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Foto: MelkerDahlsw
Arbetet i utskotten är kärnan i riksdagsarbetet, anser talman Urban
Ahlin. Här sammanträder det sammansatta utrikes- och försvars-
utskottet.

Få minuter i talman Urban Ahlins kalender är inte uppbokade, och
han ska snart iväg på nästa uppdrag. Men innan intervjutiden är över
har han ett medskick till alla riksdagsledamöter.

- Vi kan bara vara demokratins högborg om medborgarna har ett
stort förtroende för riksdagen. Det måste vi politiker vara ödmjuka in-
för.

Cecilia Doyle
Kommunikationsavdelningen
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Arvet från i6oo-talet

Iraklga debatter har en hlstorlsk förklann& hävdar historikern Joakim
3. Men tråkigheten kan vara inkluderande,

IBLAND KLAGAS DET PÅ ATT ANFÖRANDENA i da-
gens riksdag är för tråkiga. Talen är färglösa menar
man'och, e'\debattör beklagade sig nyligen över'a"tt

förolämpningarna saknar elegans- Un-'
. riksdagens barndom, på VasakungarnaTtid, före'-

antagligen inte sådana klagomål.'
framför allt var det regenterna som stod för mus-

^^S^^StavvasasomKariKO;hG:s- Taaa
tavll Adolf var skickliga retoriker som till synes7n-
^ngningslostfo.rmulerade "'"""värda frase7soni sedan ekat genom
^krna:Gustav. vasa kla8ade infor "^age^ ,;; :^Z^
^^^ w^fEat^:?^^^ ^t
^^. Z^^n^kl^alva-hal!:l;'ska^"':chzt a:^"^v^
MIgLDenm !yp. av hot var ett verksamt "edeI'som"r"eKe"nater"naZU
^^i^säa^^^^^^

dev,d ett tillfälle en meningsmotståDdar"eför-"tjuv, 'skä'Im'
src-baslusk och mamdlKk:o*Is^s^^s
r:hT ̂ar också en-b r'bton ̂ o^^SZl^^
S^th^^dim£s^:d:^:^^^a^

kung Sigismund.
.

Fredrik Johansson i Axess Magasin 9/2016
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Den blivande

kung Gustav
Vasa talar till
dalkarlarna i

Mora. Målning
av Johan Gustaf
Sandberg 1836.

Karls allians med bönderna på riksdagen var förstås ett steg i demo-
kratisk riktning. Men överiäggningsformerna var vid denna tid inte vi-
dåre sofistikerade. Riksdagarna påminde på många sätt om de agita-
tionsmöten på marknader som kungar och riksföreståndare ägnat sig
åt sedan senmedeltiden. Stående på en "majestätspall" dompterade Karl
riksdagsmännen som biföll hans krav med acklamation.

Särskilt bondeståndets sammankomster var kaotiska historier, efter-
som de inte hade någon fast möteslokal. De olika landskapens bönder
möttes på skilda platser, ofta utomhus. Adeln som borde föregått med
gott exempel betedde sig tämligen odisciplinerat. Och det klagades över
att de olika stånden blandades med varandra i en enda okontrollerbar

riksdagsröra. Gustav II Adolf och kanslern Axel Oxenstierna ansåg att
även så enkla sammankomster som sockenstämmor var mer välordna-

de än ett av rikets högsta beslutande organ. Dessutom ansåg den luthe-
ranske kungen och hans rådgivare att oredan utgjorde en säkerhetsrisk,
då katolska agenter som "Jöns Papist" kunde nästla sig in bland riks-
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I?"Kf. igt,,e>cempE!l pä en yäl°rd".idmöteskultur: tingssammankomst enligt Olaus
agnas "Historia om de nordiska folken" 1555.

dagsstånden för att agitera bland bönderna och nosa upp rikshemlis-
heter.

Den svenska staten skulle få ett värdigt yttre
När Gustav II Adolf tillträdde tronen strävade både han och hans kans-
^alltså efter att riksdagarna skulle iaktta något mer högtidliga former.
Utlänningar^ades se ner på de svenska riksdagarna där folkets repre-'
sentanter enhgt^Oxenstierna "löpte tillsammans som en hop fä eller
druckna bönder". Den svenska staten skulle få ett mer värdigt yttre. Den
riksdagsordning som föreslogs 1617 var en del av en större makeover av
^ri;^KUIlge"s.krön".lg_s.ammaår andades samma budskap, kungen
red till tornering i en tillställning full av allegorisk barockprakt -'tahm-'
de nog i skepnad av den mytiske erövrarkungen Berik. Gustav Adolfs
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version av kungarollen var helt klart en annan än faderns marknadsagi-
tator.

Men Gustav Adolf ville samtidigt behålla den makt över riksdagen
som fadern utövat, och liksom sin far var han en lysande talare som
kunde svepa riksdagen med sig med sin retorik. Lösningen blev en riks-
dagsordning med ett utvecklat och värdigt ceremoniel. I stället för att
vara utspridda i staden skulle stånden samlas för gemensamma över-
läggningar i Rikssalen på Kungliga slottet. När kungen ställt proposition
skulle stånden Överlägga och formulera svar i anvisade rum på slottet -
onekligen ett fall framåt för de stundom taklösa riksdagsbönderna. Om
svaren skilde sig åt inbördes skulle de olika stånden argumentera för sin
sak, och kungen kunde sedan välja det svar han föredrog och låta det
ligga till grund för riksdagsbeslutet.

Seriös möteskultur

Adeln såg stora fördelar med den föreslagna riksdagsordningen och
hade bara marginella invändningar angående ceremonielet. Prästerna,
borgarna och bönderna var dock skeptiska till den öppna debatten om
propositionssvaren. De fruktade på rätt goda grunder att de inte kun-
de tävla med vare sig kungen eller adeln i en sådan diskussion, både på
grund av att dessa var socialt överordnade och på grund av att de be-
härskade det politiska språket. I stället föredrog de skriftlig kommuni-
kation, sedan de på sina egna kammare i lugn och ro fått överväga sva-
ren. Efter hand kom också en omständlig skriftlig process att segra över
riksdagsordningens föreskrifter om debatt. De olika stånden tillkämpa-
de sig också rätten att granska utkasten till riksdagsbeslut. Rikssalen på
slottet användes mest för riksdagarnas högtidliga öppnings- och avslut-
ningsceremonier, medan stånden hade fasta möteslokaler spridda över
Gamla stan. Det innebär att de genom utsända delegationer kunde över-
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lägga i hemlighet med varandra, vilket gynnade de ofrälse stånden. När
. överlade om att begränsa adelns privilegier eller annan politik soni

rar Kontroversiell i adelns ögon sammanträdde deras representanter i
Storkyrkans sakristia, skyddade för insyn.

Den tråkiga, byråkratiska process som kom att dominera riksdaes-
arbetet snarare än färgstarka tal var alltså i grunden eninklude7an&de
praxis som gav relativt sett underordnade grupper tillgång till den po-

. makten. Inget säger förstås att de utesluter varandra, men'henre
änan häckla politikernas tråkighet skulle man kunna hylla'den seriösa
möteskultur präglad av noggrannhet och kunnande som-delvis7r"et't
arv från i6oo-talet.

Joakim Scherp
forskare, historiska institutionen, Stockholms univenitet
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