var bofasta bönder, över att de tvingats förrätta kronoskjuts till ett värde av 
50–80 daler per man, som ännu inte betalats. Sockenjämkningar för att för-
dela dessa kostnader hade upprättats, vilket föranlett att vissa bönder riske-
rade att ruineras. Problemen med skjutsen hade uppkommit under krigsti-
den, främst i samband med att allmogen skaffat fram ett stort antal hästar till 
trossen som skulle gå till Norge. Dessa hästar skulle återlämnas efter fälttå-
gets slut, men de flesta hästarna dog på vägen eller var så utmattade att de 
vid återkomsten inte dög något till eller snart dog. De sockenjämkningar 
som landshövdingen upprättade för att fördela kostnaderna för hästarna 
hade vid kommissionens ankomst till viss del redan verkställts, och kommis-
sarierna ansåg också att landshövdingen enligt sin instruktions §39 var befo-
gad att göra sådana anordningar.647 

Dessutom hade landshövdingen betalat skjutspengarna med en-
dast 6 öre silvermynt per mil, trots att förordningen stipulerade 8 öre per 
mil. Kommissionen uppfattade också att landshövdingen ute i socknarna 
hade begärt 16 öre kopparmynt av varje rök till ved- och residenspengar. 
Landshövdingen nekade till dessa anklagelser, och inga konkreta bevis kun-
de upptäckas utöver påståenden från socknarna om att det skett.648 
 
Det kanske enskilt mest intressanta klagomålet gällde att landshövdingen 
förvägrat två till riksdagen deputerade officerare, överstelöjtnant Bröijer och 
kapten Marschell, att få skjutshästar i Röbäcks gästgivargård. Officerarna 
menade att landshövdingen beordrat gästgivaren Röstedt att inte ge dem 
några skjutshästar, så att de inte skulle kunna komma vidare till riksdagen 
för att framföra sina klagomål mot landshövdingen. Landshövdingen erkän-
de att han utfärdat en order om att inte ge några hästar till officerarna förrän 
de besökt honom, eftersom han sade sig ha något att tala med dem om in-
nan de reste från orten. Grundel nekade till att han velat hindra dem från att 
resa till riksdagen. Vittnen sade att landshövdingen givit gästgivaren ett par 
örfilar som minnesbeta för att han släppt förbi officerarna, och att lands-
hövdingen velat avsätta gästgivaren från hans tjänst. Kommissionen ansåg 

                                                      
645 Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. 
646 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
647 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA; 
Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. 
648 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA; 
Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. 
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att det inte var fullständigt bevisat att landshövdingens avsikt var att hindra 
officerarna från att ta sig till riksdagen, men att anklagelserna mot landshöv-
dingen ändå var mycket allvarliga. Gästgivaren hade inte gjort något fel, 
eftersom han visste att de två officerarna var på väg till riksdagen på Kungl. 
Maj:ts befallning, och därför inte borde hindras på sin resa. Landshövdingen 
presenterade inga bevis för sin oskuld, då han inte ansåg sig behöva förklara 
sig utöver det att han velat tala med officerarna innan de lämnade länet. 
Kommissionen ansåg att om saken som Grundel hade att dryfta med dem 
var så viktig, borde han ha tagit upp det tidigare, och inte i sista stunden före 
deras avresa. Landshövdingen hänvisade i sin tur till §7 i sin instruktion, 
som sade att officerarna utan vägran skulle inställa sig hos landshövdingen, 
när denne ville tilltala dem å ämbetets vägnar. Saken hemställdes till Kungl. 
Maj:t tillsammans med de övriga målen mot landshövdingen.649 
 

Grundels försvarstaktik och den fortsatta utvecklingen 
Landshövdingen hävdade ihärdigt under kommissionens undersökningar att 
den inte borde iaktta eller undersöka några andra klagomål än de som an-
dragits vid riksdagen av officerarna från Västerbottens regemente och se-
dermera remitterats till kommissionen. Han ville bli frikänd från att behöva 
svara på de mål som ej fanns i besvärspunkterna, eftersom han inte ansåg att 
kommissionen var befogad att utöka undersökningarna i länet utöver vad 
dess instruktion innehöll. Dessutom ansåg han att kommissionen borde 
inskränka sig till att undersöka endast i de socknar varifrån besvären kom, 
och att inga andra personer än de vars namn var nämnda i besvären skulle 
höras.650 Angående de persedlar han fått av allmogen som ”gåvor” var det 
kanske så att sådana frivilliga skänker förbjudits under enväldet, men att 
undersåtarna nu kunde njuta av den ädla friheten och därför hade rätt att 
göra sådana föräringar till sin landshövding. Kommissionen svarade att den 
inte avsåg att överträda sina befogenheter, men att den måste få undersöka 
alla mål som uppdragits åt den grundligt, vilket innebar att även andra sock-
nar och personer än de som nämndes i besvären måste besökas. Dessutom 
anmärkte kommissionen att den vinnlade sig om att inte överskrida sina 
kompetensområden, utan att den remitterade sådana ärenden som borde 
handläggas av landshövdingeämbetet eller andra forum till vederbörlig in-
stans.651 

                                                      
649 Kommissariernas relation, Umeå 12/6 1725, volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA; 
Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. Grundels tolkning av 
sin instruktion var inte helt orimlig, även om hans motiv för att kalla till sig officerarna är 
oklara. Jämför landshövdingeinstruktionen 1687, §7, i Styffe 1852, s 308. 
650 Här uppvisade Grundel en modern syn på kommissariernas ämbetsutövning, i det att han 
poängterade den skrivna instruktionens vikt. I sitt eget arbete var han inte lika bokstavstro-
gen. 
651 Julius Grundelstierna till kommissionen, odaterat, ÄK 133, RA; Litt. B: Resolution över de 
exceptioner landshövding Grundel inkommit med till kommissionen emot all vidare under-
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Grundel fortsatte även efter det att kommissionen lämnat länet att försöka 
rentvå sig inför Kungl. Maj:t. Han författade i september 1725 en skrivelse 
till Kungl. Maj:t där han beklagade sig över att kommissionen satt alltför 
stor tilltro till regementskvartermästaren Kocks utsagor. Landshövdingens 
klagomål gällde kommissionens tillvägagångssätt i frågan om den tobak som 
soldaterna hade fått utbetald istället för sina drickspengar, och främst att 
regementskvartermästaren Kock hade tillåtits uttala sig i denna sak. Grundel 
menade att Kock själv bedrivit olaglig handel, och dessutom angripit lands-
hövdingen med invektiv och kommit med insinuationer mot honom, trots 
att Kock inte var befullmäktigad av någon att föra en sådan talan. Grundel 
kunde inte förstå hur kommissionen kunde resolvera mot honom själv och 
fria Kock, och bad Kungl. Maj:t att ta saken i beaktande.652 

I april 1726 kände sig kommissionen tvungen att skriva till Kungl. 
Maj:t i genmäle mot Grundels besvärsskrift, som var fylld av något som 
uppfattades som en hop ohemula tillmälen, inte minst mot kommissionens 
president, lagmannen Adelstierna. Framför allt tog man illa upp över att 
landshövdingen klagade över att kommissionen på något sätt skulle ha favo-
riserat och lyssnat mer på regementskvartermästaren Kock än på landshöv-
dingen. Detta klagomål hade landshövdingen inte anfört när kommissionen 
var på plats i Västerbotten, utan anförde det först nu när kommissionen 
upphört. Landshövdingens påstående om att kommissionen försökt skaffa 
fram klagomål av alla de slag mot honom uppfattade kommissarierna som 
helt obefogat. Detta uttalande tycktes dem bero på ren avoghet mot kom-
missionen. De hävdade att Grundels enda syfte var att förolämpa kommis-
sionen med besvär som inte längre kunde undersökas.653 
 
Grundels kontroverser med borgmästaren Thauvonius eskalerade under 
1725. Landshövdingen observerade hur Thauvonius i sitt hem höll predik-
ningar inför församlade åhörare och att han hade manipulerat kyrkoherdeva-
let. Han rekommenderade därför hos Kungl. Maj:t att borgmästaren borde 
förflyttas från Umeå.654 Landshövdingen försökte alltså på detta sätt göra sig 
av med en av sina främsta motståndare. I juni 1727 försvarade sig Grundel 
inför Kungl. Maj:t mot översten Wiedemeijers besvär mot honom.655 Ett år 
senare skrev Grundel också till Kungl. Maj:t angående sina besvär mot gene-
ralmajoren Pereswetoff-Morath, som enligt Grundel förbjudit kompanierna 
                                                                                                                        
sökning av något annat än det som står i kommissionens besvärspunkter, Umeå 30/6 1724, 
volym 3, relation och domar, ÄK 126, RA. 
652 Jacob Grundel till Kungl. Maj:t, 8/9 1725, volym 7, skrivelser till Kungl. Maj:t, ÄK 126, 
RA. 
653 Kommissionens ledamöter till Kungl. Maj:t, Stockholm 5/4 1726, volym 7, skrivelser till 
Kungl. Maj:t, ÄK 126, RA. 
654 Jacob Grundel till Kungl. Maj:t 2/8, 11/8 och 29/9 1725, Landshövdingarnas i Västerbot-
tens län skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
655 Jacob Grundel till Kungl. Maj:t 14/6 1727, Landshövdingarnas i Västerbottens län skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
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att göra honnör för landshövdingen med paraderande eller gevärspresente-
rande.656 De personliga kontroverserna mellan landshövdingen och office-
rarna fortsatte med oförminskad styrka. Prestigestriden mellan Grundel och 
Pereswetoff-Morath är särskilt tydlig i hur den senare förbjöd sina soldater 
att göra honnör och paradera för landshövdingen. 
 

Julius Grundelstiernas stämningar av Grundel och saker-
nas avslutande 
Den andra kommissionen mot Grundel tillsattes i augusti 1729 under led-
ning av advokatfiskalen Julius Grundelstierna, som namnlikheten till trots 
inte var släkt med landshövdingen. Julius var född under namnet Göös, och 
hade adlats 1719. I mars 1730 hade Grundelstierna redan instämt landshöv-
dingen två gånger, men båda gångerna hade Grundel uteblivit med hänvis-
ning till vägarnas dåliga beskaffenhet samt sjukdom, som han styrkt med en 
attest från fältskären.657 

I april 1730 mottog Grundelstierna landshövdingens ansökan om 
att befrias från aktionen mot honom. Kommissarien ansåg inte att han kun-
de avgöra om processen skulle avslutas eller inte, utan remitterade saken till 
Kungl. Maj:t. Landshövdingen hade även insänt sockenvis upprättade attes-
ter och bevis för att han tillfredsställt allmogen med pengar, medan andra 
bönder till och med vägrat att ta emot pengar från landshövdingen, då de 
ansåg att de persedlar som de givit landshövdingen varit frivilliga gåvor och 
därför inte krävde någon betalning. Grundelstierna påpekade att större delen 
av det material landshövdingen skickat in inte bestod av fullständiga kvitten-
ser, men att det ändå verkade som att allmogen inte hade några större kla-
gomål mot Grundel. Kommissarien ansåg att kommissionens protokoll från 
1724 innehöll så många och stora klagomål att sakerna borde slutföras, men 
att det samtidigt skulle medföra stora kostnader och besvär för den gamle 
och sjuke landshövdingen. Dessutom hade säkert flera av de som framfört 
klagomål hunnit avlida. Vidare hade två fullmäktige från Västerbotten vid 
senaste riksdagen begärt att aktionen mot Grundel skulle upphöra, med 
hänsyn till Grundels långa och trogna tjänst. Allt detta gjorde kommissarien 
ambivalent, men trots att han ansåg att det verkade som om landshövdingen 
ställt det mesta till rätta med allmogen undrade Grundelstierna om man 
ändå inte borde statuera ett exempel för andra med Grundel.658 

Processen fortsatte, åtminstone formellt. Kungl. Maj:t svarade 
                                                      
656 Jacob Grundel till Kungl. Maj:t 26/6 1728, Landshövdingarnas i Västerbottens län skrivel-
ser till Kungl. Maj:t 1638–1840, RA. 
657 Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 12/3 1730, ÄK 133, RA. Grundel skrev 
åtminstone två brev till kommissarien under hösten 1729 och beklagade sig över hur svårt det 
skulle vara att resa till huvudstaden vid denna årstid. Landshövdingen hoppades kunna resa i 
februari 1730 (men det blev inte heller av). Se Jacob Grundel till Julius Grundelstierna, Umeå 
18/9 och 16/10 1729, ÄK 133, RA. 
658 Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 30/4 1730, ÄK 133, RA. 
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kommissarien i juni 1730 att det ännu inte kunde avgöras om processen 
borde inställas. Saken lämnades tillbaka till kommissionen för att avgöras så 
snart landshövdingen fick hälsan tillbaka. Kommissionen borde också un-
dersöka om alla i allmogen var tillfredsställda, och dessutom hade general-
majoren Pereswetoff-Morath inkommit hos Kungl. Maj:t med nya besvär 
mot Grundel, varöver landshövdingen inte förklarat sig. Dessa ärenden 
remitterades därför också till Grundelstierna.659 

Landshövdingen instämdes vid 500 daler silvermynts vite för att 
svara i september 1730, men uteblev återigen på grund av sin dåliga hälsa, 
ånyo styrkt med fältskärens attest som dessutom var attesterad av borgmäs-
tare och råd i Umeå. Grundelstierna hade enligt uppgift kommunicerat med 
landshövdingen under sommaren, och med denne kommit överens om att 
han skulle inställa sig när han fick hälsan åter. Kommissarien hemställde 
också till Kungl. Maj:t frågan om landshövdingen skulle suspenderas från 
sitt ämbete tills rannsakningen avslutats, men någon suspendering blev ald-
rig av.660 
 
I maj 1733 meddelade Kungl. Maj:t att processen mot Grundel skulle avslu-
tas. Med hänsyn till Grundels långvariga, trogna och för riket nyttiga tjänster 
samt höga ålder, på grund av Västerbottens allmoges fullmäktiges supplik 
vid riksdagen 1731 och tack vare flera socknars intygande att de var nöjda 
och tillfredsställda för de uppburna persedlarna, lät Kungl. Maj:t aktionen 
mot landshövdingen upphöra. Men om det fortfarande fanns någon i allmo-
gen eller andra personer i länet som ännu inte fått gottgörelse av landshöv-
dingen stod det dem fritt att söka betalning hos honom, vilket landshöv-
dingen också i sin supplik förbundit sig att fullgöra.661 Grundel fick vid 75 
års ålder i juni 1733 avsked med generallöjtnants titel. Han fick till slut sin 
eftertraktade befordran. Denna hedersbetygelse och det ärbara avskedet 
måste tolkas som att kronan uppfattade att de förseelser han anklagats för 
var sonade. 

