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FÖRORD 

Professor Gunnar T Westin har varit min huvudlärare och hand
ledare under hela studietiden. Han har följt avhandlingsarbetet allt
ifrån början, hans tålamod har varit stort och värdet av hans upp
muntran och konstruktiva kritik kan inte mätas. Docent Göran B 
Nilsson som startade forskningsprojektet "Partiväsendet i Sveriges 
riksdag 1847—66" har fört in mig i ämnet och sedermera också följt 
upp mina resultat. Hans stora sakkännedom och initierade kritik 
har betytt mycket för avhandlingens utseende. 

Professor Herman Schiick har granskat avhandlingsmanuskriptet 
i sin helhet och därvid givit mig många värdefulla förslag till för
bättringar. 

Det har varit inspirerande och roligt att arbeta inom den forskar
grupp som verkat i anslutning till projektet. Särskilt vill jag fram
hålla det nära och givande samarbetet med Hans Björklund, Reidun 
Axelsson och Andreas Tjerneld. Deras positiva kritik har alltid 
verkat uppmuntrande. Den engelska översättningen har utförts av 
Bailey Tysklind. 

Docent Adam Heymowski, chef för Stockholms universitetsbiblio
tek, har underlättat arbetets slutförande genom att bevilja mig en 
längre tids tjänstledighet. Övriga kolleger vid universitetsbiblioteket 
har också visat förståelse för mitt dubbelarbete. 

Tjänstemän vid de offentliga bibliotek och arkiv som jag besökt 
har alltid visat mig stor hjälpsamhet. Ägare av privatarkiv har med 
stort tillmötesgående låtit mig ta del av sina samlingar och jag har 
ofta mötts av en älskvärd gästfrihet. Särskilt vill jag tacka kapten 
och fru Axel och Emilie Mannerskantz (t) på Värnanäs i Småland 
och direktör Carl-Gustaf Gyllenhaal med familj i Stockholm. 

Mitt arbete har underlättats ekonomiskt genom det utbildnings
bidrag jag erhållit genom Humanistiska fakulteten vid Stockholms 
universitet. 

Slutligen vill jag tacka mina närmaste, Kerstin, Erica och Carl-
Fredrik. Deras ständiga uppmuntran och omsorger har skapat förut
sättningar för arbetets fortgång och färdigställande. 

Stockholm i december 1978 
Tomas Lidman 





I. Inledning 

Denna avhandling är tillkommen som en fristående undersökning 
inom ramen för forskningsprojektet "Partiväsendet i Sveriges riksdag 
1847—1866". Projektet bedriver sin verksamhet vid Historiska institu
tionen, Stockholms universitet. Dess uppgift har varit att åstadkomma 
en grundläggande systematisk inventering av tryckt och otryckt käll
material utanför riksdagsprotokollen och registrera grupptillhörighet 
för periodens riksdagsmän till tjänst för framtida forskning. Till pro
jektet har varit knuten en mindre forskargrupp vars avhandlings
ämnen valts i anslutning till projektet. 

En medlem av gruppen, Staffan Förhammar, publicerade 1975 sina 
resultat om svensk konservatism i representationsfrågan. ̂  En redo
visning av projektarbetet har skett i volymen "Partiliv i ståndsriks
dagen". Den innehåller förutom en redogörelse för projektets upp
läggning även en serie studier av forskargruppens medlemmar, som 
belyser partiväsendets villkor i den utgående ståndstidens riksdag. 

Att föreliggande arbete koncentrerats till partipolitiska samarbets
former på riddarhuset är således en följd av den diskussion som fördes 
inom forskargruppen i projektets begynnelse. Vid de provundersök
ningar som då företogs visade det sig att den partipolitiska ambitions
nivån låg högre på riddarhuset och inom borgarståndet än inom bonde-
och prästestånden, likaså att materialtillgången var rikligare för adelns 
och borgarståndets medlemmar. Med ledning av de vunna resultaten 
skedde en preliminär bestämning av forskningsuppgifterna. 

En annan konsekvens av arbetet inom forskargruppen har varit 
den avgränsning bakåt i tiden som gjorts i avhandlingen. Värdefullt 
hade naturligtvis varit att starta undersökningen vid den riksdag då 
majoriteten av det undersökta moderat-liberala ledarskiktet för första 
gången framträdde gemensamt. En sådan analys kunde exempelvis ha 
börjat vid den av oppositionen åtminstone i inledningsskedet domine
rade riksdagen 1840/41, men den kunde lika bra ha startat ännu tidi
gare, eftersom några av avhandlingens huvudaktörer återfinns i 
riddarhusoppositionen redan på 1820- och 1830-talen. En på sådant 
sätt upplagd undersökning skulle emellertid ha blivit mycket om
fattande och inte kunnat rymmas inom ramen för en doktorsexamen. 
Den tidsbegränsning som företagits har dessutom stora fördelar. Vid 
riksdagen 1847/48 framträdde den moderat-Hberala adelsoppositionen 
mera enad än vid något tidigare tillfälle. Sällskapet de elva som bilda-

1. Staffan Förhammar: "Reformvilja eller riksdagstaktik", Sthlm 1975. 



des på våren 1848 är en förutsättning för det sällskap som kom att 
organiseras 9 år senare och ger därmed en naturlig utgångspunkt för 
framställningen. 

I maj 1857 upphörde Lantadelns sällskaps verksamhet som pågått 
sedan slutet av januari samma år. Man kan säga att det formellt sett 
upplöstes. Men det betyder inte att de moderat-liberala adelsmännen 
därefter gick skilda vägar. En annan medlem av forskargruppen, 
Reidun Axelsson, berör i en kommande undersökning de möjligheter 
till partisamverkan som därefter erbjöds. 

Jag har koncentrerat min forskning till ett studium av hur det 
moderat-liberala politiska samarbetet på riddarhuset förbereddes och 
organiserades. Kapitel II är en historik över det moderat-liberala 
ledarskiktet från riksdagen 1847/48 till riksdagen 1853/54. I kapitel III 
penetreras ett specialproblem, bragt i nytt ljus genom upptäckten av 
ett unikt brevmaterial. Det rör J A Gripenstedts uppfattning att 
Oscar I vid årsskiftet 1855/56 planerade en statskupp. Kapitel IV 
bygger också på en tidigare till vissa delar helt okänd materialsam
ling. Den adelsgrupp som studerats i kapitel II blir föremål för ett 
närstudium och frågan ställs om den utvecklar någon form av sam
verkan/samordnad aktivitet inför nästa riksdag som tog sin början 
1856. 

I kapitel V redovisas de försök som från skilda håll gjordes att 
starta en ny tidning i Stockholm till riksdagens början. Aftonbladets 
ställning som ledande oppositionsorgan sattes ifråga. Tidningens håll
ning gentemot kungen och regeringen syntes många alltför kritiklös. 
Materialet utgörs främst av artiklar i landsortspressen men även ett 
rikligt brevmaterial har utnyttjats. Utskottsvalen på riddarhuset ana
lyseras i kapitel VI. En viktig fråga är den huruvida moderat-libera-
lerna lyckades förverkliga sina ambitioner att erövra majoriteten inom 
ståndet. Men valen sätts också in i ett större allmänpolitiskt samman
hang, där kungen alltmer närmade sig skandinavisterna och libera
lerna för att få stöd för sin nordiskorienterade utrikespolitik. I vad 
mån moderat-liberalerna sedan under hösten 1856, efter det att riks
dagen börjat, kunde tillgodogöra sig den gynnsamma politiska kon
junkturen och vilka mått och steg som vidtogs för att säkra en majo
ritet i riksdagen är frågor som behandlas i kapitel VII. Avhandlingens 
huvudavsnitt utgörs av kapitel VIII med anslutande tillämpade studier 
i kapitel IX och X. I en uppsats i den ovan nämnda projektvolymen 
har jag visat hur moderat-liberalerna på våren 1857 organiserade sig 
som ett sällskap. Lantadelns sällskap. Utöver det material som där 
presenterades har ett ganska omfattande material rörande sällskapets 
organisation och verksamhet påträffats i Värnanäsarkivet. Materialet 



utgörs av stadgar och olika stadgeförslag och PM i samband 
med sällskapets tillblivelse. Vidare har påträffats några protokoll 
och ett protokollsutdrag. Tack vare detta unika material kan jag nå
gorlunda säkert dokumentera hur stadgarna vuxit fram. Materialet 
är så pass ovanligt och instruktivt att det publiceras som bilaga. 

Huruvida stadgarna också tillämpats vid förberedelserna av arbetet 
i plena diskuteras i kapitel IX, en diskussion som tyvärr av utrymmes
skäl måst begränsas till några centrala frågor och teman. Materialet 
för denna undersökning utgörs av bevarade anteckningslistor och 
protokoll för sällskapets sammanträden tillsammans med det tryckta 
riksdagsprotokollet och tidningsmaterial. 

I kapitel X avslutas undersökningen med en kvantitativ social
statistisk analys av deltagarna. Där försöker jag fastställa från vilka 
grupper på riddarhuset sällskapet rekryterade sina anhängare, vilka 
karaktäristika som utmärkte deltagarna och vilka faktorer av socialt 
och ekonomiskt slag som fört dem samman. 

En utgångspunkt för arbetet inom projektet var det ganska ålder
stigna forskningsläget som framhålls i inledningen till projektvoly
men och som även Andreas Tjerneld ger klara belägg för i sin där 
publicerade uppsats "Björckar och Muréner". Det kan dateras till 
1928 då Edvard Thermaenius hävdade att det politiska livet under 
den sena ståndsriksdagen var påfallande primitivt.^ Hans uppfatt
ning har sedan i stort sett fått stå oemotsagd fram till dess projektets 
forskargrupp började publicera sina resultat. Gunnar Wallin hävdar 
(1961) följaktligen att kärnan i partierna under slutet av ståndsriks
dagstiden utgjordes av "några få ledande politiker, och det var deras 
personliga attraktionsförmåga, som bestämde fraktionernas varaktig
het och styrka. Några långsiktiga partiprogram blev ej upprättade."^ 
Per Hultqvist intar (1964) en mera modifierad hållning. Han erkänner 
bristen på forskning på området, men godtar i allt väsentligt den me
ning Thermaenius framfört.^ 

Berit Borell och Olle Gasslander har i sina avhandlingar (1948 och 
1949) uppmärksammat partipolitiska grupperingar på riddarhuset. 
Men Gasslander lämnar moderat-liberalerna åt sitt öde, när huvud
föremålet för hans framställning — sedermera finansministern J A 
Gripenstedt — gör det, och Borell för fram handlingen blott till riks
dagen 1850/51 och lägger tonvikten vid den liberala oppositionens 
förhållande till representationsfrågan.^ 

2. Westin 1977:8, Tjerneld 1977:47f., Thermaenius 1928:339f. 
3. Wallin 1961:337. 
4. Hultqvist 1964:151ff. 
5. Borell 1948 flerstädes, Gasslander 1949 flerstädes. 



I andra länder och främst då i USA och England pågår också för 
närvarande en intensiv forskning rörande partiväsendets uppkomst 
och tidigaste utveckling. Även i Norge och Danmark har man på 
senare år uppmärksammat dessa problem.β 

I avhandlingen används partihegreppet i samma vida mening som 
det används av övriga medlemmar av projektgruppen. Det har därför 
inte getts någon mera avgränsad innebörd än ett uttryck för med
vetna försök att skapa kontinuerlig politisk gruppsamverkan. 

Termen moderat-liberal används i texten som ett lätthanterligt be
grepp för att ange en viss politisk grupptillhörighet. Detta sker i 
överensstämmelse med samtida språkbruk. En annan sak är vad 
begreppet liberal ur ideologisk synvinkel stod för. Det är vagt till sin 
natur och som Göran B Nilsson visar i sin uppsats "Svensk libera
lism vid mitten av 1800-talet" har termen inget konstant värde utan 
är underkastad ständig förändring. Varje tidsepok har sina kriterier 
som följer de övriga sambâllsnormerna."^ 

En kort och entydig definition av begreppet moderat-liberal är så
ledes mycket vansklig att formulera. Innebörden i begreppet vid mitten 
av 1850-talet och idégodset som doldes bakom får i stället klargöras 
genom framställningen i stort. Detta sker genom att påvisa hur sam
tiden använde begreppet, vilket program som sattes i samband där
med. För politiska gruppbeteckningar i övrigt hänvisas till projek
tets partikatalog, Historiska institutionen, Stockholms universitet. 

Stavningen i citaten har normaliserats. 

6. Se för USA exempelvis det brett upplagda verket av handbokskaraktär, "His
tory of U.S. political parties", vol 1—4, New York 1973, där speciellt första 
volymen, "From faction to parties", behandlar partiväsendets uppkomst i 
landet. I England har på senare tid i första hand Sir Robert Peel och hans 
efterföljare blivit föremål för studier se J B Conacher, "The Aberdeen coali
tion 1852—55. A study in midnineteenth century party politics", Cambridge 
1968, och samme The Peelites and the party system 1846—52, Newton Abbot 
1972. Men även det liberala partiet har studerats separat se John Vincent, 
The formation of the Liberal party 1857—1868, Ringwood 1972. I Norge 
har Reformforeningen som bildades i Stortinget 1859 blivit föremål för ett 
flertal studier, se exempelvis Alf Kaartvedt 1964:462ff, och i Danmark har 
godsägarnas politiska organisationer i Folketinget vid denna tid studerats av 
Niels Clemmensen 1974. 

7. Nilsson 1973:135f. 



II. Den moderat-liberala 
adelsoppositionen 1847-54 
£n övervintrande kärngrupp 

1. Oscar I:s trontillträde 1844 hade mötts med entusiasm inom den 
liberala opinionen anförd av bl a Aftonbladet. De konservativa var 
däremot skeptiska. Förväntningarna på kungen infriades emellertid 
inte — samtidigt bibehöll de konservativa sin kritiska inställning under 
hans första år vid makten. Kungen sökte därför inför riksdagens 
början hösten 1847 organisera ett regeringsparti på moderat-liberal 
grund för att stärka sin vacklande politiska ställning. Och Oscar sak
nade inte möjligheter att återta initiativet. Byråkratin och även mili
tären var påverkbar. Inför de viktiga utskottsvalen i november sam
lades ett antal moderat-liberala riksdagsmän under ledning av gods
ägaren Baltzar Julius von Platen och landshövding Robert von 
Kraemer hos excellensen Carl De Geer för att överenskomma om ett 
gemensamt uppträdande. Förslag uppgjordes till lämpliga kandida
ter som bänkmän och elektorer, men några omröstningar företogs 
inte, ej heller tilläts någon diskussion. Mötet resulterade i en rekom
mendation till deltagarna/väljarna att rätta sig härefter.^ De konserva
tiva samlades i samma syfte hos greve Johan Lagerbjelke. Därom är 
dock intet känt. 

Vid valen fick den moderat-liberala sidan efter tre lottningar in 
26 av sina föreslagna 50 bänkmän. Den moderat-liberale presiden
ten Fredrik Åkerman skrev i sin dagboksliknande PM att den kon
servativa Hartmandorffska listan innehöll flera namn som var gemen
samma med liberalernas. Från den listan valdes 28 bänkmän. De 
konservativa ansåg sig därför säkra om övervikten vid elektorsvalen.2 
Den moderat-liberala sidan segrade trots det och fick majoriteten av 
utskottsplatserna. Dock fick enligt Åkerman deras "mycket liberala 
kandidater", bruksägaren W F Tersmeden och löjtnant J A Gripen-
stedt, lov att offras.^ 

I de fyllnadsval, som företogs för att besätta de vakanser som upp
stod efter bänkmän som blivit elektorer, segrade den konservativa 
sidan. Detta trodde Åkerman var en följ av att, emot hans protest, 
alltför radikala namn som exempelvis baron Ν A Silfverschiöld blivit 

1. Borell 1948:218f, 224. 
2. Åkermans PM 24/11 1847, fru Gerd Åkerman, Stockholm, Borell 1948:219. 

Hur bänkmans- och elektorsvalen tekniskt tillgick framgår av s. 7Iff. 
3. Åkermans PM 24/11 1847. 



föreslagna. Radikalismen var enligt Åkerman numera avskydd inom 
majoriteten på riddarhuset.^ 

Den stora moderat-liberala gruppen lyckades inte hålla ihop efter 
de framgångsrika utskottsvalen, och kungens planer gick om intet. 
Dess vänsterflygel med namn som B J von Platen, W F Tersmeden, 
C F Ridderstad och J A Gripenstedt inriktade sig därefter på den 
sedan föregående riksdag aktuella frågan om en representationsför
ändring. Ett förslag hade utarbetats under hösten av Gripenstedt och 
hans svåger godsägaren C A Mannerskantz. Det byggde på ett två
kammar system: allmänna val till en nedre kammare och delar av den 
dåvarande ståndsrepresentationen kvar i en övre.^ Vid årsskiftet hyste 
gruppen planer på att sluta sig samman och bilda en förening, planer 
som tills vidare inte realiserades.« 

Regeringen, som arbetade i motvind på riksdagen, behövde allt stöd 
den kunde få. Kungen förnyade därför i februari 1848 sina försök att 
bilda ett regeringsvänligt parti, denna gång genom förra statsrådet 
OI Fåhraeus. I ett sammanträde hemma hos honom deltog greve 
Henning Hamilton, von Platen, Gripenstedt, Tersmeden, Åkerman, 
friherre A C Raab och friherre A S Hermelin. Inledningsvis väcktes 
förslag om ett samarbete med likatänkande inom övriga stånd. För
slaget motarbetades av Åkerman och Hamilton och föll. En parti
bildning uppstod dock och man hade möten hos vissa av deltagarna 
under februari. I Åkermans dagboksanteckningar förekommer efter 
februari månads utgång inga vidare noteringar om gruppens verk
samhet."^ 

Den sedan 1846 arbetande representationskommitténs förslag hade 
redan i inledningen av riksdagen lagts till handlingarna. Under in
tryck av februarirevolutionen och de politiska händelserna i Frank
rike bildades i syfte att nå ett resultat i representationsfrågan Stock
holms Reformsällskap. Ett hundratal riksdagsmän från alla fyra stån
den samt andra intresserade samlades i slutet av februari och gjorde 

4. Åkermans PM 7/12 1847, Borell 1948:219. 
5. Trolle-Wachtmeister 1889:263f. Borell 1948:224f, Gasslander 1949:46. 
6. Gasslander 1949:46, Borell 1948:225. 
7. Åkermans PM 7/2 1848, Borell 1948:225. Elias Tiselius har i sin biografi 

över Adam Christian Raab något berört Raabs förhållande till riksdagen 
1847/48 och de reformrörelser som då pågick, men han har egentligen inte 
bidragit med något som inte redan var känt genom Borell och Gasslander, se 
s 56ff. Vad gäller Raabs senare verksamhet har naturligtvis hans insatser i sam
band med husbehovsbränningens avskaffande uppmärksammats, s 97ff, där
emot har hans verksamhet som partipolitiker genomgående nästan helt förbi
gåtts. 



vid en rad på varandra följande möten upp ett eget representations
förslag. Någon vecka efter det första mötet visade sig vissa menings-
skiljaktigheter mellan den moderata och den radikala falangen av 
sällskapet. På en egen petitionslista undertecknad av ett drygt 30-tal 
personer presenterade den förra sin hållning i själva huvudfrågan. 
Då denna lista blev känd åstadkom den häftig debatt och splittring 
inom reformsällskapet. 8 

Redan tidigare hade dock moderat-liberalerna inom adeln börjat 
organisera sig i en förening som i början av april kom att gå under 
mmxiti Sällskapet de elva. Flera av dennas medlemmar deltog även 
till att börja med i reformsällskapets möten, och många av dem som 
undertecknat petitionslistan återfanns i Sällskapet de elva. 

Berit Borell har i sin avhandling redogjort för sällskapets existens 
och program. Eftersom det spelar en så viktig roll för den moderat
liberala sidans framtida utseende, har jag emellertid bedömt det som 
nödvändigt att med en viss utförlighet presentera hennes resultat. 

"Sällskapet de elva" stod öppet för riksdagsmän av samtliga stånd. 
Som medlemmar och undertecknare av programförklaringen återfanns 
från borgarståndet bruksägarna L Hohnstedt, CG Indebetou och C 
Östberg, från prästeståndet professor Ρ Genberg och från adeln fyra 
från vinterns samarbetsförsök: B J von Platen, J A Gripenstedt, 
C A Mannerskantz och W F Tersmeden samt godsägarna C A Raab, 
C A Coyet, A O Adelborg, J F M von Engeström, C H Montgomery, 
bruksägarna C von Stockenström, C Hammarhjelm, R Ehrenborg, 
professor G von Düben och löjtnant B Munck. 

I det bevarade programmet eller reglerna ansluter sig sällskapet 
till parlamentarismen vilken dock måste föregås av en ändring i 
representationen. Statsrådet skall vara politiskt uniformt och vara 
ansvarigt för riksdagen. Det skall vara av samma politiska uppfatt
ning som riksdagen, och om det möter varaktig opposition i represen
tationen bör det avgå. Vidare innehåller programmet, att kommuner
nas ställning bör förstärkas, att en skattereglering vore nödvändig 
och att en lagreform vore önskvärd. Slutligen förordades också en un-
dervisningsreform.9 

8. Reinhold 1917:37ff. Bland undertecknarna av petitionslistan befann sig adels
männen A C Raab, Hugo Hamilton, W F Tersmeden, C A Raab, C A Coyet, 
B von Hofsten, C G Uggla, C A Mannerskantz, Ρ R Tersmeden, F Cron-
stedt, J von Koch, J M Palmcrants och W F Dalman och från borgarståndet 
TL Bohnstedt. Listan avtrycktes i Aftonbladet 13/4 och i Stockholms 
Dagblad 12/4 1848. Jmfr Borell 1948:232. 

9. Borell 1948:233ff, Gasslander 1949:47f. 



Som synes tillhörde de flesta medlemmarna av sällskapet gods- eller 
bruksägarklassen. Gripenstedt fungerade som ordförande. Samman
träden skulle hållas två gånger i veckan. ̂ 

Hur länge sällskapet verkade är svårt att avgöra. Att man hade 
sammanträden i slutet av mars och början av april framgår av Ρ Gen
bergs dagbok.2 Sannolikt har Gripenstedts och Gènbergs statsråds
utnämningar i mitten av april medfört stora påfrestningar på sällska
pet, och gruppen har upplösts. De yttre politiska förhållandena hade 
nämligen på kort tid förändrats. Revolutionsidéerna från Frankrike 
hade hastigt spritt sig runt Europa och med marskravallerna i Stock
holm ökades kungens intresse för en representationsreform. Sällska
pet de elvas medlemmar, som tidigare stått i viss opposition till kung 
och statsråd, blev plötsligt attraktiva och lämpliga att rekrytera till 
regeringen. Tersmeden och von Platen avböjde statsrådsposter men 
Genberg och Gripenstedt accepterade anbudet — ehuru med tvekan 
och efter vissa eftergifter av kungen.^ 

Det kungliga representationsförslaget som i hast arbetats fram för 
att tillmötesgå opinionen presenterades för riksdagen den 2 maj. i 
sina strävanden att understödja det sökte moderat-liberalerna kontakt 
med pressen för att få ut sin propaganda för dess antagande. Gripen
stedt hade tidigare under januari försett Östgöta-Correspondenten 
med några artiklar i representationsfrågan. Men redan efter kort tid 
hade han kommit på kant med redaktören Carl Fredrik Ridder
stad. I Dagligt Allehanda hade de kunnat trycka sina bidrag till mit
ten av april då redaktören Elof Lindmans inställning till februari
revolutionen blev moderat-liberalerna för radikal. I stället valde de 
att starta en egen tidning. Reformvännen, med WF Tersmeden i 
spetsen. Den fick en kortvarig existens och redan i mitten av juni 
samma år lades den ned. Då hade dock huvudsyftet redan vunnits. 
Representationsförslaget hade antagits och skulle vila till nästa riks
dag. 

1. Borell 1948:233ff. 
2. Genbergs dagbok 29/3, 1/4, 2/4 och 4/4 1848, Ρ Genbergs samling LUB. 
3. Gasslander 1949:49. 
4. Borell 1948:25If. Under sommaren gjordes ånyo vissa försök att få "frisin

nade fosterlandsvänner" att teckna aktier i en ny tidning. Ett upprop skicka
des ut i maj undertecknat av magister Per Erik Svedbom. AO Adelborg. 
A C Raab och W F Tersmeden tillsammans med 79 andra personer föran
mälde sig. De ekonomiska kalkylerna höll dock inte streck utan projektet 
lades ned. "Förteckning på aktieägare i den nya tidningen anmälda före den 
1 juli." "Protokoll, hållet vid ett sammanträde i Stockholm, 1 juli 1848." 



De olika reformsällskap som uppstod ute i landet och de reform
möten som följde i dessas spår berör inte den moderat-liberala adeln 
som grupp, även om vissa moderat-liberaler deltog individuellt, och 
lämnas därför utanför denna framställning. 

2. Efter riksdagens slut hösten 1848 verkade reformvännerna för det 
vilande representationsförslaget genom artiklar i pressen. Det fanns 
även vissa funderingar på att bilda en förening 1849 men först på 
våren 1850 samlades ledarna för att organisera kampanjen inför nästa 
riksdag. Som organisatörer framträdde WF Tersmeden och Afton
bladsredaktören L J Hierta. Den senares medverkan signalerade 
Aftonbladets övergång från den radikala sidan till den mera mode
rata. Man stiftade en förening och påbörjade en namninsamling till 
förmån för förslaget. Men kampanjen mötte motstånd och efter hand 
upphörde agitationsviljan.^ 

Det blev också inför riksdagens början alltmera tydligt att kungen 
tänkte överge representationsförslaget. Orosmolnen från 1848 hade 
blåst bort och över hela Europa bredde en allmän reaktion ut sig så 
även i Sverige. Reformens anhängare befann sig därför angripna från 
två håll, dels från radikala element som utgick från de reformmöten 
som hållits mellan riksdagarna, dels från konservativa krafter.® 

Vid utskottsvalen i november 1850 sökte de moderat-liberala ledar
na återförena sina splittrade styrkor. På ett möte i mitten av månaden 
samlades WF Tersmeden, F Åkerman, R von Kraemer och flera 
icke namngivna för att enas om gemensamma listor till bänkmans-
och elektorsvalen. Fyra deputerade utsågs som fick till uppgift att 
uppgöra förslag, förutom Tersmeden och Åkerman C A Mannerskantz 
och hovmarskalken J F Aminoff. Samtidigt arbetades det på en för
ening mellan den moderata och den konservativa sidan under lands
hövding S G von Troils medling. Vid ett möte hemma hos statsrådet 
C O Palmstjerna fick de moderata dock inget gehör för sina namn. 
De lämnade därför mötet. Dagen efter, den 20 november, träffades 
de hemma hos bruksägaren C F Nieroth där de fyra deputerade pre
senterade sin lista. Viss kritik framkom från en radikalare falang, 

"Inbjudning till fosterlandsvänner.", Ρ Genbergs samling, LUB. Att Ρ Ε 
Svedbom trots detta inte helt gav upp planerna på en ny tidning på liberal 
grund visar brev från JA Gripenstedt t CA Mannerskantz 3/11 1848 och 
ett odaterat brev från vårvintern 1849. Även dessa planer rann ut i sanden. 
C A Mannerskantz' samling, KB. Jmfr Borell 276ff. 

5. Borell 1948:286. 
6. Ibid284ff. 
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bestående av greve C H Anckarsvärd, kaptenerna Ν Wästfelt och 
Η Hjärne (d ä) och redaktör W F Dalman, som "objudna" infunnit 
sig. De deputerade kom dock överens om att framlägga listan i sitt 
ursprungliga skick vid valen på riddarhuset.^ 

Den konservativa sidan under ledning av grevarna Henning Hamil
ton, Gustaf Lagerbjelke, C O Palmstjerna och tills vidare även presi
denten A von Hartmansdorff behärskade emellertid utskottsvalen 
helt. Inte en enda av de valda 50 bänkmännen kan sägas ha moderat
liberal färg. Tilldelningen av utskottsplatser blev därefter. Afton
bladet beklagade valens utgång som inte lovade gott för det kom
mande riksdagsarbetet. Åkerman ansåg det vara skandal, att en så 
pass aktad ledamot av ståndet som W F Tersmeden, varken blev 
bänkman eller elektor, "medan kronprinsens adjutant, löjtnant Sven 
Lagerberg, som nyss fyllt 25 år, blev utkorad".® 

Tillsammans med likatänkande från borgarståndet sökte moderat
liberalerna i början av december med hjälp av motioner i stånden få 
till stånd ett uppskov med avgörandet av representationsförslaget, i 
den förhoppningen att tiden skulle arbeta till deras förmån. På ett 
möte den 6 december med W F Tersmeden som ordförande argumen
terade bland andra A C Raab och C A Mannerskantz för uppskov. 
Kungen ville dock annat och en dryg vecka senare avslogs representa
tionsförslaget på riddarhuset med stor majoritet liksom i de övriga 
tre stånden. A O Adelborg och C G Raab reserverade sig.^ 

C F Ridderstad skrev den 27 november i Ostgöta Correspondenten 
att det egentligen inte fanns några politiska partier på riksdagen, åt
minstone inte i den meningen att några politiska stridigheter skulle 
kunna uppstå. "Så tillvida är riksdagen ovanlig", heter det. Majori
teten inom stånden sades vara stabil och emot representationsförsla-
get.i 

På grund av såväl utrikespolitiska som inrikespolitiska omständig
heter synes moderat-liberalerna på riddarhuset vid denna riksdag 
inte ha uppnått samma grad av enighet som under den föregående. 
Flera av dem som deltog i moderat-liberalernas aktioner 1847—48 

7. Åkermans PM 18/11, 19/11 och 20/11 1850. Jmfr Borell 1948:288. Se vidare 
Reidun Axelssons uppsats över partigrupperingar på riddarhuset 1850/51 som 
närmare analyserar olika källor från riksdagens första skede, Axelsson 
1977:101ff. 

8. Aftonbladet 6/12 1850. Borell 1948:288f. A von Hartmansdorffs almanacks-
anteckningar för den 23/11 och 25/11 1850, A von Hartmansdorffs samling, 
RA. Citat ur Åkermans PM 24/11 1850. Vidare Axelsson 1977:110ff. 

9. Aftonbladet 6/12 1850, Borell 1948:288, Ad. pr. 1850/51, 2:91. 
1. Östgöta Correspondenten 27/11 1850. 



återfinns dock även inom samma politiska gruppering 1850—51: 
W F Tersmeden, A C Raab, C A Mannerskantz, F Åkerman, R von 
Kraemer och A O Adelborg. Förutom det ändrade politiska klimatet 
måste även saknaden av ledargestalter ha varit kännbar. Som ovan 
nämnts ingick J A Gripenstedt i statsrådet redan 1848. En annan av 
huvudfigurerna 1848, B J von Platen, inträdde 1849 som sjöminister 
och kvarstod som statsråd under hela riksdagen. Jämför man de en
skilda moderat-liberala riksdagsmännens påvisbara aktivitet, yttran
den och motioner, vid denna riksdag med deras agerande vid den 
föregående, visar det sig, att den nästan genomgående är lägre 
1850—51.2 

Vid tidpunkten för nästa riksdag 1853—54 hade konseljen ombildats 
i konservativ riktning i det att C Günther, Ρ Genberg, AP Sand-
strömer och B J von Platen avgått. Kvar av den gamla mera liberala 
ministären var egentligen bara Gripenstedt. Krimkriget hade inletts 
sommaren 1853 och kastade sin skugga över riksdagen. 

3. Vid utskottsvalen i november 1853 på riddarhuset fick den moderat
liberala adelsfraktionen vidkännas en första motgång. Vid de inledan
de bänkmansvalen följdes nämligen den konservativa listan i 24 bän
kar av 25. Den liberala sidan fann det inte ens mödan värt att ställa 
upp med en egen lista i de efterföljande elektorsvalen. Aftonbladet 
beklagade den slutgiltiga elektorslistans utseende, där majoriteten 
inte nöjt sig med att utesluta den liberala opinionen utan "man till 
och med uteslöt nästan alla äldre erfarna, med saker och personer 
närmare bekanta ledamöter av ståndet, för att tillsätta en given plu
ralitet av yngre riksdagsmän, yngre militärer, adjutanter vid hovet 
0SV.3 

Den besättning av utskotten som elektorerna kom fram till saknade 
följaktligen så när som på några få undantag alla liberala element.^ 

Det är dock tydligt att de aktiva bland moderat-liberalerna under 
hösten ansträngde sig för att stärka gruppens positioner. Således 
kallade WF Dalman göteborgsgrosshandlaren och borgarståndsleda
moten C F Waern (d y) till ett litet "colloquium politicum" dit också 
enligt uppgift CG Stuart, WF Tersmeden och två till skulle kom-
ma.5 Och i början av januari skrev A C Raab till C A Mannerskantz, 

2. Personregister till rikets ständers protokoll 1809—1866, 1935. 
3. A von Hartmansdorffs almanacksanteckningar 24/11, 25/11 1853, A von Hart

mansdorffs samling, RA. Aftonbladet 28/11 1853. 
4. Aftonbladet 1/12 1853. Ad.pr. 1853/54, 1:38 ff. 
5. W F Dalman t C F Waern (d.y.) 15/12 1853, C F Waerns arkiv, GLA. 



som lämnat riksdagen till jul, och framhöll behovet av politisk aktivi
tet: "Din ankomst är och blir, i alla fall av alla dina vänner, mig i 
synnerhet, efterlängtad Vår lilla fraktion står väl icke på 
papper, men i minnet, och såsom vi hoppas kvar i våra hjärtan, men 
Platen ligger sjuk — Tersmeden varit borta — återkom i förrgår... 
och därmed har den också måst vila. I tullfrågan, den enda av vikt 
som sedan nyår i ståndet remitterats, hade vi bort vara tillsammans, 
men vilka? Endast jag, Geijerstam och Koch voro kvar. Jag hoppas 
dock hava uttalat allas vår mening i huvudsak".® 

Brevet talar om en fraktionsbildning vid riksdagen av vissa adels
män, varav fyra är namngivna utöver brevskrivaren och mottagaren. 
Det är tydligen mer ett embryo till en förening än ett etablerat och 
dokumenterat förhållande. Men en överenskommelse om politisk 
samverkan i organiserad form har träffats. Anknytningen till tidigare 
moderat-liberala gruppbildningar framträder tydligt i det förhållan
det att tre av de sex tidigare varit medlemmar av Sällskapet de elva: 
von Platen, Mannerskantz och Tersmeden. A C Raab tillhörde samma 
krets, bl a stod han i spetsen för utbrytama ur Stockholms Reform
sällskap. Till julen hade emellertid gruppen skingrats och ännu i 
mitten av januari hade den inte återsamlats, vilket omöjliggjort ett 
samlat uppträdande. 

Den i brevet omtalade tullpropositionen motsvarade inte de mode-
rat-Uberalas krav. Den proposition kungen vid riksdagens öppnande 
utlovat och finansminister CO Palmstjerna lade fram i december 
1853 innehöll inga egentliga tullsänkningar. Raab yttrade i debatten 
att han blev alltmera övertygad om att handelns frihet var det mål 
alla måste sträva efter. Han liknade handeln vid en skog som man 
borde hugga ur, använda och vårda i stället för att envist skydda."^ 
Han var emellertid inte ensam om att kritisera propositionen utan 
hade meningsfränder i alla läger. Efter remiss till bevillningsutskottet, 
där propositionen förändrades och i viss mån utvidgades, vann den 
senare under riksdagen ständernas bifall. Vid detta tillfälle talade 
bland andra C A Mannerskantz och J A Gripenstedt för förslaget.® 

Några veckor senare behandlades det Lagerbjelkeska representa
tionsförslaget som legat vilande sedan föregående riksdag. Förslaget 
byggde i mycket på den existerande representationen. Den adliga 
självskrivenheten upphörde emellertid och det första ståndet valde 

6. AC Raab t CA Mannerskantz 13/1 1854, CA Mannerskantz' samling, KB. 
7. Ad.pr. 1853/54, 3:102ff. 
8. Montgomery 1921:70f. Gasslander 1949:14ff. 



i stället sina ombud. De övriga stånden hade utökats med några 
tidigare orepresenterade grupper. Stånden skulle även gemensamt 
överlägga i en riksnämnd, som avsågs bli riksdagens viktigaste organ. 
Staffan Förhammar har undersökt förslagets tillkomst och vidare 
öden fram till avgörandet i februari 1854. Han har visat, hur det från 
att ha varit understött av hovet och ett flertal konservativa efter hand 
kom att omfattas allt intensivare av det moderat-liberala lägret. I 
stället övergavs det av sina forna anhängare. När frågan slutligen av
gjordes befann sig ja-rösterna i minoritet och förslaget föll. En 
reservation inlämnades av B J von Platen. Flera av den moderat
liberala sidans mera framstående ledamöter instämde med honom: 
A C Raab, C A Mannerskantz, Ν S von Koch och W F Tersmeden 
samt Mannerskantz' broder, löjtnanten AF Mannerskantz.^ Så när 
som på A F Mannerskantz är det samma personer som enligt Raabs 
brev ingick i den fraktion som i stillhet uppstått under hösten. 

Antalet yttranden i riksdagsplena var för den moderat-liberala 
gruppen större vid denna riksdag än vid de båda föregående. Antalet 
angivna motioner steg likaså. ̂  Ett studium av lika många framstående 
konservativa riksdagsmäns motsvarande aktivitetsgrad, i form av 
motioner och yttranden på riddarhuset 1847—54, ger en viss relief 
åt detta resultat. För den moderat-liberala sidan kunde sjunkande 
aktivitet märkas under riksdagen 1850—51. För den konservativa 
sidan sker däremot en successiv ökning av antalet yttranden. De kon
servativas motioner är så få att de inte medger någon jämförelse.^ 
De konservativas lägre aktivitetsgrad är dock helt naturlig med tanke 
på att de anknyter till regeringen. Det var ingen anledning för dem 
att motionera, det räckte med några få yttranden för de kungliga 
förslagen som oftast gick igenom. Däremot måste oppositionen se 
till att göra sig hörd och sedd. 

I redaktörens för det konservativa organet Svenska Tidningen överste 
Johan August Hazelius' samling på Nordiska Muséet har en för
teckning över partierna på riddarhuset 1853—54 återfunnits.^ Hans 

9. Förhammar 1975:75ff. 
1. Personregister... 1935. 
2. Nio konservativa riksdagsmän har valts ut ur det konservativa ledarskiktet 

med hjälp av projektets Partiväsendet i Sveriges riksdag 1847—66 otryckta 
partikatalog: D G Bildt, C M Björnstjerna, K J Bonde, C Cederström, A G 
Gyldenstolpe, G Lagerbjelke, J G Paykull, Ν Tersmeden och C F L af 
Ugglas. 

3. Förteckning över partigrupperingar inom adeln, J A Hazelius' samling, 
Nordiska Muséet. 



Björklund har i en uppsats visat att Hazelius gjort liknande och 
mera omfattande uppskattningar av partiförhållandena inom borgar
ståndet. Hazelius har därvid som utgångspunkt haft elektors- och 
utskottsvalen och sannolikt haft det dubbla syftet att dels använda 
listorna som underlag för artiklar i den egna tidningen, dels utnyttja 
dem i ett mera långsiktigt politiskt perspektiv. ̂  Det finns tecken som 
tyder på att listan över riddarhuspartier tillkommit i samma avsikt: 
dels namnens uppställning i kolumner efter partitillhörighet, dels an
teckningen längst ner till höger: "högern har övervikt över alla". 

Hazelius namnger fem partier "gamla högern, unga högern, (grå) 
vänster, (röd) vänster, hovpartiet". Han räknade med tre konserva
tiva partifraktioner och två liberala. Till antal uppskattade han den 
gamla högern till 20, unga högern 70, grå vänster 20, röd vänster 10 
och hovpartiet 20.1 den grå vänstern ingick enligt Hazelius A C Raab, 
C A Mannerskantz, B J von Platen, W F Tersmeden, F Åkerman och 
flera "Geijerstammar" (C och JH).^ Det var alltså i stort sett samma 
riksdagsmän som senare nämns i AC Raabs brev och som även 
förekommer som reservanter i samband med representationsförslagets 
fall. Hazelius beräknade att den grå vänstern var jämnstor med den 
gammalkonservativa sidan och med hovpartiet. 

Till den röda vänstern räknade Hazelius W F Dalman, L J Hjerta, 
C H Anckarsvärd, Ρ R Tersmeden, A Ρ Sandströmer och G M Stjern-
svärd. Dalman och Anckarsvärd räknades till den radikalare falangen 
även vid föregående riksdag.« 

Den samlade vänstern uppgick således enligt Hazelius blott till 
något mer än en fjärdedel av de konservativas styrkor. 

Ytterligare en uppskattning av partiförhållanden inom de olika 
stånden finns från denna riksdag. När den led mot sitt slut samman
fattade två av deltagarna, PR Tersmeden och bruksägaren Jonas 
Wahlström från borgarståndet, i en broschyr sina intryck av ställ
ningar och förhållanden inom stånden. Björklund har visat att bro
schyren utkommit i två upplagor, en under hösten 1854 och en efter 
riksdagens slut. I den andra upplagan har vissa justeringar gjorts vad 
gäller omdömena om borgarståndet, medan avsnittet om riddarhuset 
i stort sett är detsamma.^ 

Vad gäller riddarhuset räknade Tersmeden/Wahlström med fyra 

4. Björklund 1977:14ff. 
5. Vid denna riksdag deltog blott majorerna Carl och Johan Henrik af Geijer-

stam. 
6. Se ovan s 17f. 
7. Björklund 1977:27ff. 



partier: det ministeriella, det högkonservativa, det konservativt refor
merande eller junkerpartiet, det liberala whigpartiet och slutligen en 
falang av detta, som i vissa frågor var av annan mening än partiets 
huvuddel. Denna falang satte "samhällets inre, rent andliga före
mål" högre än de yttre politiska och sociala förändringarna, s 

Broschyren skiljer sig från Hazelius' lista framför allt på så sätt 
att den saknar gruppen radikala liberaler eller "röd vänster". Denna 
grupp har till vissa delar inrangerats i en fraktion som Tersmeden/ 
Wahlström efter engelskt mönster kallat whigpartiet.» Detta har sedan 
delats upp i två varandra närstående grupper. Till partiets huvuddel 
fördes B J von Platen, W F Tersmeden, Ν S von Koch, A C Raab, 
W F Dalman, L J Hierta, R T Cederschiöld, C J O Alströmer och 
G Posse. Till falangen räknades A Ribbing. 

Det ministeriella partiet hos Tersmeden/Wahlström motsvarade 
egentligen inte Hazelius' hovparti. Med ministeriella avsåg Tersmeden/ 
Wahlström medlemmar av adeln, som stod regeringen nära, medan 
Hazelius avsåg männen runt kungen och hovet. Dessa båda grupper 
behövde ingalunda vara identiska. 

Kärngruppen inom den moderat-liberala fraktionen synes ha varit 
väl avgränsad under hela riksdagen och en tämligen säker uppskatt
ning av dess anhängare kan göras. Tersmeden/Wahlström är frikos
tigare med att namnge personer med partitillhörighet än övriga källor 
från riksdagen. Samma personer återkommer i stort sett såväl i bro
schyren som på Hazelius lista och såsom reservanter i representations
frågan. 

4. Sammanfattning 
Kärnan inom den moderat-liberala adelsoppositionen var i stort sett 
densamma under hela den undersökta perioden från riksdagen 1847— 
48 till riksdagen 1853—54. Det på våren 1848 bildade Sällskapet de 
elva var intill 1854 den fastaste organisationen som skapades. Säll
skapet spelade en viss roll då konseljen ombildades i liberal riktning 
i april 1848 i februarirevolutionens efterdyningar. Då kom två av 
dess främsta ledamöter J A Gripenstedt och Ρ Genberg att ingå i 
denna. I och med detta upphörde sällskapets verksamhet. Såväl 1847 
som speciellt 1850 var annars aktiviteten som störst inom den 
moderat-liberala fraktionen inför utskottsvalen och i samband med 

8. TersmedenlWahlström 1855. 
9. En ogentlig benämning med tanke på att samtida medlemmar av det engelska 

whigpartiet snarare ansåg namnet vara härlett från sin sociala bakgrund, än 
utifrån ett politiskt handlingsprogram. Se Conacher 1968:3ff. 



omröstningarna i representationsfrågan. 1847 hade gruppen vissa 
framgångar vid utskottsplatsernas besättande, men under intryck 
av den allmänna reaktionen som följde februarirevolutionen i spåren 
misslyckades man helt 1850. Samma år gjordes också vissa försök att 
över ståndsgränserna försvara det vilande kungliga representations
förslaget som kungen lämnat åt sitt öde, men ansträngningarna var 
förgäves och förslaget föll. 

1853—54 års riksdag möttes av en konselj ombildad i konservativ 
riktning. Kvar av liberalerna från den gamla ministären var bara J A 
Gripenstedt. I bänkmans valen blev moderat-liberalerna totalt ut
slagna och de konservativa dominerade utskotten och riksdagsarbetet. 
Dock finns samtida vittnesbörd om att moderat-liberalerna fortfaran
de utgjorde en genom politiska värderingar sammanhållen grupp. I 
spetsen för denna fraktion stod samma män som tidigare: B J von 
Platen, WF Tersmeden, CA Mannerskantz och AC Raab. När 
representationsfrågan ånyo föll, avgav man en gemensam reservation 
under von Platens ledning. 

Det var en övervintrande kärngrupp, som stod i spetsen för det 
moderat-liberala partiet under den undersökta tiden och som återkom 
vid varje riksdag och agerade gemensamt. 



III. Planer på en statskupp? 

I. Det är till denna i kapitel II redovisade punkt tidigare forskning 
kommit. Men trådarna kan dragas längre. Det finns anledning ställa 
frågan om denna adelsgrupp är verksam framgent, om den når en 
högre grad av inbördes organisation, om den utformar något som kan 
betecknas program och om den utvecklar någon form av samverkan/ 
samordnad aktivitet inför och under nästa riksdag som tog sin början 
1856. Inledningsskedet är ett märkligt mellanspel som visar i hur hög 
grad de politiska gruppernas aktiviteter bestämdes av den kungliga 
politiken. Det är Gripenstedts kontakttagande med svågern CA 
Mannerskantz i Krimkrigets slutskede som ger en intressant inblick 
i det politiska livets villkor. 

Det hade en tid inte varit någon intensivare brevkontakt mellan 
svågrarna då Mannerskantz mottog ett brev från Gripenstedt skrivet 
den 20 november 1855, dagen innan novembertraktaten underteckna
des. Brevet inleddes med lyckönskningar till att Mannerskantz fått 
en son. Men från dessa glädjande privata angelägenheter övergår 
Gripenstedt till de "allmänna" som han finner mindre glädjefulla. 
Han känner en växande oro över vissa "ställningar och förhållanden" 
— det är detta som kommer honom att skriva. I Stockholm har han 
ingen som han kan dryfta sina farhågor med. Om det inte var för 
att årstiden var olämplig för resor, skulle han bett Mannerskantz 
komma upp till Stockholm. Nu vill han inte detta utan avvaktar i 
väntan på att sakerna skall hinna utveckla sig ytterligare. Men han 
vill förbereda Mannerskantz på att om "vissa planer utvecklar sig" 
så som han har goda skäl misstänka att de kommer att göra, måste 
han be Mannerskantz komma upp för överläggningar om vad som bör 
göras. Vad han syftar på kan han inte avslöja. Han nöjer sig med 
att säga att det "förr en gång har funnits en period av vår historia 
som med den närvarande har många likheter, och som man kanske i 
mera än ett avseende spekulerar på att taga till sin förebild. Och som 
vanligt — lockelserna av exempel verka med hela sin kraft, men 
varningarna som därav kunde hämtas, och därav borde hämtas, för
aktas". 

Gripenstedt skulle inte anse några planer farliga, om det inte vore 
så att de som tror sig arbeta för alldeles motsatta syften i själva 
verket var de verksammaste bundsförvanter. "Sedan man, genom att 
oavlåtligen söka så djupt som möjligt nedsätta statsrådets anseende, 
gjort vad man kunnat för att förminska dess politiska betydelse, och 



sålunda arbetat allenastyrandet i händerna, så är det visserligen all 
sannolikhet, att man även nu i andra fall, med bindel för ögonen 
skall löpa dess ärenden — tills man en vacker dag själv får en fot i 
ändan".1 

Passusen i Gripenstedts brev om precedenser i historien kunde tol
kas så att det var fråga om en statskupp och det är också vad Manner-
skantz kommer fram till i sitt svarsbrev. Han förefaller något irriterad 
över antydningarna och utber sig klarare besked. Att planerna inte 
avsåg deltagande i Krimkriget tog han för givet. Men var det så, 
ville han bara säga att Gripenstedt inte kunde vänta sig stöd av 
honom i den frågan. Tvärtom, säger Mannerskantz, hyser jag "den 
övertygelsen, att det är Sveriges plikt, att deltaga i striden emot 
Ryssland, om England och Frankrike behöva och begära vår hjälp, 
och lämna oss nödig och möjlig säkerhet emot följderna av vår in
blandning uti denna strid". 

Att enväldets anhängare planerade en statskupp hade Mannerskantz 
för sin del svårt att tro. Men var det så, instämde han helt i att 
situationen var i högsta grad bekymmersam. "Men så allvarsamt 
farligt kan du väl icke hava menat att tillståndet är — ? Visst har även 
jag längesedan insett och anmärkt, huru den absolutistiska tendensen 
i allt högre grad utvecklat sig — men steget är dock långt, emellan 
förtäckta bemödanden, att eludera våra grundlagars bud, och försöket 
att med öppet våld, helt och hållet tillintetgöra deras innehåll — men 
skulle det verkligen vara, icke blott en löslig tanke, eller en skör 
böjelse, utan en uppgjord plan, som du åsyftar, då är betänklig fara 
å färde, och jag vill visserligen då av alla krafter hjälpa till att före
komma densammans utbrott". Och blev Mannerskantz kallad kom 
han givetvis upp. Dessförinnan kunde en eller annan artikel i dags
pressen vara nyttig för att underlätta opinionen om vad som pågick 
bakom kulisserna.^ Brevet röjer således en viss misstro mot och 
osäkerhet inför Gripenstedts opreciserade antydan och utmynnade 
i en önskan att denne närmare måtte förklara sig. 

