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1. Inledning 

”Att emedan Bahuus lähn högre än i dee danschas tijdh ähr graverat, ja och mehre ähn dhe 

norsche deras grannar, dy ähr rådeligare, att wij icke mindre än dhe dansche med bettre wilckor 

denne grentzeorthen än någon annan längre in i landet belägen landzort beneficierade”1 

Med detta inleds den sjätte punkten i friherren Bengt Skyttes brev till svenske kungen. Han, 

som statlig tjänsteman, undersöker Bohuslän år 1662 och finner länet skadat av krig och 

invånare i kris. Skytte talar å bohusläningarnas vägnar när han skriver att deras län ska få det 

bättre än vad de hade det under danskt styre, till och med bättre än andra svenskar. Dessa 

nykomlingar till svenska riket kommer med förväntningar om att staten ska göra det bättre för 

dem än för folk som levt och bott i Sverige hela sitt liv. Kunde nyblivna undersåtar verkligen 

ha den förväntningen? Jag vill genom denna studie bland annat undersöka vad 

bohusläningarna hade för förhoppningar på sin nya överherre.  

Modern forskning har, med all rätt, lagt större delen av sitt fokus på Skånelänens införlivning. 

Det nutida Sydsverige fick en fördelaktig ställning efter att ha bytt huvudstad från 

Köpenhamn till Stockholm. Men varför fick de detta och varför inte Bohuslän? Inte sedan 60-

talet har någon större forskning lagts på det tidigare norska länet, vilket jag tänker ändra på. 

Med hjälp av dagens forskning ska jag jämföra Skånelänens införlivning med Bohusläns och 

få svar på vad för förväntningar invånarna i länen hade och vilken behandling de fick.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Carl Olof Arcadius, ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till kännedom om Göteborgs 
och Bohusläns fornminnen och historia. Utgifna på föranstaltande af länets hushållnings-sällskap, sjunde häftet 
(andra bandets tredje häfte), Stockholm 1882, s. 436, punkt 6 (i fortsättningen refererat som ”Handlingar till 
1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. x, punkt y).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studies syfte är att undersöka Bohusläns införlivning i Sverige jämfört med Skånelänen 

efter Roskildefreden 1658 där båda blev svenska. Undersökningen baseras på material från 

1662. Införlivande av dessa nya provinser kan säga mycket om hur statsmakten behandlade 

nya undersåtar som levt med annan kultur och politik, talade annat språk och haft andra lagar. 

Alltså hur statsbildandet gick till för människor som levt i en annan stat.  

Bohuslän skiljer sig från Skånelänen (Skåne och Blekinge)2 i och med att invånarna hade 

norska lagar, norsk kyrka och talade norska. Skånelänen hade sina danska motsvarigheter, 

men hade också en starkare ekonomi och ett starkt adelsskikt. Skånelänens närhet till 

kontinenten var även starkt eftertraktat i Stockholm medan det bohuslänska fönstret mot 

Nordsjön inte var av lika stor vikt. En undersökning av införlivandet av Bohuslän jämfört med 

Skånelänen har inte gjorts tidigare, vilket gör studien ny i sitt slag.  

Jämförelsen ska visa vilka olikheter respektive likheter det finns mellan de två ekonomiskt, 

politiskt och kulturellt olika länen när de möter den nya överherren. Samtidigt finns det 

skillnad mellan Bohuslän och Skånelänen. Det kom en kommission från staten till båda, men 

bara Skåne fick en recess där de större frågorna i samband med införlivningen svarades på. 

Det är alltså tydligt att de behandlades olika från början. Förhoppningen är att denna studie 

också ska ge kunskap om olika typer av statlig interaktion med nyförvärvade län under 

tidigmodern tid.  

Materialet som ska användas kommer från den bohuslänska kommissionen från 1662, den 

skånska kommissionens från 1662, som fokuserade på adeln, och Malmö recess från 1662. 

Det bohuslänska materialet har använts tidigare, men inte i modern forskning där det finns 

nya perspektiv. Skåne har dominerat det moderna forskningsfältet, varav Bohuslän legat i 

skymundan. Därför kan ny kunskap fås fram genom att, för att använda Harald Gustafssons 

ord, ”»läsa« processen med nya ögon”.3 Jämförelsen mellan resolutionerna i Skåne respektive 

Bohuslän bör klargöra skillnaden i deras relation med den svenska staten. Frågeställningarna 

som ska användas är följande:  

                                                           
2 Skånelänen brukar traditionellt också innefatta Halland, men länet är vid denna tid indelat i Göteborgs stift 
och får då en komplex ställning. För att undvika komplikationer får då Skånelänen i denna studie bara betyda 
Skåne och Blekinge. 
3 Harald Gustafsson, ”När Östdanmark blev Sydsverige”: Harald Gustafsson och Hanne Sanders (red.), Vid 
Gränsen: Integration och identiteter i det förnationella Norden, Makadam Förlag, Göteborg, 2006, s. 137. 
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- Vilka förväntningar hyste de bohuslänska och skånska ständerna som undersåte till 

den svenska kronan och hur anknyter de till tiden som dansk/norskt län? 

- Vilka skillnader i attityd, baserat på de framlagda besvären, finns det bland de fyra 

ständerna? Har de särskilda problem med staten eller med andra ständer? Hur ser 

dessa problem ut?  

- Hur är de resolutioner som den bohuslänska kommissionens kom fram till annorlunda 

mot Skånelänens, och hur speglar dessa skillnaden i införlivningen av Bohuslän 

jämfört med Skåne?  

 

1.2 Kommissioner, Resolutioner och Recesser  

Kommissioner var vanligt förekommande under den tidigmoderna tiden. Ämbetsmän 

skickades ut i riket av staten för att undersöka hur läget såg ut i provinser, län eller socknar. 

Kommissioners ämbetsmän kallas ofta för kommissarier. Marie Lennersand har i sin 

avhandling Rättvisans och allmogens beskyddare: den absoluta staten, kommissionerna och 

tjänstemännen, ca 1680–1730 angett kommissioner som ett kommunikativt instrument mellan 

staten och lokalsamhället. Som kommunikationskanal hade de två huvudriktningar: uppifrån 

staten som ”ideologiförmedlande funktion”, samt nedifrån socknen som informationskälla om 

läget i lokalsamhället.4 Deras syfte var också att lösa problem undersåtarna inte kunde lösa 

själva. Trots att Lennersands undersökning fokuserar på en senare tid stämmer denna 

observation sannolikt in på år 1662. Hon ser en ökad kontroll över de tjänstemän staten 

skickade ut för att leda kommissionen i och med att de hade noggranna instruktioner som 

förväntades bli följda.5 Kommissioner blev alltså en möjlighet för staten att dyka ner i 

lokalsamhället för att utbyta information och lösa problem.  

I kommissionerna får individer eller grupper från lokalsamhället lägga fram sina besvär. De 

innehöll problem de inte kunnat lösa på egen hand, eller förväntningar de hade på staten. De 

utskickade ämbetsmännen fungerar som beslutstagare då det är de som ska klura ut lösningar. 

Ämbetsmännen fungerar som representanter för staten. Besluten som tas för att lösa 

problemen kallas resolutioner, och dessa kan se olika ut. Till exempel är skånska adelsmän 

trötta på att soldater och officerare jagar och fäller träd i på deras marker. Eftersom adeln äger 

                                                           
4 Marie Lennersand, Rättvisans och allmogens beskyddare: den absoluta staten, kommissionerna och 
tjänstemännen, ca 1680–1730, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala, 1999, s. 308. 
5 Lennersand, 1999, s. 40. 
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jorden och har rätt att bruka den som de vill måste militären ha tillåtelse att vara där, därför 

ska ett förbud mot jakt och skogsfällning på adelsägd mark gälla.6 Här kan ämbetsmännen 

komma till en enkel resolution då det finns en tydlig lag som talar till adelns fördel. Dock 

finns det också framlagda problem som är för stora för ämbetsmännen, vilka istället får 

skickas till kungen. När invånarna i Bohuslän vill anlägga en fästning i norra delen av länet 

och sedan leda handel från Dalarna och Värmland till bohuslänska hamnar, blir beslutet lite 

för stort för ämbetsmännen. Beslutstagandet lämnas till kungen och resolutionen uteblir tills 

vidare.7 Resolutioner är alltså besluten som tas utifrån de besvär kommissionen får från 

befolkningen. Exemplen visar dock på att kommissarierna inte har fullkomlig makt att agera, 

utan måste lämna större resolutioner till kungen eller hans ställföreträdare.  

En recess uppstår efter flera möten mellan lokalsamhället och kommissioner där ofta 

förekommande frågor kommit till tals. Malmö recess som ska undersökas i denna studie 

svarar på frågor de forna danska länen haft, efter Roskildefreden 1658. Recesser liknar 

resolutioner men är större och mer generella svar på vanligt förekommande frågor. Till 

exempel är en av de stora frågorna i Skåne, Blekinge och Halland vilka lagar som ska gälla. 

Recessen svarar på detta med att de får välja mellan danska och svenska lagar beroende på 

hur väl de begriper dem.8 De fungerar som enklare utgångspunkter för hur relationen mellan 

staten och länen ser ut. För att såväl adelsman som bonde ska förstå dem behövde de vara 

simplare och lättförståeliga.  

 

1.3 Presentation av källmaterialet och källkritik  

Denna studie ska använda tryckta avskrifter av material från de två kommissionerna och en 

recess. Avskrifterna är tryckta i senare tid. Resolutionerna från adelskommissionen i Skåne 

1662 ska analyseras i studien. Det är hämtat från Äldre handlingar rörande Skåne, Halland, 

Blekinge och Bohuslän vilket är tryckt i Stockholm 1871 på uppdrag av ledamöter i 

                                                           
6 Äro utgifna af ledamöter i riksdagens båda kamrar 1871, ”Kong. Maij:ts och Sveriges rijkes råd och til 
påstående Gen. Commission förordnade Commissariers Resolution och Förklaring på Ridderskapets och Adelns 
inlefvererade Gravaminer Actum Malmö den 18 September A.o 1662”, Äldre handlingar rörande Skåne, 
Halland, Blekinge och Bohuslän, G. W. Blomqvists boktryckeri, Stockholm, 1871, s. 66, punkt 9 (i senare 
fotnoter refererat som ”Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. x, punkt 
y”).   
7 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 437–439, punkt 
7. 
8 Malmö recess: Daterad Malmö den 18 Sept. 1662 Stockholm, Tryckt, hos Henr. Fougt, Stockholm 1772, s. 5f, 
punkt 6 (i senare fotnoter refererat som ”Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. x, punkt y”). 
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riksdagens båda kamrar. Detta tryckta material är avskrift från riksarkivets original, och 

böndernas riksdagsfullmäktige ska ha fått det på pränt.9 En motivering för utgåvan ges inte, 

men troligast är för att göra materialet mer tillgängligt för historiker och allmänheten. 

Adelskommissionens underskrift säger enbart ”Kongl. Commissarierne”, alltså 

samlingstermen för kommissionens ämbetsmän.10 Ämbetsmännen som ledde kommissionen 

var Gustaf Bonde, Schering Rosenhane och Gustaf Otto Stenbock, friherrar och frälse i statlig 

tjänst. Eftersom kommissionen har tydliga instruktioner är författarnas tendenser knappast av 

större vikt. Kommissarierna är medlarna mellan befolkningen och staten, vilket betyder att de 

problem och behandlingen av dessa görs utifrån den svenska statens värderingar.  

Recessen är hämtad från Malmö recess: Daterad Malmö den 18 Sept. 1662, tryckt i 

Stockholm 1772 hos Henric Fougt.11 Varför recessen trycks 110 år efteråt tycks märkligt. Det 

kan mycket väl vara en slags källutgåva för att göra materialet lättare att läsa, genom att 

renskriva 1600-talets handstil vilket var mycket svårläst. Oavsett vad hans syfte var är tryckta 

versioner av original vanligt förekommande i forskning. Jens Chr. V. Johansson har i sin 

artikel i Da Østdanmark blev Sydsverige citerat ur en annan tryckt version av recessen, vars 

citat stämmer väl överens med Fougts avskrift.12 Dessutom är punkterna som tas upp 

identiska med versionen som står i den samling av material den skånska adelskommissionen 

är hämtad från.13 Att Malmö recess är en kopia i Äldre handlingar rörande Skåne, Halland, 

Blekinge och Bohuslän ger också belägg för att adelskommissionen ska vara en autentisk 

avskrift. Recessen är lik resolutionerna då den är uppdelad i punkter, där varje ny punkt riktar 

sig mot ett nytt problem. Svaren riktar sig främst till Skånelänen. Kommissionens resolutioner 

och recessen kompletterar varandra, eftersom den förra riktar sig mot adeln och den senare 

tilltalar resten av ständerna. Gustaf Bonde, Schering Rosenhane och Gustaf Otto Stenbock är 

statliga representanter även här, vilket ger belägg för att kommissionen är det som ger upphov 

                                                           
9 Ordagrant står det: ”Från riks-arkivet utlöste, och till trycket befordrade af riksdagsfullmäktiga för 
bondeståndet från samma provinser, 1840”. Äldre handlingar rörande Skåne, Halland, Blekinge och Bohuslän, 
omslaget. 
10 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 68–79 
11 Skrivs Henr. Fougt i källmaterialet, därav blir Henric Fougt är den troligaste kandidaten. Enligt svenskt 
biografiskt lexikon var han en boktryckare född i Lövånger 1720 och död 1782 i Stockholm. Efter att han ärvde 
sin svärfars boktryckeri 1772 drev han den intensivt och med viss lycka. Källa: Henric Fougt, 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14410 , Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand Hans 
Gillingstam), hämtad 2017-04-20.  
12 Johansson, Jens Chr. V., ”Skåne og retsvæsenet 1658–1684”: Karl-Erik Frandsen och Jens Chr. V. Johansen 
(red.), Da Østdanmark blev Sydsverige: Otte studier i danske-svenske relationer i 1600-tallet, Skippershoved, 
Ebeltoft, 2003, s. 65.  
13 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 68. 

https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14410
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till recessen. Tillsammans skapar de en idealisk utgångspunkt från att undersöka och jämföra 

med den bohuslänska kommissionens resolutioner.  