Frågan om vilken av bilderna av Grundel som bäst överensstäm-
mer med sanningen är inte helt lättbesvarad. Det är tydligt att han gjorde sig 
skyldig till många förseelser och förbiseenden i sin ämbetsutövning, men 
Holmgrens bild av honom som en bondeplågare är nog ändå för mörk. 
Olofssons ståndpunkt om att Grundel varit en förkämpe för bönderna och 
att klagomålen kommit endast från officerarna vid Västerbottens regemente 
är också den något ensidig, fast åt det andra hållet. Lennersands beskrivning 

                                                      
659 Kungl. Maj:t till kommissionen angående landshövding Grundels ansökning om fiskaliska 
aktionens inställande, 3/6 1730, ÄK 133, RA. 
660 Julius Grundelstiernas memorial, Stockholm 20/10 1730, ÄK 133, RA. 
661 Kungl. Maj:ts resolution på Grundels ansökan att befrias från den fiskaliska aktionen, 
Stockholm 11/5 1733, ÄK 133, RA. Grundels trogna tjänster omfattade inte minst en lång 
militär karriär med deltagande i ett antal fältslag, från Karl XI:s danska krig och slagen vid 
Halmstad och Lund 1676 till det stora nordiska krigets slag vid Narva 1700 och Helsingborg 
1710. 



 265

av det problem som många kommissioner mötte under 1720-talet – att 
landshövdingarna kanske inte aktivt deltog i underlydande tjänstemäns 
missbruk, men ändå låtit det pågå – är träffande även i fallet Grundel. 
Landshövdingen hade kanske inte missbrukat sin position så mycket (även 
om det finns bevis för att han gjorde det i viss utsträckning), utan hans miss-
lyckande låg snarare i att han inte övervakat sina underlydande kronobetjän-
te tillräckligt väl. Denna tolkning styrks främst av nådeansökningarna å 
Grundels vägnar från allmogen i Västerbotten vid 1731 års riksdag. 
 
Individ och struktur i statsbildningen 
Det fanns under den tidigmoderna perioden en utbredd uppfattning om att 
alla samhällets och förvaltningens problem berodde på individers tillkorta-
kommanden – att människan irrationellt styrdes av affekter och egennytta 
och att det var de högre ståndens uppgift att leda de underlydande på bättre 
vägar.662 Det ligger utanför denna avhandlings fokus att avgöra orsaken till 
denna människo- och samhällssyn, men hypotetiskt skulle kunna antas att 
den teologiska världsuppfattningen ledde till att man såg världen och den 
rådande ordningen som skapad och given en gång för alla, och att det var 
människans fel om den gudomliga ordningen rubbades (vilket hade skett för 
första gången redan i Edens lustgård). 

Därför skylldes exempelvis dysfunktioner inom förvaltningen hell-
re på skurkaktiga fogdar än på att systemet kanske inte var optimalt konstru-
erat.663 Inte bara fogdarna, utan även deras överordnade, landshövdingarna, 
anklagades för och överbevisades om att inte sköta sina ämbeten korrekt. 
Redan 1642 anklagade rikskanslern Axel Oxenstierna landshövdingarna för 
att vara ”försumblige i deres kall och ämbete”.664 Landshövding Johan Gra-
an anklagade genomgående sina motståndare för att de inte förstod att följa 
reglementet. Det var individerna det var fel på, inte systemet. Samtidigt på-
verkade också Graans personliga uppfattning om ämbetets funktion och 
plikter hans ämbetsutövning, som var utpräglat byråkratisk och därjämte 
allmogevänlig, något som gav honom problem i relationen med både andra 
ämbets- och tjänstemän och uppdragsgivaren, Kungl. Maj:t. 

Graans ämbetsperiod varade huvudsakligen under Karl XI:s för-
myndarregering, då kungamakten var försvagad. Under det karolinska en-
väldet blev den strukturella kontrollen mycket starkare, och utrymmet för 
landshövdingarnas individuella initiativ krympte. Regionalförvaltningens 
autonomi inskränktes, men kom att växa under frihetstiden. Ett belägg för 
detta är den ökande korrespondensen mellan olika landshövdingar och läns-
styrelser under 1700-talet, som demonstrerats i föregående kapitel. Den 
minskade kontrollen under frihetstiden kan antas ha lett till större handlings-
frihet för landshövdingen. Redan Jacob Grundel på 1720-talet tillät stora 

                                                      
662 Runefelt 2001, s 57f, s 66; se även Jonsson 2003, s 121f, s 136. 
663 Jämför Michael Roberts, Gustav Vasa, Stockholm 1970, s 249. 
664 Citerat i Jonsson 2003, s 130. 
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avsteg från reglementet inom både uppbördsväsendet och civiladministra-
tionens formella organisation (även om han själv skyllde problemen på ore-
dor som uppstått under kriget och på företrädares förordningar). 

Regionalförvaltningens effektivitet vilade i hög grad på landshöv-
dingens person. När Gabriel Gyllengrip var frånvarande från sitt västerbott-
niska län under 1740-talet fungerade landskamreraren och landsskrivaren 
som ledare för länsstyrelsen, och tvingades i landshövdingens frånvaro till 
Kungl. Maj:t relatera många ärenden som annars kunnat handläggas vid 
länsstyrelsen. Landshövdingens frånvaro ledde till att länsstyrelsen blev en 
mer kollegial och samtidigt mindre handlingskraftig organisation. Fortfaran-
de vid 1700-talets mitt var landshövdingen oundgänglig som ledargestalt för 
regionalförvaltningen. När han var frånvarande måste kontrollen över 
landskansliet och landskontoret utövas direkt av Kungl. Maj:t. 

Den strukturella kontrollen över förvaltningen försvagades bevis-
ligen under frihetstiden. Detta var säkerligen en orsak till den ”försump-
ning” som skedde, i och med att ämbets- och tjänstemännens större utrym-
me för individuella initiativ ökade risken för misskötsel av olika administra-
tiva uppdrag. Samtidigt fanns andra orsaker till försumpningen, som disku-
terats ovan. Alltför få nya ämbeten instiftades, vilket ledde till att arbetsbe-
lastningen på tjänstemännen blev dem övermäktig. Ett kontinuerligt arbete 
med och utveckling av de administrativa strukturerna var nödvändigt för att 
inte statsbildningsprocessen skulle riskera att regrediera. 
 

Generella drag och slutsatser 
Det kraftfullaste maktmedel centralmakten hade för att komma till rätta med 
landshövdingar som misstänktes för att ha misskött sina ämbeten var utsän-
dandet av rannsakande kommissioner. Dessa kommissioner hade vittgående 
befogenheter att åtgärda problem och dysfunktioner inom förvaltningen. 
Under 1600-talet sändes två kommissioner, i båda fallen ledda av riksråd, ut 
för att rannsaka mot landshövdingarna Johan Graan och Carl Larsson Spar-
re. Dessa kommissioner hade en mycket nära anknytning till kungamakten 
och leddes av rikets allra högsta ämbetsmän. Mot Jacob Grundel sändes på 
1720-talet något lägre ämbetsmän ut. Kanske var det under frihetstiden inte 
lika nödvändigt för kommissionerna med en direkt anknytning till kunga-
makten, med tanke på det rådande ständerväldet. Det var ändå viktigt för 
centralmakten, som under frihetstiden i högre grad än tidigare var under 
riksdagens kontroll, att framstå som angelägen att kontrollera sina ämbets-
män och att hörsamma undersåtarnas klagomål. 

Kommissionerna mot de norrländska landshövdingarna ledde inte 
till några förändringar i länens högsta styrelse. Ingen av landshövdingarna 
avsattes. Som Marie Lennersand visat var det också högst ovanligt att kom-
missionerna faktiskt avsatte landshövdingar. Kungens ställföreträdare i länet 
kunde inte lättvindigt avskedas, för det skulle leda till många frågor om 
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överhetens roll och maktens legitimitet. Dessutom kunde landshövdingarna 
använda personliga taktiker för att undslippa de bestraffningar som kom-
missionerna rekommenderade. Detta uteslöt inte att kommissionerna 
genomförde ett antal åtgärder för att korrigera problem och dysfunktioner i 
förvaltningen. Prästerskapet i Västerbotten och Österbotten tvingades till 
exempel avstå från sina anspråk på att uppbära ersättningar från allmogen 
enligt två olika system. Kommissionen mot Carl Larsson Sparre försökte 
reformera tingsväsendet i Västernorrland och såg över städernas administra-
tion. Den första kommissionen mot Grundel reglerade sockenskrivarnas 
verksamhet och stadgade att de skulle tillsättas av allmogen själv, inte av 
landshövdingen, och att deras uppdrag skulle röra enbart allmogens intres-
sen och inte omfatta delar av uppbördsarbetet och andra administrativa 
uppgifter som tillhörde den statliga förvaltningsapparaten. Kommissioner-
nas arbete fick konkreta resultat på en praktisk administrativ nivå, till godo 
inte minst för allmogen. 

Sockenskrivarna hade på ett otillåtet sätt inlemmats i den admi-
nistrativa apparaten; i likhet med hur landstinget lades under landshövding-
ens kontroll är detta ett exempel på hur gamla organ och tjänstemän för 
allmogesjälvstyre inkorporerades i den statliga förvaltningsapparaten. Situa-
tionen med sockenskrivarna skulle i likhet med landstingen kunna tolkas 
som ett slags kooptation på lokal nivå, även om kommissionen mot Grundel 
förbjöd den praxis som uppstått under landshövdingen i Västerbotten – 
medvetet eller kanske som en konsekvens av förvaltningsuppgifternas natur. 
Ad hoc-lösningar togs till när det i den administrativa vardagen uppkom 
situationer som inte med enkelhet kunde lösas inom de fastlagda strukturer-
na. Kommissionerna genomförde förvisso ett antal strukturella förändring-
ar, men dessa syftade främst till att korrigera existerande problem och avvi-
kelser från det administrativa reglementet. Orsakerna till problemen ansågs 
ofta, som konstaterats tidigare, bero snarare på individers tillkortakomman-
den än på strukturella svagheter. 

De förseelser som landshövdingarna anklagades för hade vissa 
gemensamma drag. Det gällde ämbetsmissbruk, negligerande av plikter och 
att de utnyttjat sin ställning för personlig vinning. Vad beträffade Johan 
Graan och Jacob Grundel hade klagomålen mot dem till stor del förorsakats 
av att de skaffat sig fiender bland andra ämbetsmän och makthavare i länet 
– Graan inom prästerskapet och Grundel inom officerskåren. Vad gällde 
Carl Larsson Sparre kom klagomålen i större utsträckning från de lägre 
samhällsskikten, och det tycks också som att många av Sparres underlydan-
de kronobetjänte hade tagit aktiv del i de olagliga förfaranden som kommis-
sionen upptäckte. Även i fallet Grundel var ett antal kronobetjänte inblan-
dade i oegentligheter, främst genom uttaxeringen av allmogens boskap och 
andra persedlar, men åtminstone Grundel själv visade efter kommissionens 
besök en tydlig vilja att gottgöra allmogen för det som han mottagit utan 
betalning. 

De tre landshövdingarnas försvarstaktik gentemot de olika klago-
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mål kommissionerna tillsatts för att undersöka varierade tydligt. Graan hän-
visade genomgående till att han följt sina instruktioner till punkt och pricka, 
och att om det fanns någon som klagade på honom så berodde det på att 
den andre missförstått hur saker och ting skulle skötas. Denna retorik känns 
igen från hans personliga korrespondens. Graan poängterade i alla lägen att 
han gjorde sin plikt precis som den uppdragits åt honom i instruktioner och 
förordningar. 

I fallet Sparre, å andra sidan, försökte de anklagade tysta klagomå-
len genom att hota de klagande med repressalier. Och när Sparres förfaran-
den ändå upptäcktes och kommissionen rekommenderade att han skulle 
straffas, kunde han undslippa bestraffning tack vare sin höga börd och sina 
kontakter. Dessutom var det typiskt för förmyndartiden att adelsmännen i 
regeringen inte ville gå alltför hårt fram mot sina ståndsbröder, ifall de själva 
någon gång skulle utsättas för granskning. 

Jacob Grundel idkade förhalningstaktik gentemot kommissionen 
och skyllde ifrån sig på underlydande ämbets- och tjänstemän. Ett stående 
argument var också att kommissionen inte hade befogenhet att undersöka 
saker som inte hade nedtecknats i dess instruktion. Denna argumentation 
var inte helt utan risker. Exempelvis kunde det faktum att han inte haft kon-
troll över fogdarna ses som att han hade misskött sitt ämbete, eftersom 
denna övervakning var en av hans viktigaste uppgifter. Till sitt försvar an-
förde han att det efter krigsslutet rått stor oreda i länet, och att kontrollen 
över underlydande kronobetjänte samt efterlevnaden av specifika bestäm-
melser och förordningar försvårades av den rådande förvirringen. Hans 
taktik visade sig till slut vara effektiv, eftersom han friades från anklagelserna 
och fick ett ärbart avsked. 
 
Likheter och skillnader mellan de svenska kommissionerna och de i Dan-
mark och Island samt det engelska kommissionsväsendet diskuterades också 
inledningsvis. I den danska monarkin fungerade kommissionerna på ungefär 
samma sätt som i Sverige, medan de engelska kommissionerna hade en star-
kare anknytning till lokalsamhället. Den engelska statsbildningen försiggick i 
stor utsträckning på lokal nivå, och därför är det inte heller uppseendeväck-
ande att även de engelska kommissionerna fungerade på det lokala planet. I 
de nordiska rikena var det tvärtom en direkt anknytning till monarken eller 
rikets ledning som legitimerade kommissionernas verksamhet. 