Så långt innan novembertraktaten blivit känd för allmänheten, vilket 
den blev i och med ratifikationen den 17 december 1855. Man kan 
dock misstänka att Gripenstedt var bekant med de yttre omständig
heterna i det politiska spelet även om han inte till fullo kände trak
tatens paragrafer. Allmänt misstänktes denna dock för att ha hemliga 

1. J A Gripenstedt t CA Mannerskantz 20/11 1855, CA Mannerskantz sam
ling, KB. 
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tillägg, och Gripenstedts agerande kan vara utslag av fruktan därför. 
Det yttre förloppet av Krimkriget mot slutet av 1855 var följande. 
Intresset för en fred var stadigt ökande på båda de stridande sidorna 
Ryssland och England/Frankrike. Under hösten hade kung Oscar 
utvecklat en intensiv diplomatisk aktivitet med avsikt att, om väst
makterna lovade lämna tillräckligt understöd och krigsskådeplatsen 
flyttades norrut, ingå i kriget på deras sida. Ansträngningarna utmyn
nade i novembertraktaten. Från västmakternas sida sågs traktaten som 
en ytterligare press på Ryssland att sluta fred. Vid årsskiftet 1855—56 
överlämnades så ett fredsultimatum till den ryske kejsaren Alexander 
av det österrikiska sändebudet Esterhâzy med förklaringen att om inte 
det antogs inom viss tid så skulle även Österrike ansluta sig till de 
allierade. Västmakternas beräkningar visade sig hålla. Inför hotet 
av en utvidgning av kriget blev Ryssland benäget att gå med på för
handlingar, vilket tillkännagavs den 17 januari 1856. 

Detta besked om stillestånd och fredsförhandling kom som en total 
överraskning för Oscar. Hans nya västmaktsorienterade politik kunde 
därigenom komma att bli resultatlös. Rysslands svar betraktades dock 
av vissa bedömare som en undanmanöver för att vinna tid och möjlig
göra en återhämtning — och kriget skulle enligt dem snart återupptas. 

I detta utrikespolitiska läge skrev Gripenstedt ånyo till Manner-
skantz. Brevet är dagtecknat den 29 januari, således nästan två måna
der efter Mannerskantz' svarsbrev. Orsaken till dröjsmålet är ytterst 
den att Gripenstedt velat få så säker kunskap om de i förra brevet an
tydda sakerna som möjligt, och han hade därför velat avvakta händel
sernas gång. Nu ansåg han sig emellertid inte kunna vänta längre. 
Gripenstedt menade att det inte var kriget som sådant som han mest 
fruktade utan de komplikationer som stod i samband med krigsfrågan. 
"Du finner lätt huru många förevändningar och utvägar ett krigs
tillstånd kan lämna till nästan vad ingrepp mot friheten som helst. 
Frihetens värn äro: Representationen, konseljen och tryckfriheten. 
Nå väl! huru snart kan man icke då, i ett kritiskt ögonblick, fram
ställa representationens motspänstighet eller konseljens pedantiska 
formenlighet, eller pressens klander och yppande av planerna, såsom 
skäl till allt vad som gått illa, och såsom hinder för allt det stora, som 
eljest skulle hava varit uträttat. 

Kom ihåg vad som hände 1788 och 89, och läs noga igenom denna 
historia, ty den är i många stycken ytterst lärorik. Men jag ställer 
emellertid allt detta i andra rummet, och tror, att med kriget åsyftas 
ännu ett annat ändamål, som går mycket mera direkt på saken, och 
som är långt farligare. Med tanken på krig förknippas alltid, såsom 
ett sine qua non, tanken på subsidier — och detta icke till småsummor, 



utan till belopp av 50, 60 miljoner, och däröver. Börjar du förstå? — 
Jag förmodar att du häpnar vid första steget, som tanken tager i den 
öppnade riktningen, och att du hoppas, att detta endast är en mörk 
fantasi av mig. Jag önskar själv att så vore, ... Att med mycket 
penningar, mycket kan uträttas, är onekligen sant; och om terrängen 
är väl förberedd, så kan en kupp gå lättare och fortare än någon tror. 
Ej heller må man insöva sig i den föreställningen att dylika förbere
delser saknas. Tvärtom, de bedrivas med omsorg och ihärdighet". 
I väl formulerade ordalag skildrar sedan Gripenstedt hur kungen och 
hans anhängare intrigerar för att misskreditera statsrådet, köper 
pressen och har sikte på full kontroll över statsapparaten. 

Vad skall då göras, frågar Gripenstedt. Han beklagar att han inte 
behållit kontakten med sina gamla politiska vänner och undrar om 
inte de avbrutna kontakterna skulle kunna återupptas. 

Vid genomläsning av sitt brev fann Gripenstedt att han på några 
punkter varit oklar och förtydligar: "t ex förmodar jag, att du undrar 
över, huru det skall gå till, att använda subsidier, till annat än sina 
givna ändamål, då de måste redovisas osv. Om allt detta skall jag 
måhända yttra mig närmare en annan gång. Nu hinner jag blott 
säga, att meningen varit, att till en början icke sammankalla riksdagen, 
m e n  a t t  s e d a n  s a m m a n k a l l a  d e n  p å  l ä m p l i g t  s ä t t ,  o c h  d å . .  

Gasslander har studerat Gripenstedts agerande under våren 1856 men 
icke haft tillgång till Gripenstedts brev till Mannerskantz utan bara 
till Mannerskantz svarsbrev. Han tolkar sammanhanget så, att kung
ens position försvagades i samband med krigspolitikens upphörande 
och att Gripenstedt utnyttjade detta tillfälle till opposition och till 
att återknyta kontakterna med liberalerna.^ Förhållandet torde emel
lertid vara det rakt motsatta. Kungens starka position tvingade Gri
penstedt mer eller mindre till att ta kontakt med liberalerna. Han ville 
säkerligen skaffa sig en politisk plattform att stå på om hans position 
inom konseljen blev så svag att han fick lov att avgå. Ett sätt att 
skapa en sådan reträttposition föreföll Gripenstedt vara att återknyta 
kontakterna med de ledande moderat-liberala politikerna som avbru
tits 1848 i och med hans statsrådsutnämning. Men låg det då någon 
sanning bakom farhågorna för en statskupp? — mera om detta nedan. 

Gasslander har visat hur Gripenstedt, samtidigt med sina sonde
ringar hos Mannerskantz, i mitten av februari upptog korrenspon-

3. JA Gripenstedt t CA Mannerskantz 29/1 1856, CA Mannerskantz' sam
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densen med redaktören för Ostgöta Correspondenten, C F Ridder
stad. ̂  Denne visade ett större intresse för Gripenstedts statskupps
farhågor och det omedelbara resultatet blev en uppmärksammad arti
kel på ledarplats den 20 februari. Artikeln behandlade samma förhål
landen som Gripenstedt målat upp för Mannerskantz den 29 januari: 
statsrådens misskreditering och kamarillans alltmera ökande infly
tande. Gasslander menar att Gripenstedt i fortsättningen inte ville 
efterkomma Ridderstads önskemål om ytterligare klargöranden och 
helst ett fullt avslöjande.® 

Eftersom Gripenstedt här hade att göra med den lättentusiasmerade 
och pratsamme Ridderstad är detta inte så märkligt. Han måste natur
ligtvis gå ytterst varsamt fram med ömtåliga och farliga anklagelser. 
Som kommer att visa sig saknas däremot inte mera preciserade upp
lysningar till den mera pålithge Mannerskantz. 

Denne svarar i slutet av februari, fortfarande något reserverad i det 
han återkom till sina invändningar från december, att även han på 
senare tid tyckt sig märka en ökad benägenhet hos kungen att gripa 
"den absoluta makten". Detta var i sig inte särskilt märkligt, alla 
regenter hyste enligt Mannerskantz en dylik längtan. Men hur långt 
har "maktbegäret ännu hunnit utveckla sig hos den person vi me
nar?", frågar han. "Utgör, det ännu något mera än en brinnande 
trängtan? — Är det hitintills inskränkt blott till försöken, att inom 
utstakade gränser taga all makt, som under någon förevändning, 
möjligen tagas kan? — eller finns där redan en mognad avsikt att 
hoppa över skrankorna eller få dem omkull så snart det gynnande 
tillfället därtill blir funnet". Var några inflytelserika personer kontak
tade eller köpta? "Man kan intet ensam genomföra en statskupp — 
man måste hava hantlangare med förmåga, att lämna ett kraftigt bi
träde, då det gäller, och mig undras, om man, i hela den högre omgiv
ningen, kan leta upp några kapabla och tilltagsna män, eller om andra, 
utom den förtroligare kretsen, kunna vara uppsökta för ändamålet?" 

Angående subsidierna frågar Mannerskantz, som Gripenstedt miss
tänkte, hur dessa skulle kunna komma till användning till andra 
ändamål än rustningar och krigsunderhåll. Skulle man försöka sig på 
att köpa majoriteter inom stånden vore det betänkligt menar Man
nerskantz. Adel och präster skulle väl knappast behöva köpas, utan 
pengarna skulle i så fall användas på borgare och bönder. Men Man
nerskantz tror att om stånden finge klart för sig vad det rörde sig 
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om skulle ingen majoritet vara för suveränitetens införande. "Men 
om intet de få ögonen öppnade, skola de sannolikt lätt nog därtill 
förledas, med varjehanda lockande skäl — Tryckfrihetens inskrän
kande t ex skulle sannolikt vinna starka sympatier inom de bägge 
första ståndens majoriteter — och visserligen inom de bägge andra 
stånden sin motstånd, men kanske dock icke så stort, att det ju icke 
med 'tjänliga medel' kunde övervinnas — och när tryckfriheten väl 
vore borta, och den fria offentliga diskussionen således förbjuden och 
hämmad mellan riksdagarna, då vore det också snart slut med repre
sentationens fria yttrande och beslutanderätt vid riksdagarna". 

Men, fortsätter Mannerskantz, nu sedan freden snart skulle göra slut 
på kriget var väl den omedelbara faran överstånden, även om planer
na inte för alltid övergavs. 

Därefter övergår Mannerskantz till att diskutera ett av de vikti
gaste momenten i Gripenstedts brev, nämligen dennes önskan att 
återknyta kontakten med moderat-liberalerna. Mannerskantz menar 
att Gripenstedt på ett övertygande sätt visar på nyttan av att ha stöd 
av politiska vänner när man sitter vid rådsbordet. Men, fortsätter han, 
"vore vi så långt komna, att någon vid rådsbordet sittande man kunde 
sägas vara chef för ett politiskt parti, och åberopa sig på denna sin 
ställning, då vore vi lyckligen inne på det parlamentariska styrelse
sättet, och faran för absolutismens överhandtagande skulle då vara 
betydligt förminskad. Som opinionen i vårt land nu är beskaffad, och 
såsom man här är van att ständigt hacka på konseljens ledamöter och 
likasom frukta att visa sig av dem taga något inflytande, måste jag 
dock med ledsnad säga, att jag betvivlar, att så länge du är kvar i 
rådet, det kan lyckas dig att återknyta de politiska vänskapsförbin
delser, som med eller utan ditt eget förvållande, blivit upplösta". Men 
om Gripenstedt använde sin ställning till att vid ett lämpligt tillfälle 
"bryta med makten" skulle säkerligen vänskapsbanden i framtiden 
kunna återknytas. Under tiden kunde det vara värdefullt att försöka 
få igång olika politiska opinionsyttringar som Gripenstedt tills vidare 
kunde stödja sig på i konseljen. Mannerskantz påstår att flera gamla 
politiska vänner hade meddelat sig med honom och uttryckt önskemål 
om att mötas före riksdagen i syfte att organisera oppositionen. En 
fråga som borde utnyttjas som samlingspunkt för de liberala vore det 
vilande tryckfrihetsförslaget. Vidare borde representationsfrågan ännu 
en gång tas upp till behandling och bli föremål för ett moderat
liberalt reformförslag. Mannerskantz uppmanade Gripenstedt att 
skriva en eller annan artikel om tillståndet i landet så skulle han för
söka se till att den kom allmänheten till godo. "Men huvudändamålet 
med allt detta skulle vara att samla ihop den skingrade liberala styr



kan, och visa att den liberala opinionen är vaken och icke så lätt 
låter överrumpla sig".^ 

Flera frågor återstod således att besvara innan Mannerskantz skulle 
känna sig säker på sammanhangen. Konkreta besked om hur långt 
planerna avancerat saknades fortfarande. Mannerskantz ville ha 
namnen på de personer, som deltog i förberedelserna och på så vis 
själv kunna avgöra, vilken kvalitativ nivå det rörde sig om. Vidare var 
subsidieproblematiken oklar. 

På detta svarade Gripenstedt indirekt den 29 februari, i det han 
ovetande besvarade flera av Mannerskantz frågor. Dennes brev kom 
honom nämligen tillhanda först den 4 mars, två dagar efter det att 
fredsförhandlingarna i Paris påbörjats. Gripenstedt anser att faran 
för en statskupp är en realitet. "Jag tror vidare, att denna plan varit 
ställd i det närmaste samband med den yttre politiken, och att ett 
tillfälle av fredsbrott med ty åtföljande utvägar till ett storartat an
vändande av tjänliga medel, varit beräknat såsom den rätta tidpunk
ten. Jag behöver ej för dig utveckla alla de hjälpmedel som en sådan 
sakernas ställning skulle hava lagt i anfallets händer, genom möjlig
heten att disponera trupper, förlägga riksdagsorten, framhålla sam-
hällsvådor, stämpla all opposition nära nog som förrädare, osv. Med 
ett ord, jag tror på en verklig och genomtänkt avsikt, men jag tror 
icke att den sträckt sig ända till en full suveränitetsplan, utan blott till 
några få, och framför allt en viktig förändrings genomdrivande, som 
i sig själv både är ett eget mål, och ett medel till ytterligare framsteg 
när tiden bliver mogen därtill". 

Vad Gripenstedt här syftar på är tryckfrihetspropositionen. Och 
"om detta starka värn för friheten faller undan, så torde det ej dröja 
länge innan de övriga gå samma väg, så att man även här i landet får 
se en representation, vars enda ändamål är att sanktionera och beskat
ta, samt en styrelseform, där ärendena skötas såsom det Kongl: Maj.st 
nyttigast synes, vilket dock slutligen skulle vara ljuvlighetens höjd". 

Vad gällde personer som var villiga att ställa sig i spetsen för sådana 
planer nämnde Gripenstedt två personer som de närmaste och ivri
gaste. Av vissa skäl benämnde han dem nummer 1 och nummer 2. 
Dessa båda kan inte vara några andra än prinsarna Carl och Oscar. 
"Båda är ganska farliga", menar Gripenstedt. "No 1 för sin tilltag
senhet, och sin rent av cyniska tro på korruptionens användbarhet i 
allting; No 2 för sin slughet, för sin starka vilja och sin talent i 
åtskilliga avseenden". Men allt stod i samband med kriget. Det plöts
liga stilleståndet och de påbörjade fredsunderhandlingarna var ett 
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grovt streck i planerna, anser Gripenstedt. Tryckfriheten skulle bli 
en lämplig samlingsfana för oppositionen. Representationsfrågan 
borde däremot lämnas utanför, då denna fråga innehöll så många 
ömtåliga delar att den snarare skulle skada än främja samlingsför
söket. Gripenstedt ställer sig positiv till en agitation i pressen och 
omnämner sina kontakter med Ridderstad. Han skickar med artikeln 
i ÖC den 20/2 och uppmanar Mannerskantz att själv fatta pennan och 
författa några artiklar. Mannerskantz' idé att avslöja hela samman
hanget i själva konseljen tycker han är både djärv och storartad, men 
den fordrar först att noggrant övervägas.® 

En fråga som Gripenstedt inte tar upp till behandling är subsidie
problematiken. Den närmast till hands liggande förklaringen till detta 
förhållande torde vara att sedan kriget vid denna tidpunkt med stor 
sannolikhet snart skulle upphöra var saken inte längre aktuell Några 
subsidier kunde inte påräknas — och för den fortsatta agitationen 
saknade spörsmålet därför intresse. 

Som synes talar annars Gripenstedt i detta brev för första gången 
klarspråk och hävdar med eftertryck att planerna på en statskupp 
verkligen existerar, trots att fredsutsikterna ökat, konjunkturen börjar 
vända och agitationen borde kunnat dämpas och mildras. 

Den 7 mars skickade så Gripenstedt en artikel till Mannerskantz. 
"Du finner den kanske alltför häftig och rakt på saken, men jag tror 
att om man vill livligt anslå uppmärksamheten, och giva liksom en 
signal till agitation, så bör man nyttja ett starkt och bestämt språk". 
Gripenstedt uppmanar Mannerskantz att söka sprida den i landsorts
pressen men inskärper att han själv (Gripenstedt) inte får figurera 
som författare utan den tidning som publicerar den skall ta artikeln 
i eget namn. 

Gripenstedt återkom också till Mannerskantz' förslag att han borde 
avslöja kungen i själva konseljen och menade: "Om mitt beslut redan 
vore oåterkalleligt fattat, att lämna rådet, och göra det med éclat, så 
skulle jag genast följa rådet, men ännu har jag ej beslutat detta. Jag 
håller icke alldeles otroligt, att jag — sedan nu, såsom jag hoppas, 
en stark rörelse kommit igång — skall genom medlet av en hälsosam 
fruktan för mig, bliva någorlunda herre över situationen. Vore jag 
dep.chef skulle jag vara säker härpå, men nu är det svårare, fast 
icke omöjligt".® 

8. J A Gripenstedt t CA Mannerskantz 29/2 1856, CA Mannerskantz' sam
ling, KB. 

9. JA Gripenstedt t CA Mannerskantz 7/3 1856, CA Mannerskantz' sam
ling, KB. 



Den medsända tidningsartikeln innehöll flera direkta beskyllningar 
gentemot kungen: han köpte pressen, han använde frimureriet till att 
dölja sina planer och att lägga ett hemligt nät över landet att utnyttjas 
vid lämpligt tillfälle, han belönade de tjänstvilliga genom befordringar, 
han sökte vid varjg tillfälle nedsätta statsrådens anseende genom att 
använda andra rådgivare, han favoriserade militären osv.^ 

Artikeln tog upp flera av de anklagelser gentemot kungamakten 
som framkommit i breven till Mannerskantz. Däremot fanns ingenting 
om subsidier och deras användande i tvivelaktiga syften. Likaså 
saknas det uttalade sambandet mellan tryckfrihetspropositionen och 
statskuppsfaran. 

Mannerskantz menade i sitt svarsbrev den 15 mars att så länge 
man inte fick full klarhet i de pågående statskuppsplanerna, så blev 
det svårt att skapa någon slagkraftig opinion emot dem. Hans egen 
roll kan endast bli den att samla ihop de spridda liberala krafterna 
"till ett organiserat motstånd emot det absolutiska anfallet — och 
detta vill jag försöka, om jag i vår kan göra mig ledig, att komma upp 
till Stockholm — samt därvid jämväl bjuda till att värva tillsammans 
en förstärkning av den publicistiska kraft, som måste i högst betydlig 
grad utvecklas, om någonting väsentligt skall kunna uträttas". Under 
tiden skulle han försöka få in artikeln i Norra Calmar Läns Tidning 
i Västervik.2 

Några dagar senare meddelade Mannerskantz att han genom om
bud låtit artikeln gå vidare till Västervikstidningen. Men han efter
lyste fortfarande säkrare uppgifter om de kungliga planerna och 
fruktade, att om allmänheten inte fick bättre reda på vad saken 
egentligen handlade om skulle artikeln lätt kunna förväxlas med alster 
av mindre nogräknade publicister och kroniska kverulanter som 
Argus-Johansson.3 

Mannerskantz tvekan vad gällde sannfärdigheten i Gripenstedts 
påståenden var borta i mars. Däremot är det uppenbart att han tyckte 
sig otillräckligt informerad och menade att så länge fullständig insyn 
saknades var det svårt att effektivt motarbeta statskuppsplanerna. 

Den 2 april togs artikeln in på ledarplats i Västervikstidningen, 
visserligen under signaturen Xn men utan angivande att det skulle 
röra sig om en insändare. Gripenstedts begäran att den skulle tas in 
som tidningens egen var i stort uppfylld. Av en jämförelse mellan 

1. Ibid. 
2. C A Mannerskantz t J A Gripenstedt 15/3 1856, Nynäsarkivet, RA. 
3. C A Mannerskantz t J A Gripenstedt 20/3 1856, Nynäsarkivet, RA. 
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artikeln i tidningen och Gripenstedts egen produkt framgår att Man-
nerskantz hade tonat ner några av Gripenstedts våldsammaste an
grepp på kungamakten. Majestätsbrott var en allvarlig historia som 
ingen publicist ville riskera att anklagas för. 

Manuskript bilagt Gripenstedts 
brev till Mannerskantz 7/3 1856^ 

[Om vissa] förhållanden inom 
vårt offentliga liv — — — 
Länge har det lyckats att... 
skickligt insvepa sig i ogenom
tränglighetens mantel, och vi äro 
fullt förvissade, att man också 
nu, sedan larmskottet blivit los
sat i en för vederbörande så 
oläglig stund, skall skynda sig 
att söka ånyo draga kapuschong
en högt över huvudet; men vi 
hoppas att detta dock är för 
sent, och att sedan frågorna nu
mera en gång kommit till tals, 
de ej vidare skola kunna ned
tystas. 

[I Ostgöta Correspondenten] 
förekommer en livlig skildring 
av ställningen i den högsta ad
ministrationen, och att denna 
skildring visar tillståndet sådant, 
att lagliga vägar och lagligt in
flytande allt mera hålla på att 
utbytas mot småtrapporna vid 
hovet och sängkammaruppgörel
ser... 

Personer av anseende och ka
raktär ... har hört insiktsfulla 
män yttra sig..Att en så ut
bredd korruption av pressen, 
och att ett så flitigt kringskic
kande av dynastiska och absolu
tistiska artiklar till utländska 
tidningar aldrig tillförene varit 
sett;... 

Norra Calmar Läns Tidning 
2/4 18565 

[Om vissa] förhållanden inom 
vårt offentliga liv — — — 
Och då en offentlig belysning 
av dessa hittills i skuggan skick
ligt undanhållna förehavanden, 
torde vara det bästa medlet att 
göra dem oskadliga, vilja vi även 
för vår del bidraga, att därå 
fästa en allmännare uppmärk
samhet. 

[I Ostgöta Correspondenten] 
förekommer en livlig skildring 
av ställningen i den högre ad
ministrationen, och att denna 
skildring visar tillståndet sådant, 
att lagliga vägar och lagligt in
flytande allt mera hålla på att 
utbytas mot småtrapporna vid 
hovet och hemliga uppgörelser 
utanför konseljrummet... 

Personer av anseende och ka
raktär, som ... haft tillfälle... 
och .. . hört insiktsfulla män 
yttra sig, om den närvarande 
ställningen, hava icke gjort nå
gon hemlighet av, att man med 
livligt bekymmer ser en mängd 
symptomer... Så t ex talar man 
om: en fortgående korruption 
av vissa bland huvudstadens tid
ningar ... 

4. JA Gripenstedt t CA Mannerskantz 7/3 1856, CA Mannerskantz' samling, 
KB. 

5. Norra Calmar Läns Tidning 2/4 1856. 



Som framgår utbyttes exempelvis sängkammaruppgörelser emot 
uppgörelser utanför konseljen, den högsta administrationen fick ge 
vika för den högre administrationen, korruptionen är fortgående i stäl
let för, som Gripenstedt skriver, den värsta någonsin. Vidare misstän-
kes Aftonbladet — vilket inte direkt framgår av citaten ovan — för 
att vara köpt, i enlighet med Gripenstedts tidigare underrättelser till 
Mannerskantz. Den senare har också tillagt vissa påståenden om repre-
senationens svaga ställning i det fall ett angrepp planerades emot den 
och understrukit att uppmärksamheten därför måste fästas på de 
omnämnda tendenserna. I övrigt var artikeln intagen oförändrad. 

Artikeln sågs säkerligen av den tidningsläsande allmänheten som en 
parallell till artikeln i Ostgöta Correspondenten den 20 februari, och 
intrycket av innehållet måste därigenom förstärkts — det kunde inte 
bara vara löst prat. 

Som visas av Gripenstedts brev till Mannerskantz den 8 april väckte 
artikeln uppmärksamhet inte minst inom det konservativa lägret: 
"Jag har redan läst din artikel i C L Tidning. Samma dag bladet kom 
hit, kom Hazelius [redaktör för det konservativa tidningsorganet 
Svenska Tidningen] upp i galopp och visade mig detsamma och be
gärde mitt omdöme därom. Jag genomläste uppsatsen noga, och sade 
att tyvärr det faktiska däruti av mig icke kunde motsägas. 
Igår var jag mycket nyfiken att se om AB skulle säga något därom, 
men ... detta var stumt som en fisk. Däremot har Friskytten av
tryckt art. och säkert kommer den ... göra sin rund i flera lands
ortstidningar. De förändringar du gjort anser jag vara väl beräknade, 
och du kan vara övertygad om att effekten i åtskilliga riktningar är 
ganska hälsosam".® 

Kampanjen mot kungen fortsatte i mars. Men Mannerskantz vidare 
efterfrågningar blev obesvarade. I stället tog utvecklingen en ny 
vändning. Fredsförhandlingarna i Paris påbörjades som ovan nämnts 
i slutet av februari 1856, och i samband därmed hade utsikterna till 
en varaktig fred ökat. Kungen hade gått för långt och för honom stod 
efter dessa motgångar ett närmande till skandinavismen och de där-

6. J A Gripenstedt t CA Mannerskantz 8/4 1856, CA Mannerskantz' samling, 
KB. Gasslander har noterat artikeln i Norra Calmar Läns Tidning men har 
vid uppräkningen av de oppositionstidningar som uppmärksammat den inte 
tagit med tre: Friskytten, Handelstidningen och tidningen Upsala, vilka två 
senare tog in artikeln den 12/4 resp. 25/4 1856. Artikeln hade med andra 
ord större spridning än vad Gasslander gör gällande, Gasslander 1949:169f. 
För Stockholmsområdet synes ingen annan tidning än Friskytten ha uppmärk
sammat den. 



med sammanhängande dynastiska intressena som enda utväg för en 
fortsatt svensk expansiv utrikespolitik. För att nå detta syfte sökte 
kungen också inrikespolitiskt att närma sig den liberala opinionen. En 
förändring av konseljen i överensstämmelse härmed blev nödvändig."^ 

Freden undertecknades den 30 mars och därmed skulle faran för 
en statskupp vara över för denna gång enligt Gripenstedt. Denne av
blåste också striden i det ovan anförda brevet till Mannerskantz den 
8 april: "Emellertid kan jag nu med säkerhet lugna dig med att någon 
fara för den närmaste framtiden ej vidare finnes. Molnet har dragit 
förbi, och upplöst sig. Vad man för övrigt må säga om freden, så är 
detta en given följd därav. När sålunda den gynnsamma och påräkna
de konjunkturen slog om, och på samma gång den osynligt elektrifie
rade opinionen med stigande kraft börjar vända sig emot allena-
styrandet, så har det inträffat som med kännedom om lynnet lätt 
kunde förutses, eller att en viss ängslan kommit på, och att intet spår 
till klo vidare förmärkes på den lena sammetsstassen". Gripenstedt 
konstaterar att det till och med gått så långt att statsrådet aldrig förr 
under hans tid i konseljen blivit så aktningsfullt och konstitutionellt 
bemött. Han hade även blivit erbjuden civilministerportföljen men 
nekat ta emot den. Helt säker på sin egen ställning i statsrådet var 
han dock inte, då frågan om vem som skulle överta finansminister
portföljen efter C O Palmstjerna ännu inte var avgjord. 

Gripenstedt förnyade därför sin vädjan till Mannerskantz att kom
ma upp till Stockholm för att med honom diskutera den nya situa
tionen. 

Denna vädjan hade därtill en privat ekonomisk orsak då Fållnäs, en 
egendom som innehades av C H Anckarsvärd, farbror till Manner
skantz' hustru Caroline, och avsågs ärvas av henne, nu eventuellt 
kom att övergå till Knut Bonde, som enligt Gripenstedt fick ett allt 
större inflytande över den gamle liberale kämpen.^ 

Mannerskantz hörsammade denna gång kallelsen, sannolikt påver
kad även av andra personer som framgår av nästa kapitel, och begav 
sig tämligen omgående upp till Stockholm. Den täta brevkontakten 
ersattes av muntliga överläggningar, som emellertid inte avsatt några 
spår i det skriftliga materialet. 

Gripenstedt gör med andra ord en helomvändning i brevet av den 
8 april, föranledd av Parisfreden. Handlingssättet står emellertid helt 
i överensstämmelse med hans tidigare agerande. Kungen hade nu lagt 

7. Holmberg 1946:258ff, Gasslander 1949:175ff. 
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kupplanerna åt sidan och en förändring av politiken och ministären i 
liberal riktning signalerades. Gasslander hävdar att denna politiska 
omsvängning medförde att Gripenstedts intresse för oppositionen 
svalnade. Han behövde den inte längre. En reträttplats som opposi
tionsledare var inte längre aktuell. ̂  I belysning av det nyupptäckta 
materialet tål denna Gasslanders hypotes att vidare diskuteras. 

2. Som framgått av ovanstående framställning hävdar Gripenstedt 
att faran för en statskupp vid årsskiftet 1855—56 varit en högst på
taglig realitet. Forskningen har däremot tidigare antingen inte tagit 
nämnvärd hänsyn till Gripenstedts uppfattning av läget eller i stort 
sett avvisat den. Det nya brevmaterialet medför emellertid att hans 
omdömen förtjänar att noggrannare än hittills prövas. Gasslander tar 
i sin Gripenstedtsbiografi aldrig ställning till frågan huruvida Gripen
stedt hade reella skäl att frukta en statskupp. Den avvisas i stället 
utan motivering. 

Men inte bara Gasslander har behandlat statskuppsproblematiken. 
Sven Eriksson har i sin avhandling "Svensk diplomati och tidnings
press under Krimkriget" berört saken och i sin biografi över Carl XV 
har han tagit mer uttalad ställning i frågan. Eriksson menar att Gri
penstedt saknade underlag för sina påståenden och att han agerade 
helt i egen sak då han spred ryktena om en förestående statskupp. ̂  
Mindre bestämd är Gunnar Heckscher. Han anser att hela denna hän
delse är höljd i dunkel och hävdar att motståndet mot kungen bör ses 
mot bakgrund av Gripenstedts ovilja mot ett ingripande i kriget från 
svensk sida. Heckscher tycker sig märka att Gripenstedt är dåligt 
underrättad men menar också att dennes omdömen inte helt kan av
färdas. Dock undviker Heckscher att ta ställning i huvudfrågan.^ I 
biografin över J A Hazelius ställer sig Heckscher frågande till Gripen
stedts påståenden att planerna på en statskupp stod i nära samband 
med ett ingripande i kriget. Vidare hävdar han där, att de artiklar, 
eller rättare den artikel, som Gripenstedt sände Mannerskantz med 
brevet den 7 mars aldrig intogs i någon tidning. Detta är som framgått 
felaktigt, vilket Gasslander tidigare noterat.^ 

Slutligen har också Carl-Fredrik Palmstierna snuddat vid detta 
problemkomplex i biografin över Oscar I. Palmstierna är den ende 
som tagit Gripenstedts uppgifter på allvar. Han anser att flera tecken 
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tyder på att kungen vid denna tid umgicks med planer på en statskupp. 
Huruvida så verkligen var fallet kan inte med visshet avgöras, fort
sätter Palmstierna. Han menar dock att Gripenstedts anklagelser för
klingade ohörda.^ 

Sådant är i stort forskningsläget. Frågan är då huruvida breven 
från Gripenstedt som borde varit välinformerad om sammanhangen, 
till Mannerskantz tillför någon avgörande ny kunskap om samman
hangen. Låt oss i polemik mot den tidigare forskningen anta att 
planer på en statskupp verkligen var för handen. Gripenstedts hand
lande blir utifrån ett sådant betraktelsesätt konsekvent och även 
rationellt. Det förklarar varför han behövde rikta så grava anklagel
ser mot kungamakten och ta till så drastiska metoder i sin polemik, 
vilket knappast hade varit nödvändigt om planerna enbart varit 
fantasifoster och det endast gällt att återknyta avbrutna förbindelser 
med moderat-liberalerna. Samtidigt blir det också begripligt varför 
han behövde vara så försiktig — det var farliga saker som diskutera
des. 

Gripenstedts eget påstående den 29 januari, bara några dagar efter 
det att de preliminära fredsvillkoren godkänts av kejsar Alexander, 
att det begynnande fredsverket troligen omintetgjorde statskupps
planerna är också viktigt att notera. Att han trots detta ville fortsätta 
agitationen — eller rättare sagt starta densamma då den ju egenligen 
inte hade börjat — styrker också hans trovärdighet. Vore det ett löst 
påfund, hade det varit lämpligt att redan i detta läge avblåsa striden 
innan den ens satt igång. 

Ett sätt att gå vidare i undersökningen har förefallit att vara att 
granska Gripenstedts hypotes, som Heckscher antytt men ifrågasatt, 
att statskuppsplanerna stod i intimt samband med eventuella krigsakti
viteter från svensk sida. Landets inträde i kriget skulle enligt Gripen
stedt lämpa sig väl som motiv och utgångspunkt för att stämpla mot 
gällande författning. Detta skulle bli möjligt tack vare de subsidier 
för krigets förande, som skulle erhållas av västmakterna och som av
sågs bli så generöst tilltagna att de vid en kommande riksdag skulle 
kunna användas till att köpa majoriteter inom stånden. 

Vad gällde subsidieförhandlingarna med västmakterna hade dessa 
redan 1 Vi år tidigare — i samband med deras försök att vinna Sverige 
för sina syften vid den engelsk-franska flottexpeditionen i Östersjön 
1854 — innefattat vissa konkreta summor. Enligt Oscars anteck-

4. Söderhjelm-Palmstierna 1944:396. 
5. Hallendorff 1930:39, 43, 45. 



ningar från samtal med den franske ministern i Stockholm C V Lob-
stein och med den speciellt från Louis Napoleon utskickade majoren 
de Blanchard vore 3.300.000 R:dr banco i månaden nödvändiga för 
härens underhåll och lika mycket till för nödvändiga rustningar.^ 

Under sommaren 1855 hade kungen för generallöjtnanten Carl 
Gustaf Löwenhjelm redogjort för det diplomatiska spelet bakom en 
eventuell defensivtraktat med västmakterna. Den engelska regeringen 
hade i början av sommaren framställt önskemål om en formlig traktat 
för att skydda den strategiskt viktiga Varangerfjorden som Ryssland 
visat stort intresse för. Den svenske ministern i London hade anmodats 
svara att Oscar inte var betänkt på att gå in i en allians med västmak
terna om "de förenade rikena [inte] erhålla tillräckliga subsidier i 
folk, skepp och penningar". För Löwenhjelm avslöjade kungen vad 
han närmare menade. En traktat med västmakterna "borde tillför
säkra Sverige, vid varje anfall, en direkt hjälpsändning av 50.000 man, 
(eller i brist av folk och underhållet därav) 16 rangskepp, allt till K M 
egen disposition samt LOOO.OOO £ sterling för mis en Campagne av 
våra egna trupper".« En dryg månad senare, den 2 september, kalla
des Löwenhjelm upp till slottet och meddelades att den engelska rege
ringen var nöjd med kungens svar. Den kunde dock inte ensamt be
sluta i frågan utan inväntade den franska regeringens utlåtande. 
Detta inkom till Oscar den 25 augusti och innehöll en garanti att 
Frankrike skulle biträda Sverige vid varje attack utifrån. Kungen 
menade att ett traktatsförslag snart var att vänta och frågade Löwen
hjelm huruvida han i "denna traktat borde begära subsidier i pen
ningar, som de allierade syntes vara mera benägna att lämna än 
trupper". Löwenhjelm svarade att det vore mera krämaraktigt än 
ridderligt att ta emot pengar, däremot behövde ingen blygas för att 
få hjälp med manskap i nödens stund.^ 

Även om dessa exempel mera visar kungens egna beräkningar är 
det sannolikt att förhandlingar rörande formen och storleken på den 
påräknade hjälpen förts med västmakterna. Gripenstedts påståenden 
angående subsidierna var således inte helt påhittade. I följd 
härav och i följd av den nyupptäckta korrespondensen kan man ge 
Gripenstedt rätt i hans påståenden att planer på en statskupp verkli
gen låg i luften. Att sådana planer knöts till en anslutning till väst
makterna är sannolikt. Det vore inte första gången som framgångs
rika utrikes krigsoperationer användes till maktutvidgning även på 
hemmaplan. Ekonomiska kalkyler skulle således kunna vara upp-

6. Hallendorff 1918:309. 



gjorda. Tryckfrihetspropositionens direkta samband med kupplanerna 
är mera tvivelaktig. Den presenterades ju redan 1854, långt innan 
några närmare kupplaner hunnit utkristalliserats. 

Men som Mannerskantz framhöll: "steget är långt, mellan förtäckta 
bemödanden, att eludera våra grundlagars bud, och försöket att med 
öppet våld helt och hållet tillintetgöra deras innehåll".® 

En annan och mera sannolik tolkning av sammanhangen är därför 
att kungen själv möjligen umgicks med dylika planer och att han oför
siktigt yppat dem för någon utomstående eller så att antydanden i 
den vägen undsluppit någon i kretsen kring kungen. Gripenstedt som 
tillhörde konseljen och umgicks i kungens närmaste omgivning fick 
på så vis kontakt med planer som var ytterst preliminära, kanske till 
och med rykten utan verklighetsbakgrund. Gripenstedt själv tog 
emellertid kupplanerna på allvar att döma av hans häftiga engage
mangs och så gjorde efter hand även Mannerskantz. 

Gripenstedts uppfattning av situationen sammanföll också lägligt 
med hans egna intressen. Gripenstedt var åsidosatt i statsrådet. Han 
ville inte att Sverige skulle gå med i Krimkriget och därigenom om
intetgöra de fördelar och den högkonjunktur neutraliteten medförde 
för jordbruket och näringslivet. Samtidigt ville han skaffa sig en 
plattform att stå på i händelse han tvingades lämna konseljen. Till 
detta skall läggas att det inte var första gången som frågan om Oscar I 
hyste statskuppsplaner diskuterades mellan Mannerskantz och Gripen
stedt. Tre år tidigare hade den varit på tal men då avfärdats av Man
nerskantz med motiveringen att kungen var för svag.^ Det var heller 
inte sista gången problematiken debatterades — åtminstone inte för 
Gripenstedts vidkommande. Tre år senare är frågan åter aktuell, 
denna gång i Gripenstedts korrenspondens med C F Ridderstad på 
Ostgöta Correspondenten.i Denna diskussion ligger emellertid utanför 
ramen för denna undersökning. 

I och med fredsslutet blev statskuppsincidenten en parentes i mode-
rat-liberalernas politiska förberedelser inför riksdagen. 

3. Sammanfattning 

I slutet av november 1855 skrev det konsultativa statsrådet J A Gri
penstedt ett alarmerande men i vaga termer formulerat brev till sin 
svåger C A Mannerskantz. Det gick ut på att kungamakten planerade 
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en statskupp. Brevet skrevs i skuggan av novembertraktaten och i 
ovisshet om vilka konsekvenser denna skulle kunna medföra för 
svenskt vidkommande. 

Mannerskantz ställde sig tvivlande till Gripenstedts påståenden 
och ville ha exaktare uppgifter om vad som var på färde, En dryg 
vecka efter det att Ryssland oväntat godkänt de preliminära freds
villkoren, den 17 januari, skrev Gripenstedt och förklarade sig. Stats
kuppsplanerna stod i samband med ett svenskt ingripande i kriget, 
menade han. Vid ett inträde i kriget påräknade kung Oscar subsidier, 
så rikligt tilltagna att de även skulle kunna räcka till andra ändamål, 
nämligen att muta och köpa personer för att genomdriva sina planer. 
Rysslands godkännande kom därför enligt Gripenstedt som streck i 
räkningen för kungen. Mannerskantz svarade denna gång mera över
tygad att han likväl betvivlade att det fanns tillräckligt med folk som 
var villiga att låna sig till dylika stämplingar oavsett vad som erbjöds 
i pengar. Gripenstedt menade att det främst var de båda prinsarna 
Carl och Oscar som stod som tillskyndare men att det även fanns 
personer inom den högre administrationen och militären som kunde 
bli farliga. 

Svågrarna överenskom att avvakta händelsernas gång och under 
tiden söka informera allmänheten om vad som var i görningen med 
hjälp av artiklar i pressen. Gripenstedt hade redan skrivit till redak
tören för Ostgöta Correspondenten, C F Ridderstad, och där publi
cerat en artikel den 20 februari. Han skickade en ny artikel till Man
nerskantz i början av mars. Där utpekades kungen direkt som en 
intrigör som med hemliga medel ville utöka sin makt. Artikeln pub
licerades i Norra Calmar Läns Tidning den 2 april något neddämpad i 
tonen av Mannerskantz och väckte viss uppmärksamhet bland övriga 
landsortstidningar. 

Forskningen har hittills samfällt avfärdat eller ställt sig ytterst 
tveksam till dessa anklagelser mot kungen för planer på en statskupp 
och sett dem som ett uttryck för Gripenstedts fantasi och vilja att 
hävda sig själv och sin egen position. Denna forskning har dock inte 
haft tillgång till det nya källmaterial som presenteras i detta kapitel, 
och i belysning härav kan man ompröva frågan. Det bör då först 
beaktas att Gripenstedts brev innehåller utförligare motiv bakom 
statskuppsplanerna och större konkretion i sak än vad som tidigare 
varit känt. Han bör vidare som statsråd varit ytterst välinformerad 
om vad som var på gång. Louis Napoleons kupp i Frankrike några år 
tidigare måste också framstått som skrämmande exempel. Till detta 
kommer att kungens förhandlingar med västmakterna angående en 
eventuell defensivtraktat pågick som bäst och bedrevs med viss mål



medvetenhet av Oscar 1. Gripenstedts envetna och energiska ageran
de blir också logiskt om sådana planer verkligen existerade eller 
— alternativt — han själv var övertygad om planernas existens 
(dock utan att annat än i vaga termer ha hört talas därom). Vad 
som ytterligare talar för att Gripenstedt inte medvetet far med osanning 
var det nära vänförhållande som rådde mellan honom och Manner-
skantz, där något utrymme för direkta lögner knappast fanns. Allt 
detta gör att man i strid med tidigare forskning måste ta Gripenstedt 
på allvar, även om det nu lika lite som tidigare går att avslöja kungens 
avsikter. Gripenstedt var emellertid själv övertygad om statskupps
planernas realitet och så blev efter hand även Mannerskantz. 

Denna min tolkning utesluter naturligtvis inte att Gripenstedts 
uppriktighet i viss utsträckning var betingad av en önskan att bevaka 
egna intressen. 

Det utrikespolitiska läget förändrades emellertid helt i och med att 
Parisfreden undertecknades den 30 mars. Ett svenskt initiativ i kri
get blev inaktuellt och statskuppsfaran drog förbi. I stället närmade 
sig kungen liberalerna och såg i skandinavismen ett medel att till
fredsställa sina dynastiska ambitioner. Gripenstedt avblåste därför 
agitationen mot kungamakten i början av april. När Mannerskantz 
åkte upp till Stockholm för att diskutera det nya läget kunde han 
göra det i förhoppning om att den politiska framtiden skulle innehålla 
möjligheter till en liberal offensiv. 



IV. Moderat-liberal offensiv 

L I januari 1856 skrev sekreteraren i riksgäldskontoret Carl Gustaf 
Stuart till Mannerskantz och frågade om denne inte kunde komma 
upp till Stockholm före riksdagens början, så att man i god tid kunde 
ha några sammanträden mellan likatänkande liberaler "för att i 
någon mån stävja junkerdömef.i Stuart var en gammal riksdags
kamrat och affärsvän till Mannerskantz. 

En annan liberal riksdagsman som Mannerskantz underhöll kontakt 
med under våren var friherren C A Raab, som alltsedan Sällskapet de 
elva, vars stadgar han undertecknade, räknats in i liberalernas led. 
Raab ägde gården Helgerum i Tjust och var medarbetare i Norra 
Calmar Läns Tidning. Han hade under hösten och vintern 1855—56 
arbetat på ett nytt representationsförslag, och den 17 december skrev 
han till justitiekanslern Ν S von Koch och frågade om denne kunde 
vara intresserad av att ta del av hans arbete.^ Raab fick positivt svar 
och den 3 mars sände han honom sitt "Förslag till 2 kammarsystem".^ 
Detta byggde på häradsnämnder och länsnämnder vad gällde den 
andra kammaren. Första kammarens 40 ledamöter "böra väljas ur 
andra kammaren, genom kammarens egna ledamöter med enkel röst
rätt per kapita". Förslaget var således en variant på det norska 
systemet. Den 26 februari erhöll Mannerskantz ett exemplar av för
slaget. Raab efterlyste hans reaktioner. Raab var av den åsikten att 
man borde träffas i god tid före riksdagen och tänka på och förbereda 
de motioner som man då skulle lägga fram. 

Det framgår av Raabs svarsbrev till Mannerskantz en månad senare 
att hans reformförslag mött föga intresse hos von Koch och även 
hos von Platen som också tagit del av detta, något han högeligen bekla
gade. Raab menade att Sverige stod långt efter det övriga Europa 
med sin otidsenliga representation. Men inte bara en representations
reform var påkallad. "Jag är med hela min själs livlighet genom
trängd av behovet om reformer. Allt detta ruttna, denna ruttna sty
relse; denna ännu usligare kamarilla, detta djärva byråkratiska ele
ment; dessa präster; vår kyrka i upplösning; vårt politiska liv i samma 
själatåg som vid 1809 — allt detta kräver våra samtliga omsorger". 
Och det var riddarhuset som borde ta ledningen vid dessa reformer 
menade Raab, "på det vi må få hela den liberala fraktionen på vår 

1. CG Stuart t CA Mannerskantz 22/1 1856, CA Mannerskantz' samling, KB. 
2. C A Raab t Ν S von Koch 17/12 1855, Ν S von Kochs samling, RA. 
3. C A Raab t Ν S von Koch 3/3 1856, Ν S von Kochs samling, RA. 



sida... men, för detta ändamål måste vi arbeta tillsammans och där
för nödvändigt träffas under sommaren". Raab tänkte sig att Man-
nerskantz' broder, löjtnanten vid Skånska husarerna AF Manner-
skantz, skulle arbeta för den saken i Skåne och så fort han själv, 
Mannerskantz, B J von Platen, Ν S von Koch och A C Raab var 
överens "så skola vi börja vårt verk". Frågor man borde agera för 
var en utjämning av skattetrycket, kyrkans reorganisation och kom
munal självstyrelse. 

Mannerskantz hade även fört Gripenstedts roll på tal och av allt 
att döma vidarebefordrat vissa av dennes farhågor till Raab. Denne 
ställde sig tveksam och menade att Gripenstedt tänkte som de men 
mera öppet borde visa sina sympatier. Till statskuppsplanerna ställde 
han sig också, liksom Mannerskantz gjort tidigare, tvivlande, och 
trodde att viljan nog fanns men knappast förmågan.^ 

Mannerskantz agerade således i Gripenstedts sak bland sina mode-
rat-liberala vänner, men som han påtalade i brev till denne så ville 
dessa inte utan vidare acceptera honom.^a Till Gripenstedt sade Man
nerskantz inget direkt om sina kontakter med Raab, sannolikt på 
grund av dennes reserverade hållning till Gripenstedts person och det 
faktum att några närmare förberedelser för ett sammanträffande 
dem emellan ännu inte vidtagits. Att han utelämnade Raabs represen
tationsförslag var inte så märkligt med tanke på Gripenstedts be
stämda rekommendation att inte ta upp representationsfrågan. Skulle 
man komma till något positivt gemensamt resultat var det nödvändigt 
att ta vara på det som alla kunde enas om och föra åt sidan det 
övriga. 

Den 19 mars, en dryg vecka efter det att Mannerskantz fått artikeln 
(ovan s 32ff) av Gripenstedt, inledde Ridderstad en intressant brev
växling med Mannerskantz.5 Han började med att tala om, att det var 
en gemensam vän som inspirerat honom att skriva. Med tanke på 
vad som ovan framkommit och vad som sades i brevet kan "vännen" 
inte vara någon annan än Gripenstedt. Kommande riksdag, föreställde 
sig Ridderstad, skulle bli ett "brytningsmöte för framtiden". Han 
var övertygad om att Mannerskantz skulle bli ett av de viktigaste 
stöden för oppositionen vid riksdagen. Han var som publicist intres
serad av att höra vad Mannerskantz hade att säga i tidens angelägen-

4. C A Raab t C A Mannerskantz 26/2, 1/4 1856, C A Mannerskantz' samling, KB. 
4a. C A Mannerskantz t J A Gripenstedt /2 1856, Nynäsarkivet, RA. 
5. C F Ridderstad var en ungdomsvän till Mannerskantz, de vistades gemensamt 
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heter och bad honom höra av sigß 
I ett brev till Handelstidningens redaktör, SA Hedlund, avsänt 

samma dag, slog Ridderstad ett slag för Mannerskantz och omtalade 
denne som en som kanske "vid stundande riksmöte, jämte G Posse 
osv, kommer att gå långt". Ett och annat var i alla fall i görningen 
inom riddarhuset och, förutspådde han, den yngre adelsoppositionen 
behövde nya ledare efter C H Anckarsvärd, som inte längre hade dess 
förtroende.'^ 

Mannerskantz var i sitt svarsbrev inte lika övertygad om de kom
mande stora förändringarna under riksdagen. "Men om jag således 
måste hysa några tvivelsmål i avseende på möjligheten, att kunna 
någonting väsentligt uträtta, hindrar det mig icke att livligen önska, 
att en var, som känner sig livad för liberala idéer, med oförtröttad 
iver måtte arbeta att för dem vinna framgång, utan avseende till 
huru snart målet skall uppnås, och arbetets frukter inbringas. 
Utgånde från dessa åsikter tror jag visserligen, att vi nu böra an
stränga alla våra krafter, för att försöka, att vid den stundande riks
dagen framkalla en bestämdare kris i vår inre politiska ställning". 
Det var viktigt att komma till riksdagen väl förberedd, menade Man
nerskantz. Den liberala oppositionen hade ditintills varit alltför splitt
rad, till skillnad från de konservativa som bildade en "tätt sluten, väl 
disciplinerad falang". Fortfarande saknade liberalerna allmänt er
kända ledare. Men samlingsfanan "som skall höjas för att hopsamla 
alla liberala stridsmän, anser jag bör bliva: tryckfrihetens försvar''. 