Handlingar till 1662 års Kungl. Kommission i Bohus Län är utgivet i sitt tryckta format av 

Carl Olof Arcadius. Arcadius gav ut kommissionens resolutioner år 1882 i samband med sin 

doktorsavhandling Om Bohusläns införlivfande med Sverige. Resolutionen är uppdelad i sex 

rubriker på sammanlagt 23 sidor i följande ordning:  

- En presentation av Arcadius, där han beskriver vad en kommission är, summerar kort 

handlingarna, hur den bohuslänska kommissionen gick till väga och beskriver var han 

funnit handlingarna.14  

- Relation om Commissionen till Bohus Län 1662, är en kopia på Bengt Skyttes brev till 

kungen som skrevs i samband med kommissionen.15 

- Resolution på presterskapets gravamina 1662.16 

- Resolution på allmogens besvär 1662.17 

- Generalresolution på fogdarnas frågopunkter 1662.18  

- Relation om orternas beskaffenhet uti Norrewijks siösidan af Hr Askenberk, är kopia 

på Rutger von Aschebergs brev till kungen skrivet den 14:e oktober 1662 och står på 

tyska.19 Ett översatt referat gjort av Thomas Grundberg.  

Carl Olof Arcadius, som gjort en seriös utgivning av det ursprungliga källmaterialet, skriver 

att breven är avskrivna direkt från originalen, medan resolutionerna riktade till de bohuslänska 

invånarna är avskrivna från Kammararkivets kopior.20 Ytterligare en anledning till att 

Arcadius källutgåva bör stämma överens med originalen är att texten liknar det upplägg 

adelskommissionen och Malmö recess har.21 Bengt Skytte och Harald Stake, även de 

friherrar, är i detta fall kommissarier och har samma roll som adelskommissionens. Likt sina 

kollegor i Skåne ska de meddela vad de bohuslänska ständerna tycker är viktigt och agera som 

statens representanter.  

                                                           
14 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 428f. 
15 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 429–440. 
16 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 440–442. 
17 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 443–446. 
18 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 447–449. 
19 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 449–451. 
20 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 429. 
21 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1772 & Resolution på 
ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871. 
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Bengt Skyttes och Rutger von Aschebergs brev till kungen är olikt resten av materialet. Skytte 

tar i sitt brev upp många större problem och önskemål hos de bohuslänska invånarna. Han 

skriver att om staten värnar och ser till länets konservering kommer de vara Sverige troget.22 

Skytte skriver alltså inte för något specifikt stånd, utan för länets invånare. Aschebergs brev 

handlar däremot inte alls om något stånd, han undersöker istället för möjligheterna att anlägga 

hamnar i Bohuslän. Brevet är skrivet den 14:e oktober 1662.23 Han skriver inte vem som gett 

honom uppdraget och det verkar osannolikt att han skulle gett sig ut för att undersöka på eget 

bevåg. Ett troligt svar är att han fått uppfölja länets påstådda handelsmöjligheter, vilket Skytte 

skriver om.24 Men vad hans undersökning säger är att Bohuslän har erkända möjligheter för 

fler hamnar, vilket kronan borde utnyttja.  

Samtliga delar i handlingarna berör den de bohuslänska ständernas möte med de statliga 

ämbetsmännen och fungerar väl i jämförelse med de skånska ständerna på samma tid. Det är 

alltså möjligt att jämföra inte bara två landskap utan också jämföra mellan de fyra ständerna. 

Likheten mellan materialen både i upplägg, syfte och tid är också en viktig anledning till att 

jämförelsen är möjlig. Eftersom det är statligt material har ämbetsmännen fått tydliga 

instruktioner om hur det ska se ut och hur de ska gå tillväga. Kommunikationen mellan staten 

och lokalsamhället och dess resultat är tydligt, det finns mycket att hämta från det. Även om 

alla ständer i båda landskapen kan nås, är den direkta närvaron av samtliga ständer i Bohuslän 

jämfört med bara adelsståndets närvaro i Skåne i sig en stor skillnad, vilken öppnar för analys. 

Förväntningar på staten och förhoppningar inför den nya överheten träder fram frekvent i hela 

materialet vilket passar in på de frågeställningar denna studie utgår från. Att länen gemensamt 

levt under Danmark-Norges flagga gör även att de anknyter till ett liknande förflutet.  

1.3.1 Val av material 

Eftersom Skånelänen och Bohuslän bara tillhört den svenska stormakten i fyra år efter 

Roskildefreden 1658, blir 1662 års kommissionernas resolutioner och Malmö recess mycket 

användbart material för att avläsa den inledande dialogen mellan regimen och lokalsamhället. 

Den korta tiden efter Roskildefreden 1658 gör att styret under Danmark-Norge är färskt i 

minne tillsammans med de lagar och skatter som gällde då. Ingen mer recess görs runt denna 

tid och nästa större kommission som kan relateras till perioden skickades till Blekinge 1669–

                                                           
22 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 429f.  
23 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 449–451. 
24 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 436, punkt 6. 
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1670.25 Året 1662 har en bra närhet i tid mellan de två kommissionerna och recessen. Den 

skånska adelskommissionens resolutioner och Malmö recess är till och med författade på 

samma dag, den 18:e september 1662 medan den bohuslänska kommissionens resolutioner 

författades den sjätte september. Slutsatsen blir att närheten i tid med övergången till Sverige, 

materialets kompakta och betydelsefulla innehåll, samt den korta tiden mellan då de skrevs 

gör texterna relevanta för denna undersökning.  

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Forskning om Bohusläns införlivning i Sverige 

Historiker Carl Olof Arcadius forskning om införlivningen av Bohuslän från 1884 är 

lämpligast att ta upp först. Arcadius gav ut kommissionens handlingar samt var först att 

använda materialet för forskningsändamål. Hans huvudsakliga syfte med avhandlingen är en 

kartläggning över det administrativa och kyrkliga väsendet i länet, där han ofta jämför med 

det danska rikets.26 Arcadius nämner tidigt i sin avhandling att det var knappt någon konflikt 

mellan den svenska administrationen och den bohuslänska befolkningen. Anledningen till 

detta var huvudsakligen att den bohuslänska befolkningen sedan äldre tid känt tillhörighet till 

Sverige, och att länet saknade både norsk och dansk nationalitet.27 Arcadius benämner då 

övergången och kommissionen som en nationalitetsfråga där hans slutsats blir att 

bohuslänningarnas svenska rötter är skälet till att de inte gör uppror. Viktigt att hålla i åtanke 

är att hans avhandling är skriven i en tid då Norge var underställt Sverige i en union, och att 

det kan ha motiverat hans slutsats om ”svenskheten”.   

Historikern Åke Holmberg undersöker år 1963 i ett avsnitt ur Bohusläns Historia samma 

handlingar som Arcadius. Holmberg börjar sitt kapitel med att framföra Karl X Gustafs 

aggressiva integreringspolitik från 1658, som skulle göra Bohuslän och Skånelänen 

”försvenskade”.28 Han fortsätter sedan med kommissionen från 1662 och dess resonemang att 

införliva Bohuslän i Sverige. Möjlighet till försvenskning, menar Holmberg, är syftet och 

                                                           
25 Karl Bergman, Makt, möten, gränser: Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70, Nordic Academic Press, 
Lund, 2002, s. 12. 
26 Se till exempel ”Förvaltning”: Carl Olof Arcadius ”Om Bohusläns införlifvande med Sverige”: Bidrag till 
kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia, nionde och tionde häftena, Stockholm 1884, 
s. 9–17. 
27 Arcadius, 1884, s. 1f. 
28 Åke Holmberg, ”Försvenskningstiden (1658–1718)”: Erik Lönnroth (red.), Bohusläns Historia, Almqvist & 
Wiksells boktryckeri, Uppsala 1963, s. 192f. 
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meningen med kommissionen, vilket har gjort att de har stött på oväntat stort motstånd från 

länet.29 Holmberg menar att införandet av svenska lagar och svensk misslyckades ur en statlig 

synvinkel. Därför måste staten kompromissa med länet i olika former för att göra Bohuslän 

till ett lydigt, i längden försvenskat län. Han talar även om bevarandet av de norska 

kyrkolagarna i länet var del av en ”infiltrationspolitik”. Staten skulle ge sken av att behålla 

norsk kultur och norskt språk men sakta införa svenska lagar och kyrkoseder.30 Holmbergs tes 

är att staten hade för avsikt att göra Bohuslän svenskt i både administration och kultur. 

Kompromisserna med befolkningen var alltså misslyckade försvenskningsförsök och länet 

behövde infiltreras av svenskar för att införlivas i riket.  

Historiker Gösta Framme har i sin bok Jordrannsakning och Skattläggning i Bohuslän 1662–

1666 från 1999 empiriskt kartlagt den bohuslänska hemmanen, gårdarna och skatterna. 

Framme har gjort detta genom en undersökning av jordrannsakningsprotokollet från 1665. 

Protokollet hade skapats från och med 1662.31 Efter sin primära undersökning poängterar 

Framme att ”1600-talet är de många förmedlingarnas och avskattningarnas århundrade i 

Bohuslän.”.32 Framme har i sitt material påvisat den ekonomiska konflikten mellan staten och 

adeln om beskattningen på adelshemman, som huvudsakligen utgörs av Margareta Huitfeldts 

och Knut Bildts ägor. Konflikten handlar om hur mycket skatt, vilken sorts skatt och vilka 

ägor som kronan får ta från frälsebönderna på deras mark. Framme påpekar att 

jordrannsakningsprotokollet behandlar krono- och skattehemman först, men att frälsegårdarna 

tas upp då rätten att för staten att ta ut skatt på dem ifrågasätts. Då ett skattehemman övergick 

till ett skattefrälse skulle de ordinarie utlagorna fortsättas att tas av kronan och extraordinarie 

tas utan adeln. Där uppstod oftast konflikter som behövdes medlas via 

jordrannsakningsprotokollet, vilket innebär att det är staten som medlar.33 Frammes analys är 

annorlunda jämfört med tidigare forskning om Bohuslän. Arcadius och Holmberg har 

undersökt utifrån tanken om att konflikter är nationalitetsbaserade. Framme har vinklat sin 

analys utifrån ekonomi och visar då att bohusläningarna vill tillhöra Sverige. Konflikterna 

handlar om att de vill förhandla om och förbättra sin relation till staten.  

                                                           
29 Holmberg, 1963, s. 217. 
30 Holmberg, 1963, s. 218f. 
31 Gösta Framme, Jordrannsakning och Skattläggning i Bohuslän 1662–1666, språk- och folkminnesinstitutet, 
Göteborg, 1999, s. 11. 
32 Framme, 1999, s. 329. 
33 Framme, 1999, s. 341f. 
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Ny forskning om Bohuslän har gjorts av Johannes Ljungberg, doktorand på Lunds universitet. 

Ljungberg utgår från Orusts och Tjörns domböcker från åren 1662–1666 och den bohuslänska 

adelns besvärsskrivelser till riksdagen 1664 och 1668.34 Han resonerar kring allmogens och 

adelns referenser till både det bra och dåliga i dansk respektive svensk lag utifrån deras egen 

vinning. Den bohuslänska befolkningen använder alltså tidigare danska domar, och även 

svenska domar, i tvister och vädjanden om skattesänkningar m.m.35 Även straffandet av en 

man från Orust som tidigare varit i norsk tjänst används för att djupare förklara den 

bohuslänska identiteten i förhållande till den svenska staten.36 Modellen Ljungberg skapar 

baseras på Peter Sahlins studie av den fransk-spanska gränsidentiteten efter 1659.37 Sahlins 

modell kan summeras med att befolkningen i ett rike identifierade sig i olika skikt, där gården 

var det grundläggande och riket var den mest avlägsna identifikationen.38 Ljungberg menar då 

att den identifikationen de flesta gjorde var i förhållande till var de bodde istället för vilken 

stat de tillhörde. Att identifiera sig som Orust-bo var vanligare än identifieringen som svensk. 

När nationella identifikationer användes var det i samband med anknytningar till ett juridiskt 

förflutet. Staten såg då inte detta som ett förräderi utan som ett legitimt argument i 

kompromisserna med lokalsamhället. Ljungberg menar alltså att det inte ska talas om en 

svensk, norsk eller dansk identitet i Bohuslän från 1658, utan en bohuslänsk. 

1.4.2 Integration och kommission i Skånelänen  

Angående Skånelänens integrering och dialogen mellan staten och länen ligger 

historieprofessorerna Harald Gustafssons och Hanne Sanders forskning närmast denna 

uppsats. Gustafsson lyfter fram i en artikel i Da Østdanmark blev Sydsverige att den 

”försvenskning” som i tidigare forskning fokuserat på är en problematisk syn, delvis för att de 

oftast inte går djupare in i vad som är danskt och vad som är svenskt. Men också för tidigare 

forskning inte studerat hur folket i länen påverkats av statsbytet.39 Han fortsätter med att 

argumentera för att det nationella som perspektiv är irrelevant fram till 1800-talet då 

                                                           
34Johannes Ljungberg, ”Bohuslänsk identitetsutveckling efter Roskildefreden”: Scandia 75:2, 2009, s. 39. 
35 Ljungberg, 2009, s. 43f. 
36 Ljungberg, 2009, s. 50–54. 
37 Ljungberg, 2009, s. 41f. 
38 Ljungberg, 2009, s. 54. 
39 Harald Gustafsson, ”Integration, interaktion och identiteter i den östdanska övergången till Sverige, en 
inledning”: Karl-Erik Frandsen och Jens Chr. V. Johansen (red.), Da Østdanmark blev Sydsverige: Otte studier i 
dansk-svenske relationer i 1600-tallet, Skippershoved, Ebeltoft, 2003, s. 8.  
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människor inte identifierade sig med sitt land förrän då.40 Det av Gustafsson myntade 

begreppet konglomeratstat beskriver relationen mellan den svenska staten och de nyerövrade 

länen. De svenska erövringarna i Tyskland och Baltikum hade lärt regeringen vilka problem 

som uppstod vid inkorporeringen av andra kulturer, etniciteter och tillhörande styrelsesätt. 