Kommissionerna spelade en flerfaldig roll i statsbildningsproces-
sen. Först och främst syftade de till att disciplinera ämbets- och tjänstemän-
nen för att maximera förvaltningens effektivitet och stävja egennytta. Där-
igenom kunde administrativa dysfunktioner som orsakats av individuella 
ämbets- och tjänstemäns fel och brister avhjälpas. Vidare öppnades en vär-
defull kommunikationskanal mellan centralmakten och befolkningen i de 
områden där kommissionerna rannsakade. Kronan fick genom kommissio-
nerna tillgång till information om förhållanden ute i landsorten som den 
ordinarie förvaltningsorganisationen inte hade möjlighet att infånga, eller 
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som den ibland till och med kanske hade anledning att försöka dölja. Kom-
missionerna fungerade också som maktlegitimeringsverktyg, i kraft av att 
kronan framstod som angelägen om att tillvarata sina undersåtars intressen 
och rättigheter och se till att dessa inte kränktes. Dessutom hade kommis-
sionerna en integrativ funktion. De gav allmogen en bättre insikt i hur stats-
apparatens olika delar såg ut och vilka kompetensområden respektive in-
stans hade, genom att få undersåtarna att inkomma med sina ärenden till rätt 
myndighet. 

På flera olika sätt ledde kommissionernas arbete till en förbättring 
av förvaltningsapparatens funktionalitet. En effektiv förvaltning var, som 
Spruyt poängterat, en hörnsten i statsbildningsprocessen. Kommissionernas 
centraliserande och integrativa roll i Sverige visar hur statsbildningen i hög 
grad handlade om centralmaktens strävan att etablera allt starkare kontroll 
över förvaltningsapparaten och det omgivande samhället. På detta sätt mani-
festerade centralmakten både sina maktanspråk och rättfärdigandet av dessa 
i undersåtarnas vardag och medvetande. 
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KAPITEL 7: SAMMANFATTNING OCH UT-
BLICK 

Denna avhandling har studerat de norrländska landshövdingarna och läns-
styrelsen under åren 1634–1769 och landshövdingarnas roll i den pågående 
statsbildningsprocessen, som innebar att rikets härskare etablerade en allt 
starkare kontroll över det omgivande samhället, dess resurser och befolk-
ning. Sverige befann sig i en situation liknande många andra samtida staters; 
alla sökte och fann olika strategier för att möta de krav som tiden ställde. 
Etablerandet av effektiva administrativa strukturer var avgörande för hur 
framgångsrika och beständiga de olika staterna blev. Ombildningen av den 
svenska förvaltningsapparaten, och det därtill hörande införandet av nya 
ämbeten, var en central komponent i den statsbildningsprocess som försig-
gick i Sverige under den tidigmoderna perioden. Danmark skapade en regi-
onalförvaltning som på många sätt liknade den svenska, medan processerna 
i exempelvis England och Frankrike uppvisade andra särdrag. 
 
En föregångare till 1600-talets länsstyrelse var 1500-talets ståthållarväsende, 
som skapats för att öka kronans kontroll över lokalförvaltningen. Central-
makten uppfattade det som att fogdarna hade en alltför stark maktposition 
gentemot allmogen ute i landsändarna, och eftersträvade både en ökad kon-
troll över fogdarna och förbättrad kännedom om förhållandena ute i lands-
orten. Därför instiftades landshövdingeämbetet i 1634 års regeringsform 
som en mellaninstans mellan kungen och fogdarna. Följande år utfärdades 
den första allmänna landshövdingeinstruktionen, som i detalj reglerade 
landshövdingens ämbetsutövning. Denna instruktion blev på grund av ett 
förbiseende mycket kortfattad vad gällde landshövdingens översyn över 
uppbördsväsendet, vilket var något paradoxalt eftersom uppbördsväsendet 
var ett grundläggande intresse för centralmakten och de administrativa kon-
trollsträvandena. Nya landshövdingeinstruktioner utfärdades 1687 och 1734, 
eftersom man från regeringens håll upplevde att de gamla instruktionerna 
inte var anpassade till de förändrade politiska förhållandena och på grund av 
problem med administrationens effektivitet. Förändringarna i instruktioner-
na innebar främst justeringar i enskilda förfaranden inom landshövdingens 
olika ansvarsområden. Ansvarsområdena som sådana var konstant desam-
ma. Landshövdingens huvuduppgifter var översyn över religionen, rättsvä-
sendet, krigsmakten till lands och sjöss, landsregeringen och finansförvalt-
ningen, och denna indelning förändrades inte under 1600- och 1700-talen. 

Länens geografiska organisation och residensstäder justerades 
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kontinuerligt under perioden, med syfte att finna den geografiskt bästa ad-
ministrativa organisationen. Förändringarna var också svar på konkreta ad-
ministrativa utmaningar, som till exempel införlivandet av Jämtland och 
Härjedalen i det svenska riket efter 1645. Landshövdingarnas sociala bak-
grund varierade mellan länen. I Västernorrlands län var mer än hälften av 
högadlig börd, medan de lågadliga var i majoritet i Västerbottens län. Om-
kring hälften av landshövdingarna i de båda länen avancerade i karriären. 
Den genomsnittliga ämbetsperioden var i båda länen sex år. I Västernorr-
land var män som tidigare gjort militär karriär i klar majoritet, medan det i 
Västerbotten fanns en viss övervikt för dem med civil karriär. Militärernas 
dominans i den västernorrländska landshövdingekåren berodde bland annat 
på Jämtlands och Härjedalens omstridda status under krigen med Danmark-
Norge. Landshövdingarnas släktband uppvisar inga direkta mönster som 
antyder att de använde sociala strategier för att avancera inom förvaltningen, 
och tämligen få norrländska landshövdingar var släkt med varandra. 
 
Ett antagande som gjorts i undersökningen är att landshövdingarnas person-
liga uppfattningar om ämbetet också påverkade hur de utövade det i prakti-
ken. Deras värdering av posten varierade tydligt. Landshövdingarna med 
aristokratisk bakgrund (som Johan Oxenstierna och Carl Larsson Sparre) 
värderade generellt ämbetet lägre än en nyadlad man som exempelvis Johan 
Graan. De traditionella auktoritetsstrukturerna var långt ifrån utrotade under 
1600-talet. Denna skillnad mellan gammal och ny adel kom med tiden att 
suddas ut, åtminstone vad gällde ämbetstillsättningarna. De landshövdingar 
som hade mindre stabila personliga förhållanden värderade ämbetet högre 
än de som hade egna auktoritets- och ekonomiska resurser att stödja sig på 
vid sidan av de som ämbetet erbjöd. De nyadlade ämbetsmännen gjordes 
beroende av statsmakten, och deras lojalitet knöts därigenom till uppdrags-
givaren. Adelsmännen investerade sina intressen i staten. De lågadliga lands-
hövdingarna använde en mer meritokratisk retorik än de högadliga, eftersom 
de hade mycket att vinna på att dessa hedersord vann genomslag. Det hind-
rade dem ändå inte från att be om extraordinarie ersättningar och beneficier, 
vilket kan ses som kvarlevor från en äldre förvaltning. Patronklientförhål-
landet var en annan sådan kvarleva, och det var främst de landshövdingar 
som hade bristfälliga personliga auktoritets- och ekonomiska resurser som 
behövde stöd av en patron. De ståndsfunktionella tankarna levde kvar länge 
efter att de förlorat sin praktiska funktion. 

Ämbetena var inte alltigenom populära. Det perifera läget gjorde 
ibland landshövdingeposterna i Norrland impopulära. Landshövdingarna 
ville hellre vistas i rikets mer centrala delar, där de hade sina gods och famil-
jer och det var närmare till maktens boningar. Man bad ofta om rekommen-
dationer till andra poster närmare huvudstaden. Klagomål över det stränga 
klimatet, främst i Västerbotten, förekom under både 1600- och 1700-talet. 
Flera landshövdingars hälsa tog allvarlig skada av kylan. Frågan om länens 
utseende och organisation var också ett återkommande tema. Uppfattning-
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arna varierade, men klagomål över deras vidsträckthet var vanliga. 
Landshövdingarna hade ofta kontroverser med såväl underlydan-

de tjänstemän som länens befolkning av varierande orsaker. Landshövding-
arna påtog sig själva aldrig något ansvar för problemen, utan skyllde istället 
på otrogna fogdar, borgmästare och bokhållare eller på en uppstudsig all-
moge som inte förstod bättre. Nästintill alla problem uppfattades härstam-
ma från individers fel och brister. Johan Graan, den på många sätt mest 
moderne landshövdingen, uppvisade även han prov på denna inställning, 
trots att han uppfattade de skrivna instruktionerna som grunden för all äm-
betsutövning. 
 
Landstinget var ursprungligen ett regionalt självstyrelseorgan med kommu-
nalistiska drag, men lades under 1600-talet under statlig kontroll då först 
ståthållarna och därefter landshövdingarna började presidera vid landstinget. 
Landstinget som företeelse var i norrlandslänen mer långlivat än i rikets 
övriga landsändar, och fortsatte att spela en viktig roll i länens administra-
tion ända fram till 1700-talets senare hälft, trots att det formellt förbjudits i 
additamentet till regeringsformen 1660. Som mest livaktigt var det under 
perioden 1635–54, då det hölls i snitt fyra landsting per år i norrlandslänen. 
Centralmakten använde det för att etablera kontakt med allmogen under 
landshövdingeämbetets första 20 år. Landshövdingen utfärdade centralmak-
tens påbud, inhämtade information som behövdes för att ordna de admi-
nistrativa förhållandena i landsorten och lät allmogen ventilera sina besvär 
och suppliker. 

Före och efter denna period hölls färre landsting. Centralmakten 
ville likväl hålla en strikt kontroll över landstinget, för att förhindra att even-
tuellt oppositionella viljor fick en maktbas. Under det karolinska enväldet 
hölls mycket få eller inga landsting. Kungamaktens centraliseringssträvanden 
gjorde att landstinget, sedan tidigare ett organ för regionalt självstyre och 
interaktion, inte sågs som önskvärt av kronan. Under stora nordiska kriget 
var dessutom utrymmet för en institution av detta slag nästintill obefintligt. 

Landshövdingen, och ståthållaren före honom, arbetade vid lands-
tinget för näringslivets förkovrande och var verksam inom mycket vidare 
kompetensområden än de underlydande ämbetsmännen (fogden och/eller 
häradshövdingen), som ibland ledde förhandlingarna. Förhandlingarna vid 
landstingen rörde i stor utsträckning vardagliga frågor i landsorten, och frå-
gor om kommunikation och infrastruktur samt rättsärenden förekom också 
regelbundet. Antalet militärärenden vid landstingen var genomgående lågt. 
När landshövdingen/ståthållaren var närvarande avgjordes också ofta all-
mogens besvär och suppliker samt tvister mellan individer. När landshöv-
dingen/ståthållaren var frånvarande ökade allmogens begäranden om ersätt-
ningar tiofalt och blev den dominerande ärendetypen. Detta är den mest 
tydliga skillnaden mellan landsting med och utan landshövding/ståthållare. 
Landstinget brukade tidigare, innan ståthållaren och landshövdingen började 
presidera, ofta behandla ersättningsärenden, och det fortsatte att fylla denna 
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funktion vid de tillfällen landshövdingen/ståthållaren var frånvarande. All-
mogens representanter vågade kanske inte vara lika påstridiga när landshöv-
dingen var närvarande; i så fall en illustration till hur landstinget förvandla-
des från ett självstyrelseorgan på landskapsnivå till ett förvaltningsorgan 
under statlig kontroll. 

Landstinget var åtminstone under 1600-talet en arena för kom-
munikation mellan överhet och undersåtar, ett forum för interaktion mellan 
centralmakt och lokalsamhälle, i synnerhet när landshövdingen presiderade. 
Militärärendena var oftast inte förhandlingsbara och togs därför inte upp på 
landstingen. Under 1700-talet blev kommunikationen mellan centralmakten 
och allmogen mindre diversifierad. Landshövdingen kom då främst att initi-
era frågor om näringarna, resursuttag och kommunikation, medan allmogen 
inkom med besvär och suppliker. Landstinget fortsatte ändå i viss utsträck-
ning att fungera som kommunikationskanal mellan allmogen och överheten. 

Vad gäller geografiska skillnader är det tydligt att lokalförvaltning-
en i Gästrikland var mer initiativkraftig vid landstingen än i de andra norr-
ländska landskapen. En förklaring till detta skulle kunna vara att ämbets- 
och tjänstemännen därstädes på grund av närheten till residensstaden Gävle 
hade en starkare ställning än i andra landskap. Detta motsägs förvisso av att 
Västerbotten, med residensstaden Umeå, utmärkte sig genom en mycket 
stor andel ärenden initierade av allmogen. I Ångermanland kom ett stort 
antal ärenden från allmogen angående ersättningar för utgifter och utfört 
arbete, i synnerhet vid de landsting där landshövdingen/ståthållaren inte 
presiderade. I Jämtland var landstinget ofta ett forum för lösande av tvister 
mellan individer, och allmogens vanligaste ärendetyp var besvär och suppli-
ker. Härjedalen hade stor andel ärenden om kommunikation och infrastruk-
tur. Det var ett perifert landskap där det var viktigt att kommunikationsvä-
sendet fungerade. 

Förhållandet mellan landstingen och de laga tingen var inte tydligt 
definierat i gällande lagar och förordningar. Därför var deras ansvarsområ-
den på flera sätt överlappande, men det är påfallande att landstingen i större 
utsträckning behandlade ärenden av mer generell karaktär och med mer 
utpräglat regional anknytning, medan de laga tingen främst hanterade lokala 
ärenden. Det ankom på de laga tingen att bestraffa de individer som begått 
förseelser mot de generella förordningar som publicerats vid landstingen, 
vilket visar på landstingets viktiga funktion som kommunikationsorgan mel-
lan centralmakten och undersåtarna. 
 