Mannerskantz ansåg att man snarast borde göra den liberala pressen 
medveten härom, så att den kunde börja agitera för denna sak. Emel
lertid, om denna fråga vore utmärkt som samlingstecken, borde den 
liberala sidan också ena sig kring ett mera omfattande program. Detta 
program borde innehålla punkter som ett initiativ i representations
frågan, en förändring i regeringssystemet och medlet att vinna en 
sådan förändring, försvarsväsendets ordnande och, inom adeln, ett 
motstånd mot de dominerande junkrarna. Mannerskantz menade att 
bästa sättet att gå till väga för att nå detta mål torde vara, att åtmins-

politiskt förflutet, ovan s 14. Denna korrespondens har inte tidigare upp
märksammats annat än i riktning Mannerskantz-Ridderstad. 
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tone några få personer möttes i Stockholm före riksdagen, diskutera
de igenom programmet och sökte koordinera verksamheten.^^ 

Det var således hans eget och Gripenstedts förslag att samla den 
liberala opinionen kring tryckfrihetsfrågan som han lanserade för 
Ridderstad. 

En proposition om vissa inskränkningar i tryckfriheten låg vilande 
sedan riksdagen 1853—54. Gudmar Hasselberg, som närmare under
sökt problematiken från förslagets tillkomst till dess avgörande i de
cember 1856, har visat hur det genast uppväckte en storm av för
bittring bland tidningsfolk och i de lägre stånden. Kritiken fortsatte 
under hela mellanriksdagstiden. Hasselberg ser propositionen som 
ett försök från kungens sida att dämpa angreppen i vissa oppositions
tidningar på hans person.® Han har inte satt den i samband med några 
kungens planer på att genomföra en statskupp, vilket ju Gripenstedt 
gjorde i sina brev till Mannerskantz. Propositionen passar emellertid 
väl in i ett sådant mönster. Sattes munkorg på pressen, så stäcktes 
kritiken, vilket kunde vara ett första steg och var en förutsättning 
för en kupp i absolutistisk riktning. 

Ville man dessutom som Mannerskantz och Gripenstedt utnyttja 
pressen för sina politiska syften, var denna för pressen livsavgörande 
fråga lämplig som utgångspunkt, och Mannerskantz kunde förutsätta 
att Ridderstad skulle nappa på kroken. För övrigt framkommer i 
brevet samma synpunkter som i korrespondensen med Raab, Gripen
stedt och Stuart. Dels framhäves vikten av ett program, ett handlings
schema som de liberala riksdagsmännen kunde rätta sig efter vid 
riksdagen, dels nödvändigheten av kontakter mellan de moderat
liberala före denna för att kunna förbereda ett sådant program. Man
nerskantz framförde också konkreta förslag vad programmet borde 
innehålla: en lösning av representationsfrågan som var en kardinal
fråga för liberalerna, vidare en förändring i regeringssystemet och en 
försvarsreform. Och Ridderstad får del av planerna på ett möte i 
Stockholm. 

Ridderstad skrev också den 19 april till Mannerskantz att han helt 
delade dennes åsikter om behovet av ett möte för att göra upp ett 
program. Han ansåg att mötet borde hållas så tidigt att programmet 
hann bearbetas av hela pressen, helst omkring den 1 juni. Ridder
stad hade nämligen anledning förmoda att vid denna tid redaktörerna 
för ett antal större landsortstidningar skulle träffas i Stockholm. 
"Tillfället vore därför gynnsamt att få ut idéerna — programmet — 

7a. C A Mannerskantz t C F Ridderstad 6/4 1856, C F Ridderstads samling. 
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bland dem". Ridderstad kunde dock inte själv göra någonting för att 
samla riddarhusoppositionen, utan Mannerskantz måste i denna sak 
göra allt.» 

I slutet av april reste Mannerskantz till Stockholm, kallad av bl a 
Gripenstedt. Han lämnade Stockholm den 10 maj.^ Till Ridderstad 
skrev han och beklagade att han inte kunde komma till Stockholm 
vid den av Ridderstad föreslagna tiden. Av oförutsedda omständig
heter hade han nämligen blivit uppehållen så länge i huvudstaden att 
han inte ansåg sig kunna resa tillbaka dit igen redan i början av juni.^ 

Vad hände då Mannerskantz i Stockholm? Träffade han några 
adelspolitiker förutom Gripenstedt — och vidtogs några mera kon
kreta förberedelser för riksdagen? Brevet till Ridderstad och ett brev 
från A C Raab till Mannerskantz av den 9 juni 1856 är de enda läm
ningarna från besöket. Av brevet till Ridderstad framgår att Manner
skantz deltagit i ett par sammanträden med politiska vänner. Identi-
fierbara deltagare vid dessa möten var A C Raab, Ν S von Koch 
och W F Tersmeden. Gripenstedts namn nämns inte. Mannerskantz 
beklagade emellertid att dessa diskussioner inte lett till något egent
ligt resultat: "Vi kommo visserligen överens om nyttan, att få ett 
program uppgjort för våra gemensamma bemödanden vid den stun
dande riksdagen — men i avseende på beskaffenheten av detta pro
gram hunno eller lyckades vi icke träffa något nöjaktigt avtal. Jag 
föreslog, att man skulle giva programmet en bestämd politisk syft
ning, antydande de huvudsakligaste punkter, varvid man för när
varande borde fästa sig, ... samt att detta sålunda avfattade program 
skulle underskrivas av åtskilliga bland riddarhusets mera kända fri
sinnade medlemmar, för att tjäna såsom en samlingsfana för hela 
den liberala sidan av nämnda hus. Men detta mitt förslag förföll, 
dels i anseende till den även av mig medgivna svårigheten, att kunna 
uppsätta programmet så att den därmed åsyftade verkan, icke blott 
å adelns egna ledamöter utan jämväl å allmänna opinionen å landet, 
samt å den regerande högsta viljan, i någorlunda tillfredsställande 
grad kunde frambringas — dels därför att de flesta tvekade, att ge
nom sina underskrifter å en dylik handling deltaga uti en i mångas 
tycke alltför skarp politisk demonstration". 

9. C F Ridderstad t CA Mannerskantz 19/4 1856, CA Mannerskantz' samling, 
KB. 

1. J A Gripenstedt t C A Mannerskantz 23/5 1856, CA Mannerskantz' samling, 
KB. 

2. C A Mannerskantz t C F Ridderstad 22/5 1856, C F Ridderstads samling. 



Resultatet blev i stället att man enades om att försöka uppställa 
några allmänna politiska frågor som föreningspunkter för den libe
rala adeln inför riksdagen. Om man så undvek offentliga framträdan
den skulle man i stället brevledes och muntligen försöka se till, att så 
många som möjligt av de politiska anhängarna kon;i upp till riksda
gens början och att dessa bereddes möjlighet att diskutera vilken 
ståndpunkt som skulle intas i viktigare frågor.^ 

Men detta var inte hela sanningen. Att de kommit något längre än 
vad Mannerskantz omtalade för Ridderstad visar brevet från AC 
Raab. Av allt att döma tillsattes också en liten kommitté, bestående 
av åtminstone A C Raab och Ν S von Koch. Denna kommitté fick 
till uppgift att utarbeta en promemoria som kort skulle sammanfatta 
de synpunkter man kommit fram till vid sammanträdena.^ Mer om 
detta brev nedan. 

För Ridderstad förtäljde Mannerskantz också att han fruktade att 
ingenting vidare hade skett sedan han lämnade huvudstaden. "Till 
stor ledsnad för mig träffade jag icke greve Platen under mitt vis
tande i Stockholm — och jag kunde därigenom icke utföra min plan 
att anmoda honom ställa i ordning ett någorlunda allmänt möte av 
riddarhusoppositionens mera framstående medlemmar till början av 
nästa månad — och icke heller få hans löfte att taga programmets 
utarbetande omhand — och någon annan inflytelserik man som är 
fullt att lita på såsom chef, känner jag icke i Stockholm". 

Mannerskantz trodde dock att om Ridderstad ämnade sig till 
Stockholm i början av juni, denne skulle träffa ett tillräckligt antal 
adelsmän för att de själva skulle kunna göra upp en arbetsplan för 
pressen, som riksdagens samtliga stånd sedan skulle kunna arbeta 
efter. Adresser till lämpliga kontaktmän kunde han få av Manner
skantz. Själv föreslog han som lämpliga programpunkter: "represen
tationens ställning till kungen, och till rådet — de vilande grund-
lagsförslagernas behandling, och däribland i främsta rummet tryck
frihetsfrågan — försvarsverkets ordnande på den breda grunden av 
en nationell beväpning — skyddande på en gång vår yttre och inre 
frihet. — Utveckhng av våra kommunala institutioner — friare 
tull-, närings- och ekonomisk lagstiftning i alla riktningar — för
ökning i ämbetsmännens löner blott med villkor av en bättre ordnad 
ämbetsmannaverksamhet, våra religiösa förhållanden icke att för
glömma osv".^ 
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Mannerskantz förstod således vikten av Ridderstads antydanden 
om att redaktörerna för ett antal större landsortsorgan skulle sam
manträffa i Stockholm och de fördelar som stod att vinna om dessa 
kunde engageras för riddarhusoppositionens syften. Som han sade, 
måste även det liberala riddarhuset stödjas av pressen även om denna 
inte alltid varit niedveten härom, och även en stark minoritet inom 
adeln kunde ha sin betydelse för riksdagen. 

De frågor Mannerskantz presenterade för Ridderstad som utgångs
punkter för diskussionen kring en arbetsplan för pressen och adels
oppositionen avslöjar säkerligen vad som diskuterats på samman
trädena i Stockholm i slutet av april och början av maj. Program
punkterna överensstämmer även med dem som Mannerskantz själv 
framfört tidigare och med dem som C A Raab tagit upp med honom. 
Några nya har tillkommit, vilket är en antydan om fortsatta kontak
ter med likasinnade. 

Mannerskantz redogörelse för vad som tilldrog sig när man disku
terade programfrågan pekar framåt mot vad som kom att hända ett 
år senare. Tydligen har de inblandade varit uppdelade i två läger. 
Det ena med Mannerskantz, hävdade att man skulle skriva ett pro
gram som undertecknades av ett antal tongivande liberala adelsmän 
och offentliggjordes. Därigenom skulle man kunna dra till sig poli
tiskt mera osäkra riksdagsmän. Samtidigt bands också undertecknar
na vid programmet. Hade dessa planer accepterats, skulle moderat
liberalerna ha befunnit sig i en unik siutation där ledarna för den 
liberala sidan av ståndet redan i inledningsskedet av riksdagen med 
hög grad av säkerhet kunde ha manövrerat sina styrkor. Men Man
nerskantz vann inte gehör för sin uppfattning. Andra hävdade att 
ett program med sådan attraktionskraft svårligen skulle kunna avfat
tas. Det skulle i stället ha en negativ, bortstötande verkan på de osäk
ra adelsmännen. Man befarade också att de moderat-liberala anhäng
arna inte gärna ville sätta sina namn under en dylik offentlig pro
klamation. Denna uppfattning segrade och Mannerskantz fick skrin
lägga sina planer för denna gång. En sak synes han emellertid ha haft 
framgång med. I den erkända bristen på lämpliga partiledare nämns 
en tänkbar kandidat, f d statsrådet B J von Platen. Det namnet visade 
sig hållbart för framtiden. 

Endast tre dagar efter det att Mannerskantz avsänt sitt brev till 
Ridderstad svarade denne att han nu liksom en månad tidigare an
slöt sig till Mannerskantz' i korthet avfattade program. Han tillade 
att om det skulle bli något slut på allenastyrandet måste statsrådets 
organisation också reformeras. 

Ett resultat av Ridderstads kontakter med Gripenstedt är sanno-
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likt hans inställning i representationsfrågan. Där borde man avvakta 
ansåg han, och koncentrera sig på en förändring av arbetsrutinerna. 
Tiden var ännu inte mogen för en förändring i allt. Hur det kommer 
att gå med det utlovade publicistmötet vet han ännu inte. Ridder
stad sade sig inte haft med detta möte mer att göra än att han mot
tagit brev härom och lovat vara i Stockholm i början av juni. I 
Stockholm hade han också tänkt besöka Gripenstedt och undrade om 
det fanns andra personer värda att kontakta.® 

Mannerskantz svarade att Ridderstad i första rummet borde sätta 
sig i förbindelse med A C Raab och B J von Platen och erbjuda sina 
tjänster. Ridderstad kunde hälsa från honom och fråga hur det gick 
med utarbetningen av programmet. Mannerskantz upprepade dock 
sina farhågor för att ingenting vidare blivit gjort. Men senast till riks
dagen, tillade han, skulle man väl kunna få någonting färdigt som 
sammanfattade liberalernas mål och kommande verksamhet. Det var 
nämligen nödvändigt att man bibehöll en fast kurs trots att det verka
de som om konjunkturerna började ljusna.^ 

Vad Mannerskantz syftade på var den förändring av konseljen i 
liberal riktning som kungen vidtagit i slutet av maj, då den konserva
tive finansministern C O Palmstjerna avgick och ersattes av Gripen
stedt, som i sin tur ersattes såsom konsultativt statsråd av den libe
rale ämbetsmannen L T Almqvist. 

Som ovan nämnts hävdar Gasslander att Gripenstedt i samband med 
fredsslutet och inför utsikterna av en ljusnande framtid tappade in
tresset för oppositionen. Den behövdes inte längre, menar Gasslander; 
en reträttplats i ledningen för oppositionen var inte längre aktuell. 
Samtidigt hävdar han att Gripenstedt fortfarande i juni samma år 
verkade bakom moderat-liberalerna och då i deras ledning.® 

Det motsägelsefulla i dessa påståenden förklaras av att Gasslander 
inte har haft tillgång till de ovan anförda breven till Mannerskantz 
från Gripenstedt, Ridderstad och A C Raab samt åberopar sig på 
källor utanför det moderat-liberala ledningsskiktet.^ 

6. C F Ridderstad t CA Mannerskantz 25/5 1856, CA Mannerskantz samling, 
KB. 

7. C A Mannerskantz t C F Ridderstad 3/6 1856, C F Ridderstads samling. 
8. Gasslander 1949:166ff, 176f. 
9. Gasslander stöder sig vid dessa uppgifter på ett brev från J Wahlström t 

C F Bergstedt från den 9 juni 1856, C F Bergstedts samling, KB. Wahlström 
var vid denna tid mycket god vän med Ridderstad (se deras brevväxling i 
Ridderstads samling) och uppgifterna till Bergstedt härrör från denne vilket 
också indirekt sägs i brevet. De däri förekommande uppgifterna kan således 



Gripenstedt deltog av allt att döma inte i de överläggningar som 
man haft inom den moderat-liberala ledningen i slutet av april och 
början av maj. Däremot var hans intresse av riddarhusoppositionen 
konstant under hela våren och upphörde ingalunda i och med budet 
om civilministerportföljen i mars eller ens efter det han blivit erbju
den det av honom eftersträvade finansministerämbetet. Informatio
nerna till Mannerskantz fortsatte, tvärtom vad Gasslander påstår. 
Denne har heller inte noterat att Mannerskantz till och med var i 
Stockholm under dryga 14 dagar i början av maj. 

Dagen efter erbjudandet redogjorde Gripenstedt i brev till Manner
skantz hur det gått till och förnyade sin vädjan till Mannerskantz 
att denne måtte understödja och underlätta hans närmanden till 
moderat-liberalerna i ståndet: "Men om jag således nu skall försöka 
att så väl i rådet som vid riksdagen spela någon mera framträdande 
roll, så känner jag alltför väl att jag behöver se mig om efter under
stöd på ett eller annat håll, och naturligtvis kan detta icke bliva något 
annat än från den moderat-liberala sidan jag alltid tillhört, fast man 
dels av illvilja, dels av okunnighet, sökt avhända mig dessa vänners 
förtroende och välvilja."^ 

Vad som föresvävade Gripenstedt var att nu i statsrådet kunna 
agera med stöd av ett inflytelserikt adelsparti. Moderat-liberalerna 
som tidigare varit i opposition skulle genom ett sådant arrangemang 
hamna i "regeringsställning". Likartade tankegångar hade framkom
mit i det ovan behandlade brevet från februari men avvisats av Man
nerskantz. Vad som Gripenstedt tidigare sett som en reträttplats blev 
nu en möjlighet och en säkerhet för hans framtida ställning. 

Mannerskantz' svar var nu mera positivt än tidigare. Men även om 
han ville stå till tjänst med dylika kontakter, så kunde de knappast 

spåras till Ridderstad, som bevisligen inte deltog i sammanträdet den 8 juni, se 
AC Raab t C A Mannerskantz 9/6 1856. Att därför, som Gasslander gör, lita 
till uppgiften att Gripenstedt "Verkade i kulisserna" vid mötet hos von Platen, 
är felaktigt. Uppgiften får tas för vad den egentligen är: en vilja av Ridder
stad att se Gripenstedt som betydelsefull och inflytelserik över adelsopposi
tionen Gasslander 1949:179. 

1. J A Gripenstedt t C A Mannerskantz 23/5 1856, CA Mannerskantz' samling, 
KB. I kapitlet Finansministerutnämningen redogör Gasslander på indirekt 
väg för de villkor som Gripenstedt presenterade för kung Oscar för att han 
skulle acceptera finansministerportföljen. Vissa turer och moment saknas och 
andra har fått en felaktig tolkning, luckor som fylls i av Gripenstedts brev till 
Mannerskantz dagen efter han fick det oväntade erbjudandet. Särskilt dun
kelt framställt är Gripenstedts agerande i Handelsaktiebanksfrågan, som 
senare utretts av Göran B Nilsson, i hans pågående undersökning över AO 
Wallenberg. Projektet "Partiväsendet i Sveriges riksdag 1847—66, Sthlm. 



bli möjliga förrän vid riksdagens början. Det var svårt att få kon
takt med de moderat-liberala vännerna före dess. Mannerskantz hade 
inte hört något från dem trots att de lovat meddela honom om något 
ytterligare sammanträde var aktuellt i början av juni. Han trodde där
för att ingenting ytterligare hade hänt. Mannerskantz beklagade att 
de gamla liberalerna för mycket uppehöll sig vid valintriger och 
mindre vid de stora politiska frågorna, därför måste man lita till de 
unga om något skulle kunna uträttas. Dock skulle han ensam eller 
tillsammans med en eller annan vän försöka ställa samman ett pro
gram till riksdagen som han hoppades i många fall kom att över
ensstämma med Gripenstedts egna åsikter, och detta program kunde 
sedan verka som ett medel att bereda ett samband mellan honom och 
dem. "Och kan du så förmå en hög personlighet att åtminstone för
hålla sig absolut neutral vid valen då riksdagen börjar, och därigenom 
bereda möjlighet för vår fraktion att kunna få in en och annan av 
våra medlemmar i de viktigaste utskotten, så kunde därigenom du 
med vår och vi med din tillhjälp taga en viss ledning av riksdagen — 
Och det vore intressant att få se om då de liberala en gång kommo 
fram till inflytande de ej skulle kunna något uträtta — ty hittills 
hava de ej blivit framsläppta, att man kunnat se vad de duga till''.^ 

Det är en förändrad attityd Mannerskantz nu intar till Gripen
stedts önskan att etablera politisk samverkan. Borta är den skepsis 
som han så klart uttryckte i breven omkring årsskiftet och i februari. 
Det är tydligt att hans sammanträffanden med Gripenstedt i slutet 
av april och dennes utnämning haft en avgörande betydelse för hans 
ändrade hållning. Han ser i Gripenstedts nya position möjlighet till 
ett politiskt genombrott för moderat-liberalerna, Mannerskantz stäl
ler vidare vissa krav på Gripenstedt i hans nya roll för att dessa kon
takter skulle kunna etableras. 

Tydligt är emellertid att ingendera haft någon ytterligare kontakt 
med det moderat-liberala ledarskiktet i Stockholm. Gripenstedt hade 
således inga egna kontakter bland dem, vilket också framgår av det 
bevarade brevmaterialet. Att inte heller Mannerskantz kände till vad 
som sedan hänt är lika uppenbart. Därför var han också försiktig 
och återhållsam med löften till Gripenstedt. En viss försiktighet var 
också motiverad ur den synvinkeln att moderat-liberalerna kunde 
antagas misstro Gripenstedts avsikter. Hans till synes ödmjuka in
tresse för att utveckla kontakterna kunde uppfattas som ett försök 
att förekomma oppositionen inför riksdagen och utnyttja den för 
sina syften. 

2. C A Mannerskantz t J A Gripenstedt 3/6 1856, Nynäsarkivet, RA. 



Resultatet av Stockholmsresan blev inte vad Mannerskantz hade hop
pats. En slagkraftig organisation att gå ut med inför riksdagen hade 
inte kunnat åstadkommas, och han var orolig för att ingenting vidare 
hade inträffat sedan han lämnade huvudstaden. Ridderstad och Gri-
penstedt fick del av hans erfarenheter. Även C A Raab på Helgerum 
underrättades om att man inte nått några större framsteg. I sitt svars
brev skrev Raab att, då inte Mannerskantz var i stånd att uträtta 
någonting med oppositionsadeln, var det inte någon idé han ens för
sökte, för han skulle misslyckas än värre. Den omläggning av den 
politiska kursen som kunde skymtas i och med de senaste statsråds
utnämningarna hälsade Raab med måttfull entusiasm och menade att 
man i detta läge inte fick försvaga regeringen: "Vi måste sålunda en
dast vara betänkta på de allvarliga reformer i stat och kyrka". Han 
skulle arbeta vidare på sina motioner och förslag angående reformer 
av representationen, kyrkan, hushållningssällskapena och den kom
munala verksamheten, frågor som dessutom borde diskuteras innan 
de presenterades för riksdagen.^ 

Mannerskantz var emellertid i viss mån orättvis då han förebrådde 
sina pohtiska likatänkande i Stockholm för bristande vilja och akti
vitet. Breven till CA Raab, Ridderstad och Gripenstedt var alla 
skrivna inom loppet av några få dagar i månadsskiftet maj/juni, 
således ett par tre veckor efter det Mannerskantz lämnade Stockholm 
och han kände då inte till de förberedelser som verkligen ägt rum. 
Hans okunnighet skingrades först genom brevet från A C Raab den 
9 juni. I själva verket hade ledningen för moderat-liberalerna i adeln 
ett sammanträde hemma hos Platen den 8 juni klockan 1300. Kallelse 
hade utgått att man ytterligare skulle diskutera "saker som utgjort 
ämne för våra samtal".^ 

Från detta sammanträde rapporterade A C Raab till Mannerskantz 
i brev dagen efter. På mötet hade utom värden B J von Platen infun
nit sig A C Raab, Ν S von Koch, C af Geijerstam, Ρ R Tersmeden och 
sannolikt även C G Stuart. Här beslutades att den PM som von Koch 
fått på sin lott att skriva, med utgångspunkt från vad man diskute
rat i april-maj, och som behandlade riksdagsfrågorna i ett "register" 
med hänsyn till det utskott som skulle behandla dem, skulle tjäna som 
ett slags program som man kunde hänvisa till. Detta registerprogram 
skulle omarbetas av Ρ R Tersmeden till en artikel i Aftonbladet. Den
na artikel borde sedan följas av ytterligare artiklar i Aftonbladet i 
varje enskilt ämne. Ν S von Koch skulle skriva i bevillningsfrågor. 

3. CA Raab t C A Mannerskantz 10/6 1856, C A Mannerskantz' samling, KB. 
4. B J von Platen t Ν S von Koch 7/6 1856, Ν S von Kochs samling, RA. 



Mannerskantz skulle skriva i frågor som hörde till konstitutionsut
skottet. Med redaktören för Aftonbladet, Ρ Ε Svedbom "talade jag 
senast i går afton — han var mycket intresserad för våra förehavan
den och ville tacksamt öppna Aftonbladet för oss". Något ytterligare 
möte före sommaren hade inte fastställts och ingen hade heller 
gillat förslaget om ett underskrivet program eller protokoll. De kon
servativa kunde därigenom sporras till verksamhet. I stället skulle 
man verka genom brev och muntliga kommunikationer med sikte på 
att försöka få upp så många moderat-liberaler som möjligt till riks
dagens början. Arbetet härpå hade redan påbörjats av Geijerstam. 
A C Raab hade även hört ryktas att Gustaf Lagerbjelke, en av ledarna 
för det konservativa blocket, avfaUit från sin forna politiska stånd
punkt och kunde vinnas för dem.^ 

Sammanträdet den 8 juni var en direkt följd av de diskussioner som 
förts vid Mannerskantz' Stockholmsbesök. Sedan dess hade von Koch 
ställt samman en promemoria med punkter som kunde tänkas an
vändas som underlag för ett program. Denna PM hade framlagts och 
auktoriserats den 8 juni av ledande moderat-liberaler. Man hade allt
så kommit ytterligare en bit på väg mot ett fastare samarbete sedan 
början av maj. Längre ville man heller inte vid detta tillfälle gå. 
Jämförs de argument som framfördes mot en fastare program
förklaring på sammanträdena i maj med dem som framkommer i 
Raabs brev i juni, framgår att i maj utgjordes de största hindren av 
svårigheten att skriva ett tillräckligt attraktivt program samt räds
lan att officiellt binda sig genom ett undertecknande. Raab angav som 
skäl att den motsatta sidan, de konservativa, genom en sådan aktion 
skulle sporras till verksamhet. En utveckling av argumentationen kan 
tyckas ha skett. Med tanke på att det endast var en månad sedan 
Mannerskantz sammanträffade med A C Raab har sannohkt de skäl 
som då framfördes fortfarande varit aktuella i juni och därför inte 
utförligare omnämnts av Raab som kände till Mannerskantz inställ
ning i dessa frågor. Att undvika motdrag från den konservativa sidan 
var däremot ett nytt argument som Raab fann för gott att vidare
befordra till Mannerskantz. Detta senare skäl måste man emellertid 
ställa sig tveksam till. Självklart har även de konservativa haft sina 
förberedelser, Mannerskantz erkänner exempelvis vid flera tillfällen 
att de hade en bättre organisation och var mera sammanhållna än de 
liberala, och detta faktum torde även ha varit bekant för övriga 
moderat-liberaler. Raabs kommentar har därför mera karaktären av 
undanflykter, och utvecklingen i argumentationen är därför skenbar. 

5. A C Raab t C A Mannerskantz 9/6 1856, C A Mannerskantz' samling, KB. 



I stort sett skulle den moderat-liberala ledningen annars agera 
enligt samma mall som varit aktuell tidigare under våren, dvs dels 
försöka skriva artiklar i pressen, främst i Aftonbladet, dels genom 
muntliga och skriftliga kontakter söka få så många som möjligt av 
moderat-liberalerna att infinna sig i Stockholm till riksdagens början. 
Ingenting nytt hade således egentligen framkommit i själva arbets
sättet. 

Ρ R Tersmeden hade — enligt Raab — fått i uppdrag att omarbeta 
den von Kochska promemorian till en artikel i Aftonbladet. Den 20 
juni återfinns på ledarplats en osignerad artikel uppställd efter det av 
AC Raab omtalade mönstret. Artikeln redogör för huvudfrågorna 
på det kommande riksmötet. Dessa diskuteras i ordning efter respek
tive utskott som skulle behandla dem. Inom konstitutionsutskottet 
borde man noggrant granska statsrådsprotokollen. Av de vilande för
slagen till nya grundlagar borde tre ovillkorligen förkastas nämligen: 
a) tryckfrihetsförordningen, b) förslaget om sk prinsregering och 
c) förslaget om en regeringsrätt. Inom statsutskottet borde man ta 
upp reformer i försvarsverket, kommunikationsanstaltema samt löne
förhöjning för högre ämbetsmän. För lagutskottet väntade den all
männa lagreformen, och ekonomiutskottet hade att behandla under
visningsväsendets ordnande.6 

Flera punkter överensstämmer med dem Mannerskantz skisserat 
för Ridderstad några veckor tidigare; grundlagsförslagens behand
ling måste uppmärksammas, försvaret organiseras och ämbetsmän
nens löner måste förbättras. Ovan angivna uppgifter om planeringen 
av den moderat-liberala verksamheten samt uppläggningen av arti
keln gör det troligt att den skrivits av Ρ R Tersmeden. Denne var vid 
denna tidpunkt delägare i Aftonbladet och torde inte haft det svårt 
att få framföra sina åsikter på ledarplats.^ Redaktören Svedbom hade 
ju också som framgått förklarat sig villig att publicera artiklar från 
moderat-liberalernas händer. 

Vilka frågor ansåg den moderat-liberala ledningen viktiga och böra 
bilda grundval för hela oppositionen vid riksdagen? 

En jämförelse mellan de i olika sammanhang framförda tankarna 
visar att vad som från början endast var ett embryo med några få 
punkter till slut blev en promemoria med åtskilliga önskemål om 
reformer samt direktiv för gruppens handlande. I februari omnämn
des avslag av tryckfrihetspropositionen och en förändring av repre-

6. Aftonbladet 20/6 1856. 
7. Gottlieb 1956:33f. 



sentationen som huvudpunkter. I april hade nya önskemål tillkom
mit: ändring i förhållandet regering—kung, försvarsreform, kyrko
reform, reform av kommunalväsendet, utjämning av skattetrycket, 
löneförhöjning för ämbetsmännen samt ett allmänt motstånd mot 
junkrarna. I maj omnämndes inte längre representationsfrågan, men 
nya reformer som en friare näringslagstiftning hade tillkommit. Det 
är tydligt att man ännu inte ansåg tiden mogen att föra fram ett nytt 
förslag i representationsfrågan, efter motgångarna vid föregående 
riksdag. Det ljumma intresse CA Raab mötte för sitt förslag hos 
både von Platen och von Koch, en attityd som även C F Ridderstad 
anlade ovetande om Raabs förberedelser i den vägen men säkerligen 
påverkad av Gripenstedt, hade sedan också präglat gruppens inställ
ning i frågan. 

Det program som von Koch utarbetat i en PM har tyvärr inte 
bevarats. Men man kan på grundval av Aftonbladsartikelns utform
ning anta att den innehöll färre punkter än dem som diskuterades 
av Ridderstad, Mannerskantz och C A Raab i april-maj. Sålunda 
har i artikeln i Aftonbladet utelämnats reformer av kyrkan, kom
munalväsendet, strafflagen och näringslagstiftningen. Säkerligen hade 
uteslutningarna skett av skäl som ovan nämnts: att redan vid denna 
tidpunkt gå ut med alltför yviga utfästelser skulle bara skrämma dem 
man i framtiden kunde vinna genom att gå försiktigare fram. 

Somliga av frågorna hade man övertagit från Sällskapet de elva, 
främst då de konstitutionella spörsmålen, förhållandet regering-kung-
riksdag. Men även en utveckhng av den kommunala verksamheten, 
en skattereglering och intresset för undervisningen återfanns på dess 
program. 8 

Adelsoppositionen var i juni 1856 bättre förberedd än den varit inför 
någon av de tidigare riksdagarna från 1847—48 till 1853—54. Före 
riksdagen 1847—48 hade av allt att döma inga egentliga förberedelser 
alls vidtagits. Under mellanriksdagstiden 1848—50 upprätthöll den 
moderat-liberala oppositionen vissa kontakter i hopp om att föra det 
vilande representationsförslaget i hamn, men de var inte av sådan 
omfattning som 1856 och avsåg en speciell fråga. Inte heller inför 
riksdagen 1853—54 kan man spåra aktiviteter av den intensitet som 
kom till uttryck under vårmånaderna 1856. Denna gång hade det 
moderat-liberala ledarskiktet träffats, överlagt och diskuterat, men 
man hade inte velat ta steget fullt ut till en mera fast partibildning. 
En ledare för gruppen hade sökts och den förordade B J von Platen, 

8. Se ovan s 15f. 



hade även av allt att döma känt sig kallad. En skiss till ett provisoriskt 
program hade antagits och man hade framfört sina åsikter i pressen 
— dock under anonymitetens slöja. 

Vidmakthöll von Platen, von Koch, W F och Ρ R Tersmeden, A C 
och C A Raab, Mannerskantz och C af Geijerstam sedan kontakter
na — kontakter som möjligen kunde ytterligare förstärkas i bredd 
och djup till riksdagens början — eller medförde sommaren, som 
ovillkorligen innebar resor och privata ekonomiska bestyr, ett uppe
håll i samverkansförsöken? 

Innan vi närmare går in på dessa problem avser jag i nästa kapitel 
ta upp en fråga som visserligen snabbt visade sig gå adelsliberalerna 
ur händerna men som ändock är av stort intresse. Det gäller det av 
C F Ridderstad omtalade och initierade publicistmötet i Stockholm 
och försöken i samband därmed att starta en ny liberal oppositions
tidning i Stockholm som kunde bli moderat-liberalernas nya språkrör. 

2. Sammanfattning 

I detta kapitel studeras det moderat-liberala ledarskiktets förberedel
ser och försök att skapa en stabil politisk grund att stå på inför den 
riksdag som avsågs börja hösten 1856. Den partibildning som stude
rats ovan i kapitel II följs således upp. Materialet — till största delen 
tidigare okänt för forskningen — är förhållandevis begränsat men 
kastar ändock nytt ljus över hittills okända företeelser i partilivet vid 
denna tid. 

Det förändrade politiska läget i samband med stilleståndet och 
fredsförhandlingarna i Paris senvintern 1856 medförde att konjunktu
rerna ljusnade för den liberala opinionen. 

C A Raab, f d medlem i Sällskapet de elva, hörde i februari av sig 
till C A Mannerskantz och meddelade att han var i fullt arbete med 
att förbereda motioner till riksdagen, främst ett förslag till represen
tationsreform. Likaledes hade Mannerskantz på våren kontakt med 
C G Stuart, en annan gammal liberal förkämpe, samt med C F Ridder
stad på Ostgöta Correspondenten. Mannerskantz var själv mycket 
angelägen att förbereda sig för riksdagen på ett aktivt sätt och i slutet 
av april åkte han upp till Stockholm för att söka organisera det 
moderat-liberala samarbetet. Där sammanträffade han ett par gånger 
med ledande moderat-liberaler som Ν S von Koch, WF Tersmeden, 
A C Raab och C af Geijerstam. En kommitté tillsattes för att skriva 
en programskiss för det fortsatta arbetet. Mannerskantz föreslog att 
de skulle gå ett steg längre och underteckna ett fullt genomarbetat 
program, men fick inte gehör för sina åsikter. Man ville inte binda 



sig vid en sådan offentlig demonstration. Vidare trodde man inte att 
det gick att komponera ett så pass slagkraftigt program att det inte 
snarare skulle verka avstötande på de många osäkra riksdagsmännen. 

På ett möte den 8 juni hemma hos B J von Platen, som i kraft av 
sin sociala ställning och sin politiska bakgrund var en naturlig 
ledare, presenterades en program-PM som skulle omarbetas för att 
publiceras i Aftonbladet. Promemorian innehöll med största sanno
likhet förslag om att riksdagen måtte förkasta den vilande proposi
tionen om förändringar i tryckfrihetsförordningen, liksom förslaget 
om inrättandet av en regeringsrätt och det s k "prinsregeringsförsla-
get". Vidare bör den ha upptagit förslag till reformer inom försvars
väsendet, kommunikationsväsendet, undervisningsväsendet samt en 
lagreform och en löneförhöjning för ämbetsmännen. En artikel av 
detta innehåll publicerades i Aftonbladet den 20 juni. 

J A Gripenstedts intresse att knyta den moderat-liberala opinionen 
till sig fortsatte även efter buden om avancemangsmöjligheter i stats
rådet. Gripenstedt utnämndes till finansminister i slutet av maj. Det 
samarbete med moderat-liberalerna som han tidigare betraktat som 
en reträttplats blev nu i stället en säkerhet och garanti för hans fram
tida ställning i konseljen. Något närmare samarbete kom dock inte 
till stånd — misstron mot Gripenstedt var djup på grund av dennes 
agerande i statsrådet under reaktionens år efter 1848. 



V. Försöket att starta en ny riksdagstidning 

L Som visat sig vid redogörelsen för förberedelserna inför riksdagen 
1856—58 fanns det två vägar för moderat-liberalerna att välja för att 
sprida kunskap och kännedom om sin verksamhet och sina åsikter: 
dels att skriva artiklar för pressen, dels att muntligt och skriftligt 
underrätta redan givna anhängare och andra presumtiva. 

Åke Holmberg har i sin avhandling om skandinavismen i Sverige 
granskat pressens roll och spridning i samhället vid denna tid. Han 
har hävdat att de — som det kan tyckas — små upplagesiffrorna 
ingalunda stämmer överens med det verkliga antalet läsare utan 
varje exemplar lästes av kanske upp till 25 personer. ̂  Detta betyder 
i sin tur att pressen spelade en avgörande roll när det gällde att skapa 
opinioner och nå ut till en bredare publik. Ville man ha reformer 
krävdes det också att man fick gehör för sina åsikter i detta medium. 

Den moderat-liberala adelsledningen hade tidigt insett pressens 
möjligheter. 1848 hade man varit inne på tanken att starta en egen 
tidning och realiserat den i Reformvännen under ledning av WF 
Tersmeden. Som framgått fick den kort livslängd. I det upprop som 
gjordes av Ρ Ε Svedbom till förmån för en ny tidning i maj samma år 
återfanns som aktietecknare flera av adelsliberalerna, men dessa 
förberedelser rann ut i sanden.^ Under våren 1856 hade tanken fram
kastats av CA Raab att de själva skulle starta en tidning till riks
dagens början med "lille" WF Dalman som redaktör för att hålla 
ihop oppositionen.3 C A Mannerskantz skrev vid samma tid till Rid
derstad att dennes ställning som redaktör för Ostgöta Correspon-
denten var ett av de viktigaste bidragen till oppositionen.^ 

Pressen var som ovan nämnts (s 46) i detta skede hotad genom det 
förslag till inskränkningar i tryckfriheten som presenterats vid före
gående riksdag och som nu låg vilande och väntade på ett slutgiltigt 
avgörande. Motstånd mot inskränkningar i tryckfriheten stod också 
som första punkt i moderat-liberalernas program. 

Ytterligare ett skäl till att detta behov aktualiserades under våren 
1856 var sannolikt rädslan för att den redaktionsförändring som verk
ställts på Aftonbladet i december 1855 skulle innebära en förändring 
av tidningens dittills förda politik. C F Bergstedt tvingades nämligen 

1. Holmberg 1946:46ff. 
2. Se ovan s 16f. 
3. C A Raab t C A Mannerskantz 1/4 1856, C A Mannerskantz' samling, KB. 
4. C A Mannerskantz t C F Ridderstad 6/4 1856, C F Ridderstads samling. 



då avgå efter artiklar mot krigspolitiken. Redaktionen övertogs av 
August Sohlman i väntan på att Ρ Ε Svedbom skulle lämna sitt rek
torat för Nya Elementarskolan i Stockholm. Denna förändring läm
nade utrymme för en mera kungavänlig politik.^ Gripenstedt gick till 
och med så långt att han menade att tidningen nu var köpt av kungen 
(s 35). Att Mannerskantz inte helt litade på Gripenstedts uppgifter 
och att den moderat-liberala ledningen i Stockholm inte givit upp 
hoppet om Aftonbladet visas av att man i juni sökte — och även 
lyckades — intressera tidningen för moderat-liberalernas program 
(s 55). I Aftonbladet var PR Tersmeden medarbetare. Även några 
andra av de mera framträdande adelsliberalerna hade redan intressen 
i pressen. Att C F Ridderstad var redaktör för Ostgöta Corresponden-
ten har ovan framgått men C A Raab var (tillsammans med sin seder
mera så kända släkting Emil Key) redaktör för Norra Calmar Läns 
Tidning. 6 

Ovan beskrivna förhållanden har gjort att jag ansett det motiverat 
att något beröra den diskussion som fördes mellan redaktörerna för 
några större landsortsorgan, om att starta en egen tidning i Stock
holm till riksdagen. En diskussion som C A Mannerskantz och där
igenom adelsliberalerna fick del av genom C F Ridderstad. Denna 
diskussion kommer bl a fram i korrespondensen mellan S A Hedlund 
på Handelstidningen och C F Ridderstad på Ostgöta Correspondenten. 
De var båda i besittning av allmänt spridda landsortstidningar som 
omgavs av respekt och ofta citerades i den övriga pressen. 

2. I slutet av år 1855 hade Handelstidningens ledning haft vissa fun
deringar på att starta en filialtidning i Stockholm, ett företag som 
dock vid närmare eftertanke ansågs orealiserbart.^ I januari 1856, 
träffades ett antal landsortspublicister i Stockholm hos Johan Johans
son "Argus" för överläggningar avseende gemensamma aktioner in
för våren och sommaren. Med på mötet var förutom "Argus" Jo
hansson, J O Sundvallsson för tidningen Upsala, fil dr J I Brodén för 
Westmanlands Läns Tidning och AP Landin för Norrlandsposten. 
Man diskuterade möjligheterna att grunda en ny tidning till riks
dagen och framhöll vikten av att mötas längre framöver samma vår.^ 

Ännu i mars hade av allt att döma inga planer utkristalliserats hur 

5. Gottlieb 1956:4Iff. 
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företaget skulle ta form. Den som på nytt tog upp tanken vid denna 
tid var redaktören för Jönköpingsbladet, A W Strehlenert, i ett brev 
till Ridderstad.9 Denne lät budet gå vidare till S A Hedlund, som tidi
gare visat sig intresserad av samarbete. Engagerat menar Ridderstad, 
att man med personlig brevväxling borde verka dels för ett möte med 
oppositionellt sinnade landsortspublicister i Stockholm, dels för för
beredande av en riksdagstidning till hösten. Denna skulle ordnas som 
ett bolag "vari några av landsorternas publicister, du och jag och ett 
par till — ingingo? Några få bolagsmän i Stockholm t ex Bergstedt, 
Blanche, Carlén och flera behövdes ej".i 

Hedlund gillade planen men ansåg att tidningen borde ha en "själv
ständig" redaktion i Stockholm och utkomma dagligen för att effek
tivt kunna polemisera emot huvudstadstidningarna. Ett förberedande 
möte i Stockholm vore lämpligt.^ 

Att informationen angående dessa planer även sipprat ut på annat 
sätt visade en artikel i Nerikes Allehanda där det påstods, att sedan 
Aftonbladet gjort "halv högeromvändning" man i "rikets andra stad" 
planerade sätta upp en ny tidning i Stockholm.^ Informationen kan 
emellertid knappast härledas från Ridderstad som ansåg att man inte 
skulle gå öppet tillväga utan menade att man borde undvika all upp
ståndelse. "Vi bör mötas såsom av en tillfällighet skriver han till 
Hedlund. Endast personer med samma övertygelse skulle kallas, an
nars spårade företaget lätt ur. "Förslagsvis vill jag nämna: Nerikes 
Allehanda, Norrlandsposten, Upsala, Wermlandsposten, Westman
lands Läns Tidning, Öresundsposten, Kalmarposten, Svea, Telegrafen, 
dessa jämte Göteborgs Handelstidning, Jönköpingsbladet och Ostgöta 
Correspondenten, utgöra ändock ett tolvtal. Apostlarna — för att 
skämta — vore icke flera". För redaktionens räkning måste man 
skynda sig att kontakta den f d Aftonbladsredaktören Carl Fredrik 
Bergstedt, som snart for utomlands. Andra lämpliga kandidater för 
denna ansåg Ridderstad vara L Hierta, A Blanche, J G Carlén och 
C A Adlersparre.4 

Tre dagar senare kontaktade Ridderstad också C F Bergstedt och 
upprepade planerna på ett möte och en ny tidning och framhöll att 
Bergstedt behövdes i redaktionen för denna.^ 

9. C F Ridderstad t S A Hedlund 19/3 1856, S A Hedlunds samling, GUB. 
1. C F Ridderstad t S A Hedlund 28/3 1856, S A Hedlunds samling, GUB. 
2. S A Hedlund t C F Ridderstad 1/4 1856, C F Ridderstads samling. 
3. Nerikes Allehanda 29/3 1856. 
4. C F Ridderstad t S A Hedlund 3/4 1856, S A Hedlunds samling, GUB. 
5. CF Ridderstad t CF Bergstedt 6/4 1856, CF Bergstedts samling, KB. Jmfr 
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CF Bergstedt svarade att även han hade "hört lösligen talas om 
förslag till en mindre, liberal tidning vid riksdagens början, ehuru icke 
såsom en klart uppgjord plan utan såsom ett önskningsmål, för vilket 
man önskat förvärva sympatier". Men han ser inte hur han i närva
rande stund skulle kunna medverka i sådana planer, även om det 
inte varit så att han ämnade sig bort från händelsernas centrum. 
Ridderstad hade dock hans varmaste stöd i alla sina försök att åter
införa "heder och ära i våra offentliga seder".® 

Hedlund kompletterade i sitt svar till Ridderstad listan av tidningar 
som borde inbjudas med Norra Calmar Läns Tidning. Ett program 
var nödvändigt att ha klart innan man träffades, i annat fall kunde 
man sannolikt inte uträtta någonting alls. Hedlund ansåg vidare att 
det överhuvud taget skulle bli svårt för Ridderstad att få ihop före
trädare för alla dessa tidningar. ̂  Ridders t ad replikerade och menade 
att förslaget om ett möte inte kom från honom utan ursprungligen 
från Strehlenert på Jönköpingsposten. För övrigt såg han som sin 
huvuduppgift att stödja förslaget främst i materiellt avseende, inte 
att delta i den närmare planläggningen av tidningen. Han ansåg sig 
dock böra göra någonting. Ridderstad välkomnade visserligen ett 
program för mötet, men han hade själv ingen tid att utarbeta ett, 
mötet borde äga rum i början av juni, fortsatte Ridderstad, "Några 
av riddarhusoppositionen lära även vid samma tid sammanträffa i 
Stockholm. Saken är väl ej bestämt avgjord — men ett förslag från 
Kalmartrakten har dock utgått. Låt det få förbliva oss emellan. 
Egentligen är jag ej berättigad att för någon omnämna det".® Samma 
dag, 19 april, skrev Ridder stad till C A Mannerskantz och berättade 
om det tilltänkta mötet i Stockholm i början av juni för ett antal 
redaktörer i bättre landsortstidningar och menade att det skulle bli 
ett utmärkt tillfälle att föra ut adelsliberalernas program bland dem.® 

Ridderstad försökte således aktivt etablera ett samband mellan 
landsortspressen och adelsoppositionen på våren. Sammanträdesdagar
na rekommenderades ligga lika i tiden för de båda lägren. Han lyckades 
som visats (ovan s 48f) väcka Mannerskantz intresse för planerna, men 
Hedlunds entusiasm hade falnat. Han ansåg sådana arrangemang 
överflödiga sedan Aftonbladet börjat vakna upp igen medan övriga 
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oppositionen visade tendenser att slumra inA 
C F Ridderstad insåg planernas begynnande bankrutt och konsta

terade missmodigt att även han till en början ansett företaget över
flödigt. "I betraktande dock av en förestående viktig riksdag, rege
ringens vacklande dubbelpolitik, tryckfrihetsförändringsförslaget och 
Aftonbladets oförklarliga lutning trodde jag dock att ett möte skulle 
gagna, om också ej medföra några bestämt positiva resultater". Han 
förstod av Hedlunds brev, att denne redan gett upp planerna på en ny 
tidning och även han gör det "rätt gärna", eftersom han inte trodde 
sig kunna göra något för en sådan nu och egentligen inte hade tid för 
dylika affärer. Men han överlät till uppslagsgivaren, Strehlenert, att 
avgöra "huruvida saken bör förfalla eller icke".^ Några dagar senare 
fortsatte Ridderstad brevskrivandet efter att ha haft kontakt med 
Strehlenert och fått dennes negativa svar: "Således — träffas vi icke—. 
Då jag i alla fall begiver mig till Stockholm, dels för enskilda ange
lägenheter, dels också för att taga litet närmare reda på ställningar 
och förhållanden, nekar jag icke för — att förlusten drabbar mig 
mest."3 

För CA Mannerskantz nämnde han före sin resa till Stockholm 
att publicistmötet förmodligen inte blev av och dolde vad som egent
ligen inträffat.4 

Orsakerna till Ridderstads och Strehlenerts misslyckanden var flera. 
Den tilltänkte redaktören C F Bergstedts avflyttning från Stockholm 
och undvikande svar var en missräkning, i varje fall för Ridderstad. 
Hedlund hade å sin sida haft sina aningar att Bergstedt inte så tätt 
efter konflikterna på Aftonbladet och sin avgång därifrån ånyo var 
hågad för journalistiken. Vad som för övrigt kom Hedlund att tveka 
inför förslaget var Aftonbladets allt skarpare opposition.^ Denna 
faktor i samband med den övriga pressens lojare attityd, gjorde att han 
inte ansåg motiven för en ny tidning tillräckligt starka. När Hedlund 
backade ur såg sig Ridderstad också tvungen att, om än motvilligt, 
ge upp. Ridderstad var dock angelägen att arbeta vidare på kontakter
na med riddarhusoppositionen och skrev till Mannerskantz att han 

1. SA Hedlunds brev till C F Ridderstad var skrivet någon gång mellan den 
20 och 29 april. Brevet bifogades Ridderstads försändelse till A W Strehlenert 
och saknas därmed. Se C F Ridderstad t SA Hedlund 30/4 1856, SA Hed
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skulle nästa nummer (av ÖC) göra ett kort utkast till ett litet riks
dagsprogram, överensstämmande med ditt förslag".^ Det blev inte av; 
utkastet finns inte med i det avsedda numret och inte heller i något 
nummer längre fram under sommaren. 

Det kan konstateras att C F Ridderstad för Mannerskantz velat 
framstå som en som var föga engagerad i diskussionerna om ett 
publicist möte i Stockholm — medan han i själva verket var den som 
arbetade flitigast härför. Orsaken till denna attityd kan ha varit att 
Ridderstad betraktat dessa förberedelser som så preliminära att han 
vid ett misslyckande inte ville vidkännas någon prestigeförlu&t. Sam
tidigt ville han gärna redovisa för Mannerskantz de möjligheter som 
stod tillbuds för moderat-liberalerna om de genom hans förmedling 
kom i kontakt med landsortspressen. 