Sättet att lösa problemen på var, oftast, att hålla juridiska, politiska och administrativa 

strukturer knutna till den regerande eliten i den nya provinsen.41 Huvudpoängen är att 

människorna i de nyerövrade provinserna fick undantag och privilegier för att vara lydiga 

undersåtar, vilket vävde ihop den svenska konglomeratstaten.  

Hanne Sanders ligger i samma spår med sin undersökning av Skånelänen efter 

Roskildefreden. Hon delar upp sin studie i en krigs- respektive en fredsdel med syfte att visa 

på skillnaderna i hur man behandlade landskapet. Exemplet Helsingborg i krigstid visar på 

problemen invånarna upplevde i krig. Inkvartering av soldater och en konstant rivning av hus 

för att bygga befästningar ger en bild av svårigheter inte orsakade av nationaliteter, utan 

fältherrar med ”storslagna planer”.42 Sanders fortsätter med att påpeka att ”[D]en danska och 

svenska armén krävde inte bara mat och skatter, utan också trohet eller lojalitet.”43 Under 

krigen blir befolkningen ofta mest utsatt och misstänksamheten sitter djupt. Dock ligger 

lojaliteten i centrum för de krav staten ställer på befolkningen, inte svenskhet. I fredstid blir 

dessa hårda lojalitetskrav mer tillmötesgående. I boken syns detta genom beskrivningen av de 

skånska adelsmännens edsdilemma efter Roskildefreden. Eftersom de inte kunde svära trohet 

till två kungar samtidigt fick adelsmännen med gods i både Skåne och Danmark välja mellan 

kungarna. De var tvungna att de uppfylla de krav som den svenske kungen ställde på dem, 

samtidigt som de ville behålla sina danska gods. Därmed inleds en dialog mellan länets elit 

och den svenska staten, istället för att dessa adelsmän blir stämplade som landsförrädare och 

danskar.44 Återigen blir den lojale undersåten målet, inte den svenske undersåten.  

Historiker Karl Bergman har i sin doktorsavhandling Makt, möten, gränser behandlat den 

skånska kommissionen i Blekinge 1669–1670 där han utforskar integration och 

identitetsfrågor. Genom att studera hur mötet mellan staten och lokalbefolkningen såg ut samt 

                                                           
40 Harald Gustafsson, ”Att göra svenskar av danskar? Den svenska integrationspolitikens föreställningsvärld 
1658–1693”: Karl-Erik Frandsen och Jens Chr. V. Johansen (red.), Da Østdanmark blev Sydsverige: Otte studier i 
dansk-svenske relationer i 1600-tallet, Skippershoved, Ebeltoft 2003, s. 31f. 
41 Gustafsson, ”Att göra svenskar av danskar?”, 2003, s. 33–35. 
42 Sanders, Hanne, Efter Roskildefreden 1658: Skånelandskapen och Sverige i krig och fred, Makadam Förlag, 
Munkedal, 2008, s. 23–25. 
43 Sanders, 2008, s. 25. 
44 Sanders, 2008, s. 53–55.  



 

12 
 

vilka identiteter som kom fram i detta möte vill han kunna ge svar på hur anknytningen till 

Sverige gjordes på fredlig väg.45 Bergman beskriver kommissionen som ett värdefullt möte 

mellan undersåten och överheten där relationen mellan de båda kunde märkas av.46 Konflikten 

som skulle lösas i Blekinge, menar Bergman, var inte en försvenskning av befolkningen utan 

en integrering av de blekingska ständerna in i de svenska. Befolkning var inte ett ord man 

använde för att beskriva invånarna i länet, istället behandlade man varje stånd för sig. I 

kommissionen framkommer även att ständerna försökte förhandla fram de allra bästa 

villkoren de kunde med den nya överherren. Återigen inte för länet, utan för ståndet.47 I sin 

avhandling berör han även den skånska adelskommissionen och Malmö Recess. Bergman 

konstaterar att målgrupperna för dem var de tre högre ständerna, alltså prästerna, borgarna 

och, framförallt, adeln.48 Han nämner även frånvaron av bönderna och avsaknaden av deras 

närvaro i kommissionen och recessen som ett ”erkännande av adelns ställning och privilegier 

samt ett erkännande av att den danska ordningen ännu gällde”.49 

Bergman lyfter även fram de juridiska frågorna och kyrkofrågorna som de mest 

återkommande och debatterade. Detta för att ständerna kände sig hotade från överheten, 

mellan ständerna, samt inom ståndet och ville lösa dessa problem.50 Det ideologiska inslaget i 

kommissionen kom i frågan om vilken bild staten skulle måla upp av sig själv genom dess 

behandling av undersåtarna. Kristna föreställningar och mentala bilder spelade stor roll här 

när kronan behövde visa sig rättvis, legitim och omvårdande inför de nya provinserna. Studien 

visar även på att välviljan gentemot borgarna och prästerskapet var större än mot bönderna, 

men det behövde inte betyda att kronan avvisade dem helt. Relationsbyggandet var i centrum 

och kommissionen hade flera samtal med de självägande bönderna för att visa att de var ett 

självständigt politiskt skikt, men underställt kronan.51  

Angående den så kallade ”försvenskningen” av Blekinge ställer sig Bergman kritiskt mot den 

påstådda processen. Han menar istället att staten hade centralisering som mål med enhetlig 

lagstiftning, gemensam kyrkoordning, enhetliga förvaltningslinjer och ett gemensamt 

                                                           
45 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 12. 
46 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 354. 
47 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 355f. 
48 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 149. 
49 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 153. 
50 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 356–358. 
51 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 359. 
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förvaltningsspråk. Baserat på Michael Manns modell om de tidigmoderna staterna hade 

inkorporeringen av Blekinge följande effekter:  

 Ekonomiskt: Handeln inriktade sig mot Stockholm istället för Köpenhamn och 

tullgränsernas flytt skapade problem för vissa köpmän men gynnade andra.  

 Politiskt: Den svenska riksdagen och införandet av generalguvernementet var en 

förändring för den politiska kulturen i länet.  

 Militärt: Inkvarteringssystemet, beslagtagandet av gårdar å militärens vägnar och våld 

mellan soldater och bönder ledde till protester från bondeståndet då de fann det nya 

systemet problematiskt.  

 Ideologiskt: Den kristna normen om hur överheten skulle behandla undersåten var 

viktigast för länets invånare, dansk eller svensk överhet spelade igen roll.52  

Om den blekingska identiteten konstaterar Bergman att den uppehölls främst av bönderna. 

Han nämner deras identitet som gränslandsidentitet då länet hade konstant kontakt med 

omliggande län och andra kulturer och språk runt Östersjön.53 Dock hade denna identitet varit 

svår att behålla i övergången till Sverige, men genom att bygga en relation med staten via 

kommissionen började den komma tillbaka.54 

Bergman utvecklar sitt resonemang om ståndsgemenskap med en rumslig gemenskap där det 

fanns olika mål inom de skånska ständerna. Borgarna uppträdde som en enhet med 

gemensamma intressen, men eftersom de kom från olika städer konkurrerade de även med 

varandra.55 Bergman menar då att generaliseringen av Skåne som en rumslig, gemensam 

befolkning blir svår då var stånd och var ort förhandlade med staten för att gynna både sitt 

stånds privilegier samt den egna orten. Därmed kunde statsmakten skapa utbytesrelationer 

med stånd och sakta utöka sin makt. I utbyte mot konserverandet av gruppers och 

ståndsprivilegier, eller gynnandet av en socken eller stad istället för en annan.56 Bergman 

lyfter i bägge sina verk fram den identitet Blekinges invånarna iklätt sig inför staten. Staten 

har i sin tur behandlat de som ständer istället för gemensam befolkning, samt som den gode, 

                                                           
52 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 364–366. 
53 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 367f. 
54 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 370. 
55 Karl Bergman, ”Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne”: Fredrik Nilsson, Hanne 
Sanders och Ylva Stubbergaard (red.), Öresundsgränser: rörelser, möten och visioner i tid och rum, Makadam i 
samarbete med Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet, Göteborg 2007, s. 47. 
56 Bergman, ”Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne”, 2007, s. 48. 
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kristne fadern vars mål är att värna om sina barn. Försvenskning är Bergman alltså kritisk 

mot, han sätter istället centralisering och enighet som mål för den svenska staten. 

1.4.3 Språkliga kompromisser och identiteter i Jämtland 

Jämtland blev svenskt 1645 och fick inte samma självständiga positionen som Skånelänen. 

Men länets införlivning i Sverige ligger nära i tid med Skånelänens och Bohusläns integrering 

och gör forskningsläget intressant för denna studie. Anna Hansen, doktor i historia vid 

Uppsala universitet, har bidragit med ett kapitel, Egendom och Maktstrukturer i Jämtland 

under 1600-talet, i antologin Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645. Hon 

undersöker maktordningar baserade på egendomsinnehav och hur dessa förhöll sig till andra 

maktordningar i samhället. Länet har precis blivit del av svenska riket och hennes 

undersökning ger en inblick i de sociala strukturerna som fanns i 1600-talets Jämtland.57 

Undersökningen av sociala maktstrukturer må inte vara en av denna uppsats huvudaspekter, 

men hennes beskrivning av den språkliga krocken när en av de dansktalande prästerna från 

Jämtland flyttas till Ångermanland är relevant. Vid prästens ankomst klagar den 

ångermanländska församlingen på att de inte förstår vad prästen predikar, vilket leder till att 

prästen vill byta till det jämtländska pastoratet Rödön. Det svenska stiftet i Uppsala anser att 

det är en givande lösning men får motstånd av den sittande prästen i Rödön, han vill nämligen 

inte flytta. Det kommer ett kungligt beslut om att den danske prästen ska byta med den 

sittande prästen, och flertalet parter blir därmed nöjda. Hansen menar på att detta visar 

prästernas rörlighet.58 Vad Hansen inte tar upp är att det också ger en vy av den svenska 

statens vilja och/eller skyldighet att bemöta språkliga krockar på ett tillmötesgående sätt, 

vilket kommer framträda senare i studien.  

Erik Opsahl, historieprofessor vid Norges Tekniska och- Naturvetenskapliga Universitet 

(NTNU), har också ett kapitel i Jämtland och den jämtländska världen där han 

problematiserar begreppet konglomeratstaten med Jämtland som exempel. Opsahl menar att 

medan Harald Gustafsson främst fokuserat på den administrativa och politiska delen av staten, 

finns även en språklig och kulturell part i de tidigmoderna furstendömena. Konglomeratstaten 

hämtades ursprungligen från den norska historiken Knut Mykland. Han definierade 

                                                           
57 Anna Hansen, ”Egendom och Maktstrukturer i Jämtland under 1600-talet”: Olof Holm (red.), Jämtland och 
den jämtländska världen 1000–1645, Kungl. Vitterhets historie- och antikvitetsakademin, Stockholm 2011, s. 
97. 
58 Hansen, 2011, s. 103f. 
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konglomeratstaten som en sammansättning av kultur, språk, administrering och politik.59 

Opsahls slutsats blir lik Gustafssons med sitt fokus på en icke-försvenskning, men skillnaden 

ligger i kultur- och språkaspekten. Jämtlands befolkning betecknas både som dansk, svensk, 

norsk och jämtländsk beroende på det politiska sammanhanget.60 Konglomeratstaten 

innefattar inte bara en mångfald i administration och politiska förhållanden, utan även i kultur 

och språk. 

Som nämnt ovan har denna studie tänkt se på tidigare använt material med ”nya ögon”. Vad 

som menas med det är att skiljas från tidigare forsknings nationalitetsblick och istället luta sig 

mot det Sanders och Gustafsson lägger vikt vid, konglomeratstatens flexibilitet. Den svenska 

staten blir med detta perspektiv mer förstående för det olikhetssamhälle som den 

tidigmoderna världen består av. Trots att staten kräver lojalitet och skatter varierar det hur 

dessa krav ser ut, eftersom olika län har olika ekonomiska och juridiska möjligheter. 

Ljungbergs bohuslänska identitet ihop med Erik Opsahls gynnar även granskningen av såväl 

kommissionerna och recessen då det visas hur referat till den danska tiden är ett legitimt 

argument. Referaten görs inte genom en avsaknad av dansk-norsk nationalitet, utan för att 

förhållanden som fanns då fortfarande var viktiga för bohusläningarna såväl som skåningarna. 

Genom att se integreringen av Bohuslän som en juridisk-ekonomisk process istället för en 

försvenskning av såväl administration som kultur och språk blir analysen av materialet 

intressant. Värderingar och intentioner blir annorlunda då staten har som mål att gynna riket 

genom att gynna ständerna, oavsett deras bakgrund. Michael Manns modell från vilken 

Bergman baserat sin studie på ska även tas med för att se hur integrationen påverkade länens 

ekonomi, politik, militär och ideologi.  

 

1.5 Analytiskt ramverk  

I denna studie ska den bohuslänska kommissionen 1662 jämföras med besluten i den skånska 

adelskommissionen och Malmö recess. Som frågeställningarna säger ska problemen som 

resolutionerna behandlar analyseras och vad för roll staten har i lösningarna. Kommissionerna 

är som sagt till för att meddela om läget i lokalsamhället samt sprida statens ideologi. Därmed 

                                                           
59 Erik Opsahl, ”Jemtland fra dansk til svensk i 1645? Staten, riket og nasjonen som identitets- og 
lojalitetsgrunnlag i Norden i tidlig nytid”: Olof Holm (red.) Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645, 
Kungl. Vitterhets historie- och antikvitetsakademin, Stockholm, 2011, s. 190f. 
60 Opsahl, 2011, s. 197f. 
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ska tendenser och resonemang angående problem och deras lösningar tolkas i studien som 

förväntningar från invånarna eller som kompromisser mellan staten och undersåtarna. Den 

teori som studien främst ska förhålla sig till är Lennersands teori om statens roll. Teorin utgår 

från att kommissionerna skulle vara språkrör åt kungen och upprätthålla hans roll som ”Guds 

ställföreträdare”.61 Den innefattar även att undersåtarna ser på kungen som rikets far. Han 

skulle visa omsorg och ömhet samtidigt som han krävde lojalitet från sina undersåtar. 