Intensiteten i landshövdingens skrivelser till Kungl. Maj:t varierade med 
statsskicket. Under det karolinska enväldet var denna korrespondens livli-
gast, medan den under Karl XI:s förmyndarregering nästan avstannade. Den 
var också tidsbunden på det sättet att militärärendena alltid var väldigt 
många under de perioder då riket var i krig. De största kategorierna var 
sedan i fallande ordning näringarna, civilförvaltningen, kultur och ideologi, 
resursuttag samt allmogens besvär. Under 1700-talets senare del minskade 
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kommunikationen mellan landshövdingarna och Kungl. Maj:t, vilket tyder 
på en minskad centralstyrning av regionalförvaltningen. 

Militärärendena blev aldrig i landskansliets totala korrespondens 
dominerande på samma sätt som i skrivelserna till Kungl. Maj:t. Arbetet 
med de praktiska vardagsbestyren fortgick oavsett om riket befann sig i krig 
eller ej. Militärärendena tog aldrig helt överhand över regional- och lokalför-
valtningens arbete, även om det påverkades av tidsläget. Landshövdingen 
spelade en oumbärlig roll i den militära organisationen, men han kunde inte 
heller försaka sina civiladministrativa plikter. Landshövdingens arbete på 
den regionala nivån rörde genomgående främst resursuttag, rättsväsende och 
näringarna, och dessa uppgifter kunde aldrig försakas. 

Arbetsbördan vid länsstyrelsen ökade med tiden. Kommunikatio-
nen mellan landshövdingarna och Kungl. Maj:t ökade inte i samma ut-
sträckning. När länsstyrelsen blev etablerad i den regionala administrativa 
vardagen behövdes inte lika täta kontakter med centralregeringen. Dessutom 
ökade kommunikationen mellan landshövdingar och länsstyrelser i olika län. 
Länsstyrelsen började efter hand fungera som ett fristående förvaltningsor-
gan, och fungerade på 1700-talet allt mer på ett interregionalt plan där ären-
dena inte behövde gå vägen via de centrala förvaltningsorganen.665 Kommu-
nikationen mellan länsstyrelsen och städerna ökade också, vilket indikerar att 
städerna blev mera handlingskraftiga och att näringslivet blev mer livaktigt. 
Det stora intresset för både lands- och stadsnäringarna bevisar att central-
makten under frihetstiden vinnlade sig om att utveckla rikets ekonomiska 
grundvalar. 

Allmogens suppliker skulle enligt sollicitantplakatet 1680 sändas 
till landshövdingen för att resolveras av honom. Under de år som special-
studerats var allmogens suppliker flest under 1685 och 1735, ungefär dub-
belt så många som under 1698 och 1716. Behandlingen av supplikerna var 
en viktig uppgift för landshövdingen. Införandet av sollicitantplakatet över-
förde en ansenlig arbetsbörda från Kungl. Maj:t och ämbetsverken på cen-
tral nivå till landshövdingen och hans medhjälpare på regional nivå. Samti-
digt var denna delegering av ansvaret ett bevis på att centralmakten hade 
förtroende för regionalförvaltningen. Landshövdingen var etablerad och 
betrodd nog för att representera centralmakten gentemot undersåtarna i en 
så viktig maktlegitimeringsfråga som supplikväsendet. Under åren 1716 och 
1735 remitterades dessutom en allt större andel av supplikerna till instanser 
inom lokalförvaltningen. De lägre förvaltningsinstanserna blev allt mer in-
volverade i förvaltningsprocessen. Dessa organ var uppenbarligen betrodda 
att sköta handläggningen av supplikerna, vilket medförde att en del av ar-
betsbördan kunde delegeras från landshövdingen. Allmogens suppliker hade 
genomgående goda utsikter till bifall, från 60 % 1685 till minst 85 % de tre 
senare åren. 

                                                      
665 Tyvärr medger källäget ingen jämförelse med perioden före det karolinska enväldet, åt-
minstone vad gäller landskansliets diarier, som också tidigare framhållits. 
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Utvecklingen av länsstyrelsen och landshövdingens arbete uppvi-
sar vissa motstridiga drag. 1700-talets ökande arbetsbörda vid länsstyrelsen 
kontrasteras av den minskade centralstyrningen av regionalförvaltningen 
under frihetstiden. Länsstyrelsens arbete blev alltmer omfattande medan 
centralmaktens kontroll däröver försvagades. Den svagare kontrollen be-
rodde sannolikt dels på kungamaktens försvagning under frihetstiden, dels 
på en ökad autonomi för länsstyrelsen i takt med att den etablerade sig allt 
fastare i den administrativa vardagen. 
 
De rannsakande kommissionerna var centralmaktens kraftfullaste kontroll-
instrument gentemot landshövdingar och andra ämbets- och tjänstemän 
som misstänktes för att ha misskött sina ämbeten. 1667 och 1670 sändes två 
kommissioner ledda av riksråd ut för att rannsaka mot landshövdingarna i 
Västerbotten och Västernorrland, Johan Graan och Carl Larsson Sparre. 
Mot landshövdingen i Västerbotten Jacob Grundel sändes på 1720-talet 
något lägre ämbetsmän ut. Det var viktigt för centralmakten att framstå som 
angelägen att kontrollera sina ämbetsmän och att hörsamma undersåtarnas 
klagomål. Ingen av landshövdingarna avsattes; kungens främste företrädare i 
länet kunde inte lättvindigt avskedas, eftersom det kunde försvaga maktha-
varnas legitimitet. Landshövdingarna ansträngde sig också att med hjälp av 
olika strategier (att skylla ifrån sig, att utnyttja informella kontakter, eller 
genom att förhala utredningen) undslippa de bestraffningar som kommis-
sionerna påbjöd. Kommissionerna genomdrev ändå olika åtgärder för att 
korrigera problem och dysfunktioner i förvaltningen, med konkreta resultat 
på en praktisk administrativ nivå, till godo inte minst för allmogen. 

Anklagelserna mot landshövdingarna gällde ämbetsmissbruk, för-
summande av plikter och utnyttjande av sin ställning för personlig vinning. 
Klagomålen mot Graan och Grundel kom från deras fiender bland andra 
ämbetsmän och makthavare i länet – Graan inom prästerskapet och Grun-
del inom officerskåren; mot Carl Larsson Sparre kom klagomålen i större 
utsträckning från allmogen. 

Kommissionsväsendet spelade en viktig roll i statsbildningspro-
cessen. Det disciplinerade ämbets- och tjänstemännen för att maximera 
förvaltningens effektivitet och stävja egennytta, det öppnade en kommuni-
kationskanal mellan centralmakten och befolkningen, och det fungerade 
som maktlegitimeringsverktyg, då kronan framställde sig som angelägen att 
värna undersåtarnas rättigheter. Dessutom hade kommissionerna en integra-
tiv funktion, då de visade allmogen hur statsapparaten var uppbyggd och 
inskärpte de olika ämbetenas ansvarsområden. 
 
Landshövdingen spelade en viktig roll inom statsmaktens alla intresseområ-
den, och var därför en central aktör i statsbildningsprocessen. Effektivise-
ringen av förvaltningen var avgörande för hur framgångsrika centralmaktens 
kontrollsträvanden gentemot undersåtarna och det omgivande samhället 
skulle bli. Landshövdingeämbetet var också en maktlegitimerande institution 
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genom dess kontroll av lägre ämbets- och tjänstemän samt en tydlig delege-
ring av kunglig makt till den regionala nivån, exempelvis genom att lands-
hövdingen fick ansvaret för att mottaga och resolvera undersåtarnas suppli-
ker. Som Steve Hindle och Michael Braddick visat med avseende på Eng-
land var det av yttersta vikt att statsmaktens representanter i landsorten 
uppfattades som legitima, och det var något som de norrländska landshöv-
dingarna i mycket stor utsträckning lyckades med. Landshövdingeämbetet 
som sådant ifrågasattes aldrig, och endast vid mycket få tillfällen ventilerade 
undersåtarna öppna klagomål mot sina landshövdingar. 

Ett förvaltningsreglemente med många weberskt moderna inslag 
skapades i och med 1634 års regeringsform, men det var svårt att implemen-
tera det helt och fullt i praktiken. Statsbildningens utfall var svårt att styra till 
hundra procent. Den svenska länsstyrelsen var utifrån ett normativt per-
spektiv en på många sätt byråkratisk organisation, men både i landshövding-
arnas sinne och i praktiken var överensstämmelsen med den byråkratiska 
idealbilden ofta otydlig. Processen var långt ifrån linjär; de formella ramar 
som sattes upp kunde inte rymma alla de konkreta situationer och problem 
som förvaltningsapparaten mötte i praktiken. Ad hoc-lösningar tillkom och 
fortlevde inom förvaltningen på både regional och lokal nivå; landstingen 
och sockenskrivarna är två sådana exempel. Det målmedvetna statsbyggan-
de, som kanske främst Gustav Vasa och Axel Oxenstierna ägnade sig åt, 
blev i praktiken en statsbildningsprocess med varierande utfall. Som Harald 
Gustafsson påpekat är det av största vikt att inte studera statens och för-
valtningens utveckling utifrån en förförståelse om det faktiska utfallet, na-
tionalstaten. Men de administrativa strukturer som skapades av kanslern 
Oxenstierna kom ändå att leva kvar i flera sekler framöver, vilket är ett gott 
betyg åt det system som etablerades under stormaktstiden. 

Det är också tydligt att kriget, som Charles Tilly hävdar, var den 
kanske viktigaste drivkraften bakom statsbildningen under den tidigmoderna 
perioden. De krissituationer som uppstod i krigstid tvingade makthavarna 
att finna lösningar på militära, personella, finansiella och logistiska problem, 
för att uppnå maximal resursmobilisering i riket. Som Hendrik Spruyt visat 
var de institutionella strukturerna en kritisk variabel för hur framgångsrikt 
en stat kunde hävda sig i den geopolitiska konkurrensen. När riket inte be-
fann sig i krig var incitamenten för att upprätthålla en strikt kontroll över 
förvaltningen svagare. Kanske var Sverige så tvångsmaktsintensivt och kapi-
talsvagt (för att använda Tillys terminologi) att statsbildningen fungerade 
optimalt endast när kontrollen uppifrån var rigorös. Statsbildningen i Sveri-
ge var i stor utsträckning en fråga om centralisering, till skillnad från exem-
pelvis England. Frånvaron av medeltida administrativa strukturer – till skill-
nad från det postromerska kontinentala Europa, som Thomas Ertman dis-
kuterat – och de svenska lokala eliternas relativa svaghet gjorde att det fanns 
endast en brännpunkt för social makt med tillräcklig auktoritet för att kunna 
göra anspråk på överhöghet över hela territoriet och samhället, nämligen 
kungamakten. 
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Sverige blev enligt Ertman en byråkratiskt konstitutionell stat med 
vissa inslag av envälde på grund av sitt ”ganska starka” parlament, frånvaron 
av gamla administrativa strukturer och på grund av att riket utsattes för 
geopolitiskt tryck jämförelsevis sent. Det är tydligt att kontrollen över för-
valtningen var hårdare och att byråkratin fungerade mer strukturrationellt 
under det karolinska enväldet än under den efterföljande frihetstiden.666 
Mats Hallenberg poängterar också att statsbildningen inte kunde ske utan att 
någon målmedvetet drev den framåt. När centralstyrningen av regionalför-
valtningen under den senare delen av frihetstiden försvagades skedde också 
en gradvis försämring av administrationens effektivitet, beskriven i termer 
av en försumpning av förvaltningen. Statsbildningsprocessen var inte enkel-
riktad, utan kunde också regrediera när drivkrafterna bakom den försvaga-
des eller försvann. Karakteristiken av Sverige som en militärstat måste där-
för sägas äga stor giltighet. Detsamma kan nog sägas om många andra ti-
digmoderna europeiska stater. 

Jämsides med statsmaktens oavbrutna kontrollsträvanden och 
krav på undersåtarna pågick också hela tiden en interaktion mellan överhe-
tens representanter och allmogens företrädare. Det upprätthölls kommuni-
kationskanaler genom vilka statens krav kunde legitimeras och modereras, 
och där undersåtarna kunde framföra krav på motprestationer. Två sådana 
kommunikationskanaler var landstingen och supplikerna (en tredje var riks-
dagsbesvären), och som åskådliggjorts hade allmogen generellt rimliga chan-
ser att få gehör för sina böner och krav. Men genom att ta kontroll över ett 
före detta självstyrelseorgan som landstinget – i en process som skulle kunna 
liknas vid kooptation – försökte också centralmakten avväpna eventuellt 
motstånd underifrån, och även förändra maktfördelningen i samhället till sin 
egen fördel. Genom att låta undersåtarna delta i beslutsprocessen befäste 
centralmakten sin kontroll över dem. Landshövdingen var en nyckelfigur i 
denna utveckling. 

                                                      
666 Samtidigt måste det påpekas att det var under drottning Kristinas förmyndarregering som 
Axel Oxenstierna skapade de nya administrativa strukturerna. Kungamakten var försvagad 
efter kungens död 1632, men omorganiseringen av förvaltningen hade påbörjats redan under 
1620-talet och minnet av kungen var fortfarande levande när regeringsformen instiftades 
1634. Oxenstierna hävdade att det var kungen som beställt regeringsformen, och utkastet var 
också skrivet i kungens namn. (Kungens eventuella samtycke till regeringsformen har i forsk-
ningen varit en segdragen stridsfråga.) Se Wetterberg 2002, s 613f. Dessutom var kriget i 
högsta grad närvarande 1634; Sveriges inblandning i krigen på kontinenten hade vid denna tid 
bara börjat. 
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SUMMARY: THE GOVERNORS OF NORTH-
ERN SWEDEN AND THE STATE FORMA-

TION PROCESS, 1634–1769 

The thesis studies the county governors and county administrative boards of 
northern Sweden during the period 1634–1769, and their part in the ongo-
ing state formation process in the early modern period. Sweden found itself 
in a position similar to that of many other early modern European states, 
who all sought and found different ways to handle the military, political, 
ideological, economic and logistical challenges that arose. The rulers of the 
realm strove to establish increasingly firm control over their subjects and the 
surrounding spheres of society. The development of effective institutional 
structures was of critical importance for how successful the states would be 
in handling the growing geopolitical and economic pressure of the period. 
By establishing regional administrative boards, led by the county governor 
(landshövdingen), the Crown created a middle level that could effectively mo-
nitor the bailiffs, the justice system and the local administration. Denmark 
created a regional administrative system quite similar to the Swedish, while 
for example England and France organised their administrative structures in 
other ways. The French provincial governors were tied increasingly closely 
to the capital, while the English administration was mainly handled at the 
local level. 
 The theoretical framework of the thesis is Max Weber’s model of 
the rational bureaucratic administration, paired with the concept of state 
formation in early modern Europe, as conceived by Michael Mann, Charles 
Tilly, Thomas Ertman, Hendrik Spruyt, Steve Hindle, Jan Glete and other 
historians and historical sociologists. The causes behind the state formation 
are continuously under dispute, but generally they are considered to be some 
or all of the following: the development of warfare, the need for inner peace 
and administration of justice, the growing complexity of the economy and 
questions of ideological supremacy, especially between Church and Crown. 
The definition of “the state” in this thesis is equivalent to the Crown, i.e. the 
organisation at the head of which sat the King. 
 