3. Diskussionerna bland pressfolket angående en ny tidning återupp
togs under sensommaren. Ridderstad, som legat sjuk större delen av 
sommaren och varit skild från redaktionen av Ostgöta Corresponden-
ten, tillhörde ej längre nyckelfigurerna. I enlighet med vad som dis
kuterats hemma hos "Argus" Johansson i januari 1856 sammanträffa
de redaktörerna JI Brodén för Westmanlands Läns Tidning och J O 
Sundvallsson för tidningen Upsala ånyo hemma hos "Argus" Johans
son på Drottningholm för att smida planer inför riksdagen — dock 
senare än planlagt, först i mitten av augusti. 

På mötet kom man överens om en uppmaning till oppositionstid
ningarna att enas i ansträngningarna om utgivningen av en ny tid
ning i Stockholm till riksdagen. Likaså skulle man söka utse en slag
kraftig redaktion för denna. Som motiv till företaget angav man: 
a) den skulle tjäna som ett föreningsorgan mellan ledamöterna i de 
olika stånden, b) man skulle på detta sätt tvinga de olika ståndsmed
lemmarna att "överenskomma om ett gemensamt mål för sina strä
vanden och om ett planmässigt tillvägagående för att uppnå detta", 
och c) en tidning erkänd av hela oppositionen skulle vara av oerhört 
stort värde under riksdagen. « 

Programmet lämnade plats för adelsoppositionen och syftet stämde 
överens med det av Mannerskantz antydda. Det är dock uppenbart 
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att den moderat-liberala adelsledningen inte haft något vidare att 
beställa med denna fråga sedan C F Ridderstad lämnade företaget. 
Det kan trots detta ha sitt intresse att se vad som sedan inträffade. 

Ett resultat av detta möte var en i West manlands Läns Tidning den 
21 augusti publicerad artikel, där man med kraft betonade behovet 
av en riksdagstidning i huvudstaden till hösten. Aftonbladets färg
löshet och de övriga huvudstadstidningarnas oduglighet sades ha gjort 
detta till en nödvändighet. Annars blev oppositionen vid riksdagen 
helt utan egen tidning. Och utan en sådan, som skulle både vara sam
lande och ett medel att upplysa opinionen, "skall oppositionen förlora 
en betydande del av sitt inflytande på regeringen och sitt anseende 
i landet". Därför "utbedja vi oss att få fästa de representanters upp
märksamhet, som tillhör oppositionen, på nödvändigheten att genast 
vid riksdagens början gå i författning om uppsättandet av en dylik 
organ".9 

Vad som skilde planerna i augusti från C F Ridderstads i april var 
inte målet, en ny tidning, utan snarare medlet, hur man avsåg att gå 
tillväga. Ridderstad ansåg att kontakterna borde ske i hemlighet och 
man skulle mötas som av en händelse. I augusti föredrog man att 
sprida kallelsen offentligt, inte bara (som fallet var tidigare) till en 
noga utvald oppositionspress. 

Bland pressfolket hade intresset för denna fråga ingalunda minskat. 
Flera av de större oppositionsorganen kommenterade kallelsen i väl
villiga ordalag. Mest reserverad var Handelstidningen som bl a me
nade att största problemet skulle uppstå vid försöken att erhålla en 
duglig redaktion. 1 Argumenet känns igen från våren. Aggressivaste 
förkämpen, Upsala med J O Sundvallsson, inledde sin kommentar 
med orden: "Det torde icke finnas något konstitutionellt samhälle, 
som äger en huvudstad, där den fria pressen är så slavbunden, all 
opposition så totalt försvunnen och den 'inskränkta monarkien' så 
okontrollerad som hos oss". Tidningen skulle med all kraft verka för 
företagets framgång.2 Aftonbladet förbigick uppropet med tystnad. 

Det rådde delade meningar hur man skulle ställa sig. Handelstid
ningens tvivel ligger i linje med dess politik under våren. Sedan dess 
hade konseljen ombildats i liberal riktning, och sommaren hade inne
burit skandinavistiska triumfer med studentmötet i Stockholm som 
höjdpunkt. I tongivande oppositionskretsar; framför allt i huvud-
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stadspressen, hade röster höjts för en dämpning av oppositionen till 
förmån för kungen.^ Landsortspressen var mera misstänksam mot 
kungens avsikter och mindre positiv till de skandinavistiska planer 
som vid denna tid som bäst höll på att utformas.^ Motsättningarna 
accentuerades längre fram i september med förre statsrådet C Ε Gün
thers utnämning till justitiestatsminister, Aftonbladet och Handelstid
ningen greps enligt Ostgöta Correspondenten av en fullkomlig "förtjus
ningsfeber" och anklagades för att tills vidare lägga all opposition åt 
sidan. 5 

Ρ Ε Svedbom i Aftonbladet motiverade för S A Hedlund och C F 
Ridderstad sitt positiva ställningstagande i två innehållsmässigt myc
ket lika brev. Svedbom insåg, att han med den förda politiken inte helt 
kunde vara Ridderstad till lags, men han frågade om det var rätt att 
driva en lika hård opposition nu, när regering och kung började gå de 
liberala till mötes, som förr, när sådana tendenser inte fanns? När 
sedan också den skandinavistiska frågan av allt att döma närmade sig 
sin lösning och kungahusets fördel var förenad med liberalernas egen, 
skulle man då försämra kungens anseende för omvärlden och på så vis 
kanske omintetgöra hela företaget?® Samma argumentering återkom 
i en artikel i Aftonbladet ett par veckor senare.^ 

Som Holmberg visat intog Hedlund en liknande ståndpunkt. För 
C F Ridderstad framhöll han att för skandinavismens framgång 
måste oppositionen dämpas. Kungens planer hade drivit in honom på 
en frisinnad linje, det visade de nya statsrådsutnämningarna. Och 
även om denna linje inte var vald av övertygelse utan av fruktan och 
egoism, så är det handlingarna som räknas, inte motiven. ̂  

Går vi sedan tillbaka till Aftonbladets hållning gentemot regerings
makten och oppositionen under våren och sommaren 1856 och 
frågar först mot vilken bakgrund Gripenstedts insinuationer gentemot 
tidningen bör ses måste svaret bli följande. Aftonbladet intog i och 
med redaktionsförändringen en mera kungavänlig hållning. I linje 
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lund 12/6 1856, SA Hedlunds samling, GUB. 
5. För kommentarer till statsrådsutnämningarna se Östgöta Correspondenten 

1/10 1856, Westmanlands Läns Tidning 2/10 1856, Handelstidningen 26/9 
1856 och Aftonbladet 26/9 1856. 

6. Ρ Ε Svedbom t CF Ridderstad 26/9 1856, CF Ridderstads samling. ΡΕ 
Svedbom t S A Hedlund 25/9 1856, SA Hedlunds samling, GUB. 

7. Aftonbladet 13/10 1856. 
8. SA Hedlund t CG Ridderstad 2/10 och 11/10 1856, CF Ridderstads sam

ling. 



med detta ställningstagande omnämndes heller inte Gripenstedts starkt 
kungafientliga artikel som — publicerad i Norra Calmar Läns Tidning 
den 2 april — gjorde sin rund i landsortspressen. Gripenstedts kritik 
av Aftonbladet upphörde emellertid i och med att hans egen ställning 
i konseljen förbättrades. Och i september såg han säkerligen med 
tacksamhet på Aftonbladets milda kritik av regeringen. Vad gäller 
moderat-liberalerna måste framhållas att dessa trots Gripenstedts 
insinuationer gentemot Aftonbladet alltjämt i juni såg tidningen som 
ett organ värt att satsa på även för framtiden. Sedan Svedbom tagit 
över redaktionen 1 april vidtogs återigen vissa förändringar i tid
ningen som betydde en återgång till den Bergstedtska journalistiken. 
Detta noterades av Hedlund — som menade att ingen ny tidning 
längre var nödvändig i huvudstaden — och betydde hans avhopp från 
tidningsföretaget. I september slutligen kan Aftonbladets hållning 
förklaras av att vid det laget hade kungens politik så mycket närmat 
sig Aftonbladets syften att Svedbom av taktiska skäl tyckte sig ma
nad att dämpa tidningens opposition. 

I sitt svar till Hedlund framhärdade Ridderstad i sin åsikt och 
menade att även han var varm skandinav; därför: "ju närmare före
ningen står, desto nödvändigare är det att vi är på vår vakt och ej 
låta överrumpla oss". Endast den starkaste opposition kunde nu rädda 
landet.9 

Åsiktsskillnaderna ledde till en brytning av förbindelserna mellan 
C F Ridderstad och S A Hedlund. Aftonbladet och Handelstidningen 
hade närmat sig kungen och hans nya regering, medan Ridderstad 
och en del av landsortspressen var av motsatt uppfattning och nu an
såg sig stå mer isolerade än någonsin, saknade allt inflytande i huvud
stadens press inför riksdagen. 

I detta läge handlade J O Sundvallsson i hemlighet och med största 
hast. I slutet av september begärde han tillstånd att utgiva en tidning 
till riksdagen. Den 30 september kom nyheten ut som annons i Afton
bladet. Där sades det att tidningen skulle heta Riksbladet och att den 
tillkommit ρ g a avsaknaden av en verklig oppositionstidning i Stock
holm. Stor uppmärksamhet skulle visas landsortspressen, vars artiklar 
skulle ges spridning. Riksbladet skulle utkomma två gånger i veckan 
med Sundvallsson som huvudredaktör, i 

Med denna plötsliga aktion spelade han över en ovetande och över-

9. C F Ridderstad t SA Hedlund 9/10 1856, SA Hedlunds samling, GUB. Kor
respondensen avbryts sedan de båda redaktörerna emellan för en period av 
två år. 

1. Aftonbladet 30/9 1856. 



raskad "Argus" Johansson, vilken ända sedan början av året tillsam
mans med Sundvallsson deltagit i olika förberedelser med detta mål. 
Situationen framkallade mycken förbittring hos denne som beklagade 
sig inför C F Ridderstad och JI Brodén.2 

En försoning kom dock snart till stånd och "Argus" ingick, trots 
dementi av honom själv i Handelstidningen och Ostgöta Corresponden-
ten, på ett tidigt stadium i redaktionen.^ 

Första numret av Riksbladet utkom den 7 oktober och då upprepa
des vad som stått i förhandsanmälningarna: Med anledning av riks
dagen och den avvaktande hållningen bland huvudstadens press "utgi-
ves i Stockholm ... för återstoden av detta år tidningen Riksbladet".^ 

Reaktionen inom den övriga liberala pressen blev som väntat blan
dad. Mest positivt hälsade Ostgöta Correspondenten den nya tid
ningen. Man var glad åt dess tillblivelse, hade förtroende för Sund
vallsson och ansåg att den blev en behövlig motvikt mot den korrum
perade storstadspressen.5 Westmanlands Läns Tidning tog också emot 
Riksbladet med öppna armar.^ Handelstidningen kommenterade neu
tralt händelsen och poängterade att "Argus" inte hade med före
taget att skaffa."^ Aftonbladet var tveksamt om Riksbladets komman
de betydelse och betvivlade övertygelsen hos redaktionerna.® 

Fördelningen av reaktionerna var väntad och låg helt i linje med 
tidningarnas tidigare ställningstagande. 

En tidning med stöd i den liberala landsortspressen kom således 
till stånd efter drygt ett halvsårs ansträngningar. 

2. J O Sundvallsson t Johan Johansson "Argus" 28/9 1856 och Johan Johansson 
"Argus" t C F Ridderstad 29/9 1856, C F Ridderstads samling. 

3. J Wahlström t C F Bergstedt 2/11 1856, C F Bergstedts samling, KB. Handels
tidningen 6/10 1856, östgöta Correspondenten 8/10 1856. I sin biografi över 
"Argus" Johansson behandlar Tom Söderberg i korthet Riksbladet och 
"Argus" ställning i denna tidning. Söderberg redogör däremot inte för tid
ningens tillkomsthistoria, Söderberg 1974:33. 

4. Riksbladet 7/10 1856. 
5. östgöta Correspondenten 11/10 1856. 
6. Westmanlands Läns Tidning 9/10 1856. 
7. Handelstidningen 6/10 1856. 
8. Aftonbladet 1/10 och 8/10 1856. Holmberg 1946:276 framhåller att den libe

rala pressen (och indirekt opinionen) med undantag av C F Ridderstad frampå 
hösten 1856 helt var vunnen för kungen. En slutsats som förefaller vara något 
överdriven. De största oppositionstidningarna av liberalt snitt och särskilt 
Aftonbladet var visserligen i huvudsak positivt inställda till Oscar I, men fler
talet av tidningarna i landsorten bibehöll sin kritiska inställning till honom. 
De fäste ringa avseende vid den skandinavistiska skönsången, och de nya stats
rådsutnämningarna förmådde inte öka entusiasmen. 



4. Sammanfattning 

Parallellt med de moderat-liberala adelsmännens samverkansförsök 
pågick även inom landsortspressen försök till samling inför riksdagen. 
En ny tidning i huvudstaden var det aviserade slutmålet. Förtroendet 
för Aftonbladet var stadigt sjunkande. Man anklagade tidningen för 
undfallenhet gentemot regeringsmakten och det ansågs allmänt att 
oppositionen saknade språkrör i huvudstaden. Detta i sin tur kunde 
få allvarliga följder vid riksdagen som möjligen skulle kunna bli utan 
kritisk bevakning. 

Utvecklingen skedde etappvis inom tvenne olika grupper. Redan i 
januari gjorde "Argus" Johansson, J O Sundvallsson, redaktör för 
tidningen Upsala, m fl vissa förberedelser i nämnd riktning. Dessa 
var dock ytterst preliminära och ledde på detta stadium inte till något 
resultat. AW Strehlenert på Jönköpingsposten tog fristående upp 
tanken i mars. I C F Ridderstad på Ostgöta Correspondenten fick han 
en entusiastisk anhängare. Man skulle bilda ett bolag för uppsättan
det av en ny tidning, och i detta bolag tänkte man sig att flertalet 
liberala landsortstidningar skulle ha intressen. Något egentligt pro
gram för tidningen diskuterades inte annat än att den skulle sprida 
landsortspressens artiklar och att den skulle bevaka riksdagen och 
förse delägarna med material därifrån. 

Ridderstad underrättade C A Mannerskantz att något var på gång 
inom oppositionspressen och att moderat-liberalerna borde hänga på. 
Mannerskantz reagerade positivt. Men även dessa planer strandade 
sedan några av huvudpersonerna, S A Hedlund på Handelstidningen 
och den tilltänkte redaktören C F Bergstedt, ställt sig avvisande, 
och AB åter närmade sig oppositionen. Ridderstad såg då ingen möj
lighet att rädda tidningsplanerna utan lämnade också företaget. 

I augusti återupptog "Argus" med stöd av J O Sundvallsson och JI 
Brodén, redaktör för Westmanlands Läns Tidning, planerna. Få ett 
möte hos "Argus" kom man överens om att skriva ett upprop i tid
ningarna, där de liberala uppmanades att sluta upp bakom en ny tid
ning i huvudstaden till riksdagen. Uppropet publicerades i WLT och 
kommenterades i ett flertal oppositionstidningar. Aftonbladet förbi
gick kallelsen med tystnad, S A Hedlund på Handelstidningen var 
reserverad, och återigen verkade företaget gå om intet. Sundvallsson 
handlade då på egen hand och satte upp tidningen Riksbladet. Tid
ningen blev väl mottagen bland oppositionspressen i landsorten, men 
Aftonbladet spådde den, som väntat, ingen lysande framtid. 

Vid det laget hade också planerna fjärmat sig långt från riddar-
husets moderat-liberaler. 





VI. utskottsvalen på rîddarhuset 1856 

1. Efter mötet hos Platen i början av juni skingrades den moderat
liberala ledargruppen, som framgår av brev till Mannerskantz från 
A C Raab och C A Raab, och någon uppföljning av artikeln i Afton
bladet den 20 juni på det sätt som A C Raab givit uttryck åt synes 
heller inte ha skett. Vid en genomgång av tidningen för de aktuella 
sommarmånaderna har sådant material inte påträffats. Däremot kom
menterades flera av frågorna i artikeln återkommande av tidningen, 
som tryckfrihetspropositionen och det s k prinsregeringsförslaget. 

Samma dag som Ρ R Tersmeden publicerade sin artikel (ovan s 55) 
skrev den nye finansministern J A Gripenstedt till Mannerskantz och 
beklagade: "Ridderstad har varit här och fått sin biljett; likaså Raab. 
Jag tror ej att dina vänner här just lyckas uträtta någonting, som 
verkligen är av betydelse".^ 

J A Gripenstedt hade som framgått ingenting med mötet hos B J 
von Platen den 8 juni att beställa. Svågrarna Gripenstedt och Manner
skantz upprätthöll emellertid en intensiv kontakt under sommaren. 
Korrespondensen dem emellan rörde huvudsakligen Smålands bank
väsende, där Mannerskantz var engagerad. 

J A Gripenstedt misstrodde handlingskraften hos moderat-liberaler-
na i Stockholm och tyckte inte att de var mycket att satsa på för 
framtiden. Hans misstroende delades av Mannerskantz till en viss del, 
i varje fall innan denne fått kännedom om mötet den 8 juni. Manner
skantz var eljest mest intresserad av att söka få ut något av Gripen
stedt om den politiska ställningen i huvudstaden under sommaren. I 
september undrade han vad sanning som kunde ligga bakom upp
gifterna om kung Oscars steg åt vänster, om det var uttryck för 
någon övertygelse.2 

Utrikespolitiskt kännetecknades läget av en fortsatt skandinavistisk 
politik. Studentmötet i Stockholm under juli månad understöddes av 
kungen och betraktades som en framgång för hans politik. I mitten 
av september begav sig kronprins Carl ned till Köpenhamn för att 
ytterligare stärka den skandinavistiska saken. För skandinavisten Carl 

1. Brevet till Ridderstad var bifogat Mannerkrantz brev till Gripenstedt av den 
3/6 1856. JA Gripenstedt t CA Mannerskantz 20/6 1856, CA Manner
skantz' samling, KB. 

2. CA Mannerskantz t JA Gripenstedt 20/6, 19/7 1856. Septemberbrevet är 
förkommet, endast svarsbrevet från Gripenstedt finns bevarat, J A Gripen
stedt t C A Mannerskantz 6/10 1856, CA Mannerskantz samling, KB. 



Ploug yppade han att kungahuset inte bara i utrikespolitiskt avseende 
sympatiserade med liberalerna utan att det även stödde deras strä
vanden i inrikespolitiskt avseende.^ Kungen var således villig att gå 
den liberala opinionen till mötes i vissa frågor mot att han fick dess 
stöd för att förverkliga sina utrikespolitiska avsikter. I konsekvens 
härmed tillträdde den liberala ämbetsmannen CE Günther justitie-
statsministerposten den 25 september. Utnämningen mottogs som 
ovan nämnts (s 66) med delvis blandade känslor. Kungens dragning 
mot det liberala hållet fick även indirekt till följd att grupper inom 
byråkratin också pendlade över till det liberala lägret. Då många ur 
dessa grupper även hade säte på riddarhuset medförde det att libera
lernas aktier var i stigande inför utskottsvalen. 

J A Gripenstedt framhöll för C A Mannerskantz att den liberala 
sinnesstämning som nu rådde på högsta ort åtminstone för tillfället 
var allvarligt menad, "och att Hans Maj:st verkligen tycks hava 
funnit, att såväl den bästa utvägen att lyfta landet till förkovran, som 
det säkraste stödet för honom själv och hans politik måste åtminstone 
för närvarande sökas på denna sidan. Huru det, under förändrade om
ständigheter möjligen kan komma att låta och se ut, det lämnar jag 
därhän, men för tillfället har man visserligen övergivit alla gamla 
funderingar, och tänker endast på att med alla segel uppe, styra 
kurs efter den vind som blåser". Han hoppades vidare att Manner
skantz skulle komma upp i så god tid före riksdagens början att man 
hann språkas vid i olika ämnen.^ 

I initierade kretsar fästes, om man får tro Gripenstedt, vissa för
hoppningar vid kungens politiska attitydförändring. Tiden hade så
ledes sedan våren arbetat i moderat-liberalernas favör. I vilken ut
sträckning förmådde dessa sedan utnyttja de yttre omständigheterna 
till att rycka till sig initiativet på riddarhuset i riksdagens början? 
Det är en fråga som jag skall försöka besvara nedan. 

Från valförberedelserna och själva valen av bänkmän och elektorer 
som föregick utskottsvalen finns förutom det tryckta ständerproto-
kollet ett antal källor av varierande slag bevarade. Aftonbladet beva
kade noga utskottsvalen på riddarhuset. ICA Mannerskantz' samling 
har dennes eget exemplar av den tryckta bänkmansfördelningen åter
funnits. Mannerskantz har på denna gjort vissa anteckningar, dels 
om vissa riksdagsmäns (bänkmäns) politiska färg, dels om valutfallet. 
I Svenska Tidningen finns uppgifter hur den moderat-liberala sidan 

3. Holmberg 1946:269ff. 
4. J A Gripenstedt t C A Mannerskantz 6/10 1856. 



arbetat vid elektorsvalet. Detta material har också kunnat komplet
teras med något privatmaterial som kallelser och dylikt. 

Valen av bänkmän och elektorer betraktades allmänt som mycket 
viktiga. Det var vid detta tillfälle som styrkeförhållandena inom 
ståndet visade sig för första gången, och samtiden kunde därav sluta 
sig till vilken politisk riktning som var den starkare.^ 

Hur dessa val formellt gick till framgår av riddarhusordningens 
§§ 18 och 19 och finns skildrat tidigare i litteraturen.^ Trots detta 
finns det anledning att helt kort beskriva den invecklade procedur 
som inom adeln ledde fram till besättandet av utskotten. Adelns samt
liga närvarande ledamöter delades först upp i 25 lika delar, bänkar. 
Blev några över placerades de på de sista bänkarna. Uppdelningen 
skedde i ordningsföljd efter ättenummer med början i greveklassen. 
Första bänken innehöll med andra ord bara representanter och full
mäktige för greveätter och sista bänken kom att bestå av nyadlade 
och deras fullmäktige. När detta verkställts uppropades varje avdel
ning för sig. Därvid avlämnade varje ledamot en sluten sedel med 
två namn, och de två som fått de flesta rösterna var valda till avdel
ningens bänkmän. Tillsammans valdes sålunda 50 bänkmän. De valda 
bänkmännen skulle sedan sammanträda på nytt samma dag och med 
slutna sedlar välja 25 elektorer. Elektorerna tillsatte sedan utskotten 
genom majoritetsval med lika rösträtt. Valsystemet var således indi
rekt. Seger i bänkmansvalen betydde seger vid elektorsvalen vilket 
medförde majoritet i utskottens adelsrepresentation. 

Riksdagen tog sin början den 20 oktober.Den 19 oktober samlades 
en stor del av den moderat-liberala adelsfraktionen hemma hos B J 
von Platen på Västra Trädgårdsgatan för att förbereda de förestående 
valen. 

Vad man på detta möte skulle komma fram till var alltså att på 
grundval av antalet uttagna polleller dvs till riksdagen anmälda 
adelsmän och den därav sannolika bänkmansfördelningen, utse två 
ledamöter från varje bänk som hade utsikt att vinna de övriga bänk
ledamöternas förtroende, en s k bänkmanslista. 

Men saken var mera komplicerad än så. Vid de två senaste riks
dagarna hade liberalerna i adeln varit i deciderad minoritet vid bänk
mansvalen. Visserligen hade den politiska situationen under det gångna 

5. Aftonbladet 24/10 1856. 
6. Naumann 1862:RHO §§ 18—19. 
6a. CA Mannerskantz kom inte upp till Stockholm förrän torsdagen den 16/10. 

Caroline Mannerskantz t CA Mannerskantz 22/10 1856, CA Mannerskantz' 
samling, KB. 



året 1856 förändrats till deras fördel, men knappast så mycket att de 
kunde förvänta sig majoritet för en lista med genomgående liberala 
namn. Listan måste bli blandad. 

Andreas Tjerneld diskuterar i en uppsats Björckar och Muréner 
den sk listblandningens funktion och betydelse i den sena stånds
riksdagen. Tjerneld skiljer på två typer av listblandning, den ofrivilliga 
som är nödvändig då antalet anhängare inte är tillräckligt för att 
fylla ut listans samtliga platser och den frivilliga listblandningen, där 
syftet är att locka till sig nykomlingar och riksdagsmän som intar en 
friare inställning till konkurrerande grupper.'^ Som utgångspunkt har 
Tjerneld borgarståndet men hans resonemang kan överföras på rid-
darhuset och kan då beskrivas som följer: Den sannolika minoriteten, 
d v s i detta fall moderat-liberalerna, var vid bänkmansvalen tvungen 
att förbigå några av sina egna ledamöter och nominera konservativa, 
för att få röster från nykomlingar och osäkra och därmed ha någon 
utsikt till seger. En "ren" moderat-liberal bänkmanslista skulle med 
största sannolikhet betyda förlust. För vissa bänkar var dock utsikten 
till seger större ρ g a att bänkens majoritet redan från början var 
moderat-liberal. Där kunde man alltså presentera säkra namn. För 
andra bänkar var förlusten lika given och då spelade det inte någon 
roll vilka namn som presenterades. 

Till spelet hörde också att man som partiarbetare bara behövde 
försäkra sig om vinst på 13 bänkar av 25. Majoritetsvalens konstruk
tion betydde nämligen att detta räckte för att också säkra segern i de 
efterföljande elektorsvalen.^ 

Mötet hade föregåtts av ansträngningar att sammankalla så många 
tänkbara anhängare inom ståndet som möjligt. I dessa ansträngningar 
hade såväl Aftonbladsmedarbetaren W F Dalman som Ν S von Koch 
och A C Raab deltagit.» 

Aftonbladet vet berätta att över 50 personer infunnit sig hos von 
Platen trots åtskilliga återbud. Enligt WF Dalman som författat 
artikeln märktes särskilt de talrika representanterna för lantadeln. 
Dalman skriver vidare att eftersom bänkmansfördelningen ännu inte 

7. Tjerneld 1977:60f. 
8. Vidare om bänkmansvalen: Andrae 1968:372 och Nilsson 1977:173f med 

litteraturhänvisningar. 
9. Se brev från L Stjernstedt t WF Dalman 20/10 1856: "Många tacksägelser 

för din godhet att underrätta mig om sammanträdet i afton ... Jag hade 
redan erhållit underrättelse om nämnda sammanträde både av Just. kans. von 
Koch och baron (AC) Raab". Stjernstedt vill sedermera ta del av de listor 
man kommit fram till så att han vet hur han skall rösta. W F Dalmans sam
ling, KB. 



var klar och antecknandet av ståndets ledamöter fortsatte frågade 
ordföranden von Platen om de närvarande ville utse några delege
rade som, i väntan på den slutliga bänkmansfördelningen, kunde upp
göra förslag till bänkmanslista. Förslaget godkändes och en kommitté 
på fem ledamöter valdes med slutna sedlar. Samma ledamöter fick 
också i uppdrag att sammanställa en elektorslista. Ett nytt samman
träde utsattes till dagen före valen på riddarhuset. Valet av delege
rade lämnade "ett ganska tillfredsställande resultat", menade Dal-
man.i 

Denna utveckling hade von Platen och de övriga i den moderat
liberala ledningen säkerligen förutsett. Så länge nyanmälningama av 
adelsmän fortsatte kunde någon tillförlitlig bänkmanslista inte upp
göras. Man måste alltså vänta med att göra upp listan till alldeles 
före själva valen, von Platen visste hur slipstenen skulle dras. Han 
förordade att en kommitté skulle arbeta fram ett förslag till ett kom
mande möte. I och med ett sådant arrangemang fick ledningen grepp 
om situationen och ett ökat inflytande på nomineringarna — samtalen 
kom att föras i en liten grupp där risken för splittring var mindre. 

Den fylliga rapporten i Aftonbladet renderade WF Dalman en 
skrapa av ordföranden B J von Platen. Denne ansåg det onödigt att 
för tillfället annat än i mycket allmänna ordalag omnämna förbere
delserna i tidningen. Han sade sig frukta att den konservativa sidan 
skulle sporras att sätta igång motsvarande förberedelser.^ Det senare 
trodde von Platen troligen inte själv på. Att de konservativa just vid 
denna riksdag skulle förhålla sig passiva var högst osannolikt, och av 
Aftonbladet framgår även att dessa, i samma syfte som liberalerna, 
samlats hos greve C Löwenhielm. Detta sammanträde skulle dock haft 
färre deltagare och resultatet var okänt för tidningen.^ Förmodligen 
ville han helt enkelt tillförsäkra ledningen största möjliga inflytande 
över nomineringarna. Och det fick man om man skötte saken i tysthet 
befriad från insyn. 

Som följd av von Platens reprimand saknas i Aftonbladet rapport 
från sammanträdet den 23 oktober. Att ett sammanträde då hållits 
och att man därvid enats om gemensam bänkmanslista och elektors
lista framgår av C A Mannerskantz' eget exemplar av den tryckta 
bänkmansfördelningen. Han har vid var och en av de 25 bänkmans-
avdelningarna satt ett plustecken (+) för varje vald bänkman och en 
dubbelbock (W) för två ledamöter i vissa fall desamma som bänk-

1. Aftonbladet 20/10 1856. 
2. B J von Platen t W F Dalman 20/10 1856, W F Dalmans samling, KB. 
3. Aftonbladet 20/10 1856. 



männen. Med största sannolikhet är de W-märkta riksdagsmännen 
identiska med de förslag till bänkmän den delegerade kommittén 
uppgjort. Den slutgiltiga bänkmansfördelningen visade att bänkarna 
1—19 kom att innehålla 15 adelsmän och bänkarna 20—25,16 stycken. 

En jämförelse mellan de ledamöter som Mannerskantz i sitt 
exemplar av bänkmansfördelningen markerat med ett W och de 
bänkmän som valdes den 24 oktober 1856 ger följande resultat. 

Tabell 1. Bänkmansvalen 24/10 1856 
Namnen förtecknade efter resp bänk 

Avd W-märkta Valda 
(W-märkta kursiv.) 

1. Raab, AC 
von Rosen, AE 

Mörner, C 
Hamilton, JE 

2. Beck-Friis, C 
Anckarsvärd, CH 

Wrangel, TR 
af Ugglas, CFL 

3. von Piaten, BJ 
Wrede, C 

Wirsén, AE 
Bonde, CJ 

4. Hamilton, HA 
Stjernstedt, JT 

Posse, CF 
Rehbinder, FW 

5. von Knorring, GI 
Rudenskjöld, T 

von Höpken, NA 
Palmstjerna, CO 

6. Sprengtporten, JW 
Raab, CG 

Beck-Friis, CA 
Cederström, R 

7. Rosenblad, C 
Tersmeden, WF 

Fock, FWR (efter lottning 
med C Rosenblad) 
Tersmeden, WF 

8. von Kraemer, RF 
Sparre, S 

von Rosen, GF 
Lilliehöök, CB 

9. Stuart, CG 
Cederschiöld, RT 

Drake, Ε (efter lottning 
med RT Cederschiöld) 
Oxehufvud, Τ 

10. Geete, SE 
Posse, A 

Geete, SE 
Posse, A 

11. Tersmeden, PR 
Aminoff, JF 

von Francken, GW 
Printzensköld, C 

12. af Geijerstam, C 
Cederschiöld, FA 

Möllersvärd, GH 
Piper, CF 

13. Gyllenkrook, JG 
Hägerflycht, CH 

Lewenhaupt, CM 
Tham, SM 

14. Mannerskantz, CA 
Wästfelt, Ν 

Bildt, K 
af Nordin, G 



Avd W-märkta Valda 

15. Montgomery, G 
af Sillén, LG 

Bråkenhjelm, PR 
Leijonmarck, EG 

16. Uggla, CG 
Hamilton, BHA 

Uggla, CG 
Hamilton, BHA 

17. von Schantz, CJ 
Cederström, A 

von Schantz, CJ 
Cederström, A 

18. Lannerstierna, A 
Reuterskjöld, AD 

Steuch, M 
Braunerhjelm, F 

19. Tonérhjelm. JA 
Ehrenclou, FA 

Silfverstolpe, DAL 
Tornérhjelm, JA 

20. Ribbing, A 
von Stockenström, Ε 

von Hofsten, CA 
Ribbing, A 

21. Paykull, CS 
af Geijerstam, JH 

Bennet, CS 
af Geijerstam, JH 
(efter lottning med 
CE Lagerstråle) 

22. Falkenstedt, JA 
Adelborg, AO 

Björnstjerna, OM 
Adelborg, AO 

23. af Donner, GW 
Stjernstedt, L 

Rosensvärd, JH 
Tham, CW 

24. Edelstam, F 
Hagströmer, JJ 

von Holst, HG 
Hagströmer, JJ 

25. Peijron, EA 
Westerstrand, Ρ 

Lefrén, JP 
Peijron, Ε A 

Källor: C A Mannerskantz' exemplar av Höglovlige ridderskapets och 
adelns bänkmansfördelning, Stockholm 1856, samt Ad pr 56/58, 
1:26 ff. 

Den konservativa sidan fick majoritet i 15 bänkmansavdelningar, 
i två fall dock först efter lottning. Den liberala sidan vann tre bän
kar. Man delade mandaten i sju fall. Sammanlagt tillsattes 13 W-
markerade och 37 omarkerade bänkmän. 

Antalet deltagare i valet meddelar Aftonbladet i en kommentar 
över resultatet. Tidningen hävdar att 285 ledamöter röstade: junk-
rarna eller de konservativa fick 173 röster och von Platens fusion 
112.4 

I Svenska Tidningens kommentar säges att endast 10 bänkmän var 
insatta av den liberala sidan.^ Denna uppgift förklaras säkerligen av 

4. Aftonbladet 24/10 1856. 
5. Svenska Tidningen 27/10 1856. 



att listorna var "blandade". Sannolikt var de 3 bänkmän som ST 
räknade bort gemensamma för de två rivaliserande listorna och kun
de sålunda likaväl räknas till de konservativas representanter som till 
de liberalas. Svenska Tidningen som var ett konservativt organ hade 
intresse av att se de gemensamma namnen som konservativa och på 
så vis begränsa de moderat-liberalas resultat. 

Enligt bänkmansfördelningen var emellertid 381 ledamöter röst
berättigade (19X15 och 6X16), vilket innebär att 96 personer, eller 
en fjärdedel av ståndet, avstod från att rösta trots att de uttagit 
polett. Detta förhållande var dock ingen ovanlighet. Vid bänkmans-
valet 1865 var situationen likartad: en fjärdedel av ståndets leda
möter avstod från att rösta.® 

Majoritetsvalens konstruktion förklarar varför den liberala sidan 
fick så dålig utdelning — endast 25 % av platserna — på sina 112 
röster, som dock utgjorde 40 % av det totala antalet röstande. 

Flertalet av de liberala eller W-märkta bänkmännen valdes av de tio 
sista bänkarna. Från grevebänkarna 1—3 valdes inga, från friherre-
bänkarna 3—8 endast en liberal, den välrenommerade WF Tersme-
den. Han kan misstänkas även ha funnits med på den konservativa 
listan. Begränsar man jämförelsen till de tio sista bänkarna visar det 
sig att de liberala var i jämbredd med de konservativa: två vunna, 
sex lika och två förlorade bänkar. De liberala hade vid detta inledan
de val sitt främsta stöd i lågadeln och de förhållandevis nyadlade (och 
deras fullmäktige). Ett försök att ur den liberala listan sålla fram de 
där förekommande konservativa bänkmännen med hjälp av projektet 
Partiväsendet 1 Sveriges riksdag:s partikatalog visar, att endast tre 
av kandidaterna kan räknas som övertygat konservativa: C Beck-Friis, 
J T Stjernstedt och G W af Donner. Flera osäkra och svårklassifice-
rade namn förekommer emellertid och någon utvärdering av resulta
tet går inte att genomföra."^ Motsvarande undersökning för att av
göra i vilken mån de konservativa insatt liberaler på sin bänkmans-
lista, — såsom ovan antagits utifrån ST:s kommentar — låter sig 
inte göras på grund av att den konservativa listan inte bevarats. 

2. Som en följd av motgångarna i bänkmansvalen hade von Platens 
fusion inte heller några större utsikter att lyckas i elektorsvalet. Den 
moderat-liberala elektorslistan finns publicerad i Svenska Tidningen, 
som således måste ha haft kontakt med någon deltagare i valet. Efter-

6. Jmfr Andrae 1968:372. 
7. Se Partiväsendets i Sveriges riksdag 1847—66 partikatalog, Hist. inst. Sthlms 

univ. 



som, som ovan nämnts, det inte finns någon information om mötet 
hos von Platen den 23, är det den enda uppgiften om kommitténs 
elektorslista. Den är i vissa fall svårtydd, men de 24 föreslagna elekto
rer av möjliga 25 som finns uppräknade kan dock identifieras med 
hjälp av personregistret till Ständerprotokollen och den tryckta bänk-
mansfördelningen. ̂  

Aftonbladet tryckte av delar av artikeln och uttalade att listan i 
huvudsak torde vara tillförlitlig.^ WF Dalman på Aftonbladet ville 
efter von Platens tillsägelse inte själv stå för dessa avslöjanden utan 
skyddade sig på detta sätt bakom Svenska Tidningen. 

Jämförs moderat-liberalernas elektorslista med de W-märkta leda
möterna på bänkmansfördelningen i C A Mannerskantz' ägo, visar 
det sig att man till elektorer nominerat nio adelsmän utanför kretsen 
av W-märkta bänkmän. Femton namn återfinns på båda listorna. 
Tre av dessa namn påträffas också på den konservativa listan, som 
även den finns avtryckt i Svenska Tidningen och är identisk med de 
valda elektorerna, nämligen C af Geijerstam, CG Falkenberg och 
WF Tersmeden. Av dessa tre kan åtminstone Geijerstam och Ters-
meden betecknas som moderat-liberaler vilket visar att även de kon
servativa "blandade" sin lista.i 

Bänkmansvalen och elektorsvalen företogs som ovan nämnts samma 
dag, fredagen den 24 oktober. Någon chans för den liberala sidan att 
revidera sin elektorslista efter förlusten i de inledande bänkmans
valen fanns således inte. 

Den konservativa listan stod också ohotad och röstades igenom med 
säker majoritet. Svenska Tidningen roade sig med att summera ihop 
de avgivna rösterna och fann: "Den elektorslista som gick igenom, 
hade från 35 till 39 röster, den som besegrades 10 till 14. Tre av de 
valda stod på båda och hade 49".^ De sistnämnda var C af Geijerstam, 
C G Falkenberg och W F Tersmeden. Med andra ord har bänkmännen 
kunnat stryka namn på de båda cirkulerande listorna respektive lägga 
till andra, men disciplinen bland dem var utvecklad och blott i undan
tagsfall har man avvikit från givna direktiv. 

Varför misslyckades då den satsning som man på moderat-liberalt 
håll påbörjat redan ett drygt halvår tidigare? Aftonbladet menade i 
en kommentar till valresultatet att striden på riddarhuset nu kom att 

8. Svenska Tidningen 27/10 1856. 
9. Aftonbladet 27/10 1856. 
1. Ad.pr. 56/58,1:29. 
2. Svenska Tidningen 27/10 1856. 



bli hårdare. Och detta var junkrarnas fel, som egoistiskt stängt ute 
de liberala från elektorsplatserna trots att dessa gjort sin lista "så 
from och beskedlig och i det hela så litet framstående, som skäligen 
kunde tillåtas om listan skulle behålla någon färg". Aftonbladet an
såg vidare att bakslaget "mindre böra tillskrivas en absolut övervikt 
å junkerpartiets sida än dels den vida strängare disciplin, som hålles 
inom dess leder, dels den omständighet att dess kärna utgörs av 
militärchefer och deras subalterner samt hovadeln i Stockholm, då 
däremot de, som slutit sig till de liberala, tillhöra lantadeln".^ Svenska 
Tidningen avfärdade detta påstående och menade att det på den kon
servativa sidan minsann också fanns godsägare, liksom att liberaler
nas lista innehöll både högre och lägre militärer.^ Aftonbladet åter
kom till frågan samma dag och gick noggrant igenom de båda elektors
listorna. Den konservativa eller högra upptog "i tjänst varande: en 
landshövding, tre kabinettskammarherrar och en adjutant hos H M:t 
Konungen, en amiral, en general, två regementschefer och en kår
chef ... vidare en överstelöjtnant, en major, två kaptener, en assessor 
och en regementsauditör i tjänst samt nio ur tjänst varande personer, 
därav sju tillhöra lantadeln, av vilka likväl tre voro gemensamma 
för båda listorna". Vad gäller den liberala, eller vänstra listan som 
Aftonbladet uttrycker det, finns "här ingen enda förtroendeämbets
man; endast tre hovfunktionärer, av vilka två äro bosatta på landet 
. . . vidare en civil ämbetsman i tjänst, en vetenskapsman, och för 
övrigt 19 ur tjänst varande personer, därav 15 ägare av mer eller 
mindre betydande fastigheter på landet och endast fyra bosatta i hu
vudstaden". Aftonbladet ansåg sig med dessa iakttagelser ha konfir
merat sina tidigare uppgifter om de olika näringsgruppernas represen
tation på de båda listorna.^ Dess redovisning stämmer också vid en 
kontroll mot de biografiska uppslagsverken. Det är tydligt att den 
moderat-liberala elektorslistan till övervägande delen bestod av den 
besuttna lantadeln medan den konservativa listan i större utsträck
ning rekryterades ur ämbetsmanna-, hov- och officersadeln. 

Landshövding F Åkerman hade en annan förklaring till förlusten 
och menade, att om de liberala inte gjort misstaget, att även lämna 
tillträde åt yttersta vänstern "skulle de troligen — med den vind som 
blåser — fått övertaget på riddarhuset".® Åkerman menade att mo-
derat-liberalernas listor innehöll alltför radikala element för att 

3. Aftonbladet 24/10 1856,25/10 1856. 
4. Svenska Tidningen 27/10 1856. 
5. Aftonbladet 27/10 1856. Angående förtroendeämbetsmän se nedan (s 139f). 
6. Åkermans PM oktober 1856. 



vinna allmän uppslutning. Åsikten stämmer inte Överens med Afton
bladets. Åkerman stod själv på moderat-liberalernas högerkant, vil
ket ger en viss belysning av hans ställningstagande. Mannerskantz 
som tillfälligt hade återvänt till Vämanäs efter utgången av valen 
intog en liknande 'ståndpunkt inför C F Ridderstad som inte alls in
funnit sig till riksdagens början. Mannerskantz menade, att försöket 
att stäcka junkrarnas makt på riddarhuset denna gång hade haft "mer 
chans än vanligt att lyckas — och hade sannolikt lyckats, om ej många 
väntade liberala ledamöter av adeln, [CJ] Hallenborg — gr [MS] 
Klingspor — Carl Raab — gr [G] Posse — CF Ridderstad — m fl 
hade uteblivit, och om hela vänstern hade rangerat sig under vänstra 
centerns ledning, i avseende på vallistornas uppgörelse, så hade dessa 
ej haft en för mycket skrämmande inverkan å de många 'neutrerna', 
utan vilkas tillhjälp ingen majoritet på riddarhuset kan fås".^ 

Mannerskantz tolkning var sålunda i likhet med Åkermans att den 
liberala listan till vissa delar blivit alltför radikal för de många osäkra 
röstande. Den radikala vänstern hade nämligen insisterat på och även 
fått med några av sina kandidater. Vilka som avsågs härmed kan 
endast indirekt sägas med hjälp av projektets partikatalog, men C H 
Anckarsvärd, A Cederström, G M Stjernsvärd och möjligen Ρ R 
Tersmeden kunde räknas till denna kategori. Uppgiften att så många 
av de ledande liberala adelsmännen uteblev från utskottsvalen är 
svårkontrollerad. Själv räknar Mannerskantz som synes upp fem 
namn. Ställer man förteckningen på Lantadelns sällskaps medlemmar 
och gäster, där övervägande delen av de moderat-liberala förkäm
parna vid denna riksdag torde återfinnas, mot bänkmansfördelningen 
tillkommer nio namn.^ Dessa var alltså inte med vid utskottsvalen. 
Av de av Mannerskantz omnämnda fem ingick dock enbart två i säll
skapet, CA Raab och G Posse. Även om denna jämförelse haltar 
något är det osannohkt, att moderat-liberalerna, även med tillskott av 
dessa nio röster, skulle vunnit valen. Skillnaden i röstetal låg enligt 
Aftonbladet på dryga 60 röster. 

Moderat-liberalernas utskottsplaceringar blev emellertid bättre än 
vad de varit såväl vid 1847/48 års riksdag som vid 1850/51 och 53/54.^ 

7. C A Mannerskantz t C F Ridderstad 2/11 1856, C F Ridderstads samling. 
8. Se nedan s 161 ff. De nio namnen är Th. Anckarsvärd, LH Gyllenhaal, M W 

Hamilton, C Hammarhjelm, Ν S von Koch, R von Kraemer, Β A Leijon-
hufvud, C F Nieroth och G H Stråle. 

9. Personregister ... 1936. 1847/48 invaldes F Tersmeden och C af Geijerstam 
i statsutskottet. I bankoutskottet invaldes CA Mannerskantz, i allmänna 
besvärs- och ekonomiutskottet C A Raab och C G Uggla, i bevillningsutskottet 
A C Raab och i expeditionsutskottet C J O Alströmer som suppleant. 1850151 
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De saknade visserligen representation i det främsta utskottet: konsti
tutionsutskottet. Men i statsutskottet valdes W F Tersmeden till ord
förande — en synnerligen viktig post. Statsutskottet hade bland annat 
att bearbeta den för regeringen så viktiga statsverkspropositionen, 
som för övrigt vid denna riksdag innefattade en omfattande löneregle
ring. I bankoutskottet besatte man tre av adelns nio platser, i all
männa besvärs- och ekonomiutskottet sex av tolv. I expeditionsut
skottet, lagutskottet och riddarhusutskottet fick moderat-liberalema 
ingen representant.i 

Aftonbladet menade också att utskottsvalen inte fått den konserva
tiva prägel man haft anledning att befara med tanke på bänkmans-
valens utgång.2 

Hur skall då förklaras, att en så viktig syssla som ordförandeplatsen 
i statsutskottet tillföll en medlem av minoriteten, liksom att utskotts
placeringarna i övrigt blev så pass goda för moderat-liberalerna? 
Sannolikt ger dessa förhållanden en antydan om att elektorerna hand
lat på direktiv ovanifrån — att kungen låtit förstå vem han helst såg 
vald till denna stödpost för regeringen och att han inte ville ha 
utskott där adelns representanter genomgående var konservativa. Det 
finns talrika vittnesbörd om att kungen blandat sig i tidigare utskotts
val. Från riksdagen 1844—45 omtalar exempelvis C O Palmstjerna det 
som särskilt anmärkningsvärt att kungen förklarat sig vilja stå neutral 
i valen.3 1847—48 hade dock Oscar I lärt sig av misstagen vid före

invaldes återigen C af Geijerstam i statsutskottet och CA Mannerskantz i 
bankoutskottet. I det senare utskottet valdes W F Tersmeden som ordförande, 
en post som han emellertid undanbad sig. 1853154 valdes WF Tersmeden 
ånyo till ordförande i bankoutskottet och denna gång accepterade han för
troendet. I bankoutskottet satt vid denna riksdag C af Geijerstam och CA 
Mannerskantz som ledamöter och A O Adelborg som suppleant. I allmänna 
besvärs- och ekonomiutskottet invaldes C A Raab. 

1. Utskottsplatser besatta av moderat-liberala adelsmän 1856, Utgångspunkt i 
anteckningslistorna över Lantadelns sällskaps sammanträden; komplettering 
med eventuella förtroendeuppdrag i bänkmans- och elektorsvalen. 
Statsutskottet: W F Tersmeden (B, Ε). 
Bankoutskottet: C af Geijerstam (B, E), S Heijkenskjöld, CA Mannerskantz 
(B, E), suppleant B W Prinzencreutz. 
Allmänna besvärs- och ekonomiutskottet: A O Adelborg (B), C J O Alströmer 
(Ε), Ρ J von Ehrenheim, M Odencrantz, Τ Rudenskjöld (B), CG Uggla 
(B, E). 
B = föreslagen till bänkman på den förlorande listan. 
Ε = föreslagen till elektor på den förlorande listan. 

2. Aftonbladet 1/11 1856. 
3. Palmstjerna 1880:130ff. 
4. Palmstjerna 1880:143f, Stenhammar 1903:151. 



gående riksdag och agerade så mycket aktivare vid adelns utskotts
val. ̂  I prosten Christian Stenhammars efterlämnade brev framkom
mer att kungen även varit pådrivande vid valen 1850—51.5 Det var 
således snarare regel än undantag att kungen antingen själv eller ge
nom ombud lät förstå hur han ville att utskotten skulle besättas. 

Valet av WF Tersmeden, som varit ordförande i statsutskottet 
redan 1847—48, och utskottsvalet i sin helhet kan därför ses som en 
uppmuntran till moderat-liberalerna att trots motgångarna i bänk-
mans- och elektorsvalen fortsätta verksamheten: de hade möjligheter 
att vinna ytterligare terräng och de handlade dessutom med kungens 
goda minne. Hur skulle denna fortsatta verksamhet organiseras? 
Avsåg moderat-liberalerna att fortsätta det samarbete som inletts 
hemma hos Platen den 19 och 23 oktober eller tänkte de välja en 
annan väg utan medverkan av ståndets mera konservativa eller mera 
radikala liberala delar? Det är också oklart i vilken utsträckning de 
avsåg fullfölja sina planer under våren på att lägga fram motioner i 
olika ämnen. 

3. Sammanfattning 

I detta kapitel analyseras utskottsvalen på riddarhuset i oktober 1856 
med utgångspunkt från moderat-liberalernas verksamhet. Den under 
våren påbörjade skandinavistiska utrikespolitiken fortsatte och som
maren med studentmötet i Stockholm blev en höjdpunkt för kungens 
nya politik. I september blev konseljen ytterligare liberaliserad då f d 
statsrådet CE Günther togs till nåder och utnämndes till justitie-
statsminister. Den för moderat-liberalerna positiva utvecklingen fort
satte således och ett genombrott för deras politik förväntades vid 
riksdagens inledning. Veckorna före utskottsvalen den 24 oktober på
gick en intensiv verksamhet för att samla hela den liberala delen av 
adeln till ett gemensamt uppträdande inför bänkmans- och elektors
valen. Ett par sammanträden hölls hemma hos B J von Platen där ett 
50-tal adelsmän samlades. Men trots de gynnsamma utsikterna visade 
det sig att riddarhusets majoritet röstade konservativt. Liberalerna 
kom i minoritet i såväl bänkmansvalet som vid valet av elektorer. 
Flertalet av de liberala namnförslagen rekryterades ur den besuttna 
egendomsägaradeln och kunde förväntas vara oberoende av kungen. 
Men majoriteten av ståndet bestod av officerare och ämbetsmän vilka 
traditionellt röstade konservativt. 