Lennersand anser även att kommissionerna speglar det dubbla majestätet, vilket betydde att 

kungens makt var tvungen att balanseras med ständernas och rådets makt. Detta är ett slags 

tankesätt liknande ett kontrakt, där skyldigheter ligger åt båda håll.62 Att uppehålla kontraktet 

där skyldigheter fanns på såväl överhet som undersåte är nyckel till att förstå de krav som 

ställs på vardera part.  

Staten börjar även under den tidigmoderna tiden lägga sig i den allmänna kontrollen, främst 

genom större övervakning av skattehämtning och tull. Vad som också ska hållas i åtanke är 

kameralismens introduktion till det sena 1600-talets Sverige. Detta tankesätt förespråkade 

välstånd för folket, inte utsugning och exploatering av undersåtarna. God ekonomi gynnade 

såväl bonden som staten och gav den tidigmoderna staten högre inkomst samtidigt som 

kontrollen över privatpersonerna växte.63 Dessutom är Sanders, Opsahls, Gustafssons och 

Ljungbergs utgångspunkter inspirationer till denna studie. Staten hade inte ”försvenskning” av 

sina undersåtar som agenda. Nationalitet var inte del av det tidigmoderna samhället. Teorin 

utgår alltså från att staten ska hålla sina undersåtar lojala genom att kompromissa om deras 

ekonomi och kultur. I sin tur gynnade detta statens ekonomi och sammanhållning.    

1.5.1 Metod 

En komparativ metod ska användas i denna studie, vilken utgår från de ovanstående 

forskarnas teoretiska utgångspunkter. Källmaterialets olika resolutioner och deras betydelse 

ska analyseras. Liknande resolutioner och lösningar recessen tar upp ska ställas jämte 

varandra för att undersöka både likheter och skillnader mellan länen, samt varför dessa finns. 

En relativt klassisk och enkel metod. Dock har inte detta gjorts tidigare på detta källmaterial 

eller mellan Bohuslän och Skåne. Dispositionen i analysen ska delas upp i två beskrivande 

delar där även ständerna jämförs, och sedan en del där Skånelänen jämförs med Bohuslän. 

Skånelänens adelskommission och Malmö recess resolutioner ska beskrivas och förklaras i 

                                                           
61 Lennersand, 1999, s. 23. 
62 Lennersand, 1999, s. 23. 
63 Lennersand, 1999, s. 28f. 
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den första delen. Ständerna tas upp var för sig och jämförs med varandra. Den bohuslänska 

kommissionen tas upp i den andra delen och följer samma uppdelning. I den sista delen ska 

jämförelsen ske där Skånelänens behandling är utgångspunkten. Vad för skillnader och 

likheter Bohuslän har med de skånska länen kommer då bli tydliga. På detta sätt kan då 

införlivningen av Bohuslän i Sverige få större djup än om det analyserats enskilt.  

 

1.6 Historisk Bakgrund 

Det tidigmoderna svenska samhället var indelat i fyra olika ständer: adeln, prästerna, borgarna 

i städerna och bönderna.64 Bönderna var uppdelade i självägandebönder, kronobönder och 

frälsebönder. De självägande- och kronobönderna hade politiska rättigheter då de ägde egen 

mark eller brukade kronans. Frälsebönderna hyrde mark av adeln och var befriade från 

grundskatten, men hade inte politiska rättigheter.65 Kristenhetens uppdelning av ständerna i 

den, så kallade, ”Hustavlans värld” var viktig för att legitimera den hierarki samhället bestod 

av.66 Dock skulle kungen och kronan hjälpa och lyssna på sina undersåtar likt en far och rikets 

styre byggde på en maktbalans mellan staten och ständerna. Ständerna hade politiska och 

juridiska rättigheter och kungen hade en skyldighet att tillgodose dessa. Regenten kunde inte 

regera utan ständerna.67  

Sedan 1600-talets början hade ämbetsmännens uppgifter blivit mer utvidgade och ordnade då 

institutioner och myndigheter undergick reformationer och förändringar. Dessutom blev de 

fler och professionaliserades för att kunna arbeta var helst i riket, istället för i det 

lokalsamhälle de växt upp i.68 De svenska ämbetsmännen förhandlade fram det som kom att 

bli Malmö recess och knöt in Skånelänen i den svenska konglomeratstaten.69 Jämtland, 

Härjedalen och Gotland integrerades i Sverige 1645.70 Roskildefreden den 26:e februari 1658 

gjorde även Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän till svenska län. Även Trondheim och 

Bornholm blev del av det svenska riket vid freden, men lämnades tillbaka till Danmark 

                                                           
64 Se t.ex.: Sanders, 2008, s. 8 eller Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 40f. 
65 Sanders, 2008, s. 21 och s. 66. 
66 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 40f. 
67 Lennersand, 1999, s. 23. 
68 Lennersand, 1999, s. 38. 
69 Gustafsson, ”Integration, interaktion och identiteter i den östdanska övergången till Sverige, en inledning”, 
2003, s. 7. 
70 Gustafsson, ”När Östdanmark blev Sydsverige: Integration, interaktion och identiteter”, 2006, s. 132. 
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1660.71 När kommissionerna och Malmö recess ägde rum hade då länen varit svenska i fyra 

år. Den speciella position Bohuslän och Skånelänen förvärvat sig genom dessa händelser 

avskaffades genom Karl XI:s gradvisa införande av enväldet under 1680-talet. Som resultat av 

detta infördes svenska lagar i hela riket, vilka effektivt avskaffade provinsernas danska och 

norska privilegier och rättigheter till förmån för svenska.72 Resultaten av kommissionerna och 

recessen försvann då centraliseringen enade riket juridiskt, kyrkligt och ekonomiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Gustafsson, ”Integration, interaktion och identiteter i den östdanska övergången till Sverige, en inledning”, 
2003, s. 7. 
72 Sanders, 2008, s. 71. 
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2. Analys av Skånelänens och Bohusläns införlivande 

2.1 Kommission i Skåne: Konservering av rättigheter 

2.1.1 Adelsståndet  

Hafvandes Kongl. Commissarierne detta til vanlig och välment Resolution under deras händer 

näst offerande af sin stadige affection och Vänskap Ridderskapet och Adeln velat gifva och 

meddela.73 

Med dessa ord avslutas adelskommissionens resolution, artigt och respektfullt. Statens 

intention att knyta vänskapens band blir tydligt genom detta citat. Anspelandet på vänskap 

pekar mot att deras relation är en samexistens där adeln och staten rör sig i olika 

intressesfärer. Speciellt kronan har en skyldighet att hålla sig ifrån adelns intressen och inte 

bortse från deras besvär där deras sfärer krockar. I resolutionen har vi två punkter där 

militären och fogdarna, statliga representanter, skapar problem som adeln förväntar sig att 

kronan ska lösa. Militären har inkräktat på adelns rättigheter genom att jaga och fälla träd i 

adelsägda skogar. Kommissionen anser också att soldaters och officerares utnyttjande av adlig 

mark är att inkräkta, och därmed ska det förbjudas.74  

Fogdarna har i sin tur förbrukat sin rätt att kräva skjutsskatt av frälsebönder genom att 

använda den till civila ärenden. De har nämligen åkt till krogen för att festa alldeles för ofta, 

på böndernas bekostnad. Prästerna och kronobönderna har också blivit utsatta för detta, vilket 

gör att även de vill bli fria från skjutsskatten. Eftersom detta besvär bör vara mycket pinsamt 

från statens håll, kommer även här en restriktion på de statliga ämbetsmännen. Resolutionen 

blir att bara kungen, riksdagsmän eller skånska general-guvernören kan kräva skjutsskatt.75 

Dessutom ska inte staten ta för mycket i skatt av de frälsebönder som bor utanför husbondens, 

alltså adelsmannens, sätessocken.76 Frälseböndernas utsatthet i kriget har utarmat dem och de 

kan inte ens betala sina husbönder. Därför ska staten gå via adelsmännen om fler skatter ska 

sättas på dem.77  

                                                           
73 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 68. 
74 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 66, punkt 9. 
75 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 62f, punkt 3. 
76 Sätessocken anspelar på den socken där adelsfamiljen bor. Marken de äger där verkar skilja sig åt från den de 
äger utanför socken. Frälsebönderna utanför sätessocknen behövde till exempel betala skatt till kronan, vilket 
de i sätessocknen inte behövde det. Troligt är att bönder som hyrde adelsägd mark i adelsmannens 
sätessocken var mer knutna mer till husbonden än de som hyrde mark utanför socknen.  
77 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 61f, punkt 2. 
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Besluten visar på hur den statliga sfären inkräktar på adelns. Marken frälsebönder brukar är 

ägda av detta högre stånd och de ska betala arrende till adeln för den. Detta gör att 

frälseböndernas välfärd är i adelns intresse. De skall inte behandlas hur som helst av statliga 

representanter. En hierarkisk relation finns inte mellan adeln och kronan enligt resolutionen. 

Kommissarierna är mycket tillmötesgående med adeln, även när det gäller soldaterna. Detta 

eftersom de som kronans representanter ska se efter adelns intressen, värna om relationen och 

behandla adeln med respekt. Restriktionerna på militären och ämbetsmännen blir en gest där 

staten kan visa dess goda vilja. I detta fall sker det genom konserveringen av den skånska 

adelns rättigheter och den tillmötesgående attityden till deras klagomål.  

Resolutionen bemöter också bibehållandet av adelsrättigheterna på flera andra punkter. Adeln 

vill bland annat bli kvitt tullvisitering av sina varor, då de anser att de står ovanför 

rannsakning av tullpersonalen. Här kompromissar kommissionen med att de bara behöver gå 

igenom visitering en gång per resa istället för vid varje tullstation. Adeln och ridderskapets 

ska vid visitationer bemötas med hövlighet och civiliserat sätt.78 Fler tidigare rättigheter de 

vill behålla är tiondet de får från frälsebönderna och rättigheten att kalla de till att arbeta på 

deras gård, eller hjälpa till vid konstruktionen av en ny gård. Kravet kronan har är ett skriftligt 

bevis på att de haft dessa privilegier tidigare.79 Kravet stärker Ljungbergs teori om att 

anknytandet till tidigare lag, alltså dansk i detta fall, är ett legitimt argument.80 

Kommissionens krav på att få se de dokument som skrevs under den danska tiden för att 

intyga rättigheterna visar även en avsaknad av nationell identitet. Auktoritetens nationalitet 

spelar ingen roll för varken kommission eller adel då inte rikets invånare identifierar sig med 

statens nationalitet i första hand. De beslut som tagits av den danska kronan är fortfarande 

legitima. Resolutionerna är i nästan alla punkter gällande adeln tillmötesgående, vilket inte 

behöver vara tecken på misslyckande från statens sida. Med kameralismen i åtanke är 

behållandet av handel, gods och skatter en självklarhet för adeln, då de håller sig rika. Det 

ligger i den svenska statens intresse att konservera privilegierna, eftersom rikets välstånd 

hängde på ständernas välstånd.  

Genom kommissionens resolutioner ges intryck av att den skånska adelns huvudagenda är att 

bli lämnade ifred så gott de kan. De vill bibehålla deras gamla, fungerande levnadssätt och att 

övergången från Köpenhamn till Stockholm som huvudstad ska flyta på utan större besvär. 

                                                           
78 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 60f. 
79 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 63f, punkt 4 och 5. 
80 Ljungberg, 2009, s. 43f. 
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Även oxhandeln som den skånska adeln livnär sig på vill de att staten helt och hållet ska hålla 

sig utanför.81 När det gäller förbud eller tillåtelse på att handla med spannmål, oxar eller andra 

varor vilka Skåne huvudsakligen säljer ska inget behandlas ojämlikt.82 Dessa punkter och 

anledningen till varför de är intressanta ska senare återkopplas till, men viljan att såväl 

ekonomiska som juridiska förhållanden ska konserveras kan inte framstå som tydligare. 

Kommissionens vilja att bibehålla adelsståndets privilegier framgår även i en av deras 

avslutande punkter. Den säger att de inte behöver svara på riksdagens eller 

generalguvernörens kallelse.83 Förhållandet adeln och staten har ligger enligt resolutionen på 

en så jämn nivå att adeln inte behöver delta i styrandet av riket Sverige. Skånes adelsstånd 

styr sin relation till staten och lämnar väldigt lite utrymme för kronans inflytande. De vill bli 

lämnade ifred till en sån grad att deltagandet i svensk politik inte alls står på deras agenda.  

Malmö recess refererar specifikt bara till adeln på punkten angående konserveringen av deras 

danska rättigheter. En antydan av osäkerhet framträder dock, då det inte är tydligt hur skånska 

adelsprivilegier och svenska adelsprivilegier ska blandas. I framtiden ska en bestämmelse 

komma som löser detta, men den skånska adelns rättigheter ska lämnas ifred.84 Trots att staten 

inte vet hur de ska behandla möjliga konflikter som kan uppstå på grund av skillnaden mellan 

privilegier, är deras lösning inte att ersätta de med svenska adelsrättigheter. Kompromissen 

som resolutionen strävat efter följer även recessen, och konservering blir det lättaste sättet att 

införliva Skånes adel med Sverige. När det gäller lagar ska de danska lagarna hållas kvar, men 

svenska ska emellertid få gälla bredvid dessa. Invånarna får välja utifrån vilka lagar som 

passar situationen bäst, eller utifrån vilka lagar de förstår.85  

Denna generella punkt kan appliceras på samtliga skånska stånd och påvisar en statlig vilja att 

införa svenska lagar. Det står till och med i texten att ett enat juridiskt system och 

administration av detta är ett kraftigt medel för att unifiera ständer och stat.86 Staten är inte 

omedveten om uppoffringen, men gör det ändå. Värdet i att hålla de skånska ständerna nöjda 

och belåtna prioriteras över det enkla ett enhälligt domstolsväsende innebär. Gustafssons 

resultat om konglomeratstatens tillvägagångssätt syns tydligt i kommissionen och recessen. 