The office of county governor was established in the constitution of 1634. It 
developed from the previous function of royal governors, ståthållare, which 
had tasks similar to those of the county governors, although the office of 
ståthållare was not part of the regular administrative system. In 1635, the first 
general instructions for the county governors were issued. Subsequently, 
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new instructions were issued in 1687 and 1734. These instructions were 
adapted to the varying political climate under the autocracy under Charles 
XI and Charles XII, and the following Age of Liberty when the Parliament 
held the executive power. However, the general responsibilities of the go-
vernor were always the same: the monitoring of the practice of religion, the 
justice system, the army and the navy, the keeping of the inner peace and 
the financial administration. 
 
The geographical division of the counties varied continuously during the 
17th and 18th centuries. It was not easy finding the optimal organisation for 
the vast areas of the northern provinces, which were generally divided into 
two counties, Västernorrland and Västerbotten. During the period that this 
study covers, 41 men worked as governors in these counties. Their personal 
backgrounds showed some geographical and chronological variations. In 
Västernorrland, a majority of the governors stemmed from the high nobility 
and came from a military career, while the majority in Västerbotten were of 
the lesser nobility and had previously made civilian careers. The family ties 
of the governors show no evidence of the use of marital strategies to advan-
ce within the administration. Only a few of the governors were related to 
each other. 
 
The governors’ valuation of their position varied with their personal back-
ground and economic and social status. Aristocratic governors appreciated 
the position seemingly less than the newly ennobled. The traditional structu-
res of authority were still strong in the 17th century, although they began to 
diminish in the 18th century. Many governors claimed right to extra benefits 
and rewards beside their stipulated wages, remnants from an older, patrimo-
nial administrative system. The newly ennobled and lesser nobility were 
made dependent on their positions in the state for economic and social 
resources, which made them loyal to their employer. Their personal interests 
were invested in the state. This caused non-aristocratic governors to use 
rhetoric that emphasised meritocracy and competence. Still the governor-
ships in northern Sweden were not always popular among their holders, 
because of the peripheral position and the cold climate. A number of gover-
nors were also clients of even higher officials, e.g. the chancellors Axel Ox-
enstierna and Magnus Gabriel de la Gardie. 

The governors experienced many problems with both su-
bordinate officials and their subjects, but they seldom accepted any personal 
responsibility for this; instead they blamed bailiffs, mayors, clerks or an un-
ruly populace. All such problems were considered to emanate from the 
faults and shortcomings of individuals. Rarely were thoughts uttered about 
possible structural problems in society or the administrative apparatus. 
 
The county council was initially an institution of regional self-government, 
but in the 17th century it was placed under the control of the Crown. The 
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governor presided at the county council and used it to announce decrees 
from the Crown, to communicate with the subjects and to collect informa-
tion about general conditions in the provinces. The county council remained 
in practice for a much longer time in the northern parts of Sweden than in 
other parts of the realm. The use of the council was at its most frequent 
during the period 1635-54, i.e. the first 20 years of the new regional admi-
nistration. The main categories of matters that were initiated by the gover-
nor at the county council concerned agriculture and industry, the levy, 
communications and infrastructure, and judicial and sometimes also military 
matters. The subjects, in turn, could state their disputes and appeals and 
have them resolved by the governor. When the governor was not present at 
the council, the subjects issued a great number of requests for compensation 
for work and expenses for varying reasons, e.g. work with roads and bridges 
or expenses for equipping and transporting soldiers. The county council 
handled matters on a mostly regional level, and was superior to the district 
courts, which operated on the local level. In the 17th century, the county 
council was an important forum for communication between the Crown 
and its subjects; in the following century the communication grew less di-
verse and the subjects’ initiative became weaker, although requests and ap-
peals continued to be presented and resolved. 
 
The communication between the governors and the King varied with the 
form of government. During the period of autocracy this correspondence 
was intense, while it slowed to a trickle during periods of weaker royal po-
wer, during the guardianship of Charles XI and parts of the Age of Liberty. 
In times of war, the correspondence was dominated by military matters. 
Other common matters were agriculture and industry, the civil administra-
tion, culture and ideology and the levy. In the latter half of the 18th century, 
the communication between the governors and the King diminished, which 
points to the fact that the centralised control of the administration was wea-
kened. Despite the fact that the governor did not possess any military com-
mand, his position was indispensable to the military organisation, due to his 
supervision of the conscription of soldiers and many other military matters. 

From 1680 onwards, the governors were responsible for 
handling the supplications of the subjects. This was a big responsibility, 
since the subjects’ right to have their petitions heard by the King was an 
ancient custom that was intimately linked with the conception of a just and 
legitimate king. Generally, the supplications had good prospects of getting 
positive responses; more than half of the supplications always had a chance 
of being granted. 

The governors’ burden of work increased with time. The 
communication between the governors and the King did not grow corres-
pondingly. As the county administrative boards grew more established in 
the administrative practices, they also reached a higher level of autonomy 
from the capital, and started to function on a more interregional level. 
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In a situation when the Crown experienced problems with the administrati-
ve apparatus that could not be solved within the regular framework, royal 
commissions could be appointed to investigate the practices of governors 
and other civil servants. This was a powerful tool of control and discipline, 
which also worked towards legitimating the prevailing power division in 
society, since the Crown presented itself as anxious to keep its representati-
ves in check and to protect the rights of the subjects. In the 17th and 18th 
centuries, three governors in northern Sweden were subjected to commis-
sions. The complaints against these governors came from other civil ser-
vants, military officers, men of the clergy and also from the general popula-
ce. None of the governors were deposed by the commissions, despite the 
fact that it was proved to some extent that the governors had neglected their 
duties. The deposing of a governor could seriously undermine the authority 
of the office, and raise questions about the nature and legitimacy of the 
prevailing social and political order. The commissions, however, would pro-
pose reforms and restructuring of specific administrative issues and meth-
ods, aiming to improve or restore the efficiency of the regional government. 
 
The county governors played a crucial part in the state formation process in 
Sweden. The efficiency of the administration was a determining factor for 
the state’s ambition to control the subjects and to marshal all available eco-
nomic and other resources for the ongoing wars on the continent. The go-
vernor would monitor and discipline the local civil servants, and by doing so 
protect the subjects from being used and abused by the bailiffs and other 
local power holders. The office was itself never questioned, and was quickly 
established in the political consciousness of both subjects and office-
holders. A respectable amount of royal power and authority was delegated 
to the governors, who were trusted with crucial tasks and responsibilities. 
Cheating or neglectful governors could seriously jeopardise the authority of 
the Crown, but the benefits of establishing a regional administrative level 
were still clear and indisputable.  
 
The regional administration, as it was constructed in the constitution of 
1634, showed many bureaucratic characteristics, according to Max Weber’s 
models. In reality, however, the picture was not so clear. The process of 
establishing a modern administration was far from linear. The active state 
building of Gustavus Vasa in the 16th, and that of the chancellor Axel Oxen-
stierna in the 17th century, resulted in reality in a state formation process 
with varying and sometimes unforeseen outcomes. 

The driving force behind the development was generally, as 
Charles Tilly has pointed out, the ongoing wars of the era. In peacetime, the 
motivation to obtain a total marshalling of the realm’s resources was not as 
urgent. The top-down control of the regional and local administration was 
therefore not as intense during periods of peace. But, as Hendrik Spruyt has 
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pointed out, the institutional structure was crucial to the survival of any 
given state, and therefore the rulers of the realm could not easily forego 
controlling the administration strictly. Failing to do so resulted in a distinct 
loss of efficiency in the administrative apparatus. This was clearly the case in 
Sweden in the later half of the 18th century, when the administration grew 
distinctly more inefficient. 

Despite the efforts of the Crown to establish increasingly firm 
control over the subjects and the societal resources, a continuous dialogue 
with the general public was necessary to maintain the legitimacy and authori-
ty of the prevailing social order. The governors were generally very apt at 
maintaining this communication, and were often conceived as father figures 
by the general populace. 
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BILAGOR 

Tabell 2:5. Landshövdingar i norrlandslänen 1634–1769 
Namn Levnadsår Ämbetspe-

riod 
Social 
bakgrund 

Utnämn 
ålder 

Karriär Avance-
mang 

Hustru 

Västernorrlands län 
Stellan Mörner Dog 1645 1634–37 Lågadel  ? Civil Nej Lågadel, lågadel 
Christer Posse 1601–43 1637–41 Högadel 36 Civil Ja Högadel 
Ivar Nilsson Natt och Dag 1590–1651 1641–51 Högadel 51 Civil Nej Högadel 
Erik Larsson Sparre 1618–75 1651–55 Högadel 33 Civil Ja Högadel 
Johan Gabrielsson Oxensti-
erna  

1615–64 1655–64 Högadel 40 Militär Nej Högadel 

Carl Larsson Sparre 1627–1702 1664–77 Högadel 37 Militär Ja Högadel, 
lågadel 

Jakob Fleming 1640–89 1677–79 Högadel667 37 Civil Nej Högadel, 
högadel 

Göran Sperling 1630–91 1679–83 Högadel 49 Militär Ja (kungligt 
råd 1687) 

Högadel, 
högadel 

Lennart Ribbing 1638–87 1683–87 Högadel 45 Militär Nej Högadel 
Otto Vellingk 1649–1708 1687–93 Lågadel 38 Militär Ja (kungligt 

råd 1705) 
Högadel 

Carl Gustaf Frölich 1637–1714 1693–98 Lågadel 56 Militär Ja (kungligt 
råd 1705) 

Ofrälse, lågadel 

Malcolm Hamilton 1635–99 1698–99 Lågadel 63 Militär Nej Lågadel 
Axel von Schaar 1641–1702 1699–

1702668 
Lågadel 58 Militär Nej Högadel, 

lågadel 
Alexander Stromberg 1647–1718 1704–16 Ofrälse 57 Militär Nej Högadel 
Hugo Hamilton 1655–1724 1716–19 Lågadel 61 Militär Ja Ofrälse 
Magnus Palmqvist 1660–1729 1719–27 Lågadel 59 Militär Ja Högadel 
Carl Gustaf Bielke 1683–1754 1727–39 Högadel 44 Militär Ja Högadel 
Erik Odelström 1684–1753 1739–49 Ofrälse 55 Militär Nej Högadel 
Axel Johan Gripenhielm 1686–1755 1750–55 Högadel 64 Militär Nej Ogift 
Carl Gustaf Cronhjort 1694–1777 1755–56 Högadel 61 Militär Ja Högadel 
Fredrik Henrik Sparre 1691–1764 1757–62 Högadel 66 Militär Ja Högadel, 

högadel 
Per Abraham Örnsköld 1720–91 1762–69 Lågadel 42 Civil Ja Lågadel 
Carl Sparre 1723–91 1763–72 Högadel 40 Militär Ja (riksråd 

1775) 
Högadel 

Västerbottens län 
Stellan Mörner Se ovan 1638–41      
Frans Crusebjörn 1605–54 1641–53 Lågadel 36 Civil Nej Lågadel, lågadel 
Johan Graan 1610–79 1653–60, 

1665–79 
Ofrälse 43 Civil Nej Lågadel, lågadel 

Hans (Hansson) Clerck 1639–1711 1680–83 Lågadel 41 Militär Ja (kungligt 
råd 1710) 

Lågadel 

Hans Abraham Kruuse 1626–88 1683–88 Lågadel 57 Militär Nej Lågadel, lågadel 
Gotthard Strijk 1634–92 1688–92 Lågadel 54 Civil Nej Högadel 
Gustaf Douglas 1648–1705 1692–1705 Högadel 44 Militär Nej Högadel 
Otto Wilhelm Löwen 1659–1712 1705–12 Lågadel 46 Militär Nej Högadel 
Anders Erik Ramsay 1646–1735 1713–17 Lågadel 67 Militär Nej Lågadel 
Fredrik Magnus Cronberg 1668–1740 1717–19 Lågadel 49 Militär Ja Ofrälse 
Otto Reinhold Strömfelt 1679–1744 1719 Lågadel 40 Civil Ja Högadel 
Jacob Grundel 1657–1737 1719–33 Lågadel 62 Militär Ja Lågadel 
Gabriel Gyllengrip 1687–1753 1733–53669 Lågadel 46 Civil Ja Högadel 

                                                      
667 Jakob Fleming var 14 år när hans bror Erik Fleming i maj 1654 upphöjdes i friherrligt 
stånd, och enligt ett brev från drottning Kristina skulle denna utnämning även gälla Eriks 
bröder, vilket accepterades. (SBL, ”Fleming”.) Jakob Fleming var alltså inte högadligt född 
enligt de specifika kriterier som ställts upp för denna undersökning, men han har ändå räk-
nats till högadeln eftersom släkten Fleming tillhörde den gamla aristokratin. (Se Asker 2004, s 
315, anmärkning till tabell 38.) 
668 Carl Hård af Segerstad var vice landshövding 1702–04. 
669 Gyllengrip dog 4/8 1753, och Leijonstedt utsågs till landshövding 1/12 1755. Under 
perioden däremellan skötte landskamreraren (Nils Bergström) tillsammans med landssekrete-
raren (Lars Qvist) och vice landssekreteraren (Olof Bjur) länsstyrelsens verksamhet. Se 
Landshövdingarnas i Västerbotten skrivelser till Kungl. Maj:t åren 1753–55. Skrivelserna 
undertecknas ”på Landshöfdingeämbetets wägnar”. I kamreraren Bergströms meritlista 
hävdas det 11/2 1757 att han förvaltat ämbetet tillsammans med sekreteraren juli 1743 – april 
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Namn Levnadsår Ämbetspe-
riod 