Moderat-liberalernas utskottsplaceringar blev dock, tvärt emot vad 

5. Stenhammar 1903:329. 



som kunde förväntas, bättre än vad de varit vid de tre föregående 
riksdagarna. Direktiv från kungen som ville ha moderat-liberalerna 
på sin sida kan ha legat bakom denna utgång. Resultatet kunde upp
fattas som en uppmuntran för framtiden att inte misströsta utan 
återsamla krafterna och komma igen. 



VII. Moderat-liberalernas organisationsförsök 
november-december 1856 

1. Som nämnts i föregående kapitel var kungen angelägen om att 
vidmakthålla sitt goda förhållande till skandinaverna och därmed 
även till den liberala opinionen. I trontalet lät han förstå att flera 
propositioner som oppositionen efterlyst var att vänta under riks
dagen. En proposition om vidgad religionsfrihet utlovades, tullag
stiftningen skulle revideras, kvinnan skulle myndigförklaras vid fyllda 
25 och tjänstemännens löner skulle justeras uppåt.i 

Aftonbladet hälsade kungens tal med tillfredsställelse och även Han
delstidningen var positiv. Ostgöta Correspondenten och en del av den 
övriga landsortspressen förhöll sig avvaktande. Tudelningen stämmer 
överens med tidningarnas reaktioner i samband med statsrådsutnäm
ningen tidigare under hösten.2 

Den första månaden av riksdagen och några veckor in på den andra 
ägnades inom samtliga stånd huvudsakligen åt föredragning av mo-
tioner.3 Dessa blev blott undantagsvis föremål för någon debatt och 
betydligt oftare direkt remitterade till vederbörligt utskott. Den första 
tiden av riksdagen efter utskottsvalen var en period av mindre akti
vitet. 

Ett par källor från riksdagsarbetet före årsskiftet 1856—57 tyder på 
att den moderat-liberala ledningen omgående efter valen sökte organi
sera sig. Den ena är C F Ridderstads riksdagsbrev i Ostgöta Corres
pondenten och den andra är J M Agardhs brev till Ρ Genberg. Ridder
stad deltog inte i utskottsvalen och kom tidigast upp till Stockholm 
och riksdagen i början av november (ty fortfarande den 2 november 
hoppades Mannerskantz på hans snara ankomst). Väl uppe, var han 
redan efter några dagar så pass hemmastadd att han kunde avge 
dessa rapporter, som var de första riksdagsreportagen i hans tidning. 
I Ostgöta Correspondenten den 19 november meddelas i en korres
pondensartikel att situationen i riksdagen trots motgångarna i inled
ningsskedet inte tedde sig så mörk ur liberal synvinkel. Trontalet hade 
väckt blandade känslor och kungens definition av samvetsfrihet, som 
något enbart gällande religionen hade väckt uppmärksamhet. Likaså 

1. Aftonbladet 23/10 1856. 
2. Aftonbladet 24/10 1856, Östgöta Correspondenten 19/11 1856, Handels

tidningen 24/10 1856. Se ovan s 66. 
3. Naumann 1862:RO § 56. 



hade statsverkspropositionens överdrivet positiva grundton fram
kallat protester. 

Därefter övergår Ridderstad till att analysera situationen på riddar-
huset: "Vill man riktigt noggrant dissekera den liberala sidan inom 
riddarhuset, så sönderfaller den i trenne meningsfraktioner, nämligen 
i en moderat-liberal och en mera radikal, samt en slags juste-millieu 
dememellan". Åsiktsskillnaderna var emellertid inte stora emellan 
grupperna och "inseende svårigheten för att inte säga omöjligheten, 
att handla på detta sätt delade inom sig... hava de likväl förenat 
sig inom en enda gemensam grundsats, nämligen i beslutet att för
svara det konstitutionella statsskicket, därest något inkonstitutionellt 
angrepp av vad beskaffenhet det än må vara, skulle försökas emot 
detsamma". Man hade dock insett att denna grundsats var mycket 
tänjbart formulerad och därför utsett en kommission som bestod 
av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter. En ledamot och en 
suppleant från varje fraktion. Redan vid kommissionens första sam
manträde hade den beslutat kontakta de tre övriga stånden samt 
inbjudit dem att var för sig ingå i kommissionen med tre ordinarie 
ombud och tre suppleanter. Underhandlingar var just igång härom. 
Avsikten var, att vinna ett behövligt samband mellan de liberala opi
nionerna i de fyra stånden. I frågor av större vikt skulle kommissionen 
sammanträda. Kom man inte till verklig överensstämmelse, skulle 
suppleanterna tillkallas. Vore återigen frågorna av sådan riksviktig 
art att kommissionen ej ensam ansåge sig böra behandla dem, skulle 
alla medlemmar inom oppositionen sammankallas.^ 

Grundsatsen som Ridderstad anger överensstämde med den Man-
nerskantz och Gripenstedt diskuterat under våren och som Manner-
skantz formulerat för Ridderstad: kommissionen skulle värna om de 
konstitutionella rättigheterna. I praktiken betydde det i detta läge 
försvar för den hotade tryckfriheten. En sådan framställd grundsats 
var också en förutsättning för att de radikalare borgar- och bonderiks
dagsmännen skulle kunna ingå i ett samarbete av det tänkta slaget. 
Men som framgår av Ridderstads artikel avsåg man även att diskutera 
andra frågor. Moderat-liberalerna planerade således att fortsätta på 
den inslagna vägen och satsa brett med en samlad liberal front som 
slutmål. 

Några dagar senare rapporterar samma tidning i en ny korrespon
densartikel, sannolikt även den författad av C F Ridderstad, att kom
missionen haft ett par sammanträden och att främst två frågor då 

4. Östgöta Correspondenten 19/11 1856. Artikeln citerad i Riksbladet och 
Upsala 28/11 1856. 



varit uppe till diskussion: "Den ena huruvida man borde föreslå stän
derna bildandet av ett särskilt utskott för uppgörandet av ett genom
gripande förslag till reorganisation av landets militära och civila 
ämbetsverk samt ämbets- och tjänstemannastat; det andra, huruvida 
ej ett dylikt utskott även borde bildas i och för religionsfrihetsfrågor
nas ordnande. Den första förkastades likväl och den senare är ännu 
oavgjord".^ 

Tanken att ha övriga stånd med i ett riksdagsparti var ingalunda 
ny, och dylika funderingar hade framskymtat hos Ridderstad och 
Mannerskantz under våren men utan att närmare utvecklas. En kort 
tillbakablick ger också vid handen att Sällskapet de Elva var öppet 
för riksdagsmän utanför adeln, och likaså hade den liberala opinio
nen inför omröstningen angående det vilande representationsförsla
get i december 1850 gjort försök till samling över ståndsgränserna.® 

Ridderstad antydde att flera hinder återstod att forcera innan denna 
kommission kunde komma att arbeta effektivt, och redan riddarhus
liberalerna var enligt Ridderstad delade i tre grupper. 

Men att det var moderat-liberalerna som hade initiativet framgår 
av den andra bevarande källan: ett brev från J M Agardh, professor 
och ledamot av prästeståndet, till den gamle liberale förkämpen f d 
statsrådet biskop Ρ Genberg. Kommissionens första möte ägde rum 
omkring den 20 november. Sedan dess träffades den regelbundet 
hemma hos B J von Platen, som var utsedd till ledare för oppositionen, 
för att "överenskomma om de taktiska manövrarna"."^ Sex ledamöter 
av varje stånd samlades i kommissionen — därvidlag inräknade 
Agardh tydligen även suppleanterna. Några dagar senare förekom
mer samma uppgift i Ostgöta Correspondenten. "Man hade först 
beslutat att antalet av den sålunda bildade kommittén skulle utgöras 
av trenne personer från varje stånd — men vilket man senare från-
trätt — och utgöres nu av sex medlemmar av vardera dem (stånden), 
eller tillhopa 24 ledamöter, ordföranden oberäknad".^ 

Vilka som ingick i kommissionen går till en viss del att fastställa 
med hjälp av professor Agardhs brev. "Av adeln hör dit bland andra 
A G Raab och [GM] Stjernsvärd, de sex prästerna är [JH] Thoman-
der, [FF] Carlson, [JA] Säve, [JM] Almqvist, [PO] Carlander och 
[PJ] Emanuelsson, bland borgarna figurera [AW] Björck, [L] Bill
ström, [JF] Gråå, [P] Murén, och [AF] Nordvall, bönder är 

5. Ostgöta Correspondenten 26/11 1856. 
6. Borell 1948:233ff. Jmfr ovan s 15, 18. 
7. J M Agardh t Ρ Genberg 2/12 1856, Ρ Genbergs samling, LUB. 
8. Östgöta Correspondenten 10/12 1856. 



[Ρ] Sahlström och fem andra som jag ej nu kan erinra mig".^ 
Agardh hade av förklarliga skäl bäst kännedom om delegaterna 

från prästeståndet; dessa var samtliga tidigare kända som liberaler. 
Även representanterna från borgarståndet var välkända liberaler, 
liksom Sahlström var en ledande liberal bondepolitiker. ̂  Av adelns 
representanter kunde AC Raab betecknas som moderat-liberal me
dan Stjernsvärd säkerligen var representant för en radikalare falang 
av adelsliberalerna. B J von Platen hade i överensstämmelse med den 
tidigare verksamheten och förberedelserna under våren framträtt som 
ledare. De beräkningar som måste legat bakom bildandet av kom
missionen visade sig alltså inledningsvis hålla. Man lyckades intres
sera inflytelserika liberaler som AW Björck och Ρ Sahlström för 
verksamheten. 

Det bevarade materialet kring denna kommission är som ovan 
framgått ytterst magert, och det blir därför en osäker bild som teck
nas av samarbetet och de eventuella stridigheterna. Jag har av den 
anledningen inte velat göra alltför stor affär av dessa kontaktförsök 
som trots allt bara pågick under några veckor och under en period då 
riksdagen ännu inte kommit igång på allvar: från den 20 november 
till den 20 december. I stället har jag velat se samverkansförsöken 
som en början och en förutsättning för det samarbete som etablerades 
under våren. 

Det synes som om den radikalare falangen av riddarhusets libera
ler parallellt med arbetet i den ovannämnda kommissionen hade sina 
särskilda överläggningar, dit likaså ledamöter från andra stånd varit 
inbjudna. Ridderstad skrev i sin tidning den 10 december att trots de 
stora likheter som fanns mellan de liberala fraktionerna på riddarhuset 
hade den yttersta vänstern "nu överenskommit om särskilda samman
träden dels hos friherre Stedingk dels hos major [GM] Stjernsvärd 
och vilka äga rum om måndagarna".^ 

Att sammanträden hållits hemma hos Stjernsvärd sedan mitten av 
november framgår också av ledamoten i bondeståndet Per Nilssons i 
Espö dagbok. Under den 16 november har han antecknat: "H Sam Η 
Stjernsvärd" = hemligt sammanträde hos Stjernsvärd. Detta samman
träde följdes så av ytterligare tre, den 25/11, 1/12 och 15/12 i vilka Per 

9. J M Agardh t Ρ Genberg 2/12 1856, Ρ Genbergs samling, LUB. 
1. Projektets Partiväsendet i Sveriges riksdag partikatalog, Hist. inst. Sthlms 
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Nilsson deltog.3 
Den 18 december konstaterade Ridderstad dystert att kommissionen 

hos von Platen var i avtynande: "elementerna äro icke blott alltför 
heterogena, utan är dessutom de tongivande där alltför nivellerande. 
Måndagssammankomsterna hos major Stjernsvärd hava däremot fort
farande liv".4 

Kommissionen har uppenbarligen haft svårigheter med samarbetet. 
Att samla hela den liberala sidan under ett tak visade sig bli en över
mäktig uppgift för moderat-liberalerna. Till och med vissa av adelns 
representanter i kommissionen hade sina särskilda överläggningar vid 
sidan av, vilket visar vilken bräcklig grund hela företaget vilade på. 

Varpå berodde detta avtynande? Ridderstad ansåg svårigheterna 
bero dels på en alltför utslätande, ledning, dels att ledamöterna i själva 
kommissionen var alltför olika. Två troliga samverkande faktorer. 
Man kan emellertid å andra sidan hävda att om ledamöterna i en 
organisation av detta slag, utan regler och stadgar, ständigt har olika 
uppfattningar om hur man skall ställa sig till förekommande frågor, 
krävs det av ledningen eller ordföranden att han intar en strikt med
lande attityd; denna kan av många tyckas vara uttryck för svaghet. 

Utgångsläget i det egna ståndet var helt olika för de skilda medlem
marna i kommissionen. Vad som sannolikt snabbt visade sig var att 
en adelsman som tillhörde moderat-liberalernas högerflygel hade svårt 
att samsas med en radikal borgar- eller bondeståndsledamot. Därtill 
kom att tryckfrihetsfrågan som samlande objekt visade sig över
spelad och inaktuell. Frågan var i praktiken redan avgjord i och med 
att kungen övergav det vilande förslaget — vilket blev allt mera 
uppenbart ju närmare man kom tiden för frågans avgörande. För
slagets öde beseglades den 13 december. Och då föll själva förutsätt
ningen för samarbetet. Intresset för kommissionen upphörde. 

Tryckfrihetsfrågan har bearbetats av Gudmar Hasselberg som 
tidigare nämnts (ovan s 46). Hasselberg har dessutom undersökt debat
ten den 13 december 1856. Han ser frågan i ett mera begränsat per
spektiv och menar att kungen på grund av sitt beroende av den libe
rala opinionen gav upp planerna på att lägga sordin på den för honom 
obehagliga och kritiska tidningspressen.^ Detta medförde att de per-

3. Per Nilssons i Espö dagbok för november-december 1856, Per Nilssons i 
Espö samling, LUB. Stöd för den angivna förkortningstolkningen ger T her-
maenius 1935:28. 

4. Östgöta Correspondenten 20/12 1856. 
5. Hasselberg 1970:198ff. 



soner som vid föregående riksdag biträtt förslaget hamnade i en 
något egendomlig situation. Antingen bytte de åsikt — vilket var det 
vanligaste tillvägagångssättet: G Lagerbjelke, C G Mörner och J A 
Gripenstedt — eller också löpte de linan ut och fortfor att understödja 
förslaget — en hållning som den konservative Nils Tersmeden intog. 

Gripenstedt hade tidigt, redan under våren 1856, aviserat sin ändra
de ståndpunkt för moderat-liberalerna. Han menade under debatten 
i ståndet att avsikten med förslaget inte varit att undergräva tryck
friheten utan att stävja det ofta återkommande missbruket av rättig
heterna. När han och regeringen emellertid erfor den starka kritik 
som förslaget fått "måste man göra sig den frågan: om det under en 
sådan sakernas ställning vore rätt av regeringen att ivrigt fullfölja 
sitt förslag? Jag tror det icke". Och han yrkade avslag. 

Flera av de tongivande moderat-liberalerna uppträdde emot för
slaget: B J von Platen, A C och C A Raab, A O Adelborg, C J Hallen
borg, Ν S von Koch, A Ribbing och G Posse. Men kritiken gentemot 
Gripenstedt och regeringen var hovsam och AC Raab till och med 
berömde Gripenstedt för att han med "öppenhet, förklarat... att 
han anser, att det kunde hava varit ett misstag av regeringen att 
framkomma med ett sådant förslag". 

Moderat-liberalernas goda förhållande till regeringen lyser igenom, 
och linjen från utskottsvalen att moderat-liberalerna seglade i med
vind kan skönjas. 

Den som gav klarast uttryck åt kritik av regeringen var den libe
rale F W Stael von Holstein. Han instämmer med dem "som ogillat 
så väl den regering, som avgivit detta förslag, som det konstitutions
utskott, vilket tillstyrkt dess vilande. Ävenledes kan jag icke under
låta att uttrycka min förvåning däröver, att samma regering, som 
framlagt detta förslag, underlåtit att vidare söka genomdriva det
samma. Vad har kunnat vara orsaken härtill? Vilken makt har det 
väl varit, som fällt domen däröver? Troligen den allmänna opinionen, 
denna makt, vilken lika allmänt som allvarligt uttalat sig genom 
samma tryckfrihet".^ 

Stael von Holstein satte fingret på den ömma punkten men vågade 
inte direkt utpeka kungen. 

En annan fråga är huruvida dessa gemensamma överläggningar ledde 
fram till några praktiska resultat. På grund av det bristfälliga mate
rialet, och med tanke på att något effektivt arbete knappast kan ha 

6. Ad.pr. 1856/58, 2:591-639. Hasselberg 1970;202f. 



hunnit påbörjas under den korta tid kommissionen verkade är den 
nästan onödig att ställa. Gör man ändock ett försök att få fram vad 
kommissionen uträttade får det följande resultat. Den 28 november 
omtalade Ostgöta Correspondenten att två frågor varit uppe till dis
kussion. Den ena gällde om man skulle föreslå tillsättandet av ett 
särskilt utskott för att förbereda frågan om en reorganisation av den 
statliga förvaltningen. Den andra avsåg tillsättning av ytterligare ett 
särskilt utskott för att förbereda religionsfriheten. I den första frågan 
ställde sig mötet avvisande, i den andra kom man inte till beslut.^ 

Några dagar senare, den 2 december, framlade A C Raab i adeln 
en motion om att "åtskilliga förenklingar i ämbetsverkens organisa
tion och följaktligen någon förminskning av tjänstemännens antal 
kunna och böra äga rum"; man borde anhålla hos Kungl Maj:t att en 
kommitté tillsattes för att utreda saken.^ Denna fråga hade uppen
barligen först diskuterats inom kommissionen. Där hade man emeller
tid inte kunnat nå enighet angående yrkandet om ett särskilt utskott. 
Ett sådant tillsattes efter tre stånds beslut, oftast då frågor av större 
vikt skulle avgöras som inte tillhörde något bestämt utskotts kompe
tenssfär. Det särskilda utskottets kompetens var densamma som det 
ständiga utskottets.» Tillsättningen av ett särskilt utskott betydde nya 
val som kunde kompensera nederlaget i de ordinarie utskottsvalen. 
Man kunde misstänka att yrkandet på tillsättningen av ett särskilt 
utskott var taktiskt betingat. Hade den förändring av bänkmännens 
uppsättning, som var föranledd av att samma person inte samtidigt 
kunde vara både bänkman och elektor, gått i moderat-liberalernas 
favör? De nyval som hölls efter avgångna bänkmän ger ingen antydan 
om att så skett. ̂  Man avvisade också inom kommissionen yrkandet 
som varande utsiktslöst. 

Moderat-liberalerna som drivit frågan sedan våren 1856 presentera
de nu en egen motion i ämnet. A C Raab begärde emellertid inte att 
ett särskilt utskott skulle väljas utan att en kommitté tillsattes för 

7. Östgöta Correspondenten 28/11 1856. 
8. Ad.pr. 1856/58, 2:161. Även inom borgare- och bondestånden avgavs mo

tioner med liknande innebörd. Carl Dahlgren i bondeståndet lämnade in sin 
motion redan den 19 november, fÖre fyrståndskommissionens sammanträde; 
någon samverkan mellan honom och Raab är därför inte trolig. Bd. pr. 
1856/58, l:409f. Borgmästare G F Ekholm lade visserligen fram sin motion 
den 4/12, två dagar efter Raab, men någon verbal likhet finns dock inte 
mellan de bägge motionerna. Ekholm ingick heller inte efter vad man kan se 
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att utreda frågan. Detta spörsmål skall också ses i kombination med 
och som ett komplement till löneregleringsfrågan för tjänstemän. I 
statsverkspropositionen äskades en väsentlig uppjustering av tjänste
männens löner, även det en reform som återfanns på moderat-libera-
lernas program från våren. Men för dem var det angeläget att denna 
fråga inte sågs isolerat; de menade snarare att en reorganisation av 
ämbetsverken var en förutsättning för en löneförhöjning. 

Motionen remitterades till allmänna besvärs- och ekonomiutskottet 
i vilken moderat-liberalerna som ovan framgått hade god represen
tation. Där tillstyrktes motionen också i huvudsak, dock inte förrän 
den 12 mars 1857.2 

Frågan om tillsättande av ett utskott för att behandla religionsfri
hetsfrågan synes i detta skede ha lämnats åt sidan av kommissionen. 
Kungen hade i trontalet lovat proposition i saken. De kungliga pro
positionerna gick direkt utan diskussion i stånden till vederbörligt 
utskott. 3 

Hur såg tidningarna på de ansträngningar som gjordes att förena de 
liberala krafterna på riksdagen? Det var egentligen bara Ostgöta 
Correspondenten som bevakade utvecklingen. Aftonbladet, som in
gående skildrade von Platens "fusion" i samband med utskottsvalen, 
förbigick med tystnad den samlade oppositionens samverkansförsök, 
som trots allt borde tett sig nog så intressant och kunnat öppna nya 
politiska perspektiv. Även den övriga pressen förhöll sig med något 
enstaka undantag tyst. Förklaringen kan ligga däri att de liberala 
grupperna i möjligaste mån ville hålla sina möten utanför offentlig
heten. En ledtråd ger B J von Platens brev till W F Dalman att 
"hålla inne" uppgifterna om bänkmans- och elektorslistor. När det 
dessutom blev förlust i bänkmans- och elektorsvalen ökade behovet av 
sekretess för att på så vis vinna osäkra röster och dölja den egentliga 
ställningen inom ståndet inför viktiga omröstningar. Ridderstads age
rande blir därmed mera problematiskt. Är han ute i syfte att avslöja 
kommissionen? Svaret är nej. Förklaringen ligger istället i att han 
inte tillhörde den inre cirkeln. Han var kritisk till regeringen och 
kungen och han fick all information på omvägar — se hans osäkra 
uppgifter om kommissionens sammansättning och vad den egentligen 
uträttade — han kunde därför inte åläggas någon tystnadsplikt. 

2. Rd.pr. 1856/58, bih., 8 saml. bet. 69. Se vidare Tjernelds pågående under
sökning angående statsverkspropositionens innehåll och vidare öden vid denna 
riksdag. Projektet "Partiväsendet i Sveriges riksdag 1847—66", Stockholm. 

3. Om propositionen som inte kom förrän i maj 1857 se vidare Ährén 1856: 
196ff. 



2. På våren och försommaren hade de ledande moderat-liberalerna 
i Stockholm diskuterat frågor som man ansåg böra bearbetas och 
sedan föras fram under den kommande riksdagen. Ärenden som en 
förnyad framstöt i representationsfrågan, avslag för propositionen om 
inskränkningar i tryckfriheten, reorganisation av försvaret och kyr
kan, kommunernas uppbyggnad, större ekonomisk frihet på alla om
råden, ökad religionsfrihet och höjning av ämbetsmännens löner i 
samband med en reorganisation av den statliga förvaltningen hade 
nämnts som lämpliga att ta upp på ett program för den liberala 
oppositionen.^ 

Hur realiserades sedan dessa planer? C A Raab hade för Manner-
skantz framhållit vikten av att framlägga motioner i riksdagen så att 
de mål man arbetade för kom under dess granskning. Han lämnade 
också in motioner med flera genomgripande förslag. Han föreslog en 
omfattande omorganisation av kyrkans förvaltning. Kyrkan hade, 
menade Raab, ditintills nästan helt saknat egen representation. Han 
yrkade därför att ett stiftsmöte borde bli högsta instans på regional
planet och ett kyrkomöte på riksplanet. Det förra skulle samman
träda varje år, det senare vart tredje år.^ Vidare motionerade han om 
en utveckling av kommunalinstitutionerna med länsnämnder, härads
nämnder och (de redan existerande) sockennämnderna.^ Skjutsväsen
det som ålåg vissa hemman som naturaskatt borde enligt Raab skiljas 
helt från jorden och erhålla en egen organisation, då det åsamkade 
jordbrukaren stora problem, ur både moralisk och ekonomisk synvin-
kel.7 Riksbankens fasta maximiränta på 6 % utattes för hård kritik. 
"Den fria kursen, som den fria räntan, är handels- som affärsmannens 
enda kännetecken, varigenom han inledes eller avskräckes från 
affärsoperationer. Är det att undra över ... om penninge
kriser falla över oss som orkaner ... då man genom den fixa räntan 
icke får insikt om penningetillgångarnas omfång". Raab krävde där
för att "penningeräntan måtte frigivas och befrias från de lagliga 
band, varmed hon för närvarande är bunden".» Några veckor senare 
kompletterade ryttmästaren AF Mannerskantz, CA Mannerskantz 

4. Se ovan s 48f, 55f. 
5. Ad.pr. 1856/58, 1:107—113. Liknande tankegångar hade framkommit i en 

broschyr som CA Raab givit ut några år tidigare, (Raab) 1850. Jmfr Ahrén 
1956:193f. 

6. Ad.pr. 1856/58, 2:164—175. Motionen har satts in i sitt sammanhang tidigare 
och behandlats av bland andra Broms 1930:66ff, Kaijser 1962:46 och Nilsson 
1966:319f. 

7. Ad.pr. 1856/58, 1:221—225. Se vidare Montgomery 1949:198f. 
8. Ad.pr. 1856/58, 1:112. 



broder, motionen om räntans frigivande med ett tillägg att samma 
regler även borde gälla för privat- och filialbanker.» 

Även WF Tersmeden intresserade sig för bankfrågor och upp
repade ett nedröstat förslag från föregående riksdag att den minsta 
valören av de sedlar riksbanken utgav skulle vara 5 r:dr riksmynt i 
stället för 1 r:dr såsom beslutats 1854.^ 

B J von Platen motionerade som expert på marina frågor och 
f d sjöförsvarsminister om en höjning av pensionerna för personalen 
vid flottan och om en reorganisation av sjöförsvarets förvaltning.^ 

C A Mannerskantz framhöll i en lång och rätt omständlig motion 
fördelen av ett på allmän folkbeväpning grundat försvar. Den indelta 
hären var otillräcklig för att tillfredsställande kunna försvara hela 
landet. Armén måste "vara huvudsak, men flottan blott en under
ordnad, fast nyttig bisak ifråga om vårt lands försvar". Den befintliga 
försvarsorganisationen kunde uppställa en här på drygt 30.000 man, 
medan en på folkbeväpning grundad här skulle uppgå till 200.000 
man mellan 20 och 30 år och 400.000 mellan 20 och 40 år. Han fram
höll att i samband därmed måste landets inre kommunikationsnät 
byggas ut för att medge snabb förflyttning av manskap och krigsför
nödenheter från en plats till en annan. "Men äga vi dessa trenne 
ting: fulla förråd av alla slags krigsförnödenheter, hastiga inre kom
munikationsleder, och framför allt, en till strid övad manlig befolk
ning, ... då kunna vi trygga och utan att räkna på andras bistånd, 
vänta vår fiende på vår egen strand". Mannerskantz kopplade ihop 
försvarsfrågan med frågan om kommunikationsväsendets utbyggnad. 
Frågan hade varit uppe vid tidigare riksdagar, och redan i ett ytt
rande vid riksdagen 1840—41 hade Mannerskantz presenterat åsikter 
som överensstämde med innehållet i motionen.^ 

Justitiekanslern Ν S von Koch motionerade i vissa lagfrågor. Hans 
avsikt var att förbättra rättegångsväsendet och ge förekommande 
ärenden en snabbare behandling. Högsta domstolen borde indelas i 
två divisioner och hovrätterna i fler divisioner än dem som fanns. 
Underrätterna på landet borde sammanträda åtminstone en gång i 
månaden. En ständig lagberedning borde tillsättas och domarna ha 

9. Ad.pr. 1856/58, 1:426—428. AF Mannerskantz satt i styrelsen för Kristian
stads privatbank. 

1. Ad.pr. 1856/58, 2:298. Se vidare Nilssons pågående undersökning om AO 
Wallenberg. Projektet "Partiväsendet i Sveriges riksdag 1847—66", Stockholm. 

2. Ad.pr. 1856/58, 2:163—166 och 327—339. 
3. Ad.pr. 1856/58, 3:318—324. Jmfr 1840/41 års riksdag och försvarsfrågans 

behandling i Jansson 1935:665f. 



bättre betalt.4 
A C Raab framlade som ovan nämnts en motion om en reorganisa

tion av den statliga förvaltningen. 
De moderat-liberala ledarna omsatte således flera av sina inten

tioner och programförslag från våren och försommaren i motioner 
till riksdagen. Man motionerade också genomgående flitigare än vid 
de tre föregående riksdagarna.^ Det är också tydligt att de fördelat 
uppgifterna att motionera sinsemellan efter vars och ens intresse och 
sakkunskap. B J von Platen motionerade i egenskap av expert på 
sjöförsvaret i frågor som rörde flottan och dess ställning, Ν S von 
Koch i egenskap av justitiekansler och juridisk expert i juridiska 
spörsmål. C A Raab fullföljde sina planer vad gällde förslag om en 
reorganisation av kyrkan, utbyggnad av de kommunala institutionerna 
och en fri ränta. Lantförsvaret blev föremål för den försvarsintres-
serade Mannerskantz' uppmärksamhet. 

Det förslag till representationsreform som CA Raab presenterat 
för von Koch, von Platen och Mannerskantz under våren hade inte 
mött det gensvar han hoppats på. Någon motion lämnade Raab heller 
inte in under hösten. Sannolikt berodde det även på att motionen 
skulle gå direkt till ett konstitutionsutskott i vilket moderat-liberalema 
saknade representation. Utsikten till framgång blev därigenom obe
fintlig. 

Av trontalet framgick att en friare tullagstiftning var att vänta, att 
ämbetsmännens löner skulle uppjusteras och att religionsfriheten 
skulle utvidgas och lagstiftas. Alla dessa frågor hade behandlats av 
moderat-liberalerna under vårens informella diskussioner. Man kan 
misstänka att den nye finansministern tagit vissa intryck av den 
liberala opinionen, vilket vore en naturlig följd av hans utspel och 
agerande under våren. Gripenstedt understödde också energiskt C A 
Raabs räntemotion. Gasslander har undersökt Gripenstedts roll för 
två frågor, tullarna och ämbetsmannalönerna. Enligt honom hade vid 
denna tid kungens ledande roll i inrikespolitiken "i stor utsträckning 
övergått till den nya finansministern".« Detta omdöme förutsätter att 
man kan särskilja inrikespolitiken från utrikespolitiken vilket torde 
vara svårt. Säkert är att kungen, som framgått ovan, var villig att gå 
liberalerna till mötes — och Gripenstedt blev i sin nya roll onekligen 
med sitt moderat-liberala förflutna ett lämpligt verktyg för detta 
ändamål. Man kan därför med samma rätt fråga om det inte var 

4. Ad.pr. 1856/58,2:150—156. 
5. Personregister 1936. 
6. Gasslander 1949:198ff, 210. 



kungen som använde Gripenstedt för sina syften. 
I vilken utsträckning blev dessa motioner uppmärksammade? Väck

te de någon debatt i pressen? Aftonbladet var den tidning som mode-
rat-liberalerna under våren fäst vissa förhoppningar vid. Aftonbladet 
publicerade också vissa av motionerna, som Mannerskantz' om för
svaret (17/1 1857), CA Raabs om kyrkoorganisationen (2/2) och 
hans motion om maximiräntans avskaffande (12/2). AC Raabs 
motion om en utredning om den statliga förvaltningen uppmärksam
mades (26/3). Förhoppningarna på Aftonbladet kom således inte helt 
på skam, och Svedboms löften från våren synes ha infriats. 

Sämre var bevakningen i den övriga huvudstadspressen och lands
ortspressen. Exempelvis nämnde Handelstidningen inte någon av 
motionerna annat än i form av riksdagsreferat. Wäktaren publice
rade Mannerskantz' motion (17/1) och C A Raabs ränte- och kyrko-
organisationsförslag (30/1). Notabelt är att också Svenska Tidningen 
stödde Raabs ränteförslag (23/1). 

Riksbladet behandlade bara en enda av motionerna mera utförligt 
och på annat sätt än i form av referat (Mannerskantz' motion 22/5). 
Det styrker antagandet som gjorts ovan att tidningen stod utanför 
den moderat-liberala ledargruppens inflytande och inte förde den 
politik som Mannerskantz och Ridderstad från början hoppats. 

Någon mera systematisk uppföljning eller bearbetning till förmån 
för motionerna synes inte ha skett. 

I sina strävanden i riksdagens inledningsskede att skapa majoritet för 
liberalerna hade den moderat-liberala ledningen försökt fånga in alla 
liberala element inom riksdagens samtliga fyra stånd. Denna satsning 
visade sig vara alltför ambitiös — de rätta förutsättningarna sakna
des och samarbetet knakade redan från början i fogarna. Moderat
liberalerna fick motta kritik inte minst från de radikalare liberalerna. 

Vad hade då kritikerna att säga? Redan i november 1856 skrev 
förre aftonbladsredaktören L J Hierta till S A Hedlund på Handels
tidningen: "Det liberala partiet är ännu hos adeln en sammanföring 
av alla nyanser, men stöper snart isär, så snart det kommer till 
kritan".7 

Samma ton anslog C F Ridderstad i en Artikel i Ostgöta Correspon-
denten inför vårens riksdagsarbete; han menade att "i fler än en fråga 
är oppositionen förmodligen just till följd av sin oförnekliga huma
nitet — så blandad med en del av dem, som man gemenligen betecknar 

7. L J Hierta t S A Hedlund 18/11 1856, S A Hedlunds samling, GUB. 



som junkrar — att skillnaden är ganska svår att upptäcka".® 
Häftigare till anfall gick en insändare i Riksbladet i slutet av januari 

som ansåg att von Platen var en "färglös och amfibielik" person och 
anklagade honom för att förstöra hela den adliga oppositionen.^ 

Den hypotes som framförts ovan att moderat-liberalerna alltmer 
närmade sig regeringen styrks av Ridderstads och Hiertas iakttagelser. 
I detta närmande ingick det som ett naturligt led att personer som 
vid föregående riksdagar betraktats som konservativa vid denna var 
beredda att sluta upp bakom moderat-liberalerna. Hierta, Ridderstad 
och även det av "Argus" Johansson dominerade Riksbladet var där
emot fortfarande kritiska till kungens och regeringens politik och 
därför även mot moderat-liberalernas agerande. De efterlyste en mera 
uttalad opposition. Skulle fastare former för ett liberalt samarbete 
kunna etableras fick moderat-liberalerna lov att profilera sig på ett 
annat sätt än ditintills varit fallet, menade de. Huruvida den moderat
liberala ledningen lyssnade till kritiken och verkligen sökte om
organisera sig skall jag undersöka nedan. 

3. Sammanfattning 

Ett par källor visar att liberalerna på riddarhuset snarast efter mot
gångarna i bänkmans- och elektorsvalen sökte bilda en styrelse med 
representanter för de olika liberala fraktionerna inom ståndet. Av allt 
att döma bildades på deras initiativ en fyrståndskommission som be
stod av sex ledamöter från varje stånd plus en ordförande, B J von 
Platen. Kommissionen avsåg att sammanträda regelbundet hemma hos 
denne. Man skulle arbeta för de konstitutionella rättigheterna och 
diskutera uppkommande frågor för att söka nå enighet inom den 
liberala opinionen i alla stånd. 

Den huvudsakliga förutsättningen för samarbetet var det över
gripande intresset att motarbeta den kungliga propositionen om in
skränkningar i tryckfriheten. Arbetet inom fyrståndskommissionen 
fungerade dock inte tillfredsställande och i mitten av december synes 
samarbetet i det närmaste ha upphört. Den främsta anledningen där
till var att tryckfrihetspropositionens öde beseglades den 13 decem
ber. Grundstenen rycktes bort. Dessutom hade de olika ståndsrepresen
tanterna i kommissionen svårt att samsas kring en gemensam hand
lingslinje även i andra frågor. De var alltför splittrade och ledningen 
blev därigenom föga handlingskraftig. 

8. Östgöta Correspondenten 7/1 1857. 
9. Riksbladet 23/1 1857. 

7 - Adlig partipolitik 97 



I flera frågor omsatte annars de moderat-liberala ledarna sina 
programplaner från våren och försommaren i motioner till riks
dagen. Motioner om utbyggnad och reorganisation av kommunal
väsendet, reorganisation av kyrkan och den statliga förvaltningen, 
reformer i näringslagstiftningen, lantförsvarets basering på allmän 
folkbeväpning. Aftonbladet kommenterade och behandlade flera av 
motionerna i enlighet med tidigare löften medan landsortstidningarna 
visade ringa intresse. 



VIII. Lantadelns sällskap. Stadgarna 

1. I mitten av december utnämndes greve C G af Ugglas till konsulta
tivt statsråd, samtidigt som L T Almqvist avancerade till civilminister. 
Utnämningen av af Ugglas som var en känd junkerpolitiker väckte 
viss bestörtning inom den del av pressen som tidigare slutit upp bakom 
kungens, som man trodde, reformvänliga politik.i Man befarade att 
kungen ämnade återgå till den politik som förts ett år tidigare i Krim
krigets skugga. Man ville därför återigen skärpa tonen i den av tak
tiska skäl dämpade oppositionen.^ Utrikespolitiskt fanns det däremot 
inget som signalerade en dylik återgång. Läget karaktäriserades sna
rare av en fortsatt, kanske till och med intensifierad skandinavistisk 
politik. Denna skulle nå sin kulmen i mars/april 1857 med ett svenskt 
allianserbjudande till Danmark, som dock avböjdes av den danske 
kungen. Oscar I insjuknade strax efter och återtog sedan egentligen 
aldrig regeringsbestyren. I och med detta var som Åke Holmberg visat 
ett viktigt skede i skandinavismens historia slut.^ 

2. I en tidigare publicerad uppsats har jag visat hur riddarhusets 
moderat-liberaler organiserade sig som ett politiskt sällskap på restau
rang Phoenix vintern/våren 1857. Man lade upp program för sam
manträden varje fredag alltifrån 23/1 intill 1/5. Sammanträdena inled
des med en middag kl 15. Efter den vidtog kl 17 den politiska diskussio
nen med bordlistan för påföljande dags sammanträde på riddarhuset 
som underlag. 

För att säkerställa den materiella ramen hade sällskapets medlem
mar inbetalt en subskriptionsavgift. Därtill betalade de vissa avgifter 
varje sammanträde för middagen och eventuellt åtföljande senare 
inslag av servering. Den för ekonomin ansvarige antecknade vilka som 
erlagt avgift. Dessa i flertalet fall bevarade anteckningslistor gör det 
möjligt att fastställa vilka adelsmän som deltog i sammankomsterna 
liksom deras närvarofrekvens. Som framgår av uppsatsen var den 

1. Ρ Ε Svedbom t S A Hedlund 27/12 1856, S A Hedlunds samling, GUB. I pres
sen möter man sådana synpunkter i Aftonbladet 17/12 och i Norra Calmar 
Läns Tidning 3/1 1857. 

2. A Sohlman t S A Hedlund: "Jag tror, att det är tid, att taga bladet från mun
nen i avseende på högsta vederbörandes basculesyften (bascule = fr. gunga) 
och försök att vinna smicker i utlandet samt lotsa sig fram över riksdagen, 
utan att i själva verket göra några betydande eftergifter i liberal riktning", 
5/1 1857, S A Hedlunds samling, GUB. 

3. Holmberg 1946:283ff. 



kvantitativa framgången måttlig. Mer än ett tjugotal adelsmän deltog 
sällan i måltiderna. Man kan anta — och det finns strödda belägg på 
det — att antalet närvarande vid den politiska diskussionen varit 
större, men förmodligen har det inte rört sig om avsevärt fler. Listor
na visar att sammansättningen av sällskapet också varierade kraftigt 
från det ena sammanträdet till det andra, med en fast kärna av ca 
10 personer. Till denna kärna hörde den ledande grupp som ovan 
studerats, dels för riksdagarna 1847—54 dels inför och vid inledningen 
av denna riksdag: B J von Platen, A C och C A Raab, C A Manner-
skantz, WF Tersmeden, C af Geijerstam och Ν S von Koch; därtill 
kom A O Adelborg, C J O Alströmer, J W Sprengtporten och C G 
Uggla. 

Innan vi går in på huvudproblematiken skall först några mera prin
cipiella resonemang föras. Subskribenterna i Lantadelns sällskap hade 
medvetet gjort en ekonomisk tribut åt tanken om regelbunden sam
verkan utanför riddarhusets murar. Men hur såg denna samverkan 
egentligen ut? Regelbunden middagsätning med informella samtal om 
bl a politiska frågor kunde ha varit minimiprogrammet. Sällskapet 
hade då inte fungerat annat än som en politisk klubb, föga skild från 
ståndsklubbarna, där man kunde träffa riksdagsmän, inhämta informa
tioner och utbyta tankar i största allmänhet om politiskt aktuella 
frågor. 

Det bevarade källmaterial i C A Mannerskantz' samling som be
handlar Lantadelns sällskap ådagalägger emellertid att den partipoli
tiska ambitionsnivån hos sällskapets medlemmar låg åtskilligt högre 
än så. Hur mycket högre den borde ligga var en fråga som uppenbarli
gen besvarades olika av olika medlemmar av sällskapet. Detta skall 
belysas närmare nedan vid diskussionen om de förarbeten, utkast m m 
till stadgar som har bevarats. Såsom skall framgå är det inte entydigt 
att sällskapet under sin verksamhetstid lyckades anta fullständiga stad
gar. Av största betydelse är dock dels att i kvarlevematerialet följa 
stadgearbetet, dels att konstatera vilka regler som i praktiken tillämpa
des. 

Verksamheten kan belysas till en del med hjälp av de protokoll som 
har bevarats.Protokollen visar att sällskapet inte bara ätit utan också 
förhandlat vid sina fredagsmöten. Att dagen var en fredag var ingen 
tillfällighet. Det var dagen före det ena av veckans vanligtvis två 
arbetsplena på riddarhuset. Vid fredagskvällens förhandlingar genom-
gicks under en för kvällen utsedd ordförande normalt föredragnings
listan för lördagens ärenden på riddarhuset punkt för punkt. Sällska-

4. Se bilaga. 



pet därvid inte bara diskuterade morgondagens frågor utan tog också 
kollektiv ställning till dem. Detta kunde ske på två sätt: antingen 
kom man överens om ett visst agerande i frågan eller lämnades den 

Oppen . 
Det politiska samarbetet har sålunda på Phoenix organiserats med 

påtagligt allvar. Hela den politiska handlingssituationen har systema
tiskt genomgåtts, och sällskapets uppfattning i varje fråga konstate
rats. 

Politisk bindning på förhand har viktiga principiella och sakliga 
aspekter som rimligen var aktuella också våren 1857. En besvärlig 
problematik av till en del teknisk karaktär hade sin grund i att diskus
sion förts och beslut fattats i blott en del av den församling som dagen 
därpå skulle avgöra det aktuella ärendet. Den del som inte varit när
varande på partimötet: den större delen av riddarhusets medlemmar, 
innefattande motståndare, regeringsmedlemmar etc, kunde dagen 
därpå uppträda på ett sätt som icke förutsetts av partimötet och där
med ändra de premisser på vilka partimötet fattat sitt beslut. Nya upp
lysningar kunde lämnas i en fråga, ett statsråd kunde ställa "kabinetts
fråga" osv. I en sådan situation vore det inte rimligt att partimedlem
marna skulle vara ovillkorligt bundna vid ett av föregående dags parti
möte taget beslut. Men vem skulle avgöra när så var fallet? Ett nytt 
partimöte kunde inte hållas under pågående debatt. Återstod möjlig
heterna 1) att var och en själv avgjorde saken eller 2) att en eller flera 
partimedlemmar bemyndigades ge signal åt de övriga. 

Under arbetet med stadgarna har uppenbarligen båda alternativen 
haft sina förespråkare. Att så var fallet hänger säkerligen samman med 
att den rent tekniska aspekten även lämpar sig att skjuta fram som en 
skylt för att dölja reella politiska motsättningar i själva grundfrågan: 
ledningens behov av kontroll-enighet-förutsebarhet kontra den enskil
des önskan att undvika dessa band på sin handlingsfrihet. Generellt 
sett bör man kunna anta att den första uppfattningen hävdas av 
ledande och inflytelserika personer inom partiet, den andra av de löst 
anknutna, som var mera intresserade av information än av att bindas. 

3. Det är lämpligt att börja analysen av sällskapets verksamhet med 
stadgespörsmålet där ovan berörda problem teoretiskt ställdes på sin 
spets. Hur de löstes praktiskt ämnar jag därefter återkomma till 
med några exempel. En startpunkt för hela organisationsarbetet var 
den programskiss för den yttre verksamheten, som uppenbarligen 
innan sällskapet trätt i verksamhet nedskrivits av Mannerskantz. 
Denna PM innehåller uppgifter om priser för olika slags förtäring, 
hålltider och en plan för den yttre verksamheten från den 30 januari 



till den 1 rnaj.^ Denna PM ger uttryck åt en — för tiden överraskande 
stark — önskan att sällskapet borde verka och handla efter på förhand 
givna direktiv. 

Om stadgarnas framväxt berättar främst ett bevarat protokoll från 
den 20 februari 1857 undertecknat Abn (löjtnant Axel Melcher von 
Arbin). Därtill kommer ett protokollsbeslut av den 29 januari under
tecknat av ACR (Adam Christian Raab). Möjligen berördes stadgar
nas antagande i en nu saknad senare del av ett oundertecknat proto
koll av den 27 februari. Kapten Leonard Magnus Nordenfelt utsågs 
den 20 februari till sekreterare för nästa partisammanträde, och en 
handstilsanalys bekräftar att han skrivit protokollet.® 

Av själva arbetet med stadgarna finns flera lämningar. Dels finns 
en text "Stadgar" i (ursprungligen) 13 paragrafer i utskrift av Ν S von 
Koch, dels finns sju andra texter som på olika sätt står i samband 
därmed. För överskådlighetens skull har jag valt att numrera samtliga 
lämningar från 1 till 10. Protokollen 29/1 och 20/2 har då fått num
mer 2 respektive 6. Text 1 är skriven av Mannerskantz och är en 
organisationsskiss. Text 3 behandlar inbjudningar till sällskapet. Text 
5 är skriven av A R von Kraemer och omfattar ett alternativförslag 
till utformning av tre paragrafer. Texterna 7 och 8 utgör förslag till 
utformning av en paragraf i stadgarna, § 8. Text 9 är ett brevfragment 
på vilket vissa anteckningar gjorts i samband med stadgearbetet. Text 
10 slutligen bär påskriften "kommitterades förslag" och är förslag till 
formulering av § 8:3. I bilaga återger jag in extenso samtliga numre
rade texter. Allt detta finns bevarat i C A Mannerskantz' arkiv. 

Frågan är huruvida arbetet med stadgarna kan rekonstrueras uti
från dessa kvarlevor och om man ur denna rekonstruktion kan utläsa 
något om de olika medlemmarnas ambitioner och om eventuella resul
tat uppnåddes. 

Av central betydelse är texten "Stadgar" (4) utskriven av Ν S von 
Koch. I sin ursprungliga avfattning består den av tretton paragrafer. 
Under det fortsatta arbetet har den femte paragrafen strukits och i 
konsekvens härmed har de ursprungliga sjätte-tolfte paragraferna 
strukits och omnumrerats till §§ 5—11, medan den trettonde para
grafen förblivit § 13. För § 8:3—5 har satts blyertsklammer och ordet 
"utgå" tillagts i marginalen. 

En säker utgångspunkt för en analys av sällskapets stadgar är proto
kollet från sällskapets möte 20/2 (6). Av detta framgår att en kommitté 

5. Lidman 1977:147. 
6. Se exempelvis LM Nordenfelt t O Nordenfelt 2/1 1879, O Nordenfelts sam

ling, KB. 



benämnd reglementskommittén uppgjort ett förslag till reglemente som 
diskuteras och vars tidigare paragrafer (tom § 8:2) antages med 
vissa ändringar, som skall redigeras av denna kommitté. 

I vilket förhållande står då "Stadgar" (4) till protokollet? Avgöran
de för att "Stadgar":s grundtext tillkommit för 20/2 är att de då beslu
tade ändringarna i stadgarnas §§ 3, 6 och 8:1 införts i "Stadgar" 
/ efterhand, av allt att döma med annan penna och annat bläck. 

"Stadgar" är således de kommiterades arbetsexemplar av det "Reg
lemente" som stod omnämnt i protokollet av 20/2. Det har då före
dragits från § 1 till och med § 8:2 och därefter i enlighet med beslut 
reviderats av von Koch. Rimligen har omredigeringarna verkställts 
på ett sammanträde med kommittén efter 20/2. 

Vid det sammanträdet har man inte tagit de beslutade ändringarna 
för gott. Vad gäller § 3 har sällskapets beslut heller inte kunnat verk
ställas. Problemet hur tillfälliga ledamöter skulle få rätt att närvara 
var inte behandlat i "Stadgar" och det fanns all anledning att diskutera 
det 20/2, men man kan misstänka att von Arbin förfarit fel, när han 
bokfört sällskapets omtanke om att bereda inträde för tillfälliga med
lemmar som något annat än ett principbeslut, och att han felaktigt 
uppfört det som ett formulerat tillägg till § 3. Det kan konstateras 
att tilläggen i "Stadgar" visar att kommittén arbetat med problemet 
och kommit så långt att den infört begreppet tillfällig ledamot, men 
hur en sådan skulle beredas tillträde är ett olöst problem i "Stadgar". 
— Dock finns ett brev bevarat från bruksägaren G H Stråle till Man-
nerskantz av den 19 mars som visar hur man praktiskt förfor: den som 
önskade vara tillfällig ledamot skulle anskaffa inbjudan från ständig 
ledamot, som underrättade värdarna och anhöll om tillstånd.^ 

I § 6, som bland annat styrde sekreterarens uppgifter, har von Koch 
ursprungligen skrivit "samme ledamot" vilket var en otydlighet i detta 
sammanhang. Formuleringen kunde tolkas så, att den som blev utsedd 
till sekreterare vid nästa sammanträde, skulle fungera som sådan re
dan vid det pågående. "Samme ledamot" har strukits och von Koch 
har inskjutit "Den som bordlistan anskaffat" och därmed undanröjt 
eventuella missförstånd. 

Texten i § 8:1, som behandlade ärendenas föredragning och hur 
sällskapet skulle förfara i händelse en fråga "förklarades öppen", har 
ändrats något, dock ej helt i enlighet med beslutet 20/2: kommittén har 
ersatt det då beslutade ordet "genomdiskuterad" mot "genomgången". 
En teknisk förbättring, eftersom man kan tänka sig en bordlista, där 
ingen diskussion förekommer. 