Skånes adel behåller större delen av sin makt över länet och skapar på så sätt inte konflikter 

                                                           
81 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 65f, punkt 8. 
82 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 67, punkt 13. 
83 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, 1871, s. 67 punkt 12. 
84 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 6, punkt 8. 
85 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 5f, punkt 6. 
86 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 5f, punkt 6. 
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mellan dem och staten.87 Flera av de generella punkterna kan i vissa fall appliceras på 

Bohuslän, men det återkommer senare.  

 

2.1.2 Prästerskapet 

Prästerskapet verkar hamna i en gråzon efter Malmö recess 1662. En av de punkter som 

hanterar detta säger att samma religion och gudstjänst ska gälla i Skåne, för att undvika 

religiösa missförstånd.88 Ordagrant står det: 

” att lefwa uti samma Religion och Gudstjenst; Så gratulera sig Ständerna på denna sidan, at 

samma lycfsalighet (!) är dem mederfaren, och at Kungl. Majts drager den nijt och omvårdnad 

däröfver (…) at en pur och ren Gudstjenst i alla Kongl. Maj:ts Länder och Provincier blifmer 

observerad och hållen, (…) at icke det ringaste tillfälle till någon irring, split och missförstånd i 

Religionen yppas måtte”89 

Samtidigt kommer en senare punkt att tillåta att gamla seder och bruk är tillåtna, men att 

svenska sådana ska föras in där det går.90 Punkten i recessen verkar antyda att även om det 

den danska och svenska kyrkan inte är så olika, finns det olikheter som helst ska rättas till. 

Vad som skulle kunna kallas ett religiöst enande ligger alltså i recessens agenda angående 

prästerskapet. Viljan att anknyta det skånska prästerskapet till det svenska hade för 

enkelhetens skull söndrat bort de skillnader som fanns mellan danska och svenska kyrkoseder. 

Det hade även öppnat upp det dansktalande folket för svensk kultur och språk, en 

”försvenskning” som Arcadius och Holmberg hade kallat det. Sanders har motsatt sig detta. 

Istället har hon visat på att prästerskapet i praktiken har fått behålla flera av sina seder, utan 

att kronan rättat dem när de haft kännedom om förbrytningarna.91  

Varför hamnar då prästerskapet i denna gråzon där staten inte verkar veta vad som ska göras? 

Då denna studie inte primärt är en undersökning om den skånska kyrkans försvenskning ska 

inte här en djupgående diskussion göras. Med det sagt, är ändå ett försök till svar gynnande 

för att inte låta denna lösa tråd hänga. Recessen kan inte låta en samhällspelare som religionen 

vara delad. Om staten inte föreslagit att den nya provinsen antagit vissa svenska ceremonier 

                                                           
87 Gustafsson, ”Att göra svenskar av danskar?”, 2003, s. 33–35. 
88 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 5, punkt 5. 
89 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 5 punkt 5. 
90 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 7, punkt 9. 
91 Sanders, 2008, s. 98–100. 
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hade det varit som att misskreditera den svenska läran. Därför måste staten officiellt tala för 

att ha samma religion och gudstjänst, medan praktiken varit mer accepterande.  

Recessen har också en punkt som direkt talar för att kultur ska bibehållas i Skånelänen. 

Punkten uppger att staten ska se till att kultur och välstånd uppehålls för att se till 

undersåtarnas lever i god ordning.92 Svenska konglomeratstaten är, som Opsahl skriver, en 

samling av kultur och språk.93 Staten visar genom denna punkt sin medvetenhet om värdet i 

att bibehålla sina undersåtars kultur. Vid en jämförelse med införandet av svenska kyrkoseder 

syns det inkonsekventa resonemanget tydligt. I valet mellan att helt anknyta till det svenska 

prästerskapet, eller konservera skånsk kultur verkar kronan i praktiken ha lutat mot 

konservering. Ett djupare svar på frågan får vidare forskning sköta, eftersom det inte är denna 

studies syfte att undersöka försvenskningen av den skånska kyrkan. 

Det andliga ståndet ska få behålla sina ägor och rätt att ta tionden, men ska samtidigt förenas 

med svenska prästerskapets seder, privilegier och författningar. Generalguvernören ska 

utvärdera prästerskapets duglighet en gång om året och de kyrkliga räkenskaperna ska 

inspekteras av en statlig tjänsteman. Präster ska också uppmuntra studenter att söka sig mot 

svenska gymnasier och akademier för att umgås med svenskfödda och få svenska stipendier, 

tills kapitalet för att anlägga en akademi i Skåne finns.94 Utöver anknytandet till den svenska 

kyrkan ligger förespråkandet för studier vid svenska akademier i statligt intresse. Möte mellan 

skånskfödda studenter och svenskfödda kan tolkas som en ”försvenskning”, om inte det 

praktiska i det observeras. Genom att studera vid en svensk akademi får de dansktalande 

skåningarna de språkkunskaper som krävs för att praktisera runt i det svenska riket. Hansens 

forskning om prästerskapets mobilitet förklarar väl varför staten i detta fall vill att 

prästerskapet ska kunna tala eller förstå svenska. Genom att möta svenskfödda studenter kan 

episoder som den Hansen beskriver i Ångermanland undvikas.95 Det som tidigare forskare 

kallat en tidig nationalisering av folket blir istället ett utbildade av kvalificerade ämbetsmän 

som kan arbeta runt om i riket.  

 

 

                                                           
92 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 6, punkt 7. 
93 Opsahl, 2011, s. 190f. 
94 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 7f, punkt 9. 
95 Hansen, 2011, s. 97f. 
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2.1.3 Borgarståndet 

Borgarståndet, hantverkarna och handelsmännen i städerna får i recessen ett rejält stöd från 

staten. Deras privilegier och stadsrättigheter ska uppehållas. Dessutom ska staten ”beneficera 

dem med sådane medel och vilkor hwarigenom Commercierna måge ercoleras och tilltaga”.96 

Dessutom ska handelsmännen behålla de monopol och gods eller handelskompanier de äger. 

Förutsatt att de betalar tull till stadsmagistraterna och låter dem administrera städerna enligt 

statliga instruktioner.97 Det borgerliga välståndet har möjlighet att bidra rejält med 

tullinkomster och återigen syns kameralismens tankesätt. Den skånska handelsregionen, med 

sin närhet till det europeiska fastlandet, visar sin betydelse i och med statens intresse för det. 

Att staten ska ge dem medel för att förstärka deras handel kan antyda både ekonomisk 

backning eller upprätthållandet av deras privilegier. I vilket fall ser staten en revolutionerande 

möjlighet hos den skånska handeln som inte ska försummas. Förutom statens fördelaktiga 

villkor ska svenska tullagar, framförallt sjötullen, inrättas. Svenska mått, mynt och 

anläggandet av ett svenskt bankkontor i Skåne ska även föra in de nya länen i det svenska 

rikets ekonomi.98 Investeringen i handeln är inte en altruistisk handling, staten ska vara med 

att kontrollera den och tjäna på den. 

 

2.1.4 Bondeståndet 

Bondeståndet lyser med sin frånvaro i adelskommissionens resolution. Ett av de mer ingående 

besvären bönderna har, vilket togs upp tidigare, är deras skattebesvär och problem med 

fogdarna. Besväret leder till att bara den årliga skatten ska tas ut från bönderna tills vidare. I 

denna punkt talar adelsmännen för dem, eftersom adeln äger deras mark.99 Bergman har 

konstaterat att adeln var målgruppen för den skånska kommissionen 1662 och att deras 

konservering av privilegier låg i centrum.100 Bönderna faller istället in i recessens mer 

allmänna resolutioner, där lagarna och kulturen är de punkter som berör dem. Uppehållet av 

deras ståndsprivilegier, tillåtelsen att närvara vid riksdag, samt inkorporeringen av de skånska 

ständerna in i de svenska är även de generella resolutioner som påverkar bönderna.101 

Böndernas avsaknad är intressant jämfört med den blekingska kommissionen. Det tydliga 

                                                           
96 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 8, punkt 10. 
97 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 8f, punkt 10. 
98 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 9f, punkt 11–13. 
99 Resolution på ridderskapets och Adelns gravaminer, utg. av riksdagen, s. 61–63, punkt 2–3. 
100 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 149f. 
101 Malmö recess, utg. av Fougt, 1772, s. 4f, punkt 2, 3 och 4. 
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politiska utrymmet Bergman fann för det blekingska bondeståndet finns inte alls för deras 

skånska motsvarighet.102 Fokuset har trots allt legat på det stora adelsståndet, vilka 

majoriteten av de skånska bönderna hyr mark av. Bondeståndet består på så vis mestadels av 

frälsebönderna som saknar politiska rättigheter. Det fåtal självägande som finns är inte 

tillräckligt många för att få gehör.  

 

2.1.5 Sammanfattning av Skåne 

Konservering av rättigheter och handel, en motsägande kyrkoagenda blandat med en 

avsaknad av bondeståndets närvaro, kännetecknar Skånelänen. Adeln kräver och får igenom 

sin vilja av att få ha en samexistens med kronan och inte vara dess undersåte. De vill, så gott 

det går, bli lämnade ifred av staten. Klagomålen på militären och fogdarna speglar väl deras 

självständiga attityd. Förhållandet mellan skånska adeln och kronan kännetecknar att kronan 

ger stor autonomi till adeln, där deras rikedomar, ägor och rättigheter värnas om. 

Prästerskapets relation är den mer luddiga av ständerna i och med det inkonsekventa i statens 

agenda. Förutom bevarandet av deras ägor och rättigheter, ska svenska, seder och skolning 

gälla. Trots att sederna inte följs märks en vilja att integrera det andliga ståndet in i det 

svenska. Inte för att radera kultur, utan bilda prästerna för att kunna arbeta runt om i det 

svensktalande riket. Det välfungerande handelssystemet värnas om av staten för att själv 

kunna få ut en större inkomst. Ekonomin i länet riktas mot Stockholm, eftersom svenska 

mynt, banker och framförallt tullar införs i de skånska städerna. Bönderna ges inte alls mycket 

utrymme för i varken resolutionerna eller recessen. Det troliga här är att kommissionen riktat 

in sig på adelsmännen och borgarna, för att de står för större delen av länets ekonomi och det 

finns mycket få självägande bönder i Skåne.   

För att följa Manns modell kom alltså det styrande politiska skiktet, i Skåne överrepresenterat 

av adeln, att rikta sina besvär mot Stockholm. Ekonomin håller sig i stora delar intakt, 

påverkas i vissa delar av svenska tullagar men uppvägs av statliga bidrag. Militärt kom 

inkvarteringssystemet att behöva regleras då soldater skulle fördelas jämnt bland bönderna. 

Ideologiskt fanns ingen större konflikt, förutom att staten inte skulle lägga sig i alltför mycket 

i Skånes affärer. Särställningen det adelsstarka länet förhandlat fram är intressant, då adeln 

unifierat sig för att bevara sina ekonomiska och juridiska intressen. Attityden ständerna hade 

mot inkorporeringen i Sverige var att de skulle få vara en autonom provins i riket. 

                                                           
102 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 359f. 
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Adelsståndets intressen formade Skånes ställning i det svenska riket. Resten av ständerna fick 

rätta sig därefter. 

 

2.2 Kommission i Bohuslän: De stora möjligheterna  

2.2.1 Bondeståndet  

Istället för att börja med adeln ska istället allmogen inleda beskrivningen av Bohuslän. Det 

faktum att bönderna får komma till tals ger en bild av att det finns en stor andel självägande- 

och kronobönder med politiska rättigheter i länet. Även Holmberg har i sin beskrivning av 

1662 års kommission skrivit att det kom sex adelsmän, åtta präster, borgmästaren från varje 

bohuslänsk stad, vilket inte är många, och fyra av allmogen från varje härad.103 Det finns 

alltså långt fler bönder närvarande än vad det finns adel. Kommissionens första punkt 

angående allmogen behandlar deras lagar. Länets invånare ska få behålla norsk lag, så som 

fredsfördraget lovat och kommissarierna inte ser det som ett problem.104 Fredsfördraget som 

nämns är troligast Roskildefreden, men det intressanta här är att den norska lagen inte ses som 

ett problem för kommissarierna. Inställningen pekar på att integreringen av Bohuslän ska ske 

på allmogens villkor och förväntningar, eftersom det är de som talat för att behålla norsk lag.  

Dock har även kronan villkor och krav att kontra med. Ett av de största kraven är att kungen 

ska besluta om bönder får segla utan tillstånd från staten, alltså om en ”fri seglation” ska 

gälla.105 Denna seglationen är ett hett debattämne för bohusläningarna, därför att mycket av 

deras ekonomi hänger på att de kan fiska eller transportera varor längs med kusten. 

Bondeseglationen behövs då det inte finns en stark handelsklass vilka kan utnyttja länets 

långa kust. Uppfattning av handelsmännens föga betydelse kommer från de fåtal resolutioner 

som berör borgarna. De nämns i förbifarten då städerna, vilka består av borgarna, accepterat 

tullarna staten inrättar.106 Förbudet mot att segla fritt har skurit av invånarna från en viktig del 

av deras leverne. Seglationen är ett unikt åtagande då det inte bara är allmogen som 

intresserar sig för den, utan ständerna verkar ha gått ihop för att stötta förslagen. Detta ska 

utvecklas och analyseras djupare senare, då bönderna och allmogen står i centrum nu.  

                                                           
103 Holmberg, 1963, s. 217. 
104 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 443, punkt 1. 
105 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 443, punkt 2. 
106 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 433f.  