Social 
bakgrund 

Utnämn 
ålder 

Karriär Avance-
mang 

Hustru 

Olof Leijonstedt 1691–1759 1755–59 Högadel 64 Civil Nej Högadel 
Johan Funck 1703–73 1759–62 Högadel 56 Civil Ja Högadel, 

högadel 
Martin Ehrensvan 1714–65 1762–65 Ofrälse 48 Civil Nej Ofrälse 
Olof Malmerfelt 1693–1771 1765–69 Ofrälse 72 Civil Ja Ofrälse 
Härnösands län 
Hans Strijk 1595–1653 1645–53 Lågadel 50 Militär Nej Lågadel 
Anders Appelbom 1614–1686 1653–54 Lågadel 39 Civil Nej Ofrälse, lågadel 

Källor: biografisk standardlitteratur.670 

                                                                                                                        
1749 och augusti 1753 – juni 1756. Den första perioden sammanfaller med Gyllengrips 
tjänstledighet för kurerande av sin dåliga hälsa. (Mer om Gyllengrips tjänstledighet i avhand-
lingens kapitel 3.) Björn Asker påpekar också att landssekreteraren och landsbokhållaren ofta 
fungerade som vikarier i landshövdingens ställe. Se Asker 2004, s 217f. 
670 Primärt har använts Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I–IX, 
Stockholm 1925–1936 samt Svenskt biografiskt lexikon (CD-skiva). Vissa uppgifter har hämtats 
i Anders Anton von Stiernman, Swea och Götha Höfdinga-Minne, andra delen, Stockholm 1835 
och August Theodor Låstbom, Swea och Götha Höfdinga-Minne sedan 1720, förra och senare 
delen, Uppsala 1842–1843. Då motstridiga uppgifter förekommer har den modernare källan 
fått gälla. Elmroth menar att det finns enstaka fel i Elgenstiernas uppgifter, men att dessa är 
detaljartade och ovidkommande, åtminstone för en större kvantitativ undersökning. Se Elm-
roth 2001, s 28f. Dylika felaktigheter har förhoppningsvis eliminerats i föreliggande under-
sökning genom användandet av kompletterande källor. 
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Bilaga 4:1. Landsting i norrlandslänen 1615–1760. 
Totalt 168 landsting, 135 med och 33 utan ståthållaren/landshövdingen. 
 
Gästrikland, 20 landsting, alla med landshövdingen närvarande. 
16430406, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16430617, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16450115, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16451001, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16460122, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16461124, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16511230, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16530324, Gävle, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
 
16590504, Gävle, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16610528, Gävle, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16620415, Gävle, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16630502, Gävle, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16650907, Gävle, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16660526, Gävle, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16670711, Gästrikland, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
1689, Gästrikland, landshövding Otto Vellingk troligen presiderande. (Pro-
tokollet bitvis mycket svårtydbart.) 
 
17231213, Gävle, landshövding Magnus Palmqvist presiderande. 
17301005, Ovansjö, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17371004, Hedesunda, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17501119, Ovansjö, landshövding Axel Johan Gripenhielm presiderande.671 
 
Hälsingland, 31 landsting, alla med landshövdingen presiderande. 
16411201, Forsa, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16430713, Bollnäs, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16440226, Hälsingland, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag preside-
rande. 
16440731, Delsbo, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16450207, Rogsta, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16451218, Järvsö, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16461011, Enånger, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16470611, Mo, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16480508, Söderhamn, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag preside-
rande. 
16490806, Harmånger, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag preside-

                                                      
671 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1,2 och 3, HLA. Vissa 
landsting sträckte sig över flera dagar. Jag anger här endast den dag förhandlingarna inleddes. 
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rande. 
16500306, Tuna, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16510303, Järvsö, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16520218, Ljusdal, landshövding Erik Sparre presiderande. 
16531031, Hudiksvall, landshövding Erik Sparre presiderande. 
 
16590304, Segersta, landshövding Johan Oxenstierna troligen presiderande. 
16590916, Norrala, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16590920, Hälsingland, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16600621, Söderhamn, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16610405, Söderhamn, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16620321, Rogsta, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16630328, Hudiksvall, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16640120, Söderhamn, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16650225, Hudiksvall, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16660227, Hudiksvall, landshövding Carl Larsson Sparre troligen preside-
rande. 
16670304, Hudiksvall, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
 
17380310, Hudiksvall, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17380315, Söderhamn, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17460616, Hudiksvall, landshövding Erik Odelström presiderande. 
17460703, Söderhamn, landshövding Erik Odelström presiderande. 
17502508, Hudiksvall, landshövding Axel Johan Gripenhielm presiderande. 
17570328, Hudiksvall, vice landshövding Martin Svan presiderande.672 
 
Medelpad, 35 landsting. 33 landsting med och 2 utan ståthållaren/landshövdingen. 
1623, Indal, ståthållare Johan Månsson Ulfsparre presiderande.* 
16260310, Selånger, ståthållare Johan Månsson Ulfsparre presiderande.* 
16300715, Skön, ståthållaren ej närvarande.* 
16320524, Sundsvall, ståthållare Ernst Creutz presiderande.* 
 
16400706, Sundsvall, landshövding Christer Posse presiderande.* 
16411121, Sundsvall, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presideran-
de.* 
16420516, Sundsvall, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
16430627, Sundsvall, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
1645, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16460603, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16461222, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16470526, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16470610, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16480503, Rogsta, landshövding Hans Strijk presiderande.* 

                                                      
672 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1,2 och 3, HLA. 
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16490103, Timrå, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16490623, Städe, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16500319, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16510225, Tuna, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16520608, Sundsvall, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16530421, Sundsvall, landshövding Anders Appelbom presiderande.* 
1653, september, Sundsvall, landshövding Anders Appelbom presiderande.* 
 
16580305, Tuna, landshövding Johan Oxenstierna presiderande.* 
16590124, Medelpad, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16610330, Sundsvall, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16620315, Sundsvall, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16630323, Sundsvall, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16640321, Sundsvall, befallningsmannen presiderande.* 
16650304, Sundsvall, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16660223, Sundsvall, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16670225, Sundsvall, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16670712, Sundsvall, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande.* 
 
17290708, Sundsvall, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17370830, Sundsvall, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17460618, Sundsvall, landshövding Erik Odelström presiderande. 
17570315, kungsgården, vice landshövding Martin Svan presiderande.673 
 
Ångermanland, 57 landsting. 28 landsting med och 29 landsting utan ståthålla-
ren/landshövdingen. 
16150322, Medelpad, underlagmannen presiderande.* 
16280122, Bjärtrå socken, arrendatorerna presiderande.* 
1628, mars, Torsåker, Ytterlännäs socken, arrendatorerna presiderande.* 
16280506, Härnösand, arrendatorerna presiderande.* 
16280728, Sollefteå socken, ståthållare Johan Månsson Ulfsparre preside-
rande.* 
16280731, Härnösand, ståthållare Johan Månsson Ulfsparre presiderande.* 
16300130, Ullångers socken, befallningsmannen presiderande.* 
16300610, Nora socken, befallningsmannen presiderande.* 
16300920, Härnösand, befallningsmannen presiderande.* 

                                                      
673 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1,2 och 3, HLA, förutom 
de som är markerade med *, vilka återfinns i Strödda domböcker och rättegångshandlingar, 
vol. 10, RA. I den senare volymen återfinns också resolutioner på nio av allmogens ansök-
ningar till landstinget i Sundsvall 18/6 1746. Dessa resolutioner har inte räknats in i summe-
ringen, eftersom de inte står omnämnda i protokollet och detta samtidigt är det enda lands-
ting som har en sådan kompletterande källa. Att räkna in dessa ärenden i summeringen för ett 
enda landsting skulle skapa obalans gentemot andra landsting under perioden, där allmogen 
framförde ansökningar och besvär men dessa inte nedtecknades separat i protokollen (jämför 
diskussionen om protokollföringen under 1700-talet ovan.) 
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16301220, Härnösand, ståthållare Johan Månsson Ulfsparre presiderande.* 
16310430, Nora socken, befallningsmannen presiderande.* 
16320724, Nätra socken, befallningsmannen presiderande.* 
16330225, Sidensjö, ståthållare Ernst Creutz presiderande.* 
16330412, Bjärtrå socken, befallningsmannens vikarie presiderande.* 
16340110, Nordingrå socken, befallningsmannen och lagläsaren presideran-
de.* 
 
16350910, Boteå socken, landshövding Stellan Mörner presiderande.* 
16350917, Härnösand, landshövding Stellan Mörner presiderande.* 
16351015, Nora socken, befallningsmannen och lagläsaren presiderande.* 
16351016, Nora socken, befallningsmannen och lagläsaren presiderande.* 
16370920, Härnösand, befallningsmannen, kamreraren och lagläsaren presi-
derande.* 
16371220, Nora socken, befallningsmannen och lagläsaren presiderande.* 
16380321, Utansjö, Högsjö socken, befallningsmannen och lagläsaren presi-
derande.* 
16381217, Nora socken, befallningsmannen och underlagmannen preside-
rande.* 
16390715, Nätra socken, landshövding Christer Posse presiderande.* 
16390722, Sollefteå socken, landshövding Christer Posse presiderande.* 
16390725, Säbrå socken, landshövding Christer Posse presiderande.* 
16390919, Härnösand, befallningsmannen, kamreraren och underlagmannen 
presiderande.* 
16391221, Nordingrå socken, befallningsmannen och underlagmannen pre-
siderande.* 
16400714, Nordingrå socken, landshövding Christer Posse presiderande.* 
16400720, Finsvik, landshövding Christer Posse presiderande.* 
16400917, Härnösand, befallningsmannen, kamreraren och underlagmannen 
presiderande.* 
16401015, Nora socken, befallningsmannen och underlagmannen preside-
rande.* 
16410918, Härnösand, befallningsmannen och kamreraren presiderande.* 
16411126, Nora socken, befallningsmannen presiderande.* 
16420520, nordanskogs, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag preside-
rande. 
16420523, sunnanskogs, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag preside-
rande. 
16430508, Nora socken, befallningsmannen presiderande.* 
16430621, Härnösand, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presideran-
de. 
16430918, Härnösand, befallningsmannen och kamreraren presiderande.* 
16431230, Nordingrå socken, landsskrivaren och borgmästaren presideran-
de.* 
16440808, Nordingrå socken, befallningsmannen och underlagmannen pre-
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siderande.* 
16440904, Medelpad, befallningsmannen presiderande.* 
16440917, Härnösand, befallningsmannen presiderande.* 
 
16600519, Härnösand, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16610326, Härnösand, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16620310, Sunnersta, Boteå socken, landshövding Johan Oxenstierna presi-
derande. 
16630319, Nordingrå, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16650311, Härnösand, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16660216, Härnösand, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16670219, Härnösand, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
 
17370817, Gideåbacka, Grundsunda socken, landshövding Carl Gustaf Bi-
elke presiderande. 
17460524, Bjärtrå socken, landshövding Erik Odelström presiderande. 
17460531, Nordingrå socken, landshövding Erik Odelström presiderande. 
17460609, Sundby, landshövding Erik Odelström presiderande. 
17570207, Gideåbacka, Grundsunda socken, vice landshövding Martin Svan 
presiderande. 
17570222, Nordvik, vice landshövding Martin Svan presiderande. 
17570304, Sollefteå, vice landshövding Martin Svan presiderande.674 
 
Jämtland, 10 landsting. 9 landsting med och 1 utan landshövdingen. 
16470621, Frösön, landshövding Hans Strijk presiderande.* 
16471008, Frösön, befallningsmannen, landskamreraren och underlagman-
nen presiderande.* 
 
16580518, Jämtland, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16620227, Rödön, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16630213, Jämtland, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16650323, Brunflo, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16660205, Jämtland, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16670205, Jämtland, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16770812, Sunne, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
 
17490605, Brunflo, landshövding Erik Odelström presiderande.675 
 
Härjedalen, 7 landsting, alla med landshövdingen presiderande. 
16480307, Sveg, landshövding Ivar Nilsson Natt och Dag presiderande. 
                                                      
674 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1,2 och 3, HLA, förutom 
de som är markerade med *, vilka återfinns i Nordlander 1923. 
675 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:2 och 3, HLA, förutom 
de som är markerade med *, vilka återfinns i Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll III samt 
Hoffman 1989. 
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16520227, Härjedalen, landshövding Erik Sparre presiderande. 
 
16620221, Sveg, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16650405, Härjedalen, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
16670129, Härjedalen, landshövding Carl Larsson Sparre presiderande. 
 
17340124, Sveg, landshövding Carl Gustaf Bielke presiderande. 
17600811, Nilsvallen, Svegs socken, landshövding Fredrik Sparre preside-
rande.676 
 
Västerbotten, 8 landsting. 7 landsting med och 1 utan landshövdingen. 
16421019, Piteå, landshövding Frans Krusebjörn presiderande.* 
16430904, Skellefteå, befallningsmannen och underlagmannen presideran-
de.* 
16500314, Skellefteå, landshövding Frans Krusebjörn presiderande.* 
16510328, Luleå, landshövding Frans Krusebjörn presiderande.* 
 
16610312, Piteå, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16610318, Umeå, landshövding Johan Oxenstierna presiderande. 
16630305, Granö, Piteå socken, landshövding Johan Oxenstierna preside-
rande. 
16630309, Västerbottens södra kontrakt, landshövding Johan Oxenstierna 
presiderande.677 

                                                      
676 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:1,2 och 3, HLA. 
677 Dessa protokoll återfinns i Gävleborgs läns landskanslis arkiv AI:2, HLA, förutom de som 
är markerade med *, vilka återfinns i Strödda domböcker och rättegångshandlingar, vol. 10, 
RA. 
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Tabell 5:9. Kategorier av diarieärenden 
Centralmaktens ärenden (CM): 

1. Resursuttag. 
2. Militärärenden. 
3. Riksdagsbeslut, plakat och förordningar. 
4. Rättsväsendet. 
5. Tullväsendet. 
6. Resolutioner på allmogens riksdagsbesvär och liknande. 
7. Kommunikation och infrastruktur. 
8. Allmänna förvaltningsärenden. 
9. Näringarna. 
10. Kultur och ideologisk kontroll. 