7. G H Stråle t C A Mannerskantz 19/3 1857, CA M annerskantz' samling, KB. 



Att man vid sammanträdet 20/2 avbröt diskussionen inom § 8 tyder 
på att svårigheter var att vänta. Diskussionen eller i alla fall besluten 
stannade inför de kontroversiella momenten som rörde partidisci
plinen. 

Vad hände 27/2? Protokollet från detta sammanträde säger på 
denna punkt ingenting, men det är troligtvis ofullständigt. Det slutar 
längst ned på sidan och är inte undertecknat. Det bör ha haft en fort
sättning som upptog den vidare stadgebehandlingen. Vad säger då 
"Stadgar"? För § 8:3—5 har satts en blyertsklammer och ordet "utgå" 
har tillagts i marginalen. §§ 9—11, 13 är däremot oförändrade. 

Sannolikt har sällskapet 27/2 tagit §§ 8:6 (i efterhand ändrat till 
8:4) 9, 10, 11 och 13, medan man däremot begärt ny utformning av 
§ 8:3—5. Anteckningen "utgå" vid momenten 3—5 kombinerad med 
omnumreringen av moment 6 till moment 4 visar att man avsett 
ersätta de tre förkastade momenten med ett enda, moment 3. 

Med denna uppgift har kommittén arbetat vidare. Från detta vidare 
arbete finns fyra texter bevarade. Text 8 (i bilagan) är skriven av 
C A Mannerskantz. Det är ett utkast till §§8 och 9 i "Stadgar". Vad 
gäller § 8:2 har Mannerskantz utgått från texten i "Stadgar" som 
angav hur sällskapet skulle agera då en fråga inte "lämnades öppen". 
I ett kort tillägg anger Mannerskantz ett sådant besluts utformning. 
Mannerskantz' § 8:3 motsvarar "Stadgar" § 8:3—5 med den icke 
oväsentliga skillnaden att Mannerskantz inför "ledare" med medhjäl
pare, som skulle föra sällskapets talan på riddarhuset. Mannerskantz' 
§ 8:4 motsvarar "Stadgar" 8:6 dvs moment 4 efter revideringen av 
denna paragraf. Mannerskantz' § 9 utgör en eftergift för individua
lismen och saknar motsvarighet i "Stadgar". 

Text 7 ansluter verbalt nära till text 8. Avgörande för att den ligger 
före text 8 synes vara att den passus som strukits i text 7 inte finns 
med i 8. Vidare saknar den paragrafer och tomrum har lämnats för 
angivelse av moment. Den torde därför vara en förlaga till text 8. 

Mannerskantz förslag (8) med dess förlaga (7) bör vara hans förslag 
till ersättning av § 8:3—5 i "Stadgar". Det bör ha lagts fram för regle-
mentskommittén efter sällskapets möte 27/2. 

En text (9) är skriven av B J von Platen, på baksidan av ett brev till 
honom själv poststämplat Helsingborg 17/2 1857. Detta brev kan 
omöjligt ha kommit honom tillhanda före fredagen den 20 februari.^ 
von Platen tar i anteckningen upp den besvärliga frågan om "föränd-

8. Enligt turlistan för postbefordran daterad 18/7 1857 tar det tre dagar för 
posten att nå Stockholm från Helsingborg. Se Turlista för postbefordran, 
18/7 1857, Postmuseum. 



rade omständigheter" och vilka u-ndantag sådana skulle kunna inne
bära för ett beslut som sällskapet dagen innan fattat om sitt agerande 
på riddarhuset. Hans formulering återkommer i det förslag till mo
ment 3 som finns bevarat med en påsatt beteckning: "kommitterades 
förslag" (10). Detta förslag torde alltså vara det förslag som kommit
tén slutligen enades ikring och möjligen förelade sällskapet 6/3. Man-
nerskantz förslag (8) har följaktligen inte fått något gehör inom kom
mittén. Huruvida det (10) antagits då vet vi inte. Anmärkningsvärt 
är att detta moment 3 inte inarbetats i "Stadgar" (4) och att regle
mentet så vitt bekant inte renskrivits. Detta tyder på att slutstenen vad 
gäller reglemente för sällskapet aldrig lades, då Mannerskantz i övrigt 
så sorgfälligt bevarat alla lämningar från kommittéarbetet. Vid det 
laget hade nära hälften av sällskapets planerade verksamhetstid för
flutit. I stället för bindning genom stadgar måste det redan ha hunnit 
uppstå en långt mer bindande praxis. 

Vad hände i stadgefrågan före 20/2? Helt klart är att "Stadgar":s 
ursprungliga § 5 som behandlade ordförandefrågan strukits redan 
före diskussionen 20/2 utan att ha fått någon ersättning. Detta fram
går av att det var den reviderade numreringen som tillämpades vid 
föredragningen för sällskapet. Det är troligt att paragrafen inte nå
gonsin förelagts sällskapet utan stött på motstånd redan inom regle-
mentskommittén. Hur ordförandefrågan skulle lösas framgår inte av 
"Stadgar". Tack vare Pehr von Ehrenheims memoarer vet vi ändock 
att ordföranden utsågs ur en begränsad krets och att det främst var 
B J von Platen och WF Tersmeden som "presiderade" vid överlägg
ningarna och även någon gång J W Sprengporten.^ 

Att kommittéarbetet satte igång med detsamma i samband med det 
konstituerande mötet 23/1 och att förberedelser skett ännu tidigare 
är naturligt. Text 1, av Mannerskantz' hand, härrör med största san
nolikhet från denna första tid. Detta framgår tydligt av att den 
saknar paragrafuppdelning och att innehållet inte överensstämmer 
med "Stadgar"; dessutom förekommer termer, "förmanskap", 
"äldste", "förmän", som inte återfinns på annan plats i materialet. 
Om det sedan är en lämning från hans egna funderingar innan kom
mittén bildats eller det är ett utslag av kommittéarbetet i dess första 
begynnande skede är svårare att avgöra. 

Protokollsbeslutet av 29/1 (2) visar att sällskapet redan i detta skede 
arbetade med reglementet. Men det då tagna beslutet som utgår från 
att en fråga kan lämnas öppen har inte in extenso influtit i "Stadgar". 
Kanske utgjorde det bara ett nödtvunget interimistiskt beslut i väntan 

9. Ehrenheim 1916:73. 



på reglementet. 
Löjtnanten R von Kraemer står för ett alternativförslag "(ifall att 

kommitténs förslag förkastas)" (5). Kraemer utgår från den revide
rade indelningen i paragrafer som gällde inför mötet 20/2 (dvs § 5 var 
struken). Hans förslag bör vara gjort före 20/2. Rubriken talar vidare 
för att von Kraemer presenterade sitt förslag just till detta möte och 
som ett alternativförslag till "Stadgar". Någon betydelse synes hans 
förslag inte ha fått. 

Ytterligare en text som måste tillkommit före 20/2 är nummer 3. 
Den behandlar inbjudningar och är i detta sakförhållande av mindre 
vikt, men bör ligga tidigt då § 4 i "Stadgar" behandlar samma ämne 
mera pregnant. Innehållet kan uppfattas som en komplettering till 
Mannerskantz' skiss (1) över hur sällskapet bör fungera. 

Vilka ingick i reglementskommittén? Naturligtvis Mannerskantz 
som bevarat dess kvarlåtenskap och vars hand finns i ett par texter, 
dessutom säkerligen von Koch, som står för utskriften av "Stadgar" 
och som med sina juridiska kunskaper var en given ledamot, samt von 
Platen, som står för ett bidrag till stadgearbetet och som i viss ut
sträckning fungerade som ordförande för hela sällskapet. 

Den av sällskapet tillsatta reglementskommittén torde omgående 
efter det att sällskapet konstituerades 23/1 börjat arbetet med att 
utforma stadgar för verksamheten. Redan före detta sammanträde 
eller möjligen till något av kommitténs första möten har den tidigaste 
texten av C A Mannerskantz' hand förelegat (1). Vid sitt möte 29/1 
har sällskapet sett sig föranlåtet att fatta beslut att en fråga kunde 
lämnas öppen (2). Detta beslut har underställts reglementskommittén. 
Något reglemente fanns således inte i detta skede. Först 20/2 läggs 
ett förslag till reglemente av den arbetande kommittén (4). Dessa 
"Stadgar" har redan före detta sammanträde fått vidkännas vissa 
justeringar. Det godtas då med vissa smärre förbehåll till och med 
§ 8:2, föredragningen stannar inför de ömtåliga momenten som rörde 
partidisciplinen (6). De beslutade justeringarna har inarbetats i regle
mentet och vid nästa partimöte 27/2 har diskussionen sannolikt fort
satt. Vid detta tillfälle har sällskapet krävt en revidering av § 8:3—5 
medan det däremot av allt att döma tagit §§ 9—11, 13. Inom regle
mentskommittén har man arbetat vidare på denna revidering. Man
nerskantz har presenterat ett förslag som inte accepterats av kommit
tén (7, 8). von Plåten har också arbetat vidare med en ersättning av 
momenten 3—5 (9). Ett arbete som avsatt spår i det förslag som kom
mittén slutligen enats ikring (10). Detta har möjligen framlagts för 
sällskapet 6/3. Momentet har emellertid inte inarbetats i "Stadgar". 



Detta förhållande tillsammans med det faktum att reglementet inte 
heller finns bevarat i definitiv utskrift tyder på att reglementet slutli
gen aldrig antogs. 

4. Jag återknyter till mitt inledande resonemang. Som framgår av 
utredningen om stadgearbetet var det särskilt en fråga som kom att 
bereda reglementskommittén bekymmer, nämligen den i hur stor 
utsträckning besluten vid sammanträdena skulle binda medlemmarna 
i deras agerande i ståndet. I materialet från de tre föregående riks
dagarna har spår av en dylik diskussion inte återfunnits. Säkerligen 
beror det på att de organisationsförsök, som faktiskt kan spåras såväl 
1847—48 som 1850—51 och 1853—54, aldrig nådde fram till ett sta
dium där sådana problem behövde tas upp till diskussion. För Säll
skapet de elva vars program utförligt kommenterats av Berit Borell 
finns inga uppgifter hur det tekniska samarbetet skulle fungera. I 
dess "reglor" bestäms vilka frågor man skulle agera för. Fram till 
någon principdiskussion hur man skulle lösa det praktiska samarbetet 
hann man sannolikt inte. Programmet för Sällskapet de elva presen
terades och underskrevs i slutet av mars 1848. Redan i mitten av 
april gick sällskapet mot sin upplösning. Men tanken på ett parti-
organisatoriskt samarbete fortsatte att gro.i 

För Lantadelns sällskap var situationen annorlunda. Det utgjorde 
ett medvetet försök till politiskt samarbete som påbörjats redan flera 
månader innan riksdagen hade öppnats. Att man därför snabbt kom 
in på praktiska lösningar av samarbetsformerna är naturligt. 

På ett möte den 29/1 (2) beslutades att ordföranden alltid skall 
framställa förslag till beslut (i frågor som diskuterats) utom — och 
här lämnas en möjlighet för medlemmar av annan mening — "då 
sällskapet avgör att frågan lämnats öppen". Om beslut fattas så väntar 
sällskapet att de medlemmar som är av annan uppfattning tillkännager 
denna. 

Denna lösning av problematiken innebar att frågor i vilka man 
var oense kunde lämnas utan åtgärd. I praktiken doldes reella poli
tiska motsättningar och beslutet 29/1 var en eftergift åt de mera 
odeciderade som inte gärna såg sig uppbundna på det sätt som fram
kommer i "Stadgar". Protokollsutdraget kan antingen ses som en 
rekommendation till kommitténs vidare arbete eller helt enkelt som 
ett beslut i väntan på ett reglemente. 

I reglementskommitténs förslag till "Stadgar" (4) var bundenheten 
till de fattade besluten klart uttalad. Det föreskrevs att den som del-

1. Borell 1948:233ff. 



tagit i ett beslut var "förpliktigad" att rätta sig därefter och också när
vara på riddarhuset då frågan avgjordes. I "Stadgar" har begreppet 
"förklarats öppen" inarbetats och det framgår mycket tydligt hur 
man skulle förfara i ett sådant fall — själva sakfrågan fick inte disku
teras, endast huruvida frågan skulle förklaras öppen eller ej — en 
lösning som innebar att eventuellt divergerande åsikter inte ens be
hövde offentligen ventileras, det räckte med att man lade frågan åt 
sidan. 

Vid sällskapets sammanträde 20/2 togs med få justeringar som fram
går av protokollet förslaget från § 1 till och med § 8 mom 2. 

Sannolikt inför detta tillfälle (20/2) lämnade R von Kraemer in ett 
alternativförslag som bör ses som ett svar på det förslag som presen
terades av reglementskommittén. Detta har inte kunnat godtas av von 
Kraemer. Han menade i stället att om en fråga diskuterats på ett 
sammanträde så bör man fatta beslut och detta beslut skall vara rikt
linje, "leda" medlemmarnas handlingssätt i plena "till undvikande 
av ofrivillig splittring av röster". Således en mildare tolkning av parti
disciplinfrågan. Som nämnts ovan fick dock von Kraemers utkast 
ingen betydelse för kommitténs vidare arbete. Vid sällskapets samman
träde 27/2 har diskussionen angående stadgarna sannolikt fortsatt. 
En revidering har krävts vad gäller § 8:3—5: förpliktelsen att följa 
det fattade beslutet och närvarotvånget i plena. 

Inom kommittén har Mannerskantz — tydligen på egen hand — 
arbetat vidare med ersättningen av § 8:3—5 i "Stadgar". I hans utkast 
(8) är den organisatoriska ambitionsnivån högre än hos von Kraemer 
och avviker från både "Stadgar" och von Kraemer i den mån att han 
tänker sig att en "ledare" — sakkunnig på området — skall utses, 
som har att leda och samordna sällskapets aktioner i plena. Övriga 
ledamöter som deltagit vid sammanträdet förväntas närvara i ståndet 
och understödja denne, om inte olika skäl som framkommit under 
debattens gång föranlett honom eller dem att frångå det beslut som 
fattats av sällskapet. 

Här förordas således en teknisk lösning av det partidisciplinproblem 
som skisserats inledningsvis: en "ledare" skulle utses som befull-
mäktigades att ge signal åt de övriga om faktorer framkommit efter 
sällskapets sammanträde som borde föranleda ett upprivande av dess 
tidigare fattade beslut. "Ledaren" blev härigenom inte enbart en 
expert på området utan i realiteten även partiledare för tillfället, i den 
meningen att han själv kunde styra medlemmarna och på så vis ytter
ligare beskära deras handlingsfrihet. Denna tanke att utse en "ledare" 
och låta honom företräda ett större antals åsikter var inte ny för 
vissa medlemmar av sällskapet. Under vårens och sommarens förbe



redande diskussioner hade man inom den drivande kretsen av mode-
rat-liberaler kommit överens om att de programpunkter man ville 
föra fram till riksdagen skulle i god tid dessförinnan presenteras i 
form av artiklar i dagspressen. Artiklarna skulle författas av intresse
rade och initierade ur de egna leden och en aktionsplan gjordes upp 
efter detta mönster, där man delade upp frågorna sinsemellan. På 
samma sätt tänkte man sig samordna motionsförfarandet till riks-
dagen.2 

Bundenheten till de fattade besluten är således klart uttalad i både 
reglementskommitténs förslag till "Stadgar" och i Mannerskantz' ut
kast. Däremot behandlas i "Stadgar" inte det problem som i Manner
skantz' utkast lösts med "ledar"-rollen — nämligen huruvida nya 
informationer under loppet av en debatt borde föranleda omprövning 
och ett förändrat ställningstagande hos sällskapets medlemmar. 

Reglementskommittén har dock uppenbarligen i sitt arbete efter 
20/2 inte velat gå in på Mannerskantz' förslag till § 8 moment 3. 
Sannohkt har man ansett att hans utkast i denna fråga var alltför 
radikalt och därmed föga meningsfullt. Att man arbetat med proble
met "förändrade omständigheter" framgår av baksidetexten på brevet 
till von Platen (9). Här finns angett att omständigheter under debat
tens gång kunde rättfärdiga en jämkning av de beslut som fattats på 
ett partimöte. Var och en fick själv avgöra i vad mån han i överens
stämmelse med sällskapets syften ansåg sig kunna frånträda ett fattat 
beslut. Lösningen överensstämmer med det inledande resonemangets 
alternativ 1 — medlemmen själv avgör när sådan omständighet före
ligger, inte en ledare eller s.k. sakkunnig. 

Texten på brevet till von Platen överensstämmer med det förslag 
som reglementskommittén av allt att döma slutligen enades om och 
som avsågs ersätta de förkastade momenten 3—5. Detta förslag hade 
en lägre ambitionsnivå än den som kommer till uttryck i "Stadgar" 
och närmar sig von Kraemers förslag till partibundenhet. "Sedan 
beslut sålunda fattats om en frågas behandhng å riddarhuset lände 
sådant beslut till rättesnöre för sällskapets handlingssätt. På riddar
huset förekommande omständigheter må dock kunna rättfärdiga en 
i sällskapets beslut vidtagen jämkning." 

Kravet från reglementskommittén — och då särskilt Mannerskantz 
— på en mera utvecklad form av partidisciplin har rönt motstånd 
inom sällskapet och en betydligt mera vag formulering har presen
terats. Man har inte velat rätta sig efter kommitténs utspel. Detta be
tydde i sin tur svårigheter för ledningen att förutse sällskapets enighet 

2. Se ovan s 53f. 



och därigenom dess möjligheter att göra sig gällande i voteringarna. 
Diskussionen i denna fråga påminner till en del om den diskussion 

som fördes inom den moderat-liberala ledningen några månader före 
riksdagens början 1856.3 Även då var det av allt att döma Manner-
skantz som drev på och ville ha ett underskrivet program etc., medan 
majoriteten inte ville gå med på en sådan stark uppbindning utan 
föredrog en viss handlingsfrihet. Skillnaden är den att vid det tidigare 
tillfället var det ledningen som inte ville gå in på hans förslag. Vintern 
1857, mot bakgrunden av vad som hänt under hösten och under riks
dagens tryck, var i alla fall vissa män i ledningen beredda att ta del 
av dessa för tiden nog så avancerade samarbetsformer — och det var 
medlemmarna som bromsade. 

5. Slutligen skall ett annat spörsmål i samband med stadgearbetet 
kort beröras. Ett spörsmål som kan illustreras med annat bevarat 
material i CA Mannerskantz' arkiv. Som ovan framgått flerstädes 
räckte det inte för partiarbetaren vid denna tiden att mobilisera 
majoritet i det egna ståndet. För att nå framgång i en fråga tvingades 
han också ta med de övriga stånden i beräkningen och det krävdes 
att jämviktsläget två stånd mot två bröts. Adel och präster stod van
ligtvis emot de radikalare borgarna och bönderna. Detta förhållande 
kommer uttrycksfullt fram i den besvikne C A Mannerskantz brev 
till C F Ridderstad alldeles efter motgångarna i utskottsvalen: "Bor
gare och bönder å ena, och adel och präster å den andra sidan, det är 
blott lika mot lika, men vilken himmelsvid skillnad, om adeln ställde 
sig tillsammans med borgare och bönder, och prästerna blevo en
samma? Den majoriteten kunde inget system motstå ostraffat".^ 

Hans Björklund har behandlat detta fenomen ur den konservative 
borgarståndspolitikerns synvinkel riksdagen 1853/54. Då gällde det 
att bryta den radikala traditionen inom ståndet till förmån för en 
regeringsvänlig linje.^ På så vis skulle bondeståndet bli lämnat ensamt. 

En huvuduppgift för den aktive partipolitikern blev således att sam
ordna de likasinnade inom de olika stånden till ett parti ovan stånds
gränserna. Då först kunde partiet förbereda gemensamma aktioner 
inom stånden och för riddarhusets del bli en påtryckningsgrupp på de 
många osäkra, ej partianslutna, som vid varje tillfälle måste vinnas för 
att uppnå absolut majoritet. 

Bekant genom Berit Borells forskningar är, att Sällskapet de elva, 

3. Se ovan s 47f. 
4. C A Mannerskantz t C F Ridderstad 2/11 1856, C F Ridderstads samling. 
5. Björklund 1977:25. 



vari flera av Lantadelns sällskaps medlemmar hade ingått, utom för 
adeln stod öppet för representanter från i varje fall borgar- och präste
stånden. Detta stod klart uttalat i sällskapets program; Borell menar 
att det ur denna synvinkel var en föregångare till de partibildningar 
som uppstod under 1850-talet.β 

Inför omröstningen angående det vilande representationsförslaget 
vintern 1850 gjordes försök att under WF Tersmedens ledning samla 
reformens anhängare till ett gemensamt uppträdande."^ 

Som framgått ovan bildade de liberala ledarskikten inom de fyra 
stånden en "kommission" under hösten 1856 strax efter det att ut
skottsvalen verkställts, där viktigare frågor som riksdagen skulle be
handla avsågs beredas.® 

Hur löstes denna problematik av Lantadelns sällskap? I "Stadgar" 
finns en bestämmelse, § 4, hur sällskapets sammanträden skulle kunna 
öppnas för representanter av andra stånd. Där stadgas att sällskapet 
gemensamt beslutar huruvida man vid nästföljande sammanträde skall 
lämna tillträde åt ledamöter av de övriga tre stånden. Med värdarnas 
godkännande fick sedan den enskilde medlemmen på sin bekostnad 
bjuda in eventuella gäster. 

I Mannerskantz' samling finns bevarad en namnlista på ett blad 
i storlek något större än A5. 24 personer har antecknats med blyerts 
i tre kolumner, 8 namn i varje. Det visar sig vid en närmare under
sökning att varje kolumn upptar namn på riksdagsmän från bara ett 
stånd, dvs den första ledamöter av prästeståndet, den andra borgare 
och den tredje bönder. En analys av handstilen visar att det med 
största sannolikhet är godsägare Pehr von Ehrenheim som hållit i 
pennan. 

Under dessa tre kolumner finns ytterligare fem namn tillagda med 
tre olika stilar (i ett fall med blyerts och i två fall med bläck). De fem 
namnen, två präster, en borgare och två bönder, har skrivits till un
der den kolumn/stånd dit de hörde. Efter de fem namnen har utsatts 
inom parentes namnen på fyra adelsmän; efter prästerna AM von 
Arbin, efter borgaren R von Kraemer och efter bönderna L M Nor
denfelt och C Hammarhjelm.9 

Att listan kan härledas till Lantadelns sällskap är ställt utom allt 
tvivel. Den har bevarats i Mannerskantz' ägo, som i sin egenskap av 

6. Borell 1948:233, 235. 
7. Se ovan s 18. 
8. Se ovan s 86ff. 
9. Namnlista "Thomander, Almqvist, Carlson ..blyerts, bläck, A 5, C A Man

nerskantz' samling, KB. 



värd enligt "Stadgar" hade att handha dessa ärenden. De inom 
parentes namngivna adelsmännen deltog alla i sällskapets möten. 

Ett par alternativa tolkningar kan lämnas varför listan ser ut som 
den gör. En att en beredningsgrupp, exempelvis värdarna, i förväg 
iordningställt en lista på ett antal lämpliga riksdagsmän att inbjuda; 
de fem namnen som tillkommit är tilläggsförslag eller alternativför
slag inlämnade till beredningsgruppen; därför finns utsatt vem som 
kommit med förslaget — alltså ingen av medlemmarna i berednings
gruppen. 

En annan tolkning är att exempelvis värdarna på ett möte lagt 
fram en i förväg sammanställd lista på tänkbara namn att inbjuda 
till efterföljande sammanträde. Det har då framkommit önskemål om 
att ytterligare riksdagsmän borde inbjudas och namnen på dessa har 
lagts till de övriga; kanske har listan cirkulerat, nya namn har tillagts 
och den som föreslagit eller den som skall kontakta vederbörande har 
också skrivit till sitt namn i parentes efteråt. I "stadgar" omtalas att 
gästernas eventuella omkostnader skulle bestridas av den som inbjudit. 
Därför är det tänkbart att det även skett i redovisningssyfte. 

Skäl talar för att den andra tolkningen ligger närmast sanningen. 
Skulle de fem namnen vara separat inlämnade till en beredningsgrupp 
borde dessa namn vara skrivna med samma stil, och inte som fallet 
är med helt olika handstilar. 

En datering av listan blir med ovan förda resonemang vansklig. Att 
den tillkommit före den 22 mars, då bruksägaren Ε G Danielsson 
som finns upptagen på listan reste hem, får anses sannolikt.^ De båda 
bevarade protokollen från den 20 respektive den 27 februari inne
håller inte någon paragraf i denna sak, vilket i sig inte säger så myc
ket; protokollet från den 27 är f.ö. ofullständigt. I min uppsats om 
Lantadelns sällskap, där jag sökt fixera sammanträdena och deras 
deltagare, framgår beträffande de fyra förslagsställarna: Hammar
hjelm besöker sällskapets sammanträden sista gången den 13 mars, 
von Kraemer deltar 6/2 men sedan inte förrän 27/3, Nordenfelt deltar 
regelbundet till 20/3, von Arbin är med under hela perioden. Pehr von 
Ehrenheim, som av allt att döma nedskrivit den egentliga namn
listan, deltar också 6/2 men återkommer sedan inte förrän 20/3.2 
Namnlistan bör ha tillkommit någon gång vid månadsskiftet januari/ 
februari och sedan diskuterats 6/2, som var det enda tillfälle då samt
liga här aktuella personer befann sig på Phoenix. 

1. Ε G Danielsson lämnade riksdagen den 22 mars enligt de dagboksanteckningar 
han förde vid riksdagen 1856/58, EG Danielssons samling, Tekniska muséet. 

2. Lidman 1977:152ff. 



Denna tidfästning styrker antagandet som gjordes i samband med 
utredningen om stadgarna, att flera av de företeelser som där finns i 
paragrafer, redan innan dessa godkändes 20/2, måste ha praktiserats. 
Detta gällde t.ex. hur man skulle få med andra ståndsrepresentanter 
("Stadgar" § 4). . 

Ett sammanställande av de personer som ingick i höstens kommis
sion och de personer som finns med på Ehrenheims lista visar att sam
arbetet adel-präster tydligen hade fungerat bra. Av de sex prästerna 
i kommissionen återfinns samtliga på listan. Sämre var sannolikt sam
arbetet adel-borgare. Av de kända fem borgarna saknas tre J F Gråå, 
L Billström och A F Nordvall på Ehrenheims lista; kvar finns liberala 
förgrundsfigurer som AW Björck och Ρ Murén. Nytillkomna från 
borgarståndet är brukspatronerna HPW Gahn och JF Björkman 
vilka ur ståndets synvinkel vid denna riksdag snarast kunde betraktas 
som konservativa. Ρ Sahlström, den enda av bönderna i kommissionen 
vars namn vi känner, finns uppförd även på Ehrenheims lista. 

Vilken fråga kunde tänkas avhandlas vid ett sådant sammanträde? 
Det är inte osannolikt att den konstitutionellt viktiga "prinsregerings-
frågan", som före riksdagen tillmätts sådan betydelse, låg bakom sam
mandragningen. Helt kort kan sägas att det kontroversiella i propo
sitionen låg i att kungen vid frånvaro från riksstyrelsen föreslogs 
kunna förordna kronprinsen, om denne fyllt 18 år, eller den efter 
honom till tronföljden närmast berättigade arvfurste att upprätthålla 
regentskapet. Den i Riksakten föreskrivna ordningen var att en 
interrimsstyrelse under sådana omständigheter trädde till. För mode-
rat-liberalerna gällde det att fälla förslaget.^ 

Ärendet avgjordes i samtliga stånd den 18 februari. Sambandet går 
emellertid inte att direkt belägga, utan man får nöja sig med att 
konstatera att propositionen inom adeln bekämpades av B J von 
Platen, A C Raab och C A Raab, i prästeståndet av bl. a. J Otterström 
och i borgarståndet av A W Björk, Ε G Danielsson m.fl. och bönder
na av Ρ Sahlström och S Ödman. De fem sistnämnda finns upptagna 
på Ehrenheims lista.^ 

3. Se ovan s 55. Kommentarer i pressen se Svenska Tidningen 6/2 och 7/2 
(morgonupplaga), Aftonbladet 12/2 1857. Utskottets betänkande: Rd.pr. 
1856/58, bih., e saml. bet. 5. Fredrik Lagerroth har behandlat frågan 1922: 
180ff. 

4. Ad.pr. 1856/58, 3:414—498, pr.pr 1856/58, 2:440—467, Bg.pr. 1856/58, 
2:201—226, Bd.pr. 1856/58, 4:138—155. 
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5. Sammanfattning 

Som framgår av min tidigare publicerade uppsats om Lantadelns säll
skap organiserade sig riddarhusets moderat-liberaler som ett middags
ätande sällskap på restaurang Phoenix i Stockholm. Omedelbart igång
sattes arbetet med att få fungerande stadgar för sällskapet — och re
dan innan detta etablerades 23/1 1857 hade vissa förberedelser vid
tagits i sådant syfte, vilket framgår av ett par PM av C A Manner-
skantz' hand. En reglementskommitté tillsattes; i den ingick bl.a. 
Ν S von Koch, C A Mannerskantz och B J von Platen. Jag försöker 
sedan rekonstruera kommitténs arbete med reglementet. I slutet av 
februari presenteras ett förslag för sällskapet benämnt "Stadgar". 

En kärnfråga är huruvida dessa "Stadgar" antagits eller inte. På 
ett protokollfört möte 20/2 har sällskapet antagit paragrafer rörande 
vissa praktiska detaljer för samarbetet: sammanträdesordningen, före
dragningsordningen, vem som skulle föra protokoll och skaffa före
dragningslistor osv. På det följande sammanträdet 27/2 skulle säll
skapet vidare diskutera det ömtåliga specialproblem som berörde 
partidisciplinen. 

Från sammanträdet 27/2 finns ett protokoll bevarat som enligt min 
mening är ofullständigt. Den bevarade utskriften av "Stadgar" tyder 
dock på att sällskapet vid detta tillfälle enats kring ytterligare några 
praktiska frågor: beslutssätt, förberedelser för val inom ståndet och 
tillvägagångssätt vid ändringar i eller tillägg till stadgarna. Man har 
däremot stannat inför partidisciplinproblemet där man velat ha en 
omredigering. Kommittén har arbetat vidare med denna omredigering 
och förslag har möjligen lagts fram vid sammanträdet 6/3. Ett förslag 
som mera har karaktären av en rekommendation till deltagarna att 
följa de beslut som man fattat på ett partimöte. 

Någon definitiv utskrift av reglementet finns emellertid inte och 
det kan inte fastställas om reglementet i sin helhet godtagits. Har 
sällskapet inte kunnat enas om någon slutgiltig formulering i parti
disciplinfrågan är det troligt att kommittén tappat intresse för vidare 
diskussioner i denna sak. En bindande praxis måste redan ha hunnit 
uppstå i såväl denna som andra stadgefrågor då nära hälften av säll
skapets planerade verksamhet redan förflutit. Sällskapet har således 
på en gång debatterat sin verksamhetsform och fungerat i praktiken. 

Så långt möjligt har här studerats hur man från olika håll inom 
sällskapet såg på detta problem. En diskussion kan beläggas som inte 

är helt olik den som fördes inom det moderat-liberala ledarskiktet un
der våren 1856. Det visar sig inte oväntat att kommittén företrädde 
en åsikt som gick ut på ett fast organiserat samarbete medan många 



medlemmar ville bibehålla en viss individuell handlingsfrihet. Redan 
det faktum att man arbetade under så pass ordnade former och med 
stadgar av sådan fasthet innebär emellertid att Lantadelns sällskap 
höjer sig märkbart över andra tidigare och samtida partisammanslut
ningar. 

Den moderat-liberala ledningen har således, märkt av erfarenheter
na från samarbetet med meningsfränder bland de ofrälse och med 
radikalare adelsmän under hösten men stärkt av den gynnsamma 
politiska konjunkturen, valt att söka etablera en mera exklusiv orga
nisation bestående av moderat-liberala adelsmän. Hur sällskapet såg 
ut ekonomiskt, socialt och politiskt kommer jag närmare att under
söka i det avslutande kapitlet. 





IX. Sällskapet och arbetet i riksdagen 

1. Tanken bakom Lantadelns sällskap var — som stadgarna visar — 
att söka åstadkomma ett samlat och enhetligt agerande på riddar-
huset. Frågan är nu i vilken utsträckning sällskapets ledande män 
lyckades förverkliga denna målsättning. För att komma till klarhet 
om detta borde man undersöka hur sällskapets medlemmar upp
trädde då politiskt signifikanta frågor behandlades på riddarhuset. 
Jag har också företagit olika provundersökningar för att bilda mig 
en uppfattning om på vad sätt en sådan undersökning skulle kunna 
läggas upp för att ge ett vetenskapligt säkerställt svar. Provundersök
ningarna har utformats på så vis att jag gått igenom ett stort antal 
sakfrågor i press och riksdagsprotokoll för att söka fastställa säll
skapets handlingsmönster i dessa frågor. Vidare har en sammanställ
ning av deltagarnas samtHga yttranden på riddarhuset företagits i syfte 
att påvisa överensstämmelse i yrkanden och målsättning. Det har då 
visat sig att möjligheterna att nå säkra resultat är begränsade. ̂  

En osäkerhetsfaktor föreligger redan däri att sällskapet aldrig nådde 
så långt att det genom majoritetsbeslut kunde binda sina medlemmar 
till ett visst handlande. En ledamot kunde begära att en fråga läm
nades öppen. Även om en sådan framställning, av de bevarade proto
kollen att döma, mest förekom i politiskt ointressanta sammanhang, 
fanns alltså möjligheten, och det är inte möjligt att klargöra när och 
i vilken utsträckning den begagnats. Man kan anta att det inte skett 
ofta, eftersom det krävde åtskilligt mod att exponera från sällska
pets "allmänopinion" avvikande åsikter. 

Därtill kommer att man inom sällskapet tydligen inte förmått lösa 
frågan om hur medlemmarna skulle bete sig, då förutsättningarna för 
en av sällskapet vid ett möte intagen ståndpunkt förändrades. Proble
met hade uppmärksammats under stadgearbetet och olika förslag 
framlagts, men i vad mån man i det praktisk-politiska agerandet nått 
längre än stadgearbetet har jag inte kunnat klarlägga. För detta skulle 
krävas material av annat slag än det bevarade, exempelvis protokoll 
om beslut samt en från dessa beslut avvikande händelseutveckhng vid 
ärendets behandling på riddarhuset. 

Dessutom är det inte sällan vanskligt att fastställa vilken stånd
punkt debattören på riddarhuset intar, då hans olika yttranden under 

1. För sammanhållningsundersökningen över samtliga debatter på riddarhuset 
under våren 1857 se Lidman stencilerat avhandlingsavsnitt hösten 1975. Pro
jektet "Partiväsendet i Sveriges riksdag 1847—66", Stockholm. 



en och samma debatt ofta är svårtydda och tillika förändras i syft
ning och innehåll under diskussionens gång. 

Man skulle kunna tänka sig att ta till utgångspunkt den program
verksamhet och de olika politiska uttalanden — i tidningsartiklar och 
brev — som förekom under våren och sommaren 1856 och under
söka i vad mån de fullföljdes. Därvid skulle utnyttjas de resultat slut
kapitlet ger beträffande sällskapets sammansättning och därav be
tingade intresseriktning. Detta skulle kunna anses vara tillräckligt 
för att fastställa de tongivande ledamöternas åsikter i viktigare poli
tiska frågor och ge möjligheter att bestämma inriktningen av deras 
aktiviteter. Mot denna bakgrund kunde så behandlingen på riddar-
huset av en rad viktigare frågor tas upp till närmare granskning, 
exempelvis skjutsfrågan, tullfrågan, religionsfrihetsfrågan, penning
politiken. 

Var och en av dessa sakfrågor måste emellertid behandlas i hela 
sin vidd för att man skulle kunna vara säker på vad som bestämt de 
olika aktörernas agerande i sammanhanget. Man måste beakta frå
gornas tidigare behandling och de andra ståndens agerande. En sådan 
uppläggning skulle helt spränga ramarna för denna undersökning, vars 
syfte primärt är ett helt annat: de politiska samarbetsformerna i den 
sena ståndsriksdagen. 

Jag har under dessa omständigheter måst koncentrera mig till ett 
par tekniskt och sakligt genomförbara undersökningsobjekt. Vid mina 
provundersökningar har jag funnit två sakfrågor, där sällskapets hand
lingslinje med stor säkerhet kan fastläggas, från överläggningen inom 
sällskapet till debatt och avgörande på riddarhuset. I den ena debat
ten uppvisar sällskapet en disciplinerad fasad, i den andra debatten 
däremot splittras deltagarna, sannolikt till men för den fortsatta 
verksamheten. Jag har betraktat det som viktigt att fastställa konkur
rerande uppfattningar i dessa frågor samt att ställa detta i relation 
till deras behandling i de övriga stånden. 

Därutöver har jag funnit, att sällskapets agerande vid de val som 
ägde rum under riksdagen också ger möjligheter att mäta graden av 
sammanhållning inom sällskapet och betydelsen av dess förarbete vid 
sammanträdena på Phoenix. 

2. Ett av de sedan föregående riksdagen vilande grundlagsförslagen 
grundade sig på Gustaf Lagerbjelkes motion om inrättande av en s k 
regeringsrätt. Konstitutionsutskottet hade tillstyrkt förslaget.^ Denna 

2. Rd.pr. 1853/54 bih. vol. 3 mem. 11. 



motions rättshistoriska bakgrund har senast undersökts av Fritz 
Kaijser. Diskussionerna kring inrättandet av en regeringsrätt började 
redan vid riksdagen 1840—41 och flera av argumenten återkom då ett 
kommunalt besvärsinstitut diskuterades. Regeringsrätten skulle lätta 
regeringens arbetsbörda och vara en besvärsinstans för administra
tiva mål vid sidan av Högsta domstolen.^ Den skulle dock ej ha HD:s 
självständighet gentemot regeringen: den undandrogs det särskilda 
kontrollorgan, opinionsnämnden, vars granskning HD vid varje riks
dag utsattes för. 

I plena 12/7 1854 talade Lagerbjelke och CG af Ugglas för försla
get medan von Koch liksom A von Hartmansdorff talade emot. von 
Koch menade att kompetenstvister skulle uppstå mellan HD, stats
rådet och den nyinrättade regeringsrätten. Han föreslog att i stället 
en del av besvärsmålen skulle överlämnas till HD eller antalet leda
möter i statsrådet utökas med fyra personer.^ 

Den konservative Hartmansdorff och den moderat-liberale von 
Koch motarbetade således förslaget med ungefärligen samma konsti
tutionellt grundade motiveringar. 

Då det rörde sig om en grundlagsändring och två riksdagar måste 
lämna sitt bifall, var frågan tidigt föremål för uppmärksamhet. I den 
ovan omtalade Aftonbladsartikeln den 20 juni 1856 tog författaren 
inspirerad av den moderat-liberala arbetsgruppen avstånd från för
slaget. 

I mitten av februari 1857 innehöll Svenska Tidningen en artikel med 
titeln "Regeringsrätten 1". Tidningen ansåg att frågan ursprungligen 
väckts av de liberala men sedermera kommit att motarbetas av dem: 
ett icke helt ovanligt tillvägagångssätt.^ 

En vecka senare gick Svenska Tidningen närmare in på problema
tiken: Det största problemet för statsrådet var att hinna med alla 
maktpåliggande ärenden då det ständigt "måste läsa akter" för att 
kunna föredraga besvärsmålen. Varje departementschef var så upp
upptagen med detta att han inte visste vad kollegerna i konseljen hade 
för sig, och statsrådet blev därigenom splittrat. Dessa olägenheter 
hade man visserligen sökt undanröja med de sk statsrådsberedning
arna, men dessa hade visat sig otillräckliga, fortsatte författaren. 
"Bättre då en instans, en högsta, där de dömande hava kunskaper, 
erfarenhet och... tid att moget skärskåda och avdöma målen". Av
slutningsvis konstaterade skribenten att det föreslagits att de konsul-

3. Kaijser 1964:307f, 312f, 314 och flerstädes. 
4. Ad.pr. 53/54, 9:191—247. 
5. Svenska Tidningen 14/2 1857. 



tativa statsråden skulle ha en sådan funktion, men dessa var dels för 
få och dels så upptagna av sina andra göromål att de inte kunde ut
nyttjas i detta syfte.® 

Aftonbladet bemötte Svenska Tidningens artiklar dagen före avgö
randet i adelsståndet. Aftonbladet hävdade att Svenska Tidningen 
hade helt fel, när den påstod att liberalerna vid föregående riksdag 
omfattat förslaget. I stället härledde det sig från en motion av Lager-
bjelke. Det rådde emellertid ingen skillnad i AB:s och ST:s uppfatt
ning att statsråden var alltför hårt belastade och behövde hjälp med 
vissa arbetsuppgifter. Skribenten menade att detta problem skulle 
kunna lösas på två sätt. För det första kunde vissa besvärsmål flyttas 
över till Högsta domstolen, som då måste få sin personal utökad. 
Sedan kunde också departementens egen organisation förenklas så att 
statsråden i högre grad använde sig av tjänstemän inom sina departe
ment som föredragande i besvärsmål i statsrådsberedningen. Någon 
regeringsrätt behövdes däremot inte.^ 

Svenska Tidningen understödde således förslaget medan Aftonbla
det motarbetade det. Den politiska skillnaden i tidningarnas uppfatt
ningar torde vara att Aftonbladet ansåg att besvärsfrågorna borde 
handläggas av ansvarigt statsråd medan Svenska Tidningen menade att 
de kunde föras över till byråkratin. 

I sitt memorial nummer 3 tillstyrkte konstitutionsutskottet den 18 
december de föreslagna förändringarna i regeringsformen § 17 an
gående regeringsrätten. Det hette: "Konungens rätt att pröva och 
avgöra de mål, som, jämhkt författningarna, få hos konungen full
följas genom besvär över ämbetsmyndigheters meddelande beslut, 
men icke tillkomma Högsta domstolens upptagande och ej heller angå 
tillsättande av tjänster, skall... uppdragas sju av konungen utnämnde, 
kunnige, erfarne, redlige och allmänt aktade män. Dessa äro regerings
råd och utgör konungens regeringsrätt".^ 

Vad var då sällskapets hållning i frågan? I programartikeln från 
juni 1856 tog man avstånd. Ν S von Koch hade redan vid förslagets 
behandling under föregående riksdag deklarerat sin avvisande håll
ning. Under mellantiden fram till februari hade någon revidering av 
den tidigare intagna positionen inte vidtagits, trots det närmande som 
kan skönjas mellan regering och moderat-liberaler under hösten 1856. 

I protokollet från sammanträdet på Phoenix den 27 februari före-

6. Svenska Tidningen 23/2 1857. 
7. Aftonbladet 27/2 1857. 
8. Rd.pr. 56/58 bih. vol 3 mem. 3. 



drogs ärendet som första punkt och "Sällskapets majoritet beslöt att 
förkasta mem".^ Linjen var således klar: grundlagsförslaget skulle 
avslås. 

I prästeståndet började diskussionen som vanligt klockan 10 på 
förmiddagen. En kompakt majoritet var emot förslaget och dess talan 
fördes av bl a F F Carlson som ansåg att frågan ännu inte var mogen 
för ett avgörande och att ytterligare undersökningar i sakfrågan vore 
av värde: "Att på en enskild motionärs förslag, utan någon förutgå
ende utredning av vederbörande auktoriteter i hithörande ämnen 
endast med ledning av en diskussion i riksstånden vilja företaga en så 
genomgripande reform som den ifrågavarande, kan jag för min del 
icke tillstyrka". 

Motionen avslogs vid 12-tiden på dagen. ̂  
Borgarståndet var delat. För förslaget talade S G Lallerstedt, C G 

Rydin m fl tillhörande ståndets mera konservativa falang. Emot talade 
A W Björck som ansåg att om prövningen av de ekonomiska besvärs
målen skulle skiljas från statsrådet, så skulle man i framtiden sakna 
garantier för att konseljen besattes med kompetenta personer. I övrigt 
använde han sig av samma argumentering som von Koch presente
rade på riddarhuset (se nedan). Med Björck förenade sig G F Ekholm, 
J Bodeli, J F Gråå, H Ε Falhem m fl. 

Frågan avgjordes vid 14-tiden genom en votering som gav 38 för 
och 20 emot.2 

I bondeståndet yttrade sig inte någon till förmån för förslaget. Per 
Sahlström framhöll att de i motionen diskuterade olägenheterna kun
de man avhjälpa och övervinna genom att tillsätta flera konsultativa 
statsråd och genom att utöka HD:s personal. Av högsta vikt var en 
förstärkning av HD:s personal "ty därstädes få målen nu, i anseende 
till deras mängd, vila i flera herrans år, innan de hinna avgöras och 
expedieras". Avslaget kom vid 12-tiden.3 

I debatten på riddarhuset talade von Koch från en skriftlig förlaga 
som tredje talare. Han upprepade vad han sagt knappa tre år tidigare 
och underströk att det i framtiden skulle bli kompetenstvister mellan 
å ena sidan Högsta domstolen och å den andra en eventuell regerings
rätt. Dessutom anförde von Koch: 

9. "Protokoll i Lantadelns sällskap den 27de Febr. 1857", folio, bläck, CA 
Mannerskantz samling, KB. 

1. Pr.pr. 56/58, 2:538—555. 
2. Bg.pr. 56/58, 2:321—352. 
3. Bd.pr. 56/58, 4:250—258. 



"Här liksom annorstädes under en stigande bildning, flyttas dess
utom ärendena efter hand in på det mera bestämda och säkra 
rättsområdet: till allmänna domstolar från administrativa myn
digheter. Inrättar man nu, under det Högsta domstolen ännu är 
överhopad av göromål, en ny administrativ överinstans, så skall 
följden troligen bliva ett tillbakagående ifrån rättsgebitet till för
valtningen. Den föreslagna institutionen skall bliva ett 
mäktigt hävtyg för bibehållande och ökande av centralisationen. 
Regeringsrätten skall sannolikt, ja den måste besättas med gamla 
ämbetsmän. Dessa sittande i en bur för sig med sina luntor, utan 
särdeles beröring med folket, och oavsättliga, skola bliva ett bål
verk emot våra gamla ekonomiska författningars förenkling och 
förbättring. Regeringsrättens ledamöter skola sannolikt 
tillintetgöra alla försök till utvidgande av gränserna för den kom
munala verksamheten. De gamla landshövdings- och kollegii-
ledamöter, .. . skola naturligtvis aldrig tilltro någon menighet 
att sköta egna angelägenheter. Min fruktan att den före
slagna riksrätten skall bidra till centralisationens ökande, och 
motverka kommunallivet, är mitt viktigaste skäl emot densam-
ma . 

Att dessutom göra ledamöterna så helt beroende av kungen var 
inte heller lyckligt menade von Koch. Avslutningsvis ställde han också 
frågan hur man borde förfara för att hjälpa upp den erkänt svåra 
situationen. Den besvarade han med att sådana besvärsmål: 

"som Kungl Maj:t anser kunna avskiljas från statens förvaltande 
myndigheter, (bör) lämnas dels till de allmänna domstolarna, dels 
till kommunstyrelsernas handläggning". 

Vidare behövde inte alla statsråden vara närvarande då besvärs
målen föredrogs. Slutligen kom han in på följderna av att det före
liggande förslaget föll. Då borde man genast i konstitutionsutskottet 
väcka två av varandra oberoende förslag till grundlagsförändringar: 
det ena att kungen ägde rätt att överlämna de besvärsmål han själv 
fann för gott åt fyra statsrådsledamöters avgörande; det andra att 
konseljen borde utökas med två ledamöter. 

G Lagerbjelke, initiativtagaren, tog däremot förslaget i försvar och 
hävdade: 

"Det nu föreliggande lagförslaget är endast en fortsättning av 
den utveckling i samhällsförhållandena, vilken började med 
Högsta domstolens inrättande, och som, ehuru småningom, måste 
fortgå." 

Lagerbjelke menade också med adress till von Koch, att förslaget 
att departementscheferna själva skulle avgöra vissa ärenden var helt 



tokigt. Inte kunde kungen underteckna handlingar han själv inte 
varit med om att handlägga, von Kochs kritik över rättens föreslagna 
sammansättning ansåg Lagerbjelke också förfelad. Vore denna an
märkning riktig kunde man med fog ifrågasätta existensen av nästan 
alla ämbetsverk. 

"Det tomrum som nu finnes, måste fyllas, men detta kan icke 
ske genom tillfälliga kommittéer, vilka genom införandet av 
regeringsrätten bliva obehövliga. Förslaget är således en utveck
ling av vad som genom omständigheternas tvång erfordras, för 
att regeringen skall kunna röra sig fritt, till allmän båtnad." 

För avslag talade bl a C H Anckarsvärd, A Cederström och C J von 
Schantz. — Den sistnämnde hade deltagit i Lantadelns sällskaps sam
manträde den 27/2. — Lagerbjelke stöddes av C G af Ugglas m fH. 
von Kochs anförande har partiledarstatus då ingen annan av säll
skapets medlemmar, undantagandes von Schantz, yttrade sig. Dess
utom var det skriftligt förberett. Hans inlägg anknyter således till den 
"specialist"-tanke som Mannerskantz förfäktade i sitt förslag till § 8 
i stadgarna som sannolikt diskuterades vid sällskapets sammanträde 
6/3. 

Lagerbjelkes och von Kochs anföranden är intressanta att jämföra 
inte enbart på grund av att de har olika syftning, von Koch hävdade 
att regeringsrätten skulle komma att öka byråkratin och centrali
seringen. Vidare varnade han för att inrätta ytterligare en högsta 
dömande instans vid sidan av HD, helt beroende av kungen och besatt 
med äldre jurister som saknade förståelse för tidens rörelser. De teo
retiska betänkligheterna övervägde de praktiska fördelarna. I stället 
presenterade von Koch ett motförslag med anvisning hur besvärs
målen skulle kunna behandlas inom det existerande rättsväsendets 
och den kommunala förvaltningens organisation om vissa föränd
ringar vidtogs. 

Lagerbjelkes uppfattning var däremot att regeringsrätten väsentligt 
skulle komma att öka regeringens handlingsförmåga. Han hyste inga 
uttalade farhågor för centralisering, och han ansåg att kungen inte 
kunde signera handlingar som denne inte själv satt sig in i. Ett föga 
hållbart resonemang — det måste snarare varit regel än undantag att 
kungen tvingades underteckna handlingar, om vilka han blott hade 
bristfällig kännedom. 