 

27 
 

Allmogens resolution innehåller flertal beslut om skattesänkningar och vilka skatter som ska 

gälla, samt de exakta skattesummorna. Smörskatter och hjälpvedskatt vill de betala i 

penningar istället för i natura och jordeboksräntor talas om när, var, och hur mycket de ska 

betala. Kommissionens har en tillmötesgående attityd när det gäller dessa, med skälet att 

Bohuslän blivit hårt drabbat av krigets skövlande. De beräknas vara redo att betala alla de 

skatter som de är tvungna till år 1663.107 Invånarna behöver inte betala de extraordinarie 

skatterna förrän de kommit på fötter. Krigsargumentet är tungt eftersom staten är den som för 

krig, och det sker på allmogens bekostnad. Bohusläningarna anser att de har rätten till 

ersättning genom skattesänkning, vilket godkänns. Välståndet hos befolkningen gynnar 

ståndet, kameralismens anda kommer igen. Jordrannsakningen Framme forskat i har troligtvis 

startat här.108 Nu var det dags att få ordning på skatterna och ekonomin i Bohuslän. 

Ett annat problem har kommit till genom inkvarteringen av militären. Soldaterna ska ha krävt 

bönderna på mer pengar än vad de är berättigade till. Statliga kommissarier ska då skydda 

bönderna från dessa övergrepp för att inte ytterligare belasta dem.109 Ryttare och dragoner har 

till och med hotats att bli drivna från sitt hemman då de plågat invånarna, vilket krävt att 

Skytte får meddela kronan om att statlig medling behövs.110 Staten ska se till att hans 

undersåtar inte blir utnyttjade till fördärv, en tillsyn bohusläningarna förväntar sig. De 

nyblivna svenska undersåtarna har en bild av staten som utgår från att soldaternas beteende 

ska tillrättavisas. Ideologin angående hur statsmakten ska agera finns redan hos 

bohusläningarna. Bergmans slutsats om att överherrens nationalitet inte spelar roll stämmer 

väl in här. Svenska kungen är kristen, det räcker för att bohusläningarna ska veta vad de ska 

förvänta sig.111  

I Bengt Skyttes brev till kungen granskas den bohuslänska seglationen och handeln på djupet. 

Speciellt Norra- och Södraviken i Bohuslän, vilket antas vara norra delen av länet, behöver 

kunna segla för att livnära sig. Den genomgående motiveringen är att fri seglation hade gett 

staten lojala undersåtar, skepp och manskap till sin flotta, ökat tullinkomsten flera gånger om, 

samt konkurrerat med de norska städerna. Bohuslänska familjer söker sig vid denna tid till 

                                                           
107 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 443f, punkter 
3–6. 
108 Framme, 1999, s. 329. 
109 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 445f, punkt 
12. 
110 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 434. 
111 Bergman, Makt, möten, gränser, 2002, s. 366. 
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Norge för att livnära sig.112 De bohuslänska ständerna motiverar att fri seglation kommer 

stimulera en starkare ekonomi för invånarna, men det slutar inte där. Ytterligare ett förslag 

som brevet lyfter fram är att ge Bohuslän bättre handels- och tullvillkor än någon annat 

svenskt eller dansk-norskt län när det gäller handel. Tillsammans med ett förbud för norska 

handelsmän att handla i Dalsland och Värmland hade västkustlänet blivit centrumet för 

gränshandeln mellan Norge och centrala Sverige. Om detta hade skett, menar brevet, hade den 

svenska staten fått en högre inkomst än om de behållit den höga tullen, samt försäkrat sig om 

den bohuslänska befolkningens lojalitet.113 Här syns den stora förhoppningen för den 

bohuslänska nystarten. Man skulle kunna kalla den naivt stor, men det underminerar ändå inte 

dess betydelse. Ständerna har gått ihop för att fånga en möjlighet till ekonomisk expansion 

genom kommissionen. Bondeseglationen, vars förbud staten uppehåller, vill de inte bara ta 

bort utan bygga på med en stimulerad frihandel vars sänkta tull ändå gett staten en hög 

inkomst. 

 

2.2.2 Prästerskapet 

Förutom seglationen och handeln ska Vänersborg i Västra Götaland bli guvernörens residens, 

samt anläggas ett gymnasium och en superintendent dit de bohuslänska studenterna ska 

utbilda sig. Detta för att Vänersborg, även om det ligger på Götalands sidan av länsgränsen, är 

placerad centralt i Bohuslän och kan därmed fungera som handelsstation tack vare Göta älv 

samtidigt som den kan befästas att stå emot norska arméer.114 Begäran om en superintendent 

och svensk akademi hade gett prästerskapet en närhet till svensk skolning, vilket är 

eftertraktad hos dem. Speciellt med tanke på att kommissionen säger att de som saknar svensk 

utbildning bara kan röra sig inom ett begränsat område. Nämligen de två stift Bohuslän blev 

uppdelat i. Karlstads stift fick norra delen av länet och Elfsborgs stift den södra delen.115 Med 

utgångspunkt från Hansens Rödbo-dilemma blir denna begränsning förståelig utifrån stiftens 

syn.116 Prästernas mobilitet är reducerad till ett fåtal län på grund av deras skolning och, 

troligtvis, deras språk. Stiften kan erbjuda de tjänster där norska förstås då Elfsborgs och 

                                                           
112 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 437f, punkt 7. 
113 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 436, punkt 6. 
114 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 434f, punkter 
1–2. 
115 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 442, punkt 7. 
Angående stiftens uppdelning se Holmberg, 1963, s. 218f. 
116 Hansen, 2011, s. 97f. 
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Karlstads stift ligger nära den svensk-norska gränsen. Närheten till svensk skolning i och med 

Vänersborgs akademi hade möjliggjort för de bohuslänska prästerna att kunna få tjänst runt 

om i de svensktalande delarna av riket.  

Angående prästerskapet talas det mer om konserveringen av deras rättigheter och privilegier 

jämfört med allmogen. De ska behålla sin rätt att kräva gårdsarbete av bönderna och 

skjutsfärdsskatt likaså, utöver kyrkans tiondeskatt. Kaplaner och klockare är fria från arbets- 

och skjutsskatten med sin roll som kyrkans medhjälpare, samt att de ska leva under de villkor 

de levde när de tillhörde Danmark-Norge.117 Den liknelse med allmogen som finns är att de 

vill betala smörskatten i penningar.118 Varför bohusläningarna vill att just smörskatten, och 

hjälpveden för den delen, betalas i daler istället för natura är svårbestämt. Ett par möjliga svar 

är att de vill bli av med sina sparade danska mynt innan de förlorar sitt värde, eller att de har 

mer mynt än livsmedel. Allmogen begär trots allt att de blir underrättade om svenska staten 

sänker värdet på danska mynt, vilket gör den första tesen mer trolig.119  

För att återvända till prästerskapet fortsätter de behålla sin statliga begravningshjälp, vilket 

alla svenska provinser har, samt för prästänkorna att behålla prästgårdarna som de har fått 

sedan den danske kung Fredrik III tid.120 Det krav staten lägger på prästerna är att de ska se 

till att allmogen, vid de orter där det går, levererar färdigtröskad säd istället för obearbetad. 

Trots att betalningen i otröskad säd går emot Malmö recess är det beviljat för glesbyggda 

orter, där det inte finns en plats att tröska säden.121 Den tillmötesgående attityden 

kommissionen har gentemot den bohuslänska allmogen syns igenom även här, och 

prästerskapet bemöts på ett liknande sätt. Konserveringen av deras gamla sätt går före andra 

punkter, men Malmö recess nämns flera gånger.122 Fåtalet resolutioner rörande prästerskapet 

verkar vara för att de väntar in recessens beslut, där de större frågorna angående det nya 

prästerskapet behandlas. Därav den avvaktande inställningen.  

 

                                                           
117 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 440f, punkter 
1, 2 och 5. 
118 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 441, punkt 4 
119 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 446, punkt 14. 
120 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 442, punkt 6 & 
8. 
121 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 441, punkt 3. 
122 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 440f, punkter 
1, 3 och 5. 
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2.2.3 Adelsståndet 

Adeln följer prästerskapets konserverande ton, men går in mer på djupet angående deras 

privilegier, rättigheter och skattning. I Skyttes brev inleds det med att adeln ska få sina besvär 

svarade på direkt av kungen, vilket den skånska adel får och är del av deras privilegier. 

Kommissarierna ska svara på frågorna om skatter adelsståndet har då ekonomin är en 

brådskande angelägenhet.123 Det beskrivs även genomgående vad frälsebönderna betalar 

adeln, samt vad frälsebönderna (som adeln talar för) ska betala i skatt till kronan.124 

Skattefriheterna och hur upptagandet av adelsskatten ska gå till svaras på i fogdarnas 

resolution, där frågor skatteindrivarna har tas upp. Fogdarna påbjuds att upprätthålla de 

friheter adelsmännen hade när de köpte sina gårdar, även om det var under danskt styre. När 

adeln köpte godset blir därför relevant för kommissionen. Om en gård köpts efter 1658 ska de 

uteblivna skatterna betalas till kronan, och även gods som anklagas för att ha beslagtagits utan 

tillstånd ska pressas på och undersökas.125 Eftersom kriget gjort att statliga ämbetsmän inte 

kunnat övervaka länet har adeln kunnat ta sig friheter. Kommissionen kan då tillrättavisa dem, 

vilket de inte verkar vara rädda för att göra. Det framkommer varken i resolutionerna eller 

Skyttes brev att adeln lägger fram några större krav utöver de lagliga rättigheterna.  

 

2.2.4 Bohuslän i staten Sverige 

Diverse, intressanta svar på frågor framträder allt som oftast i kommissionen. Ett 

återkommande tema handlar om den norra delen av Bohuslän, där gränsen till Norge dragits. 

Bohuslän präster har genom denna nya gräns tappat flera av sina gårdar till Akershus län och 

vice versa för Akershus präster. Lösningen kommissionen ger är att båda rikenas präster ska 

få behålla sina gods. Men, om de norska kommissarierna beslagtar de bohuslänska prästernas 

gårdar ska de svara med samma mynt och kronan beslagtar de norska gårdarna i Bohuslän.126 

Avsaknaden av någon slags gränsmentalitet visar på att varken staten eller prästerna ser ett 

problem med att godsen ligger i Norge. Norska och bohuslänska präster kan färdas fritt 

mellan sina gods. Men om kommissarierna i Akershus beslagtar de bohuslänska godsen ska 

det svaras på samma sätt. Kommissionen har inte fått order från kungen att starta en sådan 

                                                           
123 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 430. 
124 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 431f. 
125 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 447f, punkt 1, 
5 & 7. 
126 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 449, punkt 16. 
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konflikt med Akershus präster. Om de norska kommissarierna påbörjar konfiskeringen 

förlorar de bohuslänska prästerna mark. En legitim respons blir då att konfiskera de norska 

godsen i Bohuslän. De norska godsen kan då troligtvis skänkas till de bohuslänska prästerna 

för att gottgöra dem för deras förlust. Konflikten som kommissioner förebygger handlar alltså 

inte om gods på fel sida gränsen, utan om att svenska undersåtar förlorar gods.  

Skytte skriver att ständerna välkomnar en militär närvaro. Han meddelar att det saknas en 

fästning i norra delen av Bohuslän och menar att det bara gynnar dansk-norska trupper. 

Fästningen hade skrämt bort norskar samtidigt som den lockat svenska, och även utländska 

borgare. Svenska ryttare och dragoner ska även ges hemman i Bohuslän. Jämfört med Skåne 

är den bohuslänska hemman mindre, vilket kräver att militären får en större andel av den.127 

Skydd från invaderande arméer stimulerar alltså en välbehövd inflyttning av kapitalstarka 

borgare. Välståndet de för med sig överträffar den hemman bohusläningarna förlorar. 

Militären ses alltså som en välkommen lösning för det fattiga, krigsskövlade länet trots att 

inkvarteringssystemet för med sig konflikter. Betoningen på att ryttarna och dragonerna ska 

vara svenska kan i sig poängtera att det är utländska legoknektar som pressat bönderna och 

drivit de från sina hem. Militär lojalitet gentemot staten istället för pengar kan 

bohusläningarna se som en lösning på dessa konflikter.  

Greve Rutger von Ascheberg har även gett sig ut i länet för att undersöka möjligheterna att 

anlägga nya hamnar. I sitt brev till kungen meddelar han att Bohuslän är rikt på möjliga 

hamnplatser, men två speciellt står ut. Hogdal och, framförallt, Dynekilen har plats för de 

största skeppen, bästa lastplatserna och rikaste skogarna. Att ta sig till dessa platser via lands- 

och sjövägen är möjligt både vinter och sommar, vilket gör att kommunikation och 

infrastruktur lätt faller på plats. Här kan man också köpa det bästa timret från sågverken 

liksom den bästa boskapen. Fisket, såväl i havet som i de närliggande insjöarna, bidrar något 

till livsmedelsförsörjningen. Åkermarken kring Dynekilen är inte den allra bördigaste, vilket 

uppvägs av att timmer, kött och fisk från närbelägna orter är lättillgängligt, särskilt om orten 

får motsvarande privilegier så att invånarna får lust och anledning att bege sig dit.128 

Aschebergs undersökning visar ett statligt intresse i Bohuslän. Med sina många naturliga 

hamnplatser är det inte konstigt att möjligheten att anlägga en stad utforskas. Det visar även 

                                                           
127 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 435f, punkt 3 
& 5.  
128 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 449–451, 
översatt referat av Thomas Grundberg. 
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att inte bara är bohusläningarna vill se en ökad inflyttning av borgare och handelsmän, vilket 

stimulerat handel. 

Lojalitet betonas när ständerna ställer frågan om vem som ska representera dem i den nya 

länsadministrationen. Förslaget på en bohuslänsk lagman är Hans Frantzson. Han ska arbeta 

under den svenska häradshövdingen, häradens motsvarighet till en borgmästare, Gustaf Ferter. 