 
Underlydande ämbets- och tjänstemäns ärenden (ÄMB): 

1. Resursuttag, uppbördsväsende. 
2. Tullväsendet. 
3. Allmänna förvaltningsärenden. 
4. Ämbets- och tjänstemännens personliga tvister och liknande. 
5. Kommunikation och infrastruktur. 
6. Kultur och ideologisk kontroll. 
7. Näringarna. 
8. Militärärenden. 
9. Tjänstemännens personliga ansökningar och avlöning. 
10. Rättsväsendet. 
11. Allmogens besvär och ansökningar. 

 
Allmogens ärenden (AL): 

1. Besvär och suppliker (om förskoningar, lättnader, förmåner och liknande).678 
2. Tvister mellan kollektiv. 
3. Tvister mellan individer. 
4. Kommunikation och infrastruktur. 
5. Civilförvaltningsärenden. 
6. Kyrka och skola. 
7. Näringarna. 
8. Militärärenden. 

 
Kyrkans ärenden (KA): 

1. Uppbörd, tionde. 
2. Kyrkomäns privata affärer, ansökningar om prästbord och liknande, personliga 

tvister.679 

                                                      
678 Många av allmogens ärenden utöver de som formulerats som rena suppliker innehöll 
också anhållanden om landshövdingens bistånd eller resolution i olika ärenden. Därför har ett 
antal ärenden, främst tvister av olika slag, från undersåtarna utöver de som placerats i katego-
ri 1 också klassificerats som suppliker, till exempel då en part i en tvist anhållit om assistans 
från landshövdingen gentemot sin vederpart. Detta leder till att sådana ärenden, ifall de är 
formulerade som en supplik, kommer att särredovisas i avsnittet om allmogens suppliker. 
679 Tillsättandet av pastorat och liknande var naturligtvis inte endast en personlig fråga för de 
präster som sökte tjänsten, utan hade också bäring på många olika aspekter inom såväl lokal-
samhället (till exempel angående lokalpolitiska frågor) och andra politiska hänsyn (exempelvis 
om någon högre upp inom den världsliga eller andliga makten hade en gunstling som nomi-
nerades till en befattning) som ideologiska frågor (om olika kandidater predikade läran på 
varierande sätt, exempelvis). Angående allmogens perspektiv på prästtillsättningarna och 
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3. Kyrkobyggen. 
4. Kyrkoärenden (av religiös/ideologisk natur). 
5. Skolbyggen. 
6. Rättsliga ärenden. 
7. Kommunikation och infrastruktur. 
8. Näringarna, fattigvård och hospital. 
9. Civilförvaltningsärenden. 

 
Borgmästares, råds och borgerskaps ärenden (BRB): 

1. Näringarna. 
2. Rättsväsendet. 
3. Tullar, uppbörd och därtill hörande förvaltningsärenden. 
4. Militärärenden (rotering med mera). 
5. Kyrka och skola. 
6. Individuella tvister och besvär. 
7. Kommunikation och infrastruktur. 

 
Brukspatroners, arrendatorers och ståndspersoners ärenden (BAS): 

1. Näringarna. 
2. Uppbörd. 
3. Tvister och besvär. 
4. Militärärenden. 
5. Tullarna. 

 
Officerares och militära ämbetsmäns ärenden (MIL): 

1. Militärärenden (militära aktioner, rustningar och mönstringar, vapen och utrust-
ning). 

2. Officerares privata affärer (även officersboställen och liknande). 
3. Förvaltningsärenden (även uppbörd). 
4. Kommunikation och infrastruktur. 
5. Tvister, domar, andra rättsliga ärenden. 
6. Näringarna. 

                                                                                                                        
kungamaktens skiftande anspråk på kontroll över utnämningarna, se P. Lindström 2003, s 
20ff. 
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Tabell 5:10. Västernorrlands landskansli, diarium 1685 
CM 1 49 Resursuttag Totalt 1598 Avsändare inom centralmakten   
2 6 Militärärenden   Kungl. Maj:t 22 19,6% 
3 2 Riksdagsbeslut, plakat   Hovrätten 17 15,2% 
4 17 Rättsväsendet   Kammarkollegium 28 25,0% 
5 2 Tullarna   Kanslikollegium 1 0,9% 
6 8 Resol på allmogens besvär   Krigskollegium 1 0,9% 
7 2 Kommunikation   Amiralitetet 2 1,8% 
8 4 Civilförvaltning   Bergskollegium 4 3,6% 
9 16 Näringarna   Statskontoret 14 12,5% 
10 6 Kultur o ideologi   Reduktionskollegium, -kommissionen  2 1,8% 
Totalt 112  CM 7,0% Antikvitetskollegium 1 0,9% 
     Kammarrevisionen 1 0,9% 
ÄMB 1 246 Resursuttag   Överståthållaren 6 5,4% 
2 1 Tullen   Individuella ämbetsmän 6 5,4% 
3 95 Civilförvaltning   Andra landshövdingar och länsstyrelser 6 5,4% 
4 21 Tjänstemäns tvister o dyl.   Banken 1 0,9% 
5 42 Kommunikation    112 100,0% 
6 29 Kultur o ideologi      
7 94 Näringarna   Resolutioner på allmogens suppliker   
8 23 Militärärenden   Bifall 42 8,8% 
9 48 Ämbmäns avlöning, personliga ärenden   Avslag/gällande förordning består 155 32,3% 
10 62 Rättsväsendet   Remiss till högre instans 31 6,5% 
11 31 Allmogens besvär o ansökningar   Remiss till lägre instans 97 20,2% 
Totalt 692  ÄMB 43,3% Utredning fordras 18 3,8% 
     "Expedierat", "svarat" 68 14,2% 
AL 1 435 Besvär, suppliker   Jämkning, ny förordning utfärdas 27 5,6% 
2 16 Tvister mellan kollektiv   Inget svar alls 25 5,2% 
3 20 Tvister mellan individer   Beslut kan ej fattas 17 3,5% 
4 5 Kommunikation    480 100,0% 
5 0 Civilförvaltning      
6 1 Kyrka och skola   Behandling av diarieärenden   
7 16 Näringarna   Till högre instans (Kungl. Maj:t, kollegier) 159 16,5% 
8 0 Militärärenden   Till lägre instans, expedieras, till exekution 415 43,1% 
Totalt 493  AL 30,9% Inget svar/ad acta 183 19,0% 
     Till militären 63 6,5% 
KA 1 7 Uppbörd, tionde   Landshövdingen tar saken i övervägande 16 1,7% 
2 37 Kyrkomäns privata affärer, kyrkobord, tvister   Beslut kan ej fattas/beslutet uppskjuts 31 3,2% 
3 1 Kyrkobyggen   Till privatpersoner, arrendatorer, faktorer 12 1,2% 
4 2 Kyrkoärenden   Till borgmästare, råd eller städer 45 4,7% 
5 1 Skolbyggen   Till kyrkan, präster, skolan 23 2,4% 
6 0 Rättsväsendet   Till allmogen/supplikanter 15 1,6% 
7 0 Kommunikation    962 100,0% 
8 1 Näringarna, fattigvård, hospital      
9 0 Civilförvaltning   Adressater inom centralmakten   
Totalt 49  KA 3,1% Kungl. Maj:t 23 14,5% 
     Hovrätten 25 15,7% 
BRB 1 12 Näringarna   Kammarkollegium 38 23,9% 
2 2 Rättsväsendet   Kanslikollegium 5 3,1% 
3 25 Uppbörd, förvaltning, tullarna   Krigskollegium 4 2,5% 
4 9 Militärärenden, rotering   Amiralitetet 2 1,3% 
5 11 Kyrka, skola, ideologi   Bergskollegium 7 4,4% 
6 26 Tvister, besvär   Statskontoret 34 21,4% 
7 1 Kommunikation   Reduktionskoll., -komm., likvidationskomm. 3 1,9% 
Totalt 86  BRB 5,4% Antikvitetskollegium 6 3,8% 
     Kammarrevisionen 0 0,0% 
BAS 1 6 Näringarna   Överståthållaren 2 1,3% 
2 9 Uppbörd   Individuella ämbetsmän 4 2,5% 
3 9 Tvister, besvär   Andra landshövdingar och länsstyrelser 3 1,9% 
4 0 Militärärenden   Banken 3 1,9% 
5 1 Tullarna    159 100,0% 
 25  BAS 1,6%    
        
MIL 1 23 Militära aktioner, rustning o mönstring      
2 74 Officerares privata affärer o boställen      
3 33 Uppbörd, förvaltning      
4 3 Kommunikation      
5 6 Rättsärenden, tvister, domar      
6 2 Näringarna      
Totalt 141  MIL 8,8%    

N = 1598. Källa: Gävleborgs läns landskanslis arkiv BI:2, HLA. 
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Tabell 5:11. Västernorrlands landskansli, diarium 1698 
CM 1 49 Resursuttag Totalt 1219 Avsändare inom centralmakten   
2 25 Militärärenden   Kungl. Maj:t 56 25,7% 
3 3 Riksdagsbeslut, plakat   Hovrätten 42 19,3% 
4 65 Rättsväsendet   Kammarkollegium 19 8,7% 
5 3 Tullarna   Kanslikollegium 3 1,4% 
6 15 Resol på allmogens besvär   Krigskollegium 1 0,5% 
7 8 Kommunikation   Amiralitetet 2 0,9% 
8 12 Civilförvaltning   Bergskollegium 6 2,8% 
9 29 Näringarna   Statskontoret 11 5,0% 
10 9 Kultur o ideologi   Reduktionskollegium, -kommissionen  3 1,4% 
 218  CM 17,9% Kommerskollegium 2 0,9% 
     Kammarrevisionen 10 4,6% 
ÄMB 1 45 Resursuttag   Överståthållaren 13 6,0% 
2 1 Tullen   Individuella ämbetsmän 6 2,8% 
3 17 Civilförvaltning   Andra landshövdingar och länsstyrelser 21 9,6% 
4 13 Tjänstemäns tvister o dyl.   Exekutionskommissionen 12 5,5% 
5 24 Kommunikation   Banken 11 5,0% 
6 4 Kultur o ideologi    218 100,0% 
7 42 Näringarna      
8 11 Militärärenden   Resolutioner på allmogens suppliker   
9 32 Ämbmäns avlöning, personliga ärenden   Bifall 76 39,6% 
10 302 Rättsväsendet   Avslag/gällande förordning består 16 8,3% 
11 15 Allmogens besvär o ansökningar   Remiss till högre instans 6 3,1% 
 506  ÄMB 41,5% Remiss till lägre instans 46 24,0% 
     Utredning fordras 39 20,3% 
AL 1 166 Besvär, suppliker   "Expedierat", "svarat" 1 0,5% 
2 3 Tvister mellan kollektiv   Jämkning, ny förordning utfärdas 5 2,6% 
3 30 Tvister mellan individer   Inget svar alls 0 0,0% 
4 4 Kommunikation   Beslut kan ej fattas 3 1,6% 
5 2 Civilförvaltning    192 100,0% 
6 0 Kyrka och skola      
7 0 Näringarna   Behandling av diarieärenden   
8 0 Militärärenden   Till högre instans (Kungl. Maj:t, kollegier) 172 15,3% 
 205  AL 16,8% Till lägre instans, expedieras, till exekution 679 60,2% 
     Inget svar/ad acta 18 1,6% 
KA 1 6 Uppbörd, tionde   Till militären 92 8,2% 
2 27 Kyrkomäns privata affärer, kyrkobord, tvister   Landshövdingen tar saken i övervägande 1 0,1% 
3 0 Kyrkobyggen   Beslut kan ej fattas/beslutet uppskjuts 3 0,3% 
4 3 Kyrkoärenden   Till privatpersoner, arrendatorer, faktorer 11 1,0% 
5 0 Skolbyggen   Till borgmästare, råd eller städer 131 11,6% 
6 3 Rättsväsendet   Till kyrkan, präster, skolan 12 1,1% 
7 1 Kommunikation   Till allmogen/supplikanter 8 0,7% 
8 1 Näringarna, fattigvård, hospital    1127 100,0% 
9 0 Civilförvaltning      
 41  KA 3,4% Adressater inom centralmakten   
     Kungl. Maj:t 34 19,8% 
BRB 1 28 Näringarna   Hovrätten 17 9,9% 
2 7 Rättsväsendet   Kammarkollegium 25 14,5% 
3 19 Uppbörd, förvaltning, tullarna   Kanslikollegium 1 0,6% 
4 8 Militärärenden, rotering   Krigskollegium 1 0,6% 
5 10 Kyrka, skola, ideologi   Amiralitetet 2 1,2% 
6 55 Tvister, besvär   Bergskollegium 6 3,5% 
7 17 Kommunikation   Statskontoret 7 4,1% 
 144  BRB 11,8% Reduktionskommissionen 4 2,3% 
     Exekutionskommissionen 11 6,4% 
BAS 1 7 Näringarna   Kammarrevisionen 6 3,5% 
2 3 Uppbörd   Överståthållaren 15 8,7% 
3 4 Tvister, besvär   Individuella ämbetsmän 8 4,7% 
4 0 Militärärenden   Andra landshövdingar och länsstyrelser 25 14,5% 
5 0 Tullarna   Banken 10 5,8% 
 14  BAS 1,1%  172 100,0% 
        
MIL 1 36 Militära aktioner, rustning o mönstring      
2 36 Officerares privata affärer o boställen      
3 6 Uppbörd, förvaltning      
4 10 Kommunikation      
5 1 Rättsärenden, tvister, domar      
6 2 Näringarna      
 91  MIL 7,5%    