Vid frågans avgörande framemot 15-tiden torde utgången i bonde-
och prästestånden, där motionen avslogs, varit bekant för adelns 

4. Ad.pr. 56/58, 3:616—650. 



ledamöter. Lantmarskalken frågade ståndet om det behagade bifalla 
betänkandet och fick "blanda Ja och Nej" till svar. Lantmarskalken, 
Henning Hamilton fann att Ja-rösterna var i majoritet.^ Lantmarskal
ken försökte tydligen agera till förmån för motionen. Men då begärde 
von Koch och C A Raab (som inte deltagit i diskussionen) votering. 
Denna utföll med 63 Ja och 66 Nej, och sällskapets åsikt hade slutligen 
fått majoritet. 

Svenska Tidningen har en förklaring till hur detta var möjligt. I 
en kommentar till resultatet framhölls att det inte var så märkligt 
att bönder och präster avslog betänkandet, konstigare var det att 
adeln gjorde detsamma. "Visserligen utgjordes övervikten för avslag 
av endast trenne röster... Det är oss omöjligt att förutsätta, det 
avslaget i någon mån grundats på de inkast, dem en ledamot uti ett 
vidlyftigt, skriftligt och muntligt föredrag framställde, där angrepp 
utslungades mot fransmännens kejsare, svenska prästeståndet, för
slagets upphovsmän". Den orättvisa anklagelsen riktades också mot 
förslaget att det nya organet skulle bli ett försörjningsinstitut. Detta 
tal, fortsatte tidningen, "hållet av en konungens högre ämbetsman 
med någon ungdomlig och partisinnad hetsighet, framkallade å vissa 
håll visserligen uppmärksamhet, men icke av det slag, som kan an
tagas hava medverkat till utgången, Vi nödgas därför till
skriva utgången den tillfällighet, att i antalet röstande befann sig ett 
flertal konservativa ledamöter, vilka, ehuru endast en av dem, hr 
Stjerngranat yttrade sig i frågan, dock tycktes på förhand hava be
stämt sin åsikt att helst undvika all förändring".« 

I artikeln utpekas von Kochs yttrande som ett uppmärksammat in
lägg mot förslaget. Författaren vill dock inte tillerkänna von Koch 
någon avgörande roll. Svenska Tidningen vill heller inte beakta att de 
konservativa förlorade voteringen trots inlägg av "tunga" namn som 
Lagerbjelke och af Ugglas. Vinsten för liberalerna får snarare än 
tillfälliga omständigheter tillskrivas den enighet som påvisats inom 
Lantadelns sällskap, sammantaget med att den radikalare falangen, 
som visats av C H Anckarsvärds och A Cederströms anföranden, var 
av samma uppfattning. Till detta skall läggas att A von Hartmans
dorffs avvisande inställning vid den föregående riksdagen också kan 
ha påverkat flera inom hans krets, liksom att utgången i de andra 
stånden medförde att adelns beslut i praktiken blev betydelselöst."^ 

5. Ad.pr. 56/58, 3:650. 
6. Svenska Tidningen 3/3 1857. 
7. Då två stånd stannade emot två föll förslag i lagfrågor. 



3. Kungl Maj:t hade i statsverkspropositionen föreslagit att ansla
gen å första huvudtiteln, kungliga hov- och slottsstaterna, skulle utgå 
efter en annorlunda beräkningsgrund än vad som förut varit fallet. 
Tidigare hade kungen och tronföljaren, prins Carl, erhållit särskilda 
anslag, medan det förutsatts att arvfurstarna Oscar och August samt 
prinsessan Eugenie skulle få del av anslaget åt kungen och därför 
bara erhållit en mindre klumpsumma. 

Till riksdagen 1856 hade emellertid äskats separatanslag även åt 
prins Oscar i anledning av hans kommande giftermål med Sofia av 
Nassau. Dessutom hade ett engångsanslag äskats för att täcka om
kostnaderna i samband med deras bosättning.i 

Vid riksdagen 1850/51 hade samma typ av engångsanslag äskats, 
denna gång åt kronprinsen. Det hade då utsatts för häftig kritig av 
liberalerna.2 1856/58 skall anslaget ses mot bakgrund av att Carls och 
Lovisas ende son avlidit 1854 och att det var en offentlig hemlighet att 
kronprinsparet inte kunde få något ytterligare barn. Oscars giftermål 
blev därför riksviktigt och betraktades av somliga som en utväg för 
dynastins fortlevnad. Likaså blev det för samtiden alltmera uppenbart 
att kungens sjukdom var av allvarlig natur och det ifrågasattes om 
han skulle kunna upprätthålla regentskapet. 

Anslagsäskandena hade genast väckt uppmärksamhet. Anders Ce-
derström från adeln och Anders Eriksson från bondeståndet hade av
lämnat likalydande motioner. De erkände, att nationen hade förplik
telser att värdigt bekosta underhållet för kungen, tronföljaren och 
deras gemåler. Men att utsträcka denna förpliktelse även till andra 
medlemmar av den kungliga familjen, som skett i statsverksproposi
tionen, borde inte ske. Hade kungen eller tronföljaren egna familjer 
var de, liksom vilken annan familjefader som helst, skyldiga att för
sörja denna, och landet hade inget vidare med saken att göra annat 
än att tillse, att anslagen blev så tilltagna åt kungen och tronföljaren 
att de kunde uppfylla dessa förpliktelser. Motionärerna ansåg att arv
prinsarnas anslag denna gång hksom tidigare borde inrymmas i an
slaget till konungen. Vad gällde dettas storlek hade man dock inget 
att erinra. 

Statsutskottet yrkade avslag på motionen och tillstyrkte budgetför
slaget. Anders Eriksson och A W Björck m fl reserverade sig i prin
cipfrågan. Flera av borgar- och bondeståndens representanter i ut
skottet ville även sänka anslagets storlek.^ 

1. Rd.pr. 56/58 bih. vol. 1 mem. 1. 
2. Eriksson 1954:228. 
3. Rd.pr. 56/58 bih. vol. 4 uti. 40. 



Enligt en artikel i Aftonbladet den 27 mars var dessa motioner ett 
utslag av 25-mannakommissionens verksamhet under hösten.^ Denna 
koppling förefaller inte helt osannolik — man måste dock reservera 
sig med tanke på den kända verksamheten i denna. Exempelvis kunde 
man i kommissionen inte enas i en enda känd fråga. Att den var 
ömtålig visade den samtida pressdebatten. 

Svenska Tidningen tog i en artikel den 25 februari anslagspropo
sitionen i försvar och ansåg inte det äskade anslaget vara överdrivet 
med tanke på stegrade priser och höjda levnadskostnader.^ Dagen 
därpå publicerade tidningen en insändare till Oscars förmån.^ 

Den 9 mars återkom Svenska Tidningen till frågan: "Att med 
förespegling av de olyckor, som vissa landskaps eller hertigdömens 
besittning i äldre tider vållat, och vilka olyckor, till yttermera infly
telse å dem, som tro skola, skildras i 'blodig' skrud, vilja avskrämma 
det nu levande släktet från den överallt antagna grundsatsen, att 
inom första huvudtiteln giva personliga anslag, kan visserligen inför 
skolpiltar och de på deras lärdomsgrad stående vara av någon historisk 
varning, men icke inför dem, som veta, att apanager just är uppkomna 
av försiktigheten ditt icke giva livgeding och furstendömen". Det vore 
också löjligt menade författaren, att tro att de små summor som 
äskats åt prins Oscar kunde bli grunden till ett hovliv i större skala.^ 

Den 12 mars gick Aftonbladet i svaromål och yrkade att i stället för 
en årlig apanagesumma åt prins Oscar apanaget åt kungen utökades 
med det belopp ständerna ansåg skäligt. I övrigt vore det en viktig 
konstitutionell princip, att de kungliga prinsarna var beroende av 
kungen, eftersom det åt dem gav ställningen av privatmän. Ansprå
ken på ett mera lysande och furstligt levnadssätt och "på en större 
frikostighet än kanske tillgångarna medgiva" skulle därigenom för-
svinna.8 

Argumenten upprepades dagen före propositionens avgörande, 
för att ytterligare ingjuta styrka i dennas motståndare. Det var obe
gripligt att prinsarnas egenskap av privatmän skulle upphöra i och med 
att de gifte sig. "Det är så mycket viktigare att denna grundsats nu 
måtte antagas, som det är första gången under en ny dynasti, som ett 
särskilt apanage åt en kunglig prins, vilken icke är tronföljare, sättes 
ifråga, och det beslut som nu i detta hänseende fattas, sannolikt kom-

4. Aftonbladet 27/3 1857. 
5. Svenska Tidningen 25/2 1857. 
6. Svenska Tidningen 26/2 1857. 
7. Svenska Tidningen 9/3 1857. 
8. Aftonbladet 12/3 1857. 



mer att åberopas som prejudikat för framtiden." 
Aftonbladets mening var att de liberala borde hålla fast vid den 

gamla principen. Att de blev i minoritet var möjligt, men de hade då 
åtminstone visat, att de kunde handla konsekvent och inte "fäkta 
i vädret". Frågan "en gång väckt, är för övrigt av den konstitutionella 
betydelse, att hon icke kan falla".^ 

Hur ställde sig Lantadelns sällskap i den kontroversiella frågan? 
Sammanträdet den 20 mars, dagen före avgörandet i adeln, var väl
besökt. Inte mindre än 34 deltagare finns antecknade på betalnings
listan, därav flera tillfälliga ledamöter som deltog för första och enda 
gången. Detta visar att intresset för hur sällskapet skulle agera var 
påtagligt och att dess åsikt tillmättes stor betydelse i ståndet. Något 
protokoll från mötet finns inte bevarat, men att diskussionen på detta 
möte varit livlig och att viljorna gått isär kan man sluta sig till av 
debatten på riddarhuset den 21. 

Först diskuterades principen: således om Oscar skulle ha eget an
slag, och sedan tillämpningen: anslagets storlek. Inom adeln tilldrog 
sig första frågan störst intresse. Låt oss se vad de som yrkade avslag 
hade för argument utöver Aftonbladets. ̂  

C H Anckarsvärd inledde debatten med att i stort sett återge vad 
Aftonbladet dagen före meddelat. Motionären A Cederström tillade: 

"Vad skulle dessutom följden bliva av ett bifall till statsutskottets 
utlåtande. Jo, att en ny klass av riddarskapet och adeln skulle bil
das i samhället, vilken, ehuru den icke vore privilegierad, dock 
genom sin samhällsställning skulle komma att innehava de höga 
militära ämbeten, som enligt grundlagen är prinsar av det kungli
ga huset medgivna, och där möjligen verka nyttigt eller skadligt 
allt efter den förmåga, som blivit dem beskärd, ävensom bilda en 
obegränsad länk av furstliga hov, de där, om de kom att ut
veckla sig, skulle för fäderneslandet bliva ganska vådliga." 

För avslag talade vidare Ρ R Tersmeden, F W Stael von Holstein, 
L Hierta, G M Stjernsvärd, W F Dalman, C A Raab och A von 
Francken. von Franckens inlägg bör särskilt uppmärksammas, då det 
var hans enda anförande under hela riksdagen och man därför kan 
misstänka att det låg speciella motiv bakom. Han ansåg att det var 
vars och ens skyldighet att öppet ge till känna vad han tyckte i detta 
ämne: "tjänst och relationer få icke hindra en representant att öppet 
strida för de åsikter han anser riktiga och för landet nyttiga". Vidare 
uttalade von Francken: 

9. Aftonbladet 20/3 1857. 
1. Ad.pr. 56/58,4:211—250. 



'*att en arvfurste endast bör vara beroende av sin konung, och 
inte ställas i något motsatt förhållande till honom, eller hålla 
något lysande hov. Han måste anses som en särskild person, 
ehuru han genom sin födsel icke kan bliva statens tjänare". 

Här framskymtade den verkliga och säkerligen realistiska bedöm
ningen hos flera ståndsmedlemmar: att många inte skulle komma 
att votera efter övertygelse utan av sin beroendeställning till kungen 
och prinsarna, von Francken hade ditintills varit en flitig medlem av 
sällskapet även om han inte tillhört den allra innersta kretsen av parti
funktionärer. Hans yttrande kan dock inte betraktas som ett uttryck 
för sällskapets åsikt, det framgår av ordförandens i statsutskottet, 
WF Tersmedens anförande. Denne bagatelliserade hela frågan och 
ansåg principen var av noll och intet värde: 

"Det har blivit sagt, att det vore enligt med den konstitutionella 
principen att sammanföra detta anslag med konungens. Jag kan 
icke fatta, att däruti ligger något konstitutionellt. Det konstitio-
nella vid anslags beviljande ligger däruti att dessa anslag, innan de 
beviljas, prövas samt att de i allmänhet äro av den beskaffenhet, 
att de icke kunna överskridas, ävensom att de är underkastade 
särskild redovisning. Jag kan således icke finna, varuti den konsti
tutionella grundsatsen skulle ligga, eller varigenom den skulle 
bliva lederad, ifall prins Oscar finge ett särskilt anslag. 
Vad åter beträffar den anmärkningen att detta anslag skulle giva 
den furstliga personen ett betydligt oberoende och mera tillfälle 
till inflytande om det komme från rikets ständer, än direkt från 
kungen, kan jag alldeles icke finna, att däruti ligger någon giltig
het. Jag tror tvärtom, att när denne prins vet att det är av stän
derna som han mottager anslaget, skall han känna sin förbindelse 
starkare till dessa ständer och landet, än om han finge det av 
kungen." 

Tersmeden fick stöd av A Ribbing och av Sprengtporten som utta
lade att enligt hans åsikt var det överensstämmande med de konstitu
tionella principerna att ge särskilda apanager åt arvsfurstar. Detta 
kunde inte förekomma i de 

"despotiskt styrda staterna. Huru principen därstädes att göra 
furstarna beroende av regenten kan gå, det vet vi mer än väl. Jag 
vill icke upprulla tavlan och framvisa alla dess mörka sidor". 

Frågan avgjordes inte förrän på eftermiddagen vid 15-tiden. Då 
hade diskussionen pågått sedan 10 på förmiddagen, och utgången i 
präste- och borgarstånden var säkerligen redan känd. 



I prästeståndet gick betänkandet igenom utan anmärkning.^ I bor
garståndet däremot diskuterades frågan, om än inte lika livligt som 
på riddarhuset. A W Björck åberopade sin reservation där han fram
hållit, att det var en viktig konstitutionell princip att endast kungen 
och tronföljaren skulle stå över folket "och att ingen mellanlänk 
dem emellan må bildas genom dynastins övriga medlemmar". Till 
Björcks avvisande linje sällade sig också JF Gråå, EE Falhem och 
L Billström, samtliga tillhörande ståndets mera radikala medlemmar. 
För betänkandet talade L V Renschen, C G Rydin och J G Schwan. 
Utskottets utlåtande bifölls. 

På riddarhuset slutade voteringen som väntat med en "jordskreds
seger" för utskottets betänkande, majoriteten var så stor som 254 
mot 43.4 

Bondeståndet avgjorde frågan först två dagar senare och var då 
överspelat av de andra tre stånden. Detta förhållande återspeglades 
också under debatten, där dock många ansåg att frågan detta till 
trots var alltför viktig för att "kunna med tysthet förbigås" (Gustaf 
Bjerkander). 

I principfrågan yttrade sig Ρ F Mengel mot betänkandet, under det 
att både Ola Månsson, Gustaf Bjerkander och Johan Lekberg yrkade 
bifall. För ledamöterna i bondeståndet var emellertid denna fråga inte 
lika viktig som den efterföljande som rörde anslagens storlek. I den 
debatten yttrade sig samtliga talare under ledning av Samuel Ödmann 
för en nedsättning av anslagssumman. 

Samuel Ödmann menade att han väl trott "att bondeståndet, som 
är den huvudsakligen skattebeviljande delen av nationen, genom sina 
representanter bort icke blott uttala sitt ord samtidigt med de övriga 
stånden, utan även, om det gällt, taga initiativ i frågan". Som saken 
hade utvecklat sig ansåg Ödmann att bondeståndets representanter 
som var verkliga valda "folkombud" i alla fall skulle säga sin mening. 
Ståndet beslutade sedan också om en nedsättning av anslagen.^ 

Diskussionen på riddarhuset var egenartad såtillvida att den nästan 
helt fördes inom ståndets liberala fraktioner, där de radikala med 
Stjernsvärd och Anckarsvärd i spetsen, till vilka C A Raab och von 
Francken sällade sig, yrkade avslag medan de moderata med Tersme-
den och Sprengtporten tillstyrkte. Sällskapets medlemmar hade olika 

2. Pr.pr. 56/58, 3:211. 
3. Bg.pr. 56/58, 2:621—626. 
4. Ad.pr. 56/58, 4:250. 
5. Bd.pr. 56/58, 4:426—454. 
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uppfattningar. Från den konservativa sidan yttrade sig ingen av de 
ledande utom OI Fåhraeus. 

Detta förhållande uppmärksammades av Aftonbladet några dagar 
senare i en kommentar. Tidningen menade att den politiska ställ
ningen i ståndet förändrats. Ingen av junkerpartiets mera framstående 
ledamöter uppträdde till försvar för propositionen, medan däremot 
flera av dem "som hitintills ansetts tillhöra motståndarsidan och för
enat sig under greve von Platens fana, haft sig särdeles angeläget att 
uppträda mot den åsikt, som inom denna fusion från riksdagens bör
jan gjort sig gällande och varom motion gjordes av en bland leda
möterna i den förberedande kommitté, som av partiet utsågs. Under 
det således junkrarna endast genom den tysta voteringssedeln bidragit 
till segern, har den sig så kallade oppositionen hellre öppet erkänt en 
splittring, än den kunnat bekväma sig till tystnad, och i övrigt lämnat 
frågan öppen vid voteringen, där naturligtvis en var ägde rätt att 
rösta efter sin övertygelse. Det är således mindre över det nu 
vunna resultatet man äger rätt att beklaga sig, än över den splittring, 
som därigenom inträtt, och dess möjliga framtida följder för riks
dagen. 

Var kritiken berättigad? Hänvisningen till den Platenska fusionen 
och dess brist på kontinuitet i åsikter drabbar Lantadelns sällskap 
orättvist. Man kan knappast begära att sällskapet skulle ställa sig 
bakom en motion som avlämnats av en person som inte räknades till 
medlemmarna och som dessutom lagts fram vid en tidpunkt då säll
skapet inte existerade. Vad gällde sällskapets inre splittring så offent
liggjorde både Sprengtporten, Tersmeden och Ribbing sina åsikter i 
strid med CA Raabs och A von Franckens. Men konstateras skall 
också att en stor del av ledningen — von Koch, Mannerskantz, von 
Platen, A C Raab — föredrog att tyst åhöra diskussionen och därmed 
utåt uppvisa en sluten fasad. Vilken åsikt dessa företrädde kan endast 
antas; sannolikt befann de sig på samma sida som Tersmeden och 
därför såg den menige ledamoten av sällskapet von Francken det som 
sin plikt att demonstrera sin mening. 

De konservativas tystnad är lättförklarlig: det var meningslöst att 
tala för en sak som ändå uppenbarligen skulle gå igenom. Författaren 
i Aftonbladet hade dystert funnit att de gällande partibanden luckrats 
upp, något som möjliggjorde och lämnade utrymme för nya kontakter 
framväxta ur den nya situationen. 

Svenska Tidningen konstaterade sarkastiskt att Aftonbladet gav 
upp så fort någonting gick den emot: särskilt missmodigt hade den 

6. Aftonbladet 26/3 1856. 



betraktat utgången av apanagefrågan i adeln och borgarståndet. För
fattaren tillade belåtet att "måhända är meningen icke att klandra, 
utan att berömma junkrarna för deras tystnad, och vi vilja då ej 
störa dem i det angenäma ruset över det förförande AB:s sirensång. 

Där jämte lärer även greve von Platen vara måttligt smickrad 
av, att det tvetydiga skynke, under vilket fusionen, det blandade säll
skapet, samlas, skall kallas hans fana. Oppositionen i allmän
het lärer också tycka det vara mindre artigt, att för sin bristande 
lydnad benämnas 'den sig så kallade'; men tröstar sig måhända över 
att i denna fråga ej anses vara lika äkta och veritabel som Afton-
bladet".7 

Tidningspolemiken visar med all önskvärd tydlighet vilken stor roll 
partierna ansågs spela och hur viktig den mobiUserade sammanhåll
ningen ansågs vara. I Svenska Tidningen antyddes att denna fråga 
inte var så betydelsefull för liberalerna som Aftonbladet i sin artikel 
velat göra gällande, vilket därför kunde förklara liberalernas uppträ
dande. Denna uppfattning bör åtminstone för vissa riksdagsmän 
ligga sanningen nära, något som Tersmedens och Sprengtportens ytt
randen tyder på: principen var av föga värde. Å andra sidan var 
principen otvivelaktigt avgörande för exempelvis A von Francken, 
som efter denna händelse inte vidare deltar i sällskapets möten. 
Svenska Tidningens mening bör även tas på allvar ur den synvinkeln, 
att hade tidningen agerat taktiskt och verkligen velat så splittring 
inom den liberala opinionen, så hade man inte sagt att frågan var 
mindre viktig utan istället med kraft hävdat att den var avgörande 
och att liberalerna uppträtt synnerligen splittrat. Med sin uttalade 
mening överskylde tidningen snarare oenigheten. 

5. Stånden valde i inledningen av riksdagen och även senare under 
riksdagens gång representanter till olika gemensamma och stånds
specifika organ. Till de viktigare gemensamma organen kan räknas 
opinionsnämnd, statsrevisorer samt fullmäktige i riksbanken och riks
gäldskontoret. För riddarhuset specifika var val av ordförande och 
medlemmar i riddarhusdirektionen samt bänkmansvalen. 

Dessa val var naturligtvis intressanta ur sällskapets synvinkel. De 
kunde förutses lång tid innan de ägde rum, något som möjliggjorde en 
förberedd partimedveten insats och underlättade arbetet att i förväg 
sammanjämka stridiga åsikter. Valen var en kraftmätning mellan de 
rivaliserande politiska grupperingarna och sågs av samtiden som en 
god mätare på den politiska ställningen inom ståndet. 

7. Svenska Tidningen 4/4 1857. 



§§ 9—10 i Lantadelns sällskaps "Stadgar" innehöll riktlinjer för hur 
olika valförrättningar inom ståndet skulle förberedas. En kommitté 
på sju personer skulle tillsättas med uppgift att utarbeta förslag med 
lämpliga kandidater till valet. Denna lista skulle sedan behandlas vid 
det sammanträde som omedelbart föregick valet i ståndet. Kommitténs 
förslag fick då antingen förkastas eller godkännas. Antogs listan skulle 
medlemmarna rösta på den i ståndet. Dock kunde den enskilda leda
moten reservera sig mot det kollektiva beslutet.» 

Att ett ojämnt antal medlemmar utsågs att bilda kommitté innebar 
att den aldrig blev handlingsförlamad. Anledningen till att den före
slagna listan antingen måste antas eller avslås och således inte fick 
detaljgranskas torde vara, att man var rädd för en diskussion kring 
fler namn än tillgängliga platser: man ville inte ha diskussion om en
skilda individer, som en stor del av församlingen kunde förväntas ha 
högst varierande åsikter om. Reglementskommittén ville att diskus
sionen skulle föras inom den utvalda kommittén och inte vid ett all
mänt sammanträde. 

Första tillfället då denna paragraf sattes på prov var lördagen den 
14 mars vid val av ordförande, ledamöter och suppleanter i riddarhus
direktionen. Riddarhusdirektionen var förvaltande myndighet för 
riddarhuset och som sådan meddelade den nyintroduktioner och för
valtade fonder. Den hade en viss politisk betydelse genom sina möjlig
heter att ingripa i det taktiska spelet kring utskottsvalen, eftersom den 
var beslutande myndighet i fullmaktsfrågor.^ 

Dagen före valet sammanträdde Lantadelns sällskap som vanligt på 
Phoenix och samlade då 22 identifierbara, betalande medlemmar, bl a 
B J von Platen, C A Mannerskantz, Ν S von Koch, A C och C A 
Raab.i Vad som då ägde rum vet vi ingenting om. 

Några röstlistor från sammanträdet på riddarhuset finns inte beva
rade men enligt ett samtida vittne, Ε af Edholm, blev omröstningen 
dramatisk. Till ordförandeplatsen hade de konservativa nominerat 
greve F M Puke, som under föregående mandatperiod varit ordföran
dens suppleant. De liberala hade nominerat von Platen. En tredje 
lista, en s k spränglista med f statsministern G A Sparre som ord
förande, presenterades emellertid enligt Edholm i sista stund. Detta 
medförde att de konservativa rösterna splittrades och att von Platen 
erhöll majoritet med två röster gentemot Puke. Edholm menar att 
det var en list från "grållarnas" sida — han anspelar här på vissa riks-

8. Se bilaga. 
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dagsmäns politiska nyans som ibland angavs med hjälp av färger — 
och han beskyller moderat-liberalerna för att genom att falskt presen
tera en ny konservativ kandidat draga bort uppmärksamheten från 
huvudkandidaten Puke och framkalla oordning i leden. Detta lyckades 
dem ρ g a junkrarnas bristande uppmärksamhet.^ 

Historien låter onekligen fantastisk. Spränglistor var inte ovanliga. 
Men att denna av taktiska orsaker gjorts upp av den motsatta politis
ka falangen för att åt den skapa majoritet får tas för Edholms person
liga uppfattning. Helt visst är emellertid att denna spränglista verk
ligen skapade den splittring bland de konservativa som gav von Pla
ten seger. J Ε Hamilton, en klar konservativ, blev nämligen hans supp
leant och av de övriga sex ledamöterna i direktionen kan ingen anses 
tillhöra den moderat-liberala riksdagsgruppen.^ 

Valutgången blev som sagt en sensation och betecknades i Afton
bladet som en högst oväntad seger för de liberala. C A Mannerskantz 
hustru Caroline skrev i svarsbrev till maken en vecka senare: "Det 
fägnar mig, att du vunnit en valseger som du tyckte om, och att du 
därav blivit lite politiskt uppiggad, som jag väl märkt".^ 

De konservativa sökte återsamla sina styrkor inför nästa omröstning, 
som gällde fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret. På ett 
sammanträde måndagen därefter, den 16 mars, uppmanades de enligt 
Aftonbladet av lantmarskalken Henning Hamilton, som enligt tidning
en "vid denna riksdag mindre oförbehållsamt än vid de föregående 
framträder som junkerpartiets chef", att inför fullmäktigevalen bättre 
hålla samman: denna gång fick "partiet icke splittra sig eller låta 
förleda sig, så att man ännu en gång kunde äventyra något så 'olyck
ligt' som greve Platens val till ordförande i riddarhusdirektionen. 

Vid tidigare riksdagar hade dessa förtroendeposter som var ekono
miskt fördelaktiga, setts som en typ av försörjningsinstitut. Det hade 
således förekommit att mindre bemedlade och kanske inte alltid väl 
lämpade partisympatisörer blivit nominerade. Denna gång, menade 
Aftonbladet och Svenska Tidningen samfällt, borde man inte betrakta 
sysslorna på detta sätt. Stora järnvägslån var i faggorna och dessa 

2. af Edholm 1944:218. 
3. Ad.pr. 56/58, 4:202. 
4. Aftonbladet 17/3 1857. Caroline Mannerskantz t CA Mannerskantz 22/3 
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skulle förvaltas av riksgäldskontoret. Riksbanken fick också allt större 
penningpolitisk betydelse. Det krävdes därför att kompetenta och 
framsynta människor fick ansvaret.« Dessa artiklar skrevs i slutet av 
februari och början av mars, men redan den 18 februari hade lant
marskalken Henning Hamilton tillfrågat F Åkerman huruvida denne 
kunde vara intresserad av att nomineras till någon av platserna.^ 

Stånden valde vid båda dessa tillfällen var sina tre representanter 
för en treårsperiod och situationen för adeln var den att ståndets samt
liga fullmäktige i riksbanken avlidit sedan föregående val: A G Gyl
denstolpe, A von Hartmansdorff och C D Skogman. Det krävdes där
för att nya ledamöter invaldes. I riksgäldskontoret satt pålitliga kon
servativa representanter: G Lagerbjelke och PR Bråkenhjelm samt 
den utrakonservative C Printzensköld. 

Men i riksgäldskontoret ville Lagerbjelke inte kvarbli som ordfö
rande, enligt Åkerman "sedan han kommit i luven med riksantikvarie 
Nordström". I sin dagbok skriver Åkerman för den 24 februari att 
han "lovade emottaga fullmäktigeuppdraget i banken med vars göro-
mål jag är bekant, huvudsakligen därför, att då adeln genom anbudet 
till mig, tagit första steget, att vid dessa viktiga platsers besättande, 
varken gå efter politiska åsikter, eller behovet av platsen såsom bröd-
föda".8 

Men det blev inte riktigt som Åkerman trodde eller ville. Inom 
junkerleden hade man hoppats att prästerna självmant skulle flytta 
Nordström från riksgäldskontoret till riksbanken så att Lagerbjelke 
trots allt kunde kvarstå — men så blev inte fallet. Prästerna valde den 
14 mars sina kandidater och det befanns att Nordström tillsammans 
med J W Beckman och Ε Η Eriksson utsetts till fullmäktige i riks-
gäldskontoret.9 

Åkerman fann ståndet olydigt: "De högvördiges pluralitet hava ej 
honorerat några enskilda fäders löften. Det är icke första grumset vid 
denna riksdag mellan adel och präster".^ 

Samma dag valde också bönderna sina fullmäktige: Erik Mallmin, 
Josef Holm och Matts Pehrsson.^ 

Adel och borgare valde sina fullmäktige fyra dagar senare, den 18 
mars och således innan något nytt sammanträde för moderat-libera-

6. Aftonbladet 11/3 1857, Svenska Tidningen 27/2 1857. 
7. F Åkermans PM 18/2 1857. 
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lerna på Phoenix hade ägt rum. Borgarna omvalde F Schartau, C C 
Hörnstein och CD Arfwedsson.^ Som framgått ovan hade de kon
servativa däremot enligt AB ett mellanliggande sammanträde. 

I konsekvens med valutgången i prästeståndet nominerade de 
konservativa G Lagerbjelke, D G Bildt och Carl Printzensköld till 
fullmäktige i riksbanken. Således skulle inte enbart Lagerbjelke utan 
även Printzensköld övergå till banken från riksgäldskontoret. Bildt 
var en junkerpolitiker på uppåtgående. Aftonbladet anklagade de ut
valda för att inte besitta "någon egenskap, som berättigar dem att 
anses framstående som finansiärer eller affärsmän".^ 

Vad företog sig då moderat-liberalerna? De hade erbjudit junkrarna 
ett samgående och en kompromiss som dock avvisades vad gällde 
riksbanken. Junkrarna hade nämligen "föresatt sig att vid detta till
fälle visa sin styrka och sin makt". Vad gällde riksgäldskontoret hade 
däremot den föreslagna kompromissen antagits.^ Hur stämmer dessa 
Aftonbladets uppgifter med omröstningen i ståndet. 

Tabell 2 Val av fullmäktige i 
Riksbanken 
Lagerbjelke, G 182 röster 
Printzensköld, C 101 röster 
Bildt, D G 97 röster 

Källa: Ad pr 56/58, 4:203 

riksbanken och riksgäldskontoret 
Riksgäldskontoret 
Sparre, G A 178 röster 
af Geijerstam, C 170 röster 
Åkerman, F 176 röster 

Siffrorna ger vid handen att för riksbanksfullmäktige Lagerbjelke 
funnits på såväl minoritetens som majoritetens listor; därav hans 
höga röstsiffra. Bildt och Printzensköld har enbart funnits på majo
ritetens lista. Av resultatet av valen till fullmäktige i riksgäldskon
toret framgår att samtliga valda funnits på både majoritetens och 
minoritetens listor. Majoriteten utgjorde ca 100 personer gentemot 
minoritetens ca 80. Aftonbladets utsagor bekräftas alltså, och Hamil
tons förmaningar synes också ha haft effekt. Den konservativa listan 
stod ohotad vad gällde riksbanken, medan kompromisslistan för riks
gäldskontoret voterades igenom. 

Dagen efter avslöjade Aftonbladet att liberalernas förslag till banko
fullmäktige förutom Lagerbjelke upptog F Wrede och C B Lilliehöök. 
Den sistnämnde hade under den föregående mandatperioden varit 
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suppleant. Tidningen beklagade valresultatet och menade att de libe
rala fick vika "för junkrarnas vapendragare, samt en gammal stock
konservativ för övrigt saknande varje utmärkt egenskap, som kunde 
berättiga dem att sättas i jämbredd med motsidans kandidater".« 

Den "stockkonservative" är utan tvivel Printzensköld. Att denne 
nominerats visar att junkrarna lämnade plats åt de mera gammal
konservativa för att trygga en säker majoritet. Liberalerna å sin sida 
satte den reformkonservative Lagerbjelke främst för att på så sätt 
locka till sig osäkra röster, men det visade sig otillräckligt. Vad gäller 
fullmäktige i riksgäldskontoret är den aviserade kompromissen uppen
bar: den konservative Sparre tillsammans med moderat-liberalernas 
af Geijerstam samt Åkerman som vid denna tid var svår att placera i 
politiskt hänseende. 

Att utfallet kunde påverkas av omständigheternas spel framgår av 
adelns statsrevisorsval som företogs en månad senare. Statsrevisorer
na hade att granska såväl statsverkets, som riksbankens och riksgälds
kontorets förvaltning och räkenskaper. De valdes med sex represen
tanter för varje stånd och år (av riksdagsperioden); sammanlagt skulle 
vid detta tillfälle tre års representanter utses eller tillhopa 18 revisorer. 
För revisionen 1855 hade adeln utsett en säker konservativ majoritet 
bestående av Ν Tersmeden, KA Posse, GH Stjerngranat, CG af 
Ugglas, C Η Leuhusen och S M von Krusenstjerna."^ 

Dagen före det aktuella valet, fredagen den 17 april, samlades som 
vanligt Lantadelns sällskap på Phoenix. Denna gång uppgick skaran 
till 18 betalande personer och bland dem återfanns de flesta inom den 
fasta kärnan: von Platen, W F Tersmeden, Sprengtporten, C A Man-
nerskantz, C af Geijerstam, A O Adelborg, C J O Alströmer, von Koch 
och AC och CA Raab.^ Inte heller från detta sammanträde finns 
något protokoll bevarat; dock torde man vid detta tillfälle ha nomi
nerat sina kandidater. 

Hur valet på riddarhuset förlöpte går att med stor tillförlitlighet 
rekonstruera. IL H Gyllenhaals samling har bland breven från sonen 
Herman Gyllenhaal påträffats en fullständig redovisning av stats
revisorsvalet. H Gyllenhaal, som vid detta tillfälle fungerade som 
protokollsjusterare, har förutom de valda revisorerna, som lätt åter
finns i det tryckta adelsprotokollet, även tagit med nominerade som 
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inte fått tillräckligt med röster för att väljas.^ 
Tack vare hans unika förteckning går det således att rekonstruera 

två cirkulerande listor nedan kallade lista I resp lista II. 

Tabell 3 Statsrevisorsvalet på riddarhuset 18/4 1857. (Namnen i ord
ningsföljd, första namnet ordförandekandidaten). 

Lista I tillika valda 
statsrevisorer 

1857 Sprengtporten, J W 70 röster 
Ruuth, GE 106röster 
De Geer, Louis 71 röster 
Trolle, Carl 107 röster 
Hammarhjelm, C 71 röster 
Reuterskjöld, C 70 röster 

1858 Tersmeden, WF 101 röster 
Lilliehöök, Ε G 143 röster 
Uggla, CG 141 röster 
Montgomery-Ceder-
hjelm, R 102 röster 
von Ehrenheim, Ρ 142 röster 
Adlersparre, A 143 röster 

1859 Piper, F 98 röster 
Hamilton, AL 100röster 
Bonde, CJ 111 röster 
Vult von Steijern, 
HW 95 röster 
MannerskantZjCA 137 röster 
Tornérhjelm, R 116 röster 

Lista II 

von Schwerin, Ρ W 
B j ö r n s t j e r n a ,  C M L  
Funck, F A 
Weidenhjelm, Ε Ο 
Ruuth, GE 
Trolle, Carl 

Skjöldebrand, K Ε 
F l a c h ,  J F F  
Uggla, CG 

Lilliehöök, Ε G 
von Ehrenheim, Ρ 
Adlersparre, A 

Hamilton, H 
Rappe, A 
Leuhusen, A 
Stjernstedt, A 

Gyllenram, H G 
Mannerskantz, C A 

36 röster 
35 röster 
37 röster 
36 röster 

106 röster 
107 röster 

43 röster 
41 röster 

141 röster 

143 röster 
142 röster 
143 röster 

54 röster 
49 röster 
60 röster 
52 röster 

34 röster 
137 röster 

Källor: H Gyllenhaal t L H Gyllenhaal (odat), L H Gyllenhaals sam
ling. Ad pr 56/58, 5:279 f. Ströröster har inte medtagits. 

De av Gyllenhaal uppgivna röstsiffrorna för de valda stämmer ge
nomgående med uppgifterna i det tryckta protokollet. Det finns ingen 
anledning att misstänka att han varit mindre nogräknad då han åter
givit minoritetens opublicerade röstsiffror. 

En analys av resultatet ger vid handen att för år 1857 hade Ruuth 
och Trolle nominerats på såväl lista I som lista II och därför fått 
flest röster, 106 och 107. Sprengtporten, De Geer, Hammarhjelm och 
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Reuterskjold fanns med enbart på lista I därav deras lägre röstetal 
omkring 70. von Schwerin, Björnstjerna, Funck och Weidenhjelm 
förekom enbart på lista II — var och en samlade omkring 35 röster. 
Namnen Sprengtporten (ordförande för statsrevisonen 1857) och 
Hammarhjelm på lista I och Björnstjerna och Funck på lista II av
slöjar att lista I tillika varit moderat-liberalernas lista och lista II 
de konservativas. Den förra samlade flest röster, ett drygt 70-tal röster 
medan den senare fick 35—37 röster. 

För år 1858 hade Lilliehöök, Uggla, von Ehrenheim och Adler-
sparre fått flest röster, drygt 140, de var nominerade på såväl lista I 
som lista II. Tersmeden och Montgomery-Cederhjelm hade erhållit 
färre röster, strax över 100, och således funnits uppsatta enbart på 
lista I. Skjöldebrand och Flach fick drygt 40 och var följaktligen upp
förda enbart på lista IL Med ledning av de uppställda namnen — 
Tersmeden som ordförande för statsrevisionen 1858 — kan man fast
ställa att lista I som samlade flest röster, drygt 100, även vid detta 
tillfälle var moderat-liberalernas lista. Lista II var de konservativas 
namnförslag och den fick ca 40 röster. 

För år 1859 är röstutfallet mera svårtolkat och namnförslagen på 
lista II har genomgående högre röstsiffror än vid de båda föregående 
åren. Tydligen har det under dagens lopp kommit uppbådat folk till 
omröstningarna och dessa har företrädesvis lagt sin röst på lista II. 
Ståndsledamöterna har sannolikt denna gång också röstat mera odisci
plinerat de varierande röstetalen kan därtill ha andra orsaker. Leda
möterna har haft möjligheter att rösta på namn vid sidan av de på 
förhand givna listorna.^ I så fall måste andra strykas vilket medför 
att det jämna slutresultatet förrycks. Enligt Gyllenhaal har det dock 
inte förekommit i någon större omfattning. Tänkbart är även att de 
röstande blandat namnen mellan de båda listorna vilket försvårar 
tolkningen. Man får då nöja sig med att konstatera att C A Manner-
skantz erhållit det högsta röstetalet 137 och sannolikt återfunnits 
som kandidat på såväl lista I som lista II. Att lista II som fick färre 
röster även för detta år var lika med de konservativas namnförslag 
framgår tydligt av att den toppas av lantmarskalken Henning Hamil
ton, en säker konservativ kandidat. 

Sammantaget var 7 av de 18 nominerade revisorerna gemensamma 
för de rivaliserande listorna. Både liberaler och konservativa hade 
således gått varligt fram vid nomineringen av sina kandidater och 
"blandat" på sina listor personer ur olika politiska grupper inom 

1. En möjlighet som också utnyttjats enligt belägg i Gyllenhaals redovisning, 
H Gyllenhaal t L H Gyllenhaal (odat.), L H Gyllenhaals samling. 



ståndet. Men ändock var det otvetydigt en seger för liberalerna och 
Lantadelns sällskap, som för 1857 och 1858 fick se två av sina mest 
inflytelserika ledamöter som ordförande i revisionen, Sprengtporten 
och Tersmeden, och i övrigt lyckades få in flera av sina medlemmar 
på de konservativas bekostnad. 

Hur skall då valresultatet förklaras mot bakgrund av vad som hänt 
en månad tidigare? 

Jonas Wahlström i borgarståndet hälsade valutgången med glädje 
i brev till C F Bergstedt: "Junkrarna börja dela sig, som du ser av 
revisorsvalet i lördagens AB. Jag vet bestämt att Ε [rik] Sparre vote
rade emot lantmarskalkens önskan och troligen även [G] Lagerbjelke. 
Kan där något göras, verkar det allra mest på vederbörande (: kung-
en)".2 

Wahlström ansåg följaktligen att liberalerna vunnit tack vare att de 
konservativa inte förmått hålla samman. Vad sade då Aftonbladet 
och Svenska Tidningen? 

Aftonbladet trodde segern vunnits därför att "anti-junkerlistan" 
gjorts upp med största försiktighet, plats blivit lämnad åt personer av 
"ganska olika meningsskiftningar i politiskt hänseende" och man 
"endast gjort till regel att utestänga innehavare av förtroendeäm
beten". Däremot "befunnos, ... i spetsen på det andra, det vanligen 
på riddarhuset maktägande partiets listor, en regementschef och tvenne 
landshövdingar, ehuru dessa slags ämbetsmän väl minst av alla synes 
ägnade att utöva revisorsbefattningen, så framt denna skall anses böra 
vara given på fullt allvar".^ 

Svenska Tidningen ansåg i polemik mot Aftonbladet att stats
revisionen kunde behöva en högre ämbetsman som ordförande, vilket 
varit fallet och fungerat bra under den föregående treårsperioden. 
Men de ordförandekandidater som presenterades på den konservativa 
listan, personer med hög kompetensnivå, hade nedröstats, konstate
rade tidningen surt. "Så tillvida har Aftonbladet . . . rätt, att valet 
tydligen var riktat emot s k 'byråkratiska inflytelser'. Emel
lertid synes valet icke, i avseende å de övriga ledamöterna, vid jäm
förelse med de å motsidan föreslagna, innefatta någon synnerlig olik
het i politiskt hänseende".^ 

Från riddarhusbänken rapporterade L H Gyllenhaal att även inom 
ståndet var utgången oväntad. I likhet med Aftonbladet menade han 

2. J Wahlström t CF Bergstedt 20/4 1857, CF Bergstedts samling, KB. 
3. Aftonbladet 18/4 1857. 
4. Svenska Tidningen 21/4 1857. 



att striden mera gällt en princip — "om lämpligheten att välja för
troendeämbetsmän" till dylika uppdrag.^ 

Av regeringsformens § 35 framgår vilka sysslor som också var för
troendeämbeten. Innehavare av dessa poster kunde kungen entlediga 
"när han prövar rikets tjänst det fordra".® En jämförelse av kandida
ternas yrkestillhörighet ger vid handen att vad gäller ordförande
kandidaterna, så nominerade liberalerna två godsägare och en bruks
ägare men de konservativa två landshövdingar och en militär, de tre 
senare innehavare av förtroendeämbeten. Som övriga ledamöter av 
statsrevisionen hade liberalerna för år 1857 föreslagit en jurist (De 
Geer) och två bruksägare (Hammarhjelm och Reuterskjöld) och de 
konservativa två militärer (Björnstjerna och Weidenhjelm), varav en 
förtroendeämbetsman, och en godsägare (Funck), För år 1858 är skill
naden att den liberala listans godsägare (Montgomery-Cederhjelm) 
motsvaras av en ämbetsman (Flach) som dock inte innehade för
troendesyssla. 1859 är differensen fyra godsägare på liberalernas lista 
kontra tre militärer, varav en förtroendeämbetsman, och en hovman 
(Stjernstedt) på den konservativa. 

Liberalerna har på flera platser, där de konservativa nominerat 
personer med förtroendesyssla, i stället föreslagit personer med en 
friare ställning gentemot Kungl. Maj:t. Principen att utestänga för
troendeämbetsmännen från att granska sin egen verksamhet har 
uppenbarligen gillats av ståndets majoritet. Men detta förhållande 
kan knappast ensamt ha varit avgörande för valutgången. Sannolikt 
har de konservativa också splittrats i avgörandets stund. Lägger man 
sedan till att moderat-liberalerna framträdde väl förberedda och med 
en för syftet väl avvägd lista som politiskt tilltalade ståndets många 
"neutrer", så förstår man bättre resultatet. 

5. Sammanfattning 

Undersökningen av hur Lantadelns sällskap fungerade vid riksdagen 
har på grundval av de provundersökningar som föregått upplägg
ningen av detta kapitel begränsats till två sakfrågor och ett antal val-
tillfällen i ståndet. Den ena frågan rör inrättandet av en administrativ 
myndighet som kunde överta vissa besvärsmål från statsrådet, en 
regeringsrätt, den andra i vilken form apanaget till prins Oscar (seder
mera Oscar II) skulle utbetalas. 

Vad gällde frågan om en eventuell regeringsrätt finns bevarat ett 

5. H Gyllenhaal t L H Gyllenhaal 18/4 1857, L H Gylienhaals samling. 
6. Naumann 1862:RF § 35. 



protokoll som avslöjar hur sällskapet beslutat agera. I den frågan hade 
man också den liberala opinionens stöd. På riddarhuset har sedan Ν S 
von Koch fört sällskapets talan och ingen söndring kan spåras. Den 
avgörande voteringen slutade i sällskapets favör. 

Mera splittrat uppträdde sällskapet i apanagefrågan där åsikt stod 
skarpt emot åsikt: skulle prins Oscar ha eget anslag och därmed ställas 
i jämbredd med kronprinsen eller skulle anslaget åt honom ingå i 
apanaget åt kungen? Som väntat försvarade ordföranden i det utskott 
varifrån betänkandet utgått, WF Tersmeden, förslaget, medan två 
andra ledamöter av sällskapet, C A Raab och A von Francken, var 
av motsatt uppfattning. Avgörandet i denna fråga som gick radikaler
na emot innebar att några av de ditintills flitigaste deltagarna (von 
Francken, L M Nordenfelt, G H Stråle) lämnade samarbetet i säll
skapet. 

Vid de valsituationer som sedan studerats har sällskapet uppträtt 
enat och disciphnerat. Därigenom har man stundom haft vissa för 
samtiden oväntade framgångar. 

Undersökningen visar att sällskapet handlat inom ramen för de 
uppställda målen och man har uppenbarligen tillämpat stadgarna när 
det gällt att förbereda vallistor. Men analysen visar också att sällska
pet splittrades i andra frågor — något som dock inte motsäger påståen
det ovan, då sällskapet kunde lämna kontroversiella frågor "öppna". 
Den studerade apanagefrågan är emellertid alltför utrerad för att ge 
en rättvis bild åt sällskapets verksamhet och sammanhållning. Denna 
fråga gällde ett avgörande och övergripande intresse, nämligen att 
vidmakthålla de goda förbindelserna med kungen. Dessa fick inte 
störas av en i mångas tycke struntsak. Inom ledningen kunde man 
emellertid inte hindra några av ledamöterna att säga sin mening. 
Går man, som jag gjort i min provundersökning, till andra frågor 
exempelvis debatterna om en rättvisare fördelning av biskoparnas 
löner, tackjärnstiondens avskaffande, får man ett utfall mer i likhet 
med regeringsrätten. 

Oavsett den gynnsamma politiska konjunkturen var det svårt för 
moderat-liberalerna att skapa och vidmakthålla en majoritet på riddar
huset. I vetskap om sin fåtalighet försökte de därför vid valen an
tingen kompromissa med de konservativa eller också sökte de göra 
sina listor så "blandade" som möjligt för att på så vis få framgång 
hos ståndets stora pendlande, politiskt svårgripbara grupper. 





χ. Deltagarna. En socialstatistisk 
undersökning 

I de föregående kapitlen har det politiska samarbetet och resultatet 
därav studerats. I detta kapitel är tanken att vidga undersökningen 
och göra en kvantitativ socio-ekonomisk studie av deltagarna i 
sammanträdena på Phoenix genom att söka fastställa från vilka grup
per på riddarhuset som sällskapet rekryterade sina medlemmar. I 
uppsatsen "Lantadelns sällskap. Medlemmar och sammanträden" 
identifierades dessa deltagare med något enstaka undantag. Detta 
arbete är således avklarat. De variabler som nedan kommer att ana
lyseras syftar inte enbart till att påvisa eller avvisa samband som sam
tiden tyckte sig konstatera och förhoppningar och farhågor som 
medlemmarna själva och då huvudsakligen ledningen hade på säll
skapets sammansättning, utan även till att avslöja för samtiden dolda 
samvariationer. 

Inledningsvis kan det vara av intresse att studera medlemmarnas 
parlamentariska erfarenhet. Avsikten är att se i vilken utsträckning 
sällskapet rekryterade erfarna riksdagspolitiker eller det kom att ut
göras av politiska nybörjare. Därvid har samma statusskala använts 
som Göran B Nilsson lanserat i sin uppsats "Partiarbetare och parti
män på 1865 års riddarhus". 