Dessutom ska han få belönas, få statlig tjänst och audiens för sina suppliker. Frantzson har 

valts ut bland bohusläningarna tack vare hans ”kärlek” till Sverige och för det faktum att han 

är juridiskt utbildad. De bohuslänska ständerna vill nämligen behålla sina lagar, trots att 

kommissionen påpekat det fördelaktiga med de svenska.129 Den påstådda kärlek Frantzson 

känner för Sverige kan vara ett enkelt sätt att sälja in honom till kungen. Överdrift eller ej är 

lojalitetskravet här ett måste för de nya ständernas argument, deras representant ska vara lojal 

till den nya staten. Dessutom kan Frantzson fungera som en medlande part mellan de norska 

lagar bohusläningarna vill upprätthålla, medan hans lojalitet till staten representerar deras 

vilja att ingå i svenska riket.  

Holmberg menar på att detta är ett misslyckande i en av kommissionens huvudfrågor, 

uniformitetspolitiken med gemensam lag för alla undersåtar. Frantzsons tillsättning och 

samarbete med Gustaf Ferter är till för att visa bohusläningarna skillnaderna mellan norsk och 

svensk lag.130 Denna studie tar istället ställning för att kompromissen mellan norsk lagman 

och svensk häradshövding är en pragmatisk aktion. Bohusläningarna vill tillhöra den svenska 

staten på sina villkor och där är Frantzson en nyckelmänniska. Utarbetandet av skillnader 

mellan lagar är ett steg i att förstå i vilka sammanhang de svenska lagarna är bättre än de 

norska. Speciellt med tanke på att bohusläningarna trodde att svensk lag var lika med 

träldom.131 Holmberg fastnar vid resonemanget att svenska ”fundamentallagar” strider mot 

samtliga av de norska lagarna.132 Syftet med kommissionen är att bygga en relation med 

Bohuslän och sprida ideologin att staten är där för att värna om dem. Vad Holmberg gör är att 

han tar ett längre perspektiv på sin undersökning, vilket leder till andra synvinklar och 

förklaringar. Men genom att ta ett längre perspektiv har han utgått från att staten velat 

”försvenska” länet från första början. Därför är det inte konstigt att han anser att staten har 

misslyckat då kommissionen inte inför svensk lag i Bohuslän. Men vad kommissionen har 

                                                           
129 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 439, punkt 8. 
130 Holmberg, 1963, s. 218. 
131 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 439, punkt 8. 
132 Holmberg, 1963, s. 216f. 
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lyckats med är att visa att det finns en möjlighet att välja mellan svensk och norsk lag. På 

detta sätt har man gjort länet mer lojalt, vilket är konglomeratstatens huvudsakliga mål.  

 

2.2.5 Sammanfattning av Bohuslän 

För att återigen anknyta till Manns modell, går en hel del att utläsa ur kommissionen. 

Ideologiskt låg förväntningarna i led med Lennersands ”Guds ställföreträdare”.133 Staten 

skulle värna om dess nya undersåtar och de skulle i sin tur vara lojala. Ekonomiskt ville 

ständerna komma på fötter igen för att sedan bygga upp ett revolutionerande välstånd där 

staten aktivt skulle medverka. Militärt medförde inkvarteringssystemet konflikter mellan 

bönder och soldater. Men ändå välkomnades beskyddet av det krigshärjade länet och 

säkerheten den medtog. Det politiska håller sig kommissionen ifrån. Adeln ska ha direkt 

kontakt med kungen men nämns inget om de andra ständernas närvaro vid riksdagen. Kan 

mycket väl vara att de inväntar Malmö recess beslut angående deras politiska rättigheter.  

Helhetsbilden kommissionens resolutioner, Skyttes och Aschebergs brev ger är att både staten 

och de nya ständerna ser en möjlighet i Bohusläns vändning mot Stockholm. Utforskandet av 

möjliga hamnar, viljan att få en starkare militär närvaro och att dra till sig handeln från de 

övriga Norge-gränsande länen visar ett dubbelriktat ekonomiskt intresse. Ständerna verkar 

vara enade i detta, även om de mellan sig har olika agendor. Adeln söker konservering av sina 

rättigheter och godsfriheter, vilket de får bara de kan uppvisa dokument som stödjer dem. 

Prästerskapet är inne på samma spår men visar även en vilja att anknyta de bohuslänska 

prästerna till svenska akademier. Dock inväntas även här Malmö recess beslut för att se exakt 

vilka rättigheter prästerna har. Allmogen söker konservering av de norska lagarna, och får 

även skattelättnader till följd av krigets skövlingar. Borgarna saknar nästan helt närvaro på 

resolutionerna, troligtvis på grund av hur få städerna är. Istället söker de bohuslänska 

ständerna utöka handeln, och därmed städerna och borgarnas antal, samt attrahera borgare 

genom militärt beskydd. Vad som kan utsägas av kommissionens resolutioner är då att 

Bohusläns ständer söker återbygga sitt län och behålla sina lagar. Sedan ska de, med statlig 

hjälp, göra länets städer till välskyddade metropoler och ge länet en egen superintendent och 

akademi. Bohusläns invånare ser alltså övergången som de många möjligheternas tidpunkt. 

 

                                                           
133 Lennersand, 1999, s. 23. 
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2.3 Konservering kontra nystart 

2.3.1 Adelsståndet 

Redan genom att ha läst beskrivningarna av bägge länen finner man en mängd olika 

skillnader. För att tydliggöra dem ska detta kapitel ställa dem jämte varandra, jämföra dem 

och försöka förklara varför skillnaderna respektive likheterna finns. Mellan den skånska och 

bohuslänska adeln finner man enkelt skillnader, vilket gör adeln till en bra grupp att börja 

jämförelsen med. Den största skillnaden är antalet och deras inflytande. De sex adliga i 

Bohuslän har inte alls lika många krav på staten som den mångtaliga, godsrika adeln har i 

Skåne. Med sitt färre antal och mindre hemman har den bohuslänska adeln inte alls det 

inflytande som den skånska har, utan säkerställer då bara att de ska få behålla sina rättigheter. 

Kommissionen i Bohuslän refererar till den skånska adelns rätt att ta upp sina suppliker direkt 

till kungen istället för att ta upp det som deras egen rätt. Adelsinflytandet i Bohuslän ser även 

staten som så pass litet att deras rättigheter måste anknytas till deras mäktigare motsvarigheter 

i Skåne. Istället för att det är deras rätt att få direkt svar från kungen, resoneras det snarare att 

det hade gjort dem orättvisa om de inte fick samma behandling.  

Den skånska adelskommissionen och Malmö recess håller sig även utanför adelns intressesfär 

i flera frågor. När fogdar och soldater inkräktar på deras områden säger de till direkt, vilket i 

Bohuslän inte verkar vara ett problem. Snarare ska adeln tillrättavisas då de tagit sig friheter 

när statliga ämbetsmän inte varit närvarande. Troligt är att adeln i Skåne också tagit sig 

friheter i krigs- och efterkrigstiden. Deras ovilja att låta ämbetsmännen rannsaka dem 

tillsammans med deras makt gör statligt medlande problematiskt och undviks därför av 

kommissarierna. Kommissionen i Bohuslän går även grundligt igenom skattekostnader och 

vad frälsebönderna utanför adelsmannens sätessocken ska betala. Det gör även den skånska 

kommissionen men inte lika utförligt. Då adeln i Skåne talar för fler frälsebönder än den i 

Bohuslän kan även det tidigare norska länets mindre inflytande betyda att de inte kan ställa 

lika många krav, inte ens å sina frälsebönders vägnar. Något bägge kommissioner dock kräver 

är dokument från den danska tiden angående äganderätt och insamlandet av skatter, men i 

olika grad.  
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2.3.2 Prästerskapet 

Prästerskapet ska i båda länen anknytas till sina svenska kollegor, studera vid svenska skolor 

och behålla sina privilegier och rättigheter. Dock finns en större välvillighet mot det skånska 

prästerskapet jämfört med det bohuslänska. Först och främst delas Bohuslän upp i Karlstads 

och Elfsborgs stift istället för att få sitt eget, som Skåne får. Ytterligare något som skiljer 

länen åt är det självklara i att Skåne ska få ha en egen akademi. Potentiella präster och 

studenter ska inte behöva resa långt för att kunna lära sig svenska seder, gudstjänst och, 

framförallt, svenska. Skånelänen är prioriterade i och med deras stora befolkning och 

välstånd. Bohuslän faller platt på de punkterna. Prästerna, tillsammans med de andra 

ständerna i Skyttes brev, måste föreslå att och argumentera varför de ska få en egen 

superintendent och akademi tillhörande Bohuslän. Föreslagen kan verka naivt omfattande och 

förväntansfulla, men det visar på att även de bohuslänska prästerna ser en möjlighet till 

nystart hos övergången till Sverige.  

Anledningen till att Bohusläns prästerskap vill ha ett löfte om en en egen akademi och 

superintendent kan även vara för att det skånska prästerskapet har blivit lovade det. 

Skånelänen har inte blivit delade upp i två olika stift, vilket Bohuslän blivit, vilket visar deras 

högre prioritering i svenska statens ögon. Det kan tänkas att prästerskapet i Bohuslän vet om 

att Skåne lämnats ifred under övergången till Sverige och känner att de behandlats orätt. 

Förslaget om en egen superintendent och akademi blir på så sätt en kamp om att få rättvisa. 

Då Skyttes brev i flera fall tar upp recessen och de rättigheter prästerskapet får rätt till där, är 

det således inte främmande att de bohuslänska prästerna vill känna sig jämbördiga med de 

skånska.  

Bohuslän saknar en punkt rörande de norska kyrkolagarna. Troligast är att de följer recessen, 

vilket flera punkter på prästerskapets resolution berör, men ingenstans i resolutionen 

tydliggörs detta. Prästerskapet i båda länen hamnar i en sorts gråzon där staten vill söka de till 

svenska skolor och akademier, men också att deras gamla bruk och seder tillåts. Om staten 

hade velat försvenska prästerna hade detta direkt antagits vara ett misslyckande från statens 

sida. Men med hjälp av Hansens teori kan det förklaras med att det är åtråvärt att utbilda 

prästerna i svensk skola. Prästerna blir berättigade att predika runt om i riket samtidigt som 

danska och norska kyrkolagar tillåts gälla i Skåne respektive Bohuslän. På detta sätt knyts det 

bohuslänska och skånska prästerskapet an till det svenska för att kunna nyttjas bättre av staten 

och stiften. Tack vare detta inkräktar inte staten på sitt löfte om att upprätthålla kultur och 
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religion, vilket Opsahl menar på att konglomeratstaten ska göra. Samtidigt kan staten utbilda 

kvalificerade ämbetsmän i form av svensktalande präster. 

 

2.3.3 Borgarståndet 

Borgarna är i båda länen relativt osynliga. Det finns få beslut tagna om dem och när de nämns 

är det bara angående de tullagar staten ska införa. Vad som kan utläsas är att de i de flesta fall 

vill bli lämnade ifred så gott det går och att tullen ska hållas relativt låg. Skånes borgare och 

städer hamnar ändå i en högre ynnest hos staten än den bohuslänska. På grund av deras större 

städer och etablerade handelsnätverk är det inte konstigt att staten vill ta del av vinsten genom 

att finansiera de skånska handelsmännen. Statens fördelaktiga behandling uppväger på så vis 

de tullar som införs och handeln tar inte någon större skada utav det. Bohusläns borgare 

prioriteras mycket lägre än sina skånska motsvarigheter. Tullarna införs utan de förmåner de 

skånska städerna får. Fåtalet städer tillsammans med konkurrensen från de norska städerna 

förklarar väl varför staten inte ser någon vinst med att investera i länet.  

Dock är expansionen av de bohuslänska borgarna där den största förhoppningen för en 

bohuslänsk nystart syns. Eftersom inget stånd tillskrivs förslaget kan det tänkas att detta var 

ett initiativ där de bohuslänska ständerna gått ihop. För att påbörja sin resa till metropolstatus 

kom förslaget om att förbjuda norska handelsmän att handla i Sverige, samt ge Bohuslän de 

mest givande tull- och handelsprivilegierna som staten kan tänka sig. Genom att effektivt slå 

ut konkurrensen skulle sedan varor från Dalsland och Värmland transporteras till länet för att 

handeln sedan skulle gå vidare till Norge och resten av Norden. Ändrandet av handelsvägar 

för att gynna ett fåtal borgare i ett nedprioriterat län kan verka helt absurt. Men Aschebergs 

undersökning om hamnmöjligheterna kan inte helt utesluta tankarna om att detta förslag kan 

ha övervägts av staten. Han hittar trots allt platser vilka är lätta att livnära och lämpliga för 

både handel och krig. Anläggandet av nya städer, de bättre handelsvillkoren, dragandet av 

handel mot länet och det allmänna gynnandet av Bohuslän är något samtliga stånd får njuta 

av. Utan tvekan hade svenska staten kunnat försäkra sig om att länet varit de evigt troget om 

de genomfört detta enorma åtagande.  
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2.3.4 Bondeståndet 

Bönderna och/eller allmogens attityd till staten blir komplex att avläsa. I båda 

kommissionerna behandlas deras efterkrigsproblem, konflikter med militär och svårigheter att 

betala skatt. Staten är tillmötesgående och tar bara ut den skatt som behövs och förenklar för 

allmogen, det är inte lönsamt om bönderna går i fördärv. Efter skattelättnaden, och problemet 

med fogdarna, syns inte de skånska bönderna i varken adelskommissionen eller Malmö 

recess. De mycket få självägande bönderna i Skånelänen jämfört med antalet frälsebönder gör 

att de blir en minoritet som staten inte behöver handskas med. Västkustlänet däremot har så 

pass många självägande bönder att de måste ha en egen resolution. Skattefrågorna gås igenom 

intill minsta penning och bondeseglationen är det största besvär bönderna lyfter fram. 

Allmogen verkar här ha gått samman för att argumentera och motivera varför den fria 

seglationen ska gälla.  