N = 1219. Källa: Gävleborgs läns landskanslis arkiv BI:9, HLA. 
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Tabell 5:12. Västernorrlands landskansli, diarium 1716 
CM 1 79 Resursuttag Totalt 1633 Avsändare inom centralmakten   
2 63 Militärärenden   Högsta ombudsmannen 5 1,5% 
3 2 Riksdagsbeslut, plakat   Advokatfiskalen 17 5,2% 
4 70 Rättsväsendet   Överdirektören 7 2,2% 
5 9 Tullarna   Kontributionsränteriet 18 5,6% 
6 1 Resol på allmogens besvär   Ombudsrådet 17 5,2% 
7 18 Kommunikation   Upphandlingsdeputationen 21 6,5% 
8 16 Civilförvaltning   Kammarexpeditionen 2 0,6% 
9 63 Näringarna   Justitierevisionen 2 0,6% 
10 3 Kultur o ideologi   Likvidationskommissionen 1 0,3% 
 324  CM 19,8% Kungliga senaten 1 0,3% 
     Arvprinsen Fredrik av Hessen-Kassel 2 0,6% 
ÄMB 1 121 Resursuttag   Kungl. Maj:t 29 9,0% 
2 7 Tullen   Hovrätten 50 15,4% 
3 29 Civilförvaltning   Kammarkollegium 40 12,3% 
4 10 Tjänstemäns tvister o dyl.   Krigskollegium 6 1,9% 
5 20 Kommunikation   Amiralitetet 18 5,6% 
6 3 Kultur o ideologi   Bergskollegium 4 1,2% 
7 78 Näringarna   Statskontoret 9 2,8% 
8 110 Militärärenden   Kommerskollegium 5 1,5% 
9 51 Ämbmäns avlöning, personliga ärenden   Kammarrevisionen 7 2,2% 
10 68 Rättsväsendet   Överståthållaren 12 3,7% 
11 11 Allmogens besvär o ansökningar   Individuella ämbetsmän  0,0% 
 508  ÄMB 31,1% Andra landshövdingar och länsstyrelser 51 15,7% 
      324 100,0% 
AL 1 165 Besvär, suppliker   Resolutioner på allmogens suppliker   
2 1 Tvister mellan kollektiv   Bifall 2 1,2% 
3 2 Tvister mellan individer   Avslag/gällande förordning består 1 0,6% 
4 1 Kommunikation   Remiss till högre instans 6 3,6% 
5  Civilförvaltning   Remiss till lägre instans 80 48,2% 
6  Kyrka och skola   Utredning fordras 0 0,0% 
7  Näringarna   "Expedierat", "svarat", "resolverat" 53 31,9% 
8 1 Militärärenden   Jämkning, ny förordning utfärdas 0 0,0% 
 170  AL 10,4% Inget svar alls 24 14,5% 
     Beslut kan ej fattas 0 0,0% 
KA 1 12 Uppbörd, tionde    166 100,0% 
2 51 Kyrkomäns privata affärer, kyrkobord, tvister   Behandling av diarieärenden   
3  Kyrkobyggen   Till högre instans (Kungl. Maj:t, kollegier) 134 11,5% 
4 2 Kyrkoärenden   Till lägre instans, expedieras, till exekution 748 64,4% 
5 1 Skolbyggen   Ad acta 82 7,1% 
6 1 Rättsväsendet   Till militären 67 5,8% 
7  Kommunikation   Landshövdingen tar saken i övervägande 0 0,0% 
8 5 Näringarna, fattigvård, hospital   Beslut kan ej fattas/beslutet uppskjuts 0 0,0% 
9 1 Civilförvaltning   Till privatpersoner, arrendatorer, faktorer 12 1,0% 
 73  KA 4,5% Till borgmästare, råd eller städer 111 9,6% 
     Till kyrkan, präster, skolan 8 0,7% 
BRB 1 66 Näringarna   Till allmogen/supplikanter 0 0,0% 
2 19 Rättsväsendet    1162 100,0% 
3 66 Uppbörd, förvaltning, tullarna   Adressater inom centralmakten   
4 69 Militärärenden, rotering   Högsta ombudsmannen 2 1,5% 
5 3 Kyrka, skola, ideologi   Hovrätten 8 6,0% 
6 66 Tvister, besvär   Kontributionsränteriet 4 3,0% 
7 16 Kommunikation   Justitierevisionen 1 0,7% 
 305  BRB 18,7% Kungl. Maj:t 4 3,0% 
     Kammarkollegium 20 14,9% 
BAS 1 7 Näringarna   Advokatfiskalen 20 14,9% 
2  Uppbörd   Amiralitetet 6 4,5% 
3 14 Tvister, besvär   Bergskollegium 3 2,2% 
4 4 Militärärenden   Överdirektören 5 3,7% 
5  Tullarna   Krigskollegium 1 0,7% 
 25  BAS 1,5% Arvprinsen Fredrik av Hessen-Kassel 2 1,5% 
     Kammarrevisionen 6 4,5% 
MIL 1 155 Militära aktioner, rustning o mönstring   Överståthållaren 6 4,5% 
2 25 Officerares privata affärer o boställen   Individuella ämbetsmän   
3 23 Uppbörd, förvaltning   Andra landshövdingar och länsstyrelser 35 26,1% 
4 4 Kommunikation   Kommerskollegium 4 3,0% 
5 18 Rättsärenden, tvister, domar   Upphandlingsdeputationen 3 2,2% 
6 3 Näringarna   Ombudsrådet 4 3,0% 
 228  MIL 14,0%  134 100,0% 

N = 1633. Källa: Gävleborgs läns landskanslis arkiv BI:11, HLA. 
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Tabell 5:13. Västernorrlands landskansli, diarium 1735 
CM 1 166 Resursuttag Totalt 2787 Avsändare inom centralmakten   
2 82 Militärärenden   Riksens ständers kontor och banken 14 2,2% 
3 3 Riksdagsbeslut, plakat   Tullstaten 14 2,2% 
4 141 Rättsväsendet   Slottskansliet 26 4,1% 
5 24 Tullarna   Diverse kommissioner o överstemarskalken 18 2,9% 
6 14 Resol på allmogens besvär   Överjägmästaren 1 0,2% 
7 17 Kommunikation   Kanslikollegium o postdirektionen 10 1,6% 
8 42 Civilförvaltning   Överdirektören 1 0,2% 
9 134 Näringarna   Generaltullarrendesocieteten 3 0,5% 
10 8 Kultur och ideologi   Kungl. Maj:t 76 12,0% 
 631  CM 22,6% Hovrätten 81 12,8% 
     Kammarkollegium 62 9,8% 
ÄMB 1 161 Resursuttag   Krigskollegium 68 10,8% 
2 2 Tullen   Amiralitetet 43 6,8% 
3 120 Civilförvaltning   Bergskollegium 30 4,8% 
4 85 Tjänstemäns tvister o dyl.   Statskontoret 26 4,1% 
5 29 Kommunikation   Kommerskollegium 48 7,6% 
6 17 Kultur och ideologi   Kammarrevisionen 7 1,1% 
7 192 Näringarna   Andra landshövdingar och länsstyrelser 103 16,3% 
8 52 Militärärenden    631 100,0% 
9 45 Ämbmäns avlöning, personliga ärenden      
10 131 Rättsväsendet   Resolutioner på allmogens suppliker   
11 30 Allmogens besvär o ansökningar   Bifall 33 9,3% 
 864  ÄMB 31,0% Avslag/gällande förordning består 10 2,8% 
     Remiss till högre instans 11 3,1% 
AL 1 253 Besvär, suppliker   Remiss till lägre instans 190 53,4% 
2 46 Tvister mellan kollektiv   Utredning fordras 42 11,8% 
3 152 Tvister mellan individer   "Expedierat", "svarat", "resolverat" 39 11,0% 
4 4 Kommunikation   Jämkning, ny förordning utfärdas 0 0,0% 
5 2 Civilförvaltning   Inget svar alls 30 8,4% 
6 1 Kyrka och skola   Beslut kan ej fattas 1 0,3% 
7 10 Näringarna    356 100,0% 
8 2 Militärärenden      
 470  AL 16,9% Behandling av diarieärenden   
     Till högre instans (Kungl. Maj:t, kollegier) 284 12,2% 
KA 1 20 Uppbörd, tionde   Till lägre instans, expedieras, till exekution 1465 62,8% 
2 51 Kyrkomäns privata affärer, kyrkobord, tvister   Ad acta 263 11,3% 
3 3 Kyrkobyggen   Till militären 65 2,8% 
4 18 Kyrkoärenden   Landshövdingen tar saken i övervägande 68 2,9% 
5 1 Skolbyggen   Beslut kan ej fattas/beslutet uppskjuts 1 0,0% 
6 2 Rättsväsendet   Till privatpersoner, arrendatorer, faktorer 28 1,2% 
7 0 Kommunikation   Till borgmästare, råd eller städer 134 5,7% 
8 5 Näringarna, fattigvård, hospital   Till kyrkan, präster, skolan 23 1,0% 
9 0 Civilförvaltning   Till allmogen/supplikanter 0 0,0% 
 100  KA 3,6%  2331 100,0% 
        
BRB 1 89 Näringarna   Adressater inom centralmakten   
2 22 Rättsväsendet   Kungl. Maj:t 16 5,6% 
3 109 Uppbörd, förvaltning, tullarna   Hovrätten 29 10,2% 
4 23 Militärärenden, rotering   Kammarkollegium 31 10,9% 
5 12 Kyrka, skola, ideologi   Kanslikollegium 2 0,7% 
6 207 Tvister, besvär   Amiralitetet 11 3,9% 
7 8 Kommunikation   Bergskollegium 10 3,5% 
 470  BRB 16,9% Statssekreteraren 3 1,1% 
     Krigskollegium 32 11,3% 
BAS 1 24 Näringarna   Statskommissionen 2 0,7% 
2 2 Uppbörd   Kammarrevisionen 7 2,5% 
3 28 Tvister, besvär   Slottskansliet 24 8,5% 
4 3 Militärärenden   Statskontoret 4 1,4% 
5 1 Tullarna   Andra landshövdingar och länsstyrelser 77 27,1% 
 58  BAS 2,1% Kommerskollegium 17 6,0% 
     Överjägmästaren 1 0,4% 
MIL 1 79 Militära aktioner, rustning o mönstring   Generaltullarrendesocieteten 5 1,8% 
2 73 Officerares privata affärer o boställen   Riksdagskontoret 5 1,8% 
3 9 Uppbörd, förvaltning   Tullstaten 8 2,8% 
4 6 Kommunikation    284 100,0% 
5 13 Rättsärenden, tvister, domar      
6 14 Näringarna      
 194  MIL 7,0%    

N = 2787. Källa: Gävleborgs läns landskanslis arkiv BI:22, HLA. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

Otryckta källor 
Riksarkivet (RA) 
Landshövdingens i Västernorrland skrivelser till Kungl. Maj:t 1637–
1840 
(på mikrofiche och i sammanfattningar vid landsarkivet i Härnösand). 
 
Landshövdingens i Västerbotten skrivelser till Kungl. Maj:t 1638–1840 
(på mikrofiche och i sammanfattningar vid forskningsarkivet i Umeå). 
 
Riksregistraturet 
(på mikrofilm vid forskningsarkivet i Umeå). 
 
Allmogens besvär 
Västerbottens södra kontrakt (R 5486). 
Hela Norrland (utom Västerbotten) (R 5505). 
 
Arvid Horns af Kankas arkiv 
Brev till Arvid Horn (E 4282). 
 
Bielkesamlingen 
Brev till Sten Bielke (E 2016). 
 
Börstorpsamlingen 
Brev till Fredrik Henrik Sparre (E 3044). 
Brev till Carl Sparre (E 3061). 
 
de la Gardieska samlingen 
Brev till Magnus Gabriel de la Gardie (E 1378, E 1419, E 1519, E 1560). 
 
Momma-Reenstiernasamlingen 
Brev till Jakob Momma (E 2505). 
Brev till Abraham Momma (E 2493). 
 
Oxenstiernska samlingen 
Handlingar om lagskipningen i Norrland (E 797). 
Axel Oxenstiernas brevväxling (E 663, E 640, E 665, E 691, E 722). 
Gabriel Gabrielsson Oxenstiernas brevväxling (E 1178d). 



  
 

308 

 
Skoklostersamlingen II 
Brev till Per Brahe (E 8160). 
Brahearkivet (E 8134). 
 
Strödda domböcker och rättegångshandlingar 
Vol. 10, vol. 19. 
 
Tessinska samlingen 
Brev till Carl Gustaf Tessin (E 5728, E 5738). 
 
Äldre kommittéarkiv 
ÄK 126, vol. 3, vol. 7. 
ÄK 133. 
ÄK 628. 
 
Ämnessamlingarna, topografica 
Gävleborgs län, nr. 46–47. 
 
Landsarkivet i Härnösand (HLA) 
Gävleborgs läns landskanslis arkiv 
AI:1 (protokoll 1641–53, 1677, 1689). 
AI:2 (protokoll 1658–67). 
AI:3 (protokoll 1723–60). 
BI:2 (diarium 1685). 
BI:9 (diarium 1698). 
BI:11 (diarium 1716). 
BI:22 (diarium 1735). 
 
Ångermanlands domsagas dombok och tingsprotokoll 
AI a:1–2. 
 
Tryckta källor 
Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia. 

Första serien: tidevarvet 1521–1718. Avdelning II: tiden från 1611. Första de-
len: 1611–1616, utg. Nils Ahnlund, Stockholm 1943. 

Riksarkivets beståndsöversikt. Del 3: Kommittéarkiv, utg. Helmut Backhaus, James 
Cavallie, Lars Wickström, Stockholm 1993. 

Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, Uppsala 1835–57. 
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I–IX, Stock-

holm 1925–1936. 
Handlingar rörande Skandinaviens historia 31, Stockholm 1850. 
Algot Hellbom, Tingsprotokoll för Njurunda 1. Ur Medelpads domböcker 1609–

1672, Sundsvall 1982. 



  
 

309 

Sveriges regeringsformer 1634–1809, utg. Emil Hildebrand, Stockholm 1891. 
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Uddevalla 1989. 
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Johan Nordlander, Stockholm 1923. 
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Svenskt biografiskt lexikon (CD-skiva). 
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