Bara det faktum att bönderna i Bohuslän har sammanhållningen nog att unisont argumentera 

för den fria seglationen visar på en politisk medvetenhet. Bergmans blekingska 

ståndsgemenskap syns mycket tydligare bland de norsktalande bönderna än de dansktalande. 

Frälsebönderna i Skåne får trots allt inte gå till riksdagen och tala för sig själva eftersom de 

saknar politiska rättigheter. Det stånd vars gemenskap mest liknar de bohuslänska böndernas 

är den skånska adeln. Bägge ständerna ställer krav å sina egna vägnar mot staten och 

förväntar sig att bli åhörda. Givetvis strävar även adeln i Bohuslän efter en samexistens med 

staten där deras adelsprivilegier blir bibehållna, men de har inte egna krav på samma sätt som 

allmogen och sina skånska motsvarigheter. Allmogen och den skånska adeln har sina likheter 

i och med att de båda kämpar och argumenterar för att ha det så som de alltid haft. 

Konserveringen av förhållande, levnadssätt och rättigheter syns tydligast i punkterna som 

handlar om dem.  

 

2.3.5 Sammanfattning av jämförelsen 

De likheter som finns mellan länen är i resolutionerna om att staten skulle värna om de nya 

undersåtarna. Båda länens befolkningar sökte och fick konservering av sina rättigheter och 

privilegier, bönderna fick skattesänkningar för att få komma på fötter och prästerskapet fick 

behålla sina seder. Enligt resolutionerna och recessen ska också svenska tullar införas och det 

svenska inkvarteringssystemet inrättas. Dessutom ska svenska ämbetsmän rannsaka dokument 
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från den danska tiden för att få vetskap om de exakta förhållande adelsmän levde under den 

danska tiden. Detta för att de ska få fortsätta leva på samma sätt.  

Skyttes brev är extraordinärt då det inte refererar som en ståndsangelägenhet i punkterna 

angående seglationen och dragandet av handel till Bohuslän. Istället refererar Skytte till det 

som länets och dess invånares förslag och för deras bästa.134 Ständerna har alltså gått ihop för 

att trycka på dessa förslag för de förstår att det gynnar hela Bohuslän. Det finns inget som 

liknar det i Skåne vid denna tid. Bergmans forskning om Blekinge visar att ständerna stod för 

väldigt olika saker. Adeln där förhandlade för att Blekinge skulle ingå i Skåne och om sitt 

förhållande till staten, frälsebönderna för bättre levnadsstandard, kronobönderna strävade efter 

en högre politisk agenda medan borgarna konkurrerade mellan städerna och mot de andra 

ständerna.135 I Bohuslän är konkurrensen inte framstående på samma vis. Istället är länet unikt 

för att alla ständer gått ihop vid viktiga punkter i ett försök att få de godkända av staten. Den 

socioekonomiska kampen Blekinge förde mellan ständerna syns inte alls i Bohuslän, där 

istället striden förs mot staten för att länet ska få en starkare och rikare position. Blekinge är, 

som del av Skånelänen, rikare och högre prioriterat än Bohuslän och att kommissionen 

Bergman undersöker ligger senare i tiden kan också vara grunden till olikheterna.  

Vad som skiljer sig mellan Skånelänen och Bohuslän ligger i hur de förväntade sig att bli och 

hur de blev behandlade av staten. Medan det nyblivna sydsvenska länet förväntade sig att bli 

lämnade ifred så gott det gick, och blev det enligt resolutionerna, förväntade sig det nu 

västsvenska länet att växa i betydelse. Bohuslän, trots sitt starkare bondestånd och samarbetet 

mellan ständerna, hade behövt stora initiativ och investeringar från statens håll, vilket det rika 

Skåne inte behövde. Konserveringen av Skånelänen var enklare och högre prioriterade av 

staten medan den bohuslänska utvecklingen var främmande för länet låg i periferin. Dock gör 

den ambitiösa befolkningens angelägenhet att Ascheberg, troligtvis på statligt uppdrag, 

undersöker möjligheterna för att anlägga fler hamnar i länet.  

För att summera ihop länen kan det sägas att införlivandet av Skåne genomfördes på adelns 

villkor, vilka var konservering och större autonomi. Bohuslän fick delvis samma villkor, men 

eftersträvade en statlig medling för att ge länet en nystart.   

 

                                                           
134 ”Handlingar till 1662 års KGL. Kommission i Bohus län”, Bidrag till..., utg. av Arcadius, 1882, s. 436–439, 
punkt 6 & 7. 
135 Bergman, ”Konfliktlinjer och rumslig mångfald i det tidigmoderna Skåne”, 2007, s. 47. 
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3. Resultat 

Denna studies syfte har varit att se på införlivningen av Bohuslän jämfört med Skånelänen 

utifrån den moderna forskningsmiljön. Frågeställningarna som ställts är följande: 

- Vilka förväntningar hyste de bohuslänska och skånska ständerna som undersåte till 

den svenska kronan och hur anknyter de till tiden som dansk/norskt län? 

- Vilka skillnader i attityd, baserat på de framlagda besvären, finns det bland de fyra 

ständerna? Har de särskilda problem med staten eller med andra ständer? Hur ser 

dessa problem ut?  

- Hur är de resolutioner som den bohuslänska kommissionens kom fram till annorlunda 

mot Skånelänens, och hur speglar dessa skillnaden i införlivningen av Bohuslän 

jämfört med Skåne?  

Förväntningarna de bohuslänska och skånska ständerna har i resolutionerna skiljer sig mycket 

åt. Skåne, vilket är representerat av det skånska adelsståndet, vill bli lämnade ifred och ha en 

större autonomi. Adeln söker konservera sitt levnadssätt, privilegier och rättigheter och 

prästerskapet och borgarna följer deras agenda. Bönderna syns knappt i varken Malmö recess 

eller adelskommissionen, troligast för att det finns så få självägande bönder att de inte 

bemödas ges utrymme i resolutionerna. Bohuslän däremot har en stark närvaro av bönder, så 

pass mycket att de ges en egen resolution. Adeln, bönderna, prästerskapet och borgarna söker 

också en konservering av sina privilegier och rättigheter, men de vill motsatsen till att bli 

lämnade ifred. Istället vill de bohuslänska ständerna att Sverige ska höja länets betydelse i 

riket, genom att dirigera handel, anlägga städer, stärka militären, ge prästerna en egen 

superintendent och anlägga en akademi i länets nya huvudstad, Vänersborg. Skånelänen och 

Bohuslän liknar alltså varandra genom att vilja ha samma lagar, kyrkoseder och förhållande 

till staten som under den dansk-norska tiden. Den stora skillnaden ligger i att Bohuslän vill få 

en nystart efter övergången till Sverige, medan Skåne vill konserveras och lämnas ifred.  

Den skillnad i attityd som finns mellan ständerna är inte lika tydlig i Skåne jämfört med 

Bohuslän, framförallt för att det är adeln som styr relationen där. Attityden mot staten hos den 

skånska adeln är motstridig eftersom de inte vill att staten alls ska lägga sig i deras 

levnadssätt. Bohusläns övergripande attityd är relativt välkomnande, med villkor av att deras 

levnadssätt ska upprätthållas. Likheten mellan länen ligger i att ständerna sällan har något 

problem med något annat stånd. Istället är problemen med och förväntningarna på staten 
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mångfaldiga. De är oftast relaterade till socioekonomiska problem som skatter, tullar eller 

statliga representanter i form av militären eller fogdarna.  

Skillnaderna i resolutionerna angående Bohuslän och Skåne talar för att Skånelänen blev 

högre prioriterade än Bohuslän. Malmö recess och den skånska adelskommissionen talade för 

att behålla adelns, borgarnas och prästernas privilegier och rättigheter, samt ge de den 

autonomi de krävde och som svensk lag tillät. Kompromisser, som då handelsmän 

accepterade svensk tull för att få statliga förmåner, gjordes för att ge Sverige en fot i 

Skånelänens intressesfär. Dessa kompromisser gjordes inte på samma sätt i Bohuslän. Även 

om den bohuslänska kommissionen var tillmötesgående vid flera resolutioner och speciellt vid 

skattelättnaderna, höll de hårt på punkter som bondeseglationen. Alltså kan det konstateras att 

införlivningen av Skåne gick mer på sina ständers villkor än vad Bohusläns införlivning 

gjorde.  

Angående forskningen har denna studie ställt det moderna forskningsfältet mot det äldre. 

Ljungbergs moderna identitetsforskning om Bohuslän och Frammes forskning om 

ekonomiska konflikter i länet har utvecklats genom denna undersökning. Den bohuslänska 

identiteten är villig att riktas mot Stockholm, men vill göra så på sina egna villkor när de 

refererar till norska lagar och förhållanden. Samtidigt är det ofta ekonomiska konflikter 

ständerna har med staten, vilka staten måste gå in i för att lösa. Arcadius och Holmbergs 

forskning ställer sig denna studie kritisk mot då de utgått från att det finns nationella 

identiteter under den tidigmoderna tiden. Arcadius anser att det inte finns någon konflikt då 

bohusläningarna, med sina svenska rötter, vill ingå i Sverige. Holmberg antar att staten ville 

”försvenska” bohusläningarna och får då resultat där staten misslyckas i att införa svenska 

lagar och svensk kultur i form av kyrkoliv. Av dessa två forskare ligger Arcadius närmast 

sanningen, men av fel anledning. Han har inte fel i att anta att Bohuslän vill vara en del av det 

svenska riket, men enligt denna studie har han fel i sin tes om att det är på grund av sina 

svenska rötter. Bohusläningarna vill vara del av Sverige för att de ser en möjlighet i att 

utveckla sin ekonomi. Men de vill ändå ha kvar sina norska lagar och mycket av de 

förhållanden som gällde under den dansk-norska tiden. Holmberg utgår från ett längre 

tidsperspektiv, där den bohuslänska kommissionen från 1662 är del av enväldets 

centraliseringsförsök. Detta är problematiskt då den svenska konglomeratstaten inte hade som 

mål att skapa svenska undersåtar, utan lojala sådana.  

Lennersands forskning om enväldets kommissioner har hjälpt för att avläsa kommissioner 

som ett kommunikationsinstrument mellan staten och lokalsamhället. Genom kommissionen 
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spred staten tanken om att de skulle värna om de nya länen, men gjorde detta på mycket olika 

vis. Statsbildningen i Bohuslän såg annorlunda ut jämfört med Skåne på grund av deras sämre 

ekonomiska position och svagare adelsskikt. Men relationen de bohuslänska ständerna sökte 

efter hos statsmakten var mer sammanknuten än den de skånska ständerna eftertraktade. Det 

ekonomiska tillståndet i vardera läns lokalsamhälle kan mycket väl vara skälet till denna 

differens i statsbildning. Sanders, Gustafssons och Opsahls forskning har hjälpt till att förklara 

både Skåne och Bohusläns införlivande genom sina respektive studier. De har tillsammans 

varit del i att forma det moderna forskningsområdet som påvisat att konglomeratstaten 

Sverige införlivat län och provinser genom att forma sig efter andra kulturer och språk.  

Accepterandet av det existerande danska kyrkolivet i Skåne och identifikationen av Jämtland 

som en blandning av danskt, norskt, jämtländskt och svenskt har hjälpt till för att förstå hur 

detta såg ut i kommissionerna. I Bohuslän har detta lett till att förstå varför förhållanden 

behölls som de var och varför dessa inte var, som Holmberg skriver, misslyckanden från 

statens sida. Angående kyrkolivet gav Hansens forskning om prästerskapet i Jämtland 

förståelse om varför det var viktigt att anknyta de bohuslänska och skånska prästerna till de 

svenska. Att utbilda dem i svenskt språk och svenska kyrkolagar gav de behörighet att predika 

runt om i det svensktalande riket. På så vis blev de mer användbara för kronan. Bergmans 

forskning om den blekingska kommissionen 1669–70 har delvis fått agera som en tredje part 

att jämföra med. Detta för att denna och hans studie varit enkel att dra liknelser och skillnader 

mellan. Adelskommissionen i Skåne och Malmö recess var olik den blekingska därför att 

samtliga ständer var närvarande vid Blekinge. Bohusläns kommission var mer lik vid denna 

punkt. Dock var ständerna mer unifierade vid de större frågorna i Bohuslän än i Blekinge.  

”Försvenskning” är en process denna studies analys inte funnit belägg för, speciellt vad det 

gäller kyrkorna i de nya länen. Dock har denna aspekt inte getts det utrymme det kanske 

förtjänar, på grund av att det inte var huvudämnet. Vad framtida forskning kan gå vidare med 

är tesen om att ”försvenskning” av kyrkan var ett sätt att få kvalificerade präster, som kan få 

tjänst runt om i riket. Tanken är att konglomeratstaten Sverige sökte kvalificerad arbetskraft, 

inte skapa en språklig och kulturell enighet. Ytterligare något som lämnas till vidare forskning 

är vilken effekt den bohuslänska kommissionen och Aschebergs utvärdering hade på länet. 

Flera större förbud, som seglationen, upphävdes inte, men varför gjordes det inte och hur såg 

kampen ut i framtiden? Holmberg har skrivit om detta, dock har inte historiker från den 

moderna forskarmiljön tagit sig an denna fråga.  
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Bohuslän är ett relativt okänt område jämfört med Skåne i dagens historieskrivning. 

Statsbildningen i länet sågs som en enorm möjlighet för nystart för de bohuslänska ständerna, 

vilket är mycket annorlunda när det ställs bredvid de skånska ständerna. Skåne har dominerat 

forskningen och förståelsen för hur införlivandet av län gick till efter 1658, men Bohuslän 

visar att det såg mycket olika ut. De nya undersåtarna kunde vilja ha det som de hade innan, 

utan att bli helt lämnade ifred. Människor hade en varierad syn på staten. Den kunde både 

försämra och förbättra, vara ett problem och en möjlighet, en risk för förändring och en chans 

till nystart. Bohuslän ville få mer betydelse i Sverige. Bohuslän ville bli viktigt.  
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