Denna skala grovsorterar riksdagsmännen i oHka kategorier mot 
bakgrund av adelsmannens aktivitet vid föregående riksdagar enligt 
en för syftet specialkonstruerad poängskala. Den syftar till att redo
visa dels den enskildes kvahtativa engagemang, dvs motioner, ytt
randen och förtroendeuppdrag, och dels hans kvantitativa engage
mang i form av antalet bevistade riksdagar. Med ledning av den er
hållna poängen har sedan en indelning i grupper företagits. Huvud
indelningen är i aktiva (A) riksdagsmän (efter ovannämnda kriterier) 
och passiva (B) som inte fått poäng för annat än tidigare bevisade 
riksdagar. För vidare upplysningar se Nilssons uppsats.^ 

Tabell 4, Deltagarnas parlamentariska erfarenhet 

Kategori Antal Procent 
Al—A3 28 44 
A4—A5 13 21 
Bl—B4 16 25 
B5—36 6 10 
Summa 63 100 

1. Nilsson 1977:319ff. Se tabell 13. 



Tabellen visar att majoriteten av sällskapets medlemmar kan karak
täriseras som erfarna politiker. Jämfört med Nilssons resultat för 
sammansättningen av den samlade vänstern pä riddarhuset inför om
röstningen i representationsfrågan 1865 — en jämförelse som i sig 
är tvivelaktig då det den gången gällde att komma överens i en speciell 
fråga — ter sig sällskapet som parlamentariskt mera erfaret. 1865 
hörde 40 % till kategorin aktiva adelsmän medan siffran för sällskapet 
är 62 %. Antalet riksdagsmän klassificerade som nybörjare är ringa, 
blott 10 %, jämfört med 43 % för 1865.^ 

Men man bör vara ytterst försiktig med sådana jämförelser. Därför 
skall också undersökas i vilken mån en bred parlamentarisk erfaren
het kan korreleras till ett aktivt engagemang i sällskapet. 

En sammanställning först av närvarofrekvensen med utgångspunkt 
från de nio bevarade listorna och rekonstruktion av de saknade två 
på Phoenix ger följande resultat. 

Tabell 5. Deltagarnas närvarofrekvens på Phoenix. (Jmfr tabell 13). 

Grupp Närvarotillfällen Antal Procent 
1 6 eller fler 15 24 
2 3 —5 19 30 
3 (0)—2 29 46 
Summa 63 100 

Nära hälften av deltagarna tillhörde således grupp 3 med två eller 
färre närvarotillfällen. En fast kärna på 15 personer kan räknas in 
på mer än hälften av samtliga kända anteckningslistor. Grupp 2 med 
3—5 närvarotillfällen måste också konsekvent ha återkommit till 
Phoenix och Lantadelns sällskap och någon prägel av tillfällighet kan 
inte fästas vid denna grupp. Kombineras tabellerna ovan framgår i 
vilken mån de aktiva i sällskapets möten också var de politiskt er
farna. 

Tabell 6. Samvariation parlamentarisk klass och närvarofrekvens 
på Phoenix 

Al—A3 A4—A5 Bl—B4 B5—B6 
Grupp 1 11 2 1 1 
Grupp 2 7 5 6 1 
Grupp 3 10 6 9 4 
Summa 28 13 16 6 

2. Ibid. 254f. 



Sambandet hög närvarofrekvens och bred riksdagspolitisk erfaren
het kan klart beläggas. I denna grupp återfinns också flertalet av de 
riksdagsmän som sedan 1847 stått i spetsen för den moderat-liberala 
adeln: B J von Platen, W F Tersmeden, C A Mannerskantz, C J O 
Alströmer, A O Adelborg, J W Sprengtporten, A C och C A Raab, 
Ν S von Koch och C af Geijerstam. Och återigen måste konstateras 
hur litet det moderat-liberala ledarskiktet ändrats sedan dess. Vid 
varje riksdag har ungefärligen samma ledamöter stigit fram som för

grundsfigurer. 
Grupp 2 innehåller en större andel adelsmän med ett antal "tysta" 

riksdagar bakom sig. Inom gruppen finns åtskilliga deltagare med ett 

känt moderat-liberalt förflutet: C Hammarhjelm, A F Mannerskantz, 
C H Montgomery, C F Nieroth, och därjämte andra: M Odencrantz, 

T Anckarsvärd m fl. 

Grupp 3 fördelar sig förhållandevis jämnt över samtliga klasser. 
Det bör noteras att denna grupp proportionellt sett innehåller de 
flesta nybörjarna. Av samtliga sex adelsmän i kategorin B5—B6 
(politiskt oerfarna) återfinns fyra här. Notabelt är dock att grupp 3 

även innehåller flera riksdagsmän som klassificerats som parlamen
tariskt erfarna. Detta förhållande kan förklaras utifrån antagandet 
att de politiskt erfarna av olika skäl: nyfikenhet, strategi och kanske 
opportunism, ville ta del av vad som försiggick på Phoenix. Då det 
visade sig att sällskapets syften inte överensstämde med deras egna 
eller att sällskapets storlek och inflytande inte var eller blev vad man 
trodde uteblev de i fortsättningen. Detta är den mest sannolika för

klaringen till deras uppträdande. 
En representant för denna grupp återfinns i sedermera justitiestats-

ministern, dåvarande presidenten Louis De Geer (svåger med AF 
Wachtmeister) som trots att han inte finns med på någon anteck
ningslista ändock i sina memoarer anför: "Inom adeln höllos under 
denna riksdag åtskilliga sammankomster för att diskutera riksdags
ärenden. En grupp samlades hos greve Platen och en annan under 
greve Lagerbjelkes ledning. Den första stod kanske regeringen när
mast; den senare var mera konservativ, utom i ekonomiska frågor, 
däruti en vidsträckt frihet yrkades. Denna grupp benämndes vanli
gen junkerpartiet. På inbjudning och sedan det sagts mig, att jag 
kunde komma utan att därigenom hava inträtt i något parti, bevistade 
jag ett par sammankomster på båda ställena men kände en sådan mot
vilja att sluta mig till vare sig det ena eller andra kotteriet, att jag 

10 ' Adlig partipolitik 145 



snart upphörde med mina besök".^ 
Memoarerna är skrivna 1892, 35 år efter de skildrade händelserna, 

och de säger därför inte så mycket om hans verkliga inställning 1857 
till partiväsendet. Men De Geer var vid denna tid en politiker på 
uppåtgående och hans ställningstagande mot allt vad partier hette har 
sannolikt ändock en viss relevans för denna tidpunkt. Han var rädd 
att binda sig vid en viss handlingslinje som sedermera skulle kunna 
visa sig bli till nackdel. Samtidigt var han av taktiska skäl mer eller 
mindre tvungen att ta viss hänsyn till sällskapet som stod regeringen 
nära. 

S G von Troil, som finns antecknad på en enda lista, torde kunna 
räknas till samma grupp som De Geer. Troil, en välkänd riddarhus
politiker, var landshövding i Malmöhus län. Han hade tidigare på 
1840-talet kunnat räknas som moderat-liberal. I början av 1850-talet 
hade han dock under intryck av den politiska utvecklingen i landet 
gått över till det konservativa blocket och strävade efter ett gott för
hållande till de styrande. Även han såg sig därför sannolikt av samma 
skäl som De Geer nödsakad att ägna sällskapet visst intresse. 

Gruppen av tillfälliga deltagare innehåller också personer som 
knappast kan misstänkas för att ha dylika taktiska baktankar, exem
pelvis C G Stuart. Denne var en debattglad och välkänd moderat
liberal politiker, som tidigare under våren 1856 efterlyst politisk sam
ling. Ändock finns Stuart antecknad blott på en lista. Hans frånvaro 
kan ses mot bakgrund av att han över huvud taget deltog sparsamt i 
riksdagens arbete vid denna period, jämfört med tidigare riksdagar. 
Vad detta berodde på är svårt att avgöra. Av hans brev till Manner-
skantz från sensommaren 1857 framgår att han trots allt med ett 
visst intresse följde riksdagsarbetet.^ Att hans ställning som sekreterare 
i riksgäldskontoret på något sätt skulle förbjuda honom att engagera 
sig i sällskapet är osannolikt. Helt uteslutet är det därför inte att i 
hans fall bortovaron kan härledas utifrån den anledningen att Lant
adelns sällskap inte uppfyllde hans krav på politisk radikalism. Men 
den kan också enkelt förklaras med att han — som nämnts — endast 
sporadiskt deltog i riksdagen. 

Flera av deltagarna förekommer, som ovan framgått, vid en eller 

3. De Geer 1892, 1:156. Att De Geer saknas på betalningslistan bör således 
tolkas som att han varit med på sällskapets sammanträden utan att inta någon 
förtäring. Då givna tider fanns för mötesordningen var det nämligen enkelt 
för den som så ville att enbart delta i den politiska diskussionen som började 
kl 17. Se vidare Lidman 1977:153. 

4. C G Stuart t C A Mannerskantz 1/9 1857, C A Mannerskantz' samling, KB. 



ett par tillfällen och har en tämligen begränsad politisk erfarenhet. En 
sammanhållen och urskiljbar del bland dem är militärerna. 

Andra torde vara representanter för de adelsmän som av Manner-
skantz benämndes "neutrer". De kunde inte sorteras in i något be
stämt politiskt fack och de infann sig till Phoenixmötena synbarligen 
då någon speciell fråga skulle avgöras, som de var särskilt intresserade 
av, eller därför att de av någon kamrat eller frände anmodats övervara 
något av sällskapets möten, eller av ren nyfikenhet. 

En sannolik rekryteringsgrund för dessa adelsmän, liksom för flera 
av de övriga, var de oHka släktband som knöt samman deltagarna 
i oregelbundna men fasta kombinationer. Exempel på detta slag av 
rekrytering finns i det ovan nämnda brevet från G H Stråle till C A 
Mannerskantz.5 Där anhåller Stråle om att få ta med sig sin broder 
till nästa sammanträde. 

Nära bröderna A F och C A Mannerskantz återfinns A M von Arbin, 
kusin och även svåger med A F Mannerskantz. Godsägaren A Råfelt 
var gift med en syster till de båda bröderna Mannerskantz och T 
Anckarsvärd var syssling och enligt bevarade brev god vän med Caro
line Mannerskantz, C A:s hustru. En morbror till bröderna Manner
skantz var gift med en systerdotter till AC Raab och von Arbins 
farmors broder var A C Raab. C A Raab som var A C Raabs brorson 
var således kusin med von Arbins fader. 

J W Sprengtportens systerdotter var gift med B J von Platen och 
dennes dotter Sofia Lovisa var gift med greve A F Wachtmeister, von 
Platens systerdotter var gift med A D Reuterskjöld. Hon var tillika 
kusin med Gösta Posse. En ingift faster till Posse var vidare syster till 
von Platen. U W Gyldenstolpe var kusin med B J von Platen. 

Än intressantare som dylik företeelse är kanske den af Geijer-
stamska familjekretsen och dess förhållande till Lantadelns sällskap. 
Carl af Geijerstam hade under våren 1856 av AC Raab utpekats 
som framgångsrik i sina försök att värva anhängare för den moderat
liberala saken. Man kan inte annat än instämma i detta omdöme, 
åtminstone vad gäller anslutningen av den närmaste släkten. Från 
denna familj har inte mindre än tio personer deltagit i sällskapets 
möten vid något eller flera tillfällen. Carl och Gustaf Emanuel var 
bröder, majoren Johan Henrik var deras kusin. Den som folkskole
pionjär kände Torsten Rudenskjöld var gift med en syster till Johan 
Henrik. En dotter till Gustaf Emanuel var gift med ryttmästaren 
Gustaf Reinhold Lagerhjelm. Leonard Magnus Nordenfelt hade en 

5. G H Stråle t C A Mannerskantz 19/3 1857, C A Mannerskantz' samling, KB. 



ingift moster, Sara Christina, som var syster till bröderna af Geijer-
stam (en bror till Leonard Magnus gifte sig sedermera med en dotter 
till C A Mannerskantz). Bröderna Holdo och Gustaf Stråle var kusi
ner med Lagerhjelm. Godsägaren August von Francken slutligen var 
gift med en syster till Strålarna. Uppräkningen kunde fortsätta: Ha
milton, Tersmeden och Wrede — men exemplen ovan är tillräckliga 
för det angivna syftet. 

Steget är trots allt långt till att från denna genomgång hävda, att 
Lantadelns sällskap var en veritabel släktförening. Visserligen kan 
man stundom direkt belägga släktbandens roll men det är vanskligt att 
bedöma deras egentliga funktion och betydelse i rekryteringsproces
sen. Man finner nämligen också motsatta förhållanden: Arvid Rib
bing var svåger med den gamle konservative partiledaren A von 
Hartmansdorff, UW Gyldenstolpe var broder till den konservative 
A G Gyldenstolpe, H Gyllenhaal var son till förra justitiestatsminis-
tern L H Gyllenhaal. Vad som låter sig sägas är, att det inte kan vara 
en tillfällighet att så många av sällskapets ledamöter var släkt med 
varandra. Och dessa intima släktrelationer bör ha varit ett verknings
fullt medel för ledarna när det gällde att värva sympatisörer. Säker
ligen drogs flera av riksdagsmännen till sällskapet genom dessa osyn
liga band, vilket illustrerar situationen på riddarhuset vid denna tid 
samt de faktorer som ledarna måste kalkylera med vid uppbyggandet 
av en organisation som denna.^ 

Från denna undersökning av olika släktförbindelser mellan sällska
pets deltagare kan det vara motiverat att övergå till en analys av 
dettas sociala struktur med utgångspunkt från riddarhusets egen klass
indelning i grevar, friherrar och lågadel. Enligt Gert Hornwalls under
sökning av partierna vid 1840/41 års riksdag hade den dåvarande oppo
sitionen ett jämförelsevis stort antal anhängare inom högadeln, dvs 
grevar och friherrar. För år 1865 har Göran B Nilsson i den ovan 
nämnda undersökningen däremot erhållit siffror som tyder på ett 
samband högadel och konservatism i representationsfrågan.® I kapit
let om utskottsvalen (ovan s 78) gjordes den iakttagelsen, att den libe
rala bänkmanslistan fick de flesta rösterna bland lågadeln och särskilt 
bland de förhållandevis nyadlade och deras fullmäktige, medan den 
konservativa listan hade sitt främsta stöd inom högadeln. En kombi-

7. Se Heckscher 1933:176 om hur familjebanden vid 1840 års riksdag antas ha 
spelat en roll i svensk politik. Det handlar då för övrigt om en av familjerna 
som ovan nämns, den De Geerska som innefattar Sprengtporten-von Platen. 

8. Nilsson 1977:262, Hornwall 1944:352. 



nation lågadel-liberal och högadel-konservativ skulle därför kunna 
vara ett förväntat samband. Som jämförelse har tagits ståndets samt
liga ledamöter på den tryckta bänkmansfördelningen från inledning
en av riksdagen. 

Tabell 7. Adelsklass för deltagarna i Lantadelns sällskap jämfört 
med adelsklass för samtliga riksdagsmän på den tryckta 
bänkmansfördelningen 1856. (Jmfr tabell 13). 

Klass Lantadelns sällskap Hela ståndet 
Antal Procent Antal Procent 

Grevar 10 16 63 16 
Friherrar 13 21 79 21 
Lågadel 40 63 239 63 
Summa 63 100 381 100 

Av tabellen framgår att adelsklasserna fördelade sig inom ståndet 
och inom sällskapet på ett proportionellt helt överensstämmande sätt. 
Ingen som helst avvikelse kan konstateras och det ovan ifrågasatta 
sambandet har sålunda inte bekräftats. 

En av målsättningarna, uttalad bl a av C F Ridderstad under 
vårens förberedelser, var den att söka vinna de yngre förmågorna på 
riddarhuset för moderat-liberalernas syften. Detta föranleder oss att 
undersöka i vilken utsträckning dessa förhoppningar infriades. Ut
gångspunkt bildar Flodströms omfattande undersökningar av riddar-
husets sociala och ekonomiska sammansättning vid ett antal riks
dagar mellan 1809 och 1866. I hans uppsats ingår ett studium av 
åldersstrukturen på riddarhuset vid 1853/54 års riksdag.^ En samman
ställning av Flodströms uppgifter med åldersnivån på Lantadelns säll
skap får följande utseende. 

9. Flodström 1936:69ff. 



Tabell 8. Åldersstrukturen inom Lantadelns sällskap jämfört med 
åldersstrukturen för hela ståndet vid riksdagen 1853154, 
Tabellen visar riksdagsmännens ålder under det kalenderår 
riksdagen började. (Jmfr tabell 13). 

Ålderskategori Lantadelns sällskap Hela ståndet 1853/54 
Antal Procent Antal Procent 

30 år och yngre 6 10 85 13 
31—40 19 30 188 30 
41—50 19 30 149 23 
51—60 13 20 119 19 
61—70 3 5 66 10 
71 år och äldre 3 5 29 5 
Summa 63 100 636 100 

Siffrorna visar att åldersstrukturen inom sällskapet inte på något 
avgörande sätt avvek från ståndet som helhet. Den målsättning man 
inledningsvis arbetat för har inte uppnåtts. En sentida bedömare 
måste dock reservera sig inför ett sådant påstående, då man med skäl 
kan invända att även om de yngre adelsmännen inte var i majoritet i 
sällskapet så var de heller inte proportionellt sett i minoritet. De 
yngre moderat-liberaler som man från ledningens sida avsett i diskus
sionerna under våren, säkerligen ett kvalitativt urval, kan också 
mycket väl ha värvats. Vad man däremot kan påstå är, att det inte 
finns något signifikativt samband ålder och medlemskap/sympatisör 
av Lantadelns sällskap. 

Reidun Axelsson har i uppsatsen "Partigrupperinger og partivirk-
somhet i adelsståndet ved 1850/51 års riksdag" reserverat sig inför 
Hartmansdorffs skattningslistor för denna riksdag som ger uttryck 
åt ett motsatt samband, nämligen en viss övervikt av äldre riksdags
män inom den liberala gruppen. ̂  Ett sådant samband får heller inget 
stöd i tabellen ovan. 

Går man från denna undersökning av deltagarnas sociala struktur och 
de olika individernas kvantitativa engagemang i sällskapet över till 
att söka klassificera deltagarna efter yrkestillhörighet och ekonomisk 
status differentieras bilden av sällskapet. Svårigheterna med en indel
ning efter näringsintressen är välkänd genom Flodströms under-
sökning.2 

1. Axelsson 1977 129 f. 
2. Flodström 1936:58ff, se även hans anmärkningar 72ff. 



Göran B Nilsson har i sin ovan nämnda undersökning observerat 
dessa svårigheter men menat att de till en viss del uppvägs av de 
biografiska uppgifternas lättillgänglighet. Å andra sidan, menar Nils
son, var riddarhusets medlemmar en ekonomiskt sett resursstark 
grupp och kan därigenom stundom bli svårplacerade.^ Denna uppfatt
ning delar jag helt och kan åskådliggöra med exempelvis von Koch 
som både var justitiekansler och godsägare i Blekinge. Nedan har von 
Koch klassificerats som ämbetsman, eftersom tjänsten av allt att 
döma var hans huvudsakliga sysselsättning. 

Deltagarna skall grovsorteras i fyra grupper: militärer, civila äm
betsmän, egendomsägare, således både bruks- och godsägare och 
ägare till annan fast egendom, och en restgrupp som innehåller samt
liga övriga yrken. Som jämförelse används Flodströms siffror för hela 
riddarhuset vid riksdagen 1853/54. 

Tabell 9. Deltagarnas yrkestillhörighet. (Jmfr tabell 13). 

Näringsgrupp Lantadelns sällskap Hela ståndet 1853/54 
Antal Procent Antal Procent 

Militärer 10 16 282 44 
Civila ämbetsmän 7 11 129 20 
Egendomsägare 43 68 136 22 
Övriga 3 5 89 14 
Summa 63 100 636 100 

Majoriteten av deltagarna i sällskapets möten var egendomsägare: 
nära nog tre av fyra kan insorteras i den näringsgruppen. Grupperna 
militärer och civila ämbetsmän utgjorde tillsammans den resterande 
fjärdedelen. I hela ståndet utgjorde däremot (1853/54) mihtärerna en
samma nära hälften av samtliga pollettinnehavare och grupperna äm
betsmän och egendomsägare vardera en knapp fjärdedel. Yrkesmönst
ret inom sällskapet avvek således på ett markant sätt från det övriga 
ståndet. Egendomsägarna var proportionellt sett tre gånger fler inom 
sällskapet än inom ståndet, och militärerna och ämbetsmännen, som 
representerade två tredjedelar av ståndet, var i sällskapet en fjärdedel. 

Vid elektorsvalen hade de liberala presenterat en lista som till över
vägande delen bestod av egendomsägare. De valda konservativa elek
torerna utgjordes huvudsakligen av ämbetsmän och militärer. Detta 
konstaterades och påtalades — som ovan visats — av Aftonbladet som 
menade att de konservativa hade sitt främsta stöd inom militären, 

3. Nilsson 1977:277ff. 



ämbetsmännen och hovadeln i Stockholm, medan liberalerna rekry
terade sina anhängare bland den besuttna lantadeln.^ Underförstått: 
de konservativa bestod av osjälvständiga, ofta av konungen beroende 
personer, medan liberalerna utgjordes av självständiga och suveräna 
egendomsägare. 

Detta tendentiösa påstående kan direkt ställas mot näringsgrupps
sammansättningen av Lantadelns sällskap. Det var självägande och 
besuttna medborgare som utgjorde grunden i sällskapet. De hade en 
förhållandevis homogen bakgrund och tillhörde jämfört med resten 
av ståndet en välsituerad klass med starka intressen i jordbruk och 
näringsliv. Ämbetsmän, militärer och andra grupper var i minoritet. 
Exempelvis kunde sällskapet endast räkna in en enda hovman, över-
hovceremonimästaren UW Gyldenstolpe, och denne var nära släkt 
med både von Platen och Sprengtporten. Dessa iakttagelser stöder 
Berit Borells resultat vad gäller adelsliberalernas ekonomiska bak
grund på 1840-talet och visar även att namnvalet Lantadelns sällskap 
inte var gripet ur luften utan hade reell täckning.^ 

Låt oss därefter se i vilken kvantitativ utsträckning deltagarna på 
Phoenix representerade de olika näringsgrupperna. Det kan i sam
band därmed vara intressant att så långt som möjligt dela upp grup
pen egendomsägare i bruks- och godsägare. 

Tabell. 10. Samvariation yrkestillhörighet och närvarofrekvens 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Summa 
(6<) (3-5) (>2) 

Militärer — 3 7 10 
Civ ämbetsmän 2 1 4 7 
Bruksägare 5 5 1 11 
Godsägare 8 9 15 32 
Övriga — 1 2 3 
Summa 15 19 29 63 

Bruksägarna har haft den högsta närvarofrekvensen. Av de 11 
bruksägarna har 10 återkommande deltagit i Phoenixsammanträdena. 
Av de 10 militärerna har majoriteten blott deltagit någon enstaka 
gång, vilket visar att rekryteringen bland ståndets omfattande grupper 
militärer varit obetydlig. De 32 godsägarna är proportionellt sett väl 

4. Se ovan s 79f. 
5. Borell 1948:32 och flerstädes. 



spridda inom de olika grupperna. 
Gör man sedan en uppställning av de yngre ledamöterna av säll

skapet (upp till 40 år) och kombinerar den med yrkestillhörigheten 
får man fram följande siffror. 

Tabell 11. Samvariation ålderlyrke 

Näringsgrupp 30 år och yngre 31—40 
Militärer 1 6 
Civ ämbetsmän 2 — 
Egendomsägare 3 12 
Övriga — 1 
Summa 6 19 

Att egendomsägarna även här var i majoritet var att vänta på grund 
av gruppens dominanta ställning. Det är emellertid intressant att 
konstatera, att av 10 deltagande militärer kunde 7 räknas som unga. 
Lägger man därtill att dessa ofta hade en begränsad parlamentarisk 
erfarenhet och dessutom visade en dålig närvarofrekvens vid sällska
pets möten, kan man med än mera skäl hävda att sällskapet inte gjorde 
några större ansträngningar att söka rekrytera anhängare ur denna 
annars så inflytelserika yrkeskår på riddarhuset. De mihtärer som 
verkligen infann sig till något av sammanträdena var unga och oer
farna och tyckte sig tydligen inte ha mycket att hämta där, eftersom 
de sällan återkom. 

En variabel som visat sig fruktbar i tidigare statistiska undersök
ningar av olika grupperingar på riddarhuset mot slutet av ståndsriks
dagen är de besuttnas geografiska hemvist och därav följande intres
sen. Sten Carlsson och Göran B Nilsson har för 1865 konstaterat att 
representationsreformens motståndare dominerade inom godsägar
aristokratin i Skåne och i övrigt hade sina starkaste fästen i Öst
sverige. Vänstern dominerade bland representanterna från Väst-
sverige.6 Någon motsvarande undersökning är inte tänkbar för 
år 1857. Det kan ändock med ovanstående uppgifter i minne vara 
intressant att se vilket utslag en sådan tabell får för Lantadelns säll
skap. I tabellen har också medtagits egendomsägarnas närvarofrekvens 
på Phoenix. 

6. Nilsson 1977:28If med hänvisningar not 7 och 9. 



Tabell 12. Egendomsägarnas geografiska fördelning och närvaro
frekvens. I tabellen har även inräknats Ν von Koch och 
G R Lagerhjelm, som hade lokala ekonomiska intressen 
att bevaka men som inte huvudklassificerats som egen
domsägare. Vidare är vissa av deltagarna uppsatta på flera 
ställen, ρ g a att deras godsinnehav var spritt över landet. Se 
vidare tabell 13. 

Kategori Antal Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 
Bargslagen (TUWX) 9 3 4 2 
Västsverige (NOPRS) 11 3 3 5 
Skåne (LM) 4 1 — 3 
Östra Götaland 13 5 1 7 
(EFGHIK) 
Mälardalen (ABCD) 13 4 7 2 

Egendomsägarnas intressen förefaller vara väl spridda inom lan
det med någon övervikt för de östliga länen. Ihågkommas skall dock 
att de flesta egendomarna absolut sett också låg i Mälardalen och 
östra Götaland. Proportionellt sett är därför siffran för dessa län 
trots allt lägre än för länen i Västsverige och Bergslagen. Vad gäller 
närvarofrekvensen är den något högre för dem som hade intressen i 
Bergslagslänen än för andra grupper. Detta understryker ytterligare 
det samband som konstaterats ovan, nämligen att bruksägarintres-
set var väl företrätt i sällskapet. Av skåningarna är B J von Platen, 
som för övrigt också hade intressen längre norrut, den ende med en 
närvarofrekvens över två. Man kan därför med tabellen som bakgrund 
hävda att intresset i Skånelänen var ringa, vilket bekräftar tidigare 
iakttagelser att godsägarna i Skåne inte bekände sig till den moderat
liberala synen. 

2. Sammanfattning. 

Den socio-ekonomiska undersökningen av deltagarna i Lantadelns 
sällskapsmöten har givit vid handen, att de flesta var politiskt erfarna. 
De parlamentariskt sett mest erfarna har också deltagit flitigt i säll
skapets sammanträden. I denna grupp ingick de personer som allt
sedan 1847 utgjort grundstommen inom den moderat-liberala adels
fraktionen: B J von Platen, W F Tersmeden, C A Mannerskantz, A C 
och C A Raab m fl. Till sällskapets möten har också infunnit sig ett 
varierande antal riksdagsmän som sedermera inte återkommit. Bland 
dem återfanns flera kända politiker. De har kommit för att bilda sig 
en uppfattning om sällskapets styrka och eventuella möjligheter att 



påverka beslutsfattandet, men vid närmare konfrontation inte att
raherats av sällskapets syften, eller funnit sällskapet alltför ringa att 
få någon betydelse. 

En stor grupp på riddarhuset, som varit påtagligt dåligt represen
terad i sällskapet, var militärerna, och de få som finns antecknade 
var därtill förhållandevis unga och hade ringa parlamentarisk erfaren
het. Men även riddarhusets omfattande ämbetsmannagrupp hade få 
representanter i sällskapet. I stället vände det sig främst till gods-
och bruksägarintressena. Bruksägarna uppvisade också den högsta 
närvarofrekvensen. Vad gäller egendomsägarnas geografiska intressen 
kan konstateras att Skånelänen är underrepresenterade medan intres
sena för övrigt är väl spridda över landet, bortsett från Norrlands
länen där det ju saknades frälse. En härtill anknytande rekryterings-
grund har sannolikt släktförbindelser varit, något som visas kunna 
gälla ett stort antal av sällskapets deltagare. Dylik rekryteringsbas 
kan endast i enstaka fall direkt beläggas men bör ha spelat stor roll 
genom de personliga kontakter som upprätthölls och ingicks vid 
släktsammankomster av alla slag. 





XI. Slutord 

Denna avhandling har haft syftet att studera partiväsendet i den sena 
ståndsriksdagen genom en intensivanalys av Lantadelns sällskaps till
komst, uppbyggnad, organisation och verksamhet på riddarhuset 
1856/57. Den allmänna utgångspunkten har varit, att partilivet vid 
denna tid var mer utvecklat än vad den gängse uppfattningen velat 
göra gällande. Vidare att det borde vara av intresse att få kännedom 
om samarbetsvillkoren i en så pass komplicerad institution som den 
svenska fyrståndsriksdagen. 

Undersökningen är uppdelad i två avdelningar. Den första stude
rar olika stadier i moderat-liberalernas förberedelsearbete och mobi
liseringsansträngningar inför riksdagen. Detta arbete kunde vad gäller 
adeln bedrivas med viss framgång då det ofta på förhand kunde av
göras vilka personer som skulle representera ätterna på riddarhuset. 

I den andra avdelningen studeras partiarbetet sedan riksdagen väl 
börjat. Förutsättningarna för det politiska arbetet var då radikalt för
ändrade: kommunikationssvårigheterna var borta och den aktive par-
tiarbetaren kunde på stället avgöra vilka som tänkte begagna sig av 
sin representationsrätt. 

Den moderat-liberala adelsoppositionens styrka och verksamhet 
var i hög grad beroende av kung Oscars politik. Blickar man några 
riksdagar tillbaka så framgår tydligt, att vid riksdagen 1847/48 be
hövde kungen liberalernas stöd för sin politik: ur den moderat-Hberala 
grupp som i mars/april 1848 bildade Sällskapet de elva rekryterades 
flera medlemmar till den nya regeringen. Men endast med stöd av 
de många adelsmän, som var känsliga för Kungl. Maj:ts signaler, 
och med gratishjälp av de dramatiska tidshändelserna kunde mode-
rat-liberalerna få inflytande inom ståndet. Två år senare var revolu
tionen krossad i Europa och det var hos riddarhusets konservativa 
grupper, som kungen sökte stöd inför 1850/51 års riksdag. Så var 
även fallet 1853/54. Moderat-liberalerna var under dessa riksdagar 
starkt tillbakaträngda. Men 1856 hade situationen radikalt förändrats. 
Krimkriget hade inte inneburit någon framgång för Oscars västmakts-
orienterade politik och för att tillfredsställa sina dynastiska strävan
den vände sig kungen i stället mot skandinavisterna. Förutsättning
arna för ett moderat-liberalt initiativ ökade inför den nya riksdagen 
som tog sin början i oktober 1856. På våren samma år tog riddarhu
sets ledande moderat-liberaler kontakt med varandra. Dessa kontak
ter utvecklades och i månadsskiftet april/maj och i början av juni 
träffades några ledande moderat-liberaler i Stockholm för att förbe



reda samarbetet inför riksdagen. Man kom överens om att skriva ett 
program och att göra detta känt genom artiklar i pressen. Uppgif
terna att skriva i sakfrågor delade man upp sinsemellan. Agerandet 
pekade fram emot riksdagen. 

I och med att riksdagen började vidtog en ny fas i det politiska 
samarbetet. Nu gällde det för de tidigare i undersökningen studerade 
partiarbetarna att söka organisera och vidmakthålla en majoritet 
inom ståndet. Bakslaget kom emellertid vid det första tillfälle som 
gavs att pröva styrkeförhållandena inom ståndet: utskottsvalen. Inför 
dessa bedrev moderat-liberalerna en intensiv moboliseringskampanj 
som dock visade sig otillräcklig: de led ett klart nederlag. Detta till 
trots fick moderat-liberalerna flera viktiga utskottsplatser — ett re
sultat som låter ana att kungamakten ingripit och givit tillkänna att 
den inte önskade se enbart konservativa adelsmän i utskotten. 
Dessa signaler inbjöd moderat-liberalerna till nya ansträngningar. Ett 
försök i november/december 1856 att samla liberalerna inom samt
liga stånd till ett gemensamt uppträdande misslyckades emellertid. 

Ett märkligt försök att skapa en fungerande partiblidning är det 
sällskap som konstituerades strax efter årsskiftet 1856/57 och kom 
att gå under namnet Lantadelns sällskap. Dess tillblivelse är en logisk 
följd av de samarbetsformer som prövats tidigare. I Lantadelns säll
skap hade medlemmarna genom en subskriptionsavgift lämnat eko
nomisk tribut åt tanken om regelbunden samverkan utanför riddar-
husets murar. Den partipolitiska ambitionsnivån har legat högt (vilket 
framgår av analysen i kapitel VIII). De ledande moderat-liberalerna 
lyckades dock inte genomföra planerna så långt som till ett genom 
formella stadgar fast knutet parti. Men i praktiken fungerade man 
som ett parti, sammanhållet av ideologiska, sociala och andra bind
ningar. I praktiken var också sammanträdesordningen, nyrekrytering
en, partifunktionärernas uppgifter och partidisciplin reglerade. 
Sällskapets majoritet underordnade sig dessa samarbetsformer, vilket 
innebär att Lantadelns sällskap märkbart höjer sig över samtida och 
tidigare partibildningar. Och detta är som jag ser det avhandlingens 
viktigaste resultat. Sällskapet var en produkt av den vilja och det 
intresse som kan avslöjas hos ett antal av de mest inflytelserika parti
arbetarna. Tillfället var dessutom synnerligen gynnsamt. Den mode-
rat-liberala politiken var fast förankrad i regeringen och detta inne
bar att många praktiska hinder var undanröjda; de grupper som var 
lyhörda för kungens politik kunde utan risk sluta sig till sällskapet. 

Hur sällskapet arbetade i riksdagen och vilka politiska resultat 
samarbetet fick har prövats på ett par frågor. Dessa visar på ett sam
band mellan förberedande diskussion i sällskapet och uppträdande 



på riddarhuset. Jag har även studerat andra sakfrågor — tackjärns-
tiondens avskaffande, utjämning av biskoparnas löner mm — som 
jag dock av utrymmesskäl inte kunnat gå närmare in på här; utfallet 
har varit detsamma. 

I den avslutande undersökningen har studerats vilka grupper inom 
ståndet som sällskapet främst vände sig till. Valet av namn på par
tiet: Lantadelns sällskap, har inte varit slumpmässigt. Det framgår 
klart att sällskapets deltagare främst rekryterades från ståndets infly
telserika egendomsägarklass. 

Under riksdagens lopp märktes vissa förskjutningar i partigruppe
ringarna på riddarhuset. Därvidlag spelade förutom kungens attityd
förändringar även den viktiga järnvägsfrågan stor roll. Möjligheter 
till nya partikonstellationer öppnade sig, som för framtiden kom att 
få avgörande betydelse. 



Nyckel till tabell 13. 
Kol. 1 anger den deltagandes namn åtföljt av levnadsår. 
Kol. 2 anger adelsklass F=friherre, G=greve, parentes innebär 
adelstiteln som kommer att ärvas. 
Kol. 3 redovisar deltagarnas r/ze/ 1857. 
Kol. 4 redovisar deltagarnas faktiska sysselsättning, 1857. 
Kol. 5 anger förutvarande sysselsättning. 
Kol. 6 upptar sysselsättning som med stor sannolikhet kommer att 
förvärvas. 
Kol. 7 inordnar vederbörande i den parlamentariska statusskala som 
lanserats av Göran B Nilsson 1977:319ff. 
Kol. 8 upplyser om deltagarnas partipolitiska antecedentia. Medlem 
av Sällskapet de elva=SdE, A von Hartmansdorffs skattningslistor 
inför riksdagen 1850/51:H1 och A = konservativ klassning, H+=li-
beral och H? = osäker klassning. Se Axelsson 1977:101ff. 
Kol. 9 upplyser om individens partipolitiska postcedentia. Omröst
ningen i representationsfrågan 1865 redovisas enligt Nilssons under
sökning 1977:323ff. Res=reserverar sig emot beslutet, Ja=uttalat 
bifall, ( )=övriga egna eller på annat sätt välbelagda uttalanden 
om vederbörandes röstningsbeteende, se vidare projektets partikata
log. T+, T—, M+, M— redovisar de ledande partioperatörernas, Ν 
Tersmeden för högern och C A Mannerskantz för vänstern, samman
ställningar av styrkeförhållandena på riddarhuset inför omröstningen 
i december 1865. T4- och M4- = anhängare av reformen. 
Kol. 10 registrerar adelsmännens geografiska intressen, egendoms
innehav, med hjälp av länskoder, förväntat geografiskt intresse inom 
parentes. 
Kol. 11 redovisar aktiviteten i Lantadelns sällskaps antalet närvaro
tillfällen på Phoenix enligt de bevarade betalningslistorna. De som 
finns upptagna enbart på subskriptionshstan eller i Gyllenhaals brev 
eller på Ε G Danielssons förteckning utmärks med (0). Se vidare 
Lidman 1977:164ff. 
Kol. 12 upptar den släktgrupp till vilken den enskilde adelsmannen 
har relationer, parentes anger släktgrupp in spe. Undersökningen är 
baserad på ett underlag av 4 generationer. A=familjen Mannerskantz, 
B=familjen von Platen, C=familjen af Geijerstam och D=familjen 
Hamilton. Ytterligare exempel på släktrelationer finns — Tersmeden 
och Wrede — men dessa innefattar endast ett par deltagare. 
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BILAGA, Stadgar och stadgeförslag för Lantadelns sällskap 

I efterhand tillagd text och inskott anges med kursiverad stil 

Struken text har satts inom parentes ( ). 

L Kvartoblad (bläck), C A Mannerskantz' handstil 

Sällskapet utser inom sig genom val, som (kvartalet) hvar F tredje 
månad förnyas. Trenne Förmän [Äldste], Trenne Wärdar och Trenne 
Föredragande. — Dessa nio utgöra Sällskapets Styrelse — [Förman
skap] 1) 

Upprättandet af wallistor till alla slags wal på Riddarhuset — [och 
inom Sällskapet] — skall tillhöra Styrelsen samfäldt. — De upprät
tade Listorna godkännas el. förkastas, utan förutgången diskussion. 
— Förkastas de skall ny Lista uppgöras. 
De trenne Förmännen — omvexla enhgt öfverenskommelse sins emel
lan att såsom Ordförande leda Sällskapets öfverläggningar. 
De trenne Wärdarne besörja sällskapets ekonomi — (hafva äfven) 
hafva hand öfver ordningen vid sällskapets sammankomster samt be
stämma efter föregående gemensam pröfning, om nya Ledamöters 
emottagande i Sällskapet. 
De trenne Föredragande omvexla med hvarandra att anskaffa Bord
listor — Betänkanden — föredraga desamma samt anteckna besluten. 

2. Folioblad (blyerts), A C Raabs handstil 

Att Ordf. alltid skall framställa förslag till beslut, utom då sällskapet 
afgör (skulle afgöra) att frågan skall lemnas öppen. Fattas beslut, 
väntar sällskapet att den ledamot, som stadgat annan mening, än ma
joritetens, efter tillkännagifver densamma. 

Ofvanst. beslut fattades af sällskapet enhälligt den 29 Jan 1857 
ex off 
A C R  

3. Folioblad (blyerts, vattenmärke: 1855) 

Inbjudningarne ske i sällskapets namn genom värdarne, och på grund 
af sällskapets beslut föranlett af förekommande ärenders vigt. Kost-

1. Termen "förmanskap" antyder påverkan från de nordiska grannländerna se 
vidare Kaartvedt 1964, Clemmensen 1974. 



naderna bestridas af den ledamot som anmält någon ledamot af de 
andra Stånden. Inbjudningen kan ske antingen till middagen eller 
aftonen eller till båda. 

4. Två folioark (bläck och blyerts), Ν S von Kochs handstil. 

Stadgar 

§1 
Sällskapet sammanträder, tillsvidare hvarje helgfri Fredag å Fenix. 
Middag serveras kl. 3 eft. m. Öfverläggningen börjar kl. 5 eft. m. 

§ 2 
Trenne af sällskapet utsedda värdar besörja dess ekonomiska ange
lägenheter. 

§ 3 
Ständig ledamot af sällskapet kallas den, som erlagt ledamotsafgift 
till den Maj ; tillfällig den som betalar för hvarje gång. Värdarna 
ega, att efter gemensam pröfning tillkalla nya ledamöter. Hvarje 
Ständig ledamot eger dessutom att hos värdarna föreslå ny ledamot. 

§ 4 
Sällskapet kan besluta att vid en följande sammankomst lemna till
träde åt Riksdagsmän af de öfriga 35® Stånden. Hvarje ständig leda
mot eger då att, efter hos värdarna gjord hemställan sådana främ
mande ledamöter inbjuda på sin bekostnad. 

(§ 5) 
(Sällskapet utser 3 ledamöter att efter öfverenskommelse sins emellan 
omvexlande vara ordförande.) 

(§ 6) 5 
Vid varje sällskapets sammankomst skall finnas att tillgå en afskrift 
af bordlistan för nästa plenum å Riddarhuset, jemte dertill hörande 
utskottsbetänkanden. Förväntas någon eller några vigtigare frågor, 
förekomma vid annat plenum innan sällskapets nästa sammankomst, 
bör om möjligt uppgift härom anskaffas jemte dertill hörande be-
tänkanden. 

(§ 7) 6 
Vid hvarje sammankomst utses en ledamot af sällskapet, som till 
nästa sammankomst nämnde bordlista etc. anskaffar. (Samma leda
mot). Den, som bordlistan anskaffat vare för aftonen sällskapets Sek
reterare och anteckna vid hvarje punkt det beslut, hvari sällskapet 
stannat. 



(§ 8) 7 
Denna bordlista följes vid ärendernas framställning af Ordföranden 
inför sällskapet. — Anmäler sig ingen att om en föredragen punkt 
sig yttra eller önskar sällskapet punkten såsom mindre angelägen 
förbigå, öfvergås till den nästföljande o. s. v. intill dess hela bordlis
tan blifvit genomgången. Derefter må äfven, såvida sällskapet så 
önskar, andra ärender, såväl allmänna, som sällskapet enskilt rörande, 
till öfverläggning kunna förekomma undantag må från denna ordning 
kunna göras i anseende till något ämnes öfvervägande vigt. 

(§ 9) 5 
Behandlingssättet af de frågor, som till öfverläggning upptagas blir 
följande 

Mom. 1 
Sedan en punkt blifvit föredragen eger hvar och en ledamot att an
tingen genast eller sedermera, under öfverläggningen, yrka, att frågan 
måtte förklaras öppen. Då sådan yrkan blifvit gjord, må ingen tills
vidare yttra sig öfver sjelfva den föredragna punkten, utan endast 
om huruvida den bör förklaras öppen eller ej. Sedan denna serskilda 
öfverläggning förklarats afslutad, bör ordföranden å det gjorda yr
kandet framställa proposition till sällskapet. Bifalles densamma får 
punkten ej vidare discuteras, förr än bordlistan blifvit genomgången. 

Mom. 2 
Då deremot en fråga icke förklaras öppen, bör sällskapet fatta beslut 
om dess behandling å Riddarhuset, hvarom proposition af ordföran
den, efter slutad öfverläggning afgifves. 
[För momenten 3—5 har i kanten satts blyertsklammer och ordet: 
Utgå] 

Mom. 3. 
Sedan beslut sålunda fattats om en frågas behandling å Riddarhu
set, vare hvarje ledamot, som vid beslutets fattande i samman
komsten deltagit, förpligtigad, att detta beslut sig till efterrättelse 
ställa, dock utan skyldighet att i frågan yttra sig å Riddarhuset. 

Mom. 4. 
Ledamot som vill sin från sällskapets afvikande mening å Riddar
huset fullfölja anmäle efter sedan sällskapets beslut tillkännagifvits 
sin reservation. 

Mom. 5. 
Hvarje ledamot, som deltagit i sammankomsten vid ett besluts fat
tande, och ej mot detsamma sig reserverat, bör, såvida icke giltiga 



skäl lägga hinder ivägen, öfvervara frågans behandling på Riddar
huset och i händelse af votering deri deltaga. 

(Mom 6) 4 
Beslut fattas, på Ordförandens tillfrågan med öppet: ja eller nej. 
Begärs votering skall sådan ske sålunda, att den, som röstar: ja 
stiger upp och den som röstar nej qvarblir sittande hvarefter rösterna 
öfverräknas af Sekreteraren, och resultatet meddelas sällskapet. 
(§ 10) 9 

En komité bestående af 7 personer af Sällskapet tillsättas, hvilken det 
åligger att då något val å Riddarhuset förestår uppgöra förslag till 
nämde val, hvilket förslag vid sammankomsten, näst före den dag 
valet sker, föredrages. 

(§ 11) 10 
Förslaget må ej discuteras, men hvarje ledamot, som sådant bestämt 
önskar, eger att sig deremot reservera. Den, som icke sådan reserva
tion anmält, förbinder sig, att vid valtillfället följa komiténs förslag. 

(§ 12) 11 
Sällskapet eger tillsätta komitéer att bereda och uppgöra förslag till 
behandling af vid Riksdagen framdeles förekommande vigtiga ären-
der. 

§ 13 
Ändring i, eller tillägg till dessa stadgar, sker på så sätt, att en leda
mot skriftligen framlemnar förslag till sådan ändring. Förslaget hvile 
på bordet till nästa sammankomst och företages då till afgörande se
dan bordlistan blifvit genomgången om tiden det då medgifver, annars 
hvile ytterligare. 

5. Folioblad (bläck). 
Rv Kraemers förslag till 
ändring (i fall att komi
téens förslag förkastas) 

§ 7 
Denna bordlista följes punkt för punkt vid ärendernas föredragning 
inför sällskapet. Undantag från denna ordning må kunna göras i an
seende till något ämnes öfvervägande vigt. 

§ 8 
Sedan en punkt blifvit föredragen kan sällskapet, på någon ledamots 
yrkande, besluta, att den, såsom mindre vigtig må förbigås, utan 
discussion. 



Då deremot en punkt upptages till öfverläggning, bör sällskapet fatta 
beslut om dess behandling å Riddarhuset, hvarom proposition efter 
slutad öfverläggning af Ordföranden afgifves. 
Detta beslut tjene till ledning för sällskapets handlingssätt å Riddar
huset till undvikande af ofrivillig splittring af röster, (deras rätt dock 
oförkränkt, som derifrån anse sig nödgas nödsakade att afvika.—) 

6. Folioblad (bläck), A M von Arbins handstil. 

Protocoll å Phoenix den 20/2 1857 
Först discuterades af Committerade uppgjorda Reglemente, dervid 1. 
2. 4. 5 och 7 §§ oförändrade antagas; (vid) 3§ skulle omredigeras och i 
slutet tilläggas orden: "till beredande af inträde för tillfälliga leda
möter". 

6§ bifölls men skulle förtydligas 

8§ 1. Mom. bifölls, men borde tilläggas "för än bordlistan blifvit 
genomdiscuterad" 

8§ 2 Mom. bifölls — 
Sällskapet beslöt att (beslutade) antagne ändringar skulle redigeras av 
Reglements Commitéen. 
Discussion om Regi. skulle fortsättas nästa (plenum), sammanträde. 
Kapten L: Nordenfelt secreterare för nästa sammanträde.— 
Vid discussionen om betänkanden beslöts, att: 
Allm: Besv & Ekon. Ut. Bet. No 33 skall bifallas på Riddarhuset om 

förhållanderna der ej annorlun
da föranleda. 

" " 34 bifalles på Riddarhuset 
Banko Utskottet Bet — No 13 föranlede till ingen åtgärd 

14. bifölls. — 
15 lemnas öppen. — 

Stats och Allm. Besv. Ec No 4 lemnas öppen. — 
s. o. 

Abn 

7. Folioark (bläck, texten skriven på en sida plus 5 rader på bak
sidan, vattenmärke: Howard 1856). 

§ 
mom. [tomrum] Beslutar Sällskapet att taga verksam del uti något 
ärendes afgörande i viss riktning, då utses en, helst sakkunnig, person 
[Specialitet] att på Riddarhuset leda öfverläggningen och derjemte, 



om sådant erfordras, andra Ledamöter, att den för tillfället utsedde 
Ledaren der understödja. 
Sällskapet väntar i dylika fall, att hvarje ledamot, som vid sådant 
besluts fattande varit tillstädes och sig då icke reserverat, på riddar-
huset infinner sig, (derest giltigt hinder ej inträffat), samt vid ären
dets afgörande understödjer den utsedde Ledaren, om icke intingen 
Ledaren sjelf offentligen tillkännagifver, att han funnit sig böra från
gå sin tanke och yrkar annat slut än det af sällskapet öfverenskomna, 
eller ock för Ledaren blifvit innan ärendets afgörande, af Ledamot 
tillkännagifvet, att nya skäl eller upplysningar förändrat hans öfver-
tygelse. 

8. Kvartoblad (bläck, texten skriven på två sidor, vattenmärke: 
London, Superfine), C A Mannerskantz' handstil. 

§ 8 Behandlingssättet af de frågor som till öfverläggning upptas, blir 
förljande: 
Mom 1 (oförändradt) 

Mom 2 Då deremot en fråga icke förklaras öppen bör Sällskapet 
fatta beslut om dess behandling på Riddarhuset, hvarom proposition 
af Ordföranden, efter slutad öfverläggning afgifves. 
Sådant beslut bör med hänseende till den afhandlade frågans beskaf
fenhet och fullständigheten af den utredning, som densamma erhållit, 
i mer eller mindre bestämd och bindande form affattas. 
Mom 3 Har Sällskapet beslutat taga werksam del uti något ärenders 
afgörande i wiss riktning, då utses en helst sakkunig person att på 
Riddarhuset leda öfverläggningen, och derjemte, om (så) erfordras 
andra Ledamöter att den för tillfället utsedda Ledaren der under
stödja. 
Sällskapet wäntar i dylika fall, att hvarje ledamot som vid sådant 
besluts fattande varit tillstädes, och antingen då icke reserverat sig, 
eller afhållit sig ifrån att i omröstningen deltaga, på Riddarhuset 
infinner sig samt wid ärendets afgörande understödjer den eller dem 
som till Ledare blifvit utsedda den utsedde Ledaren — om icke an
tingen Ledaren sjelf offentligen tillkännagifver att han funnit sig 
böra frångå sin tanka och yrkar annat slut än det af Sällskapet öfver
enskomna, eller och för Ledaren blifvit, innan ärendet afgöres, af 
Ledamot tillkännagifvet, att nya skäl eller upplysningar förändrat 
hans öfvertygelse. 

Mom 4 Beslut fattas på Ordförandens tillfrågan med öppet ja eller 
nej. Begäres votering skall sådan ske sålunda, att den som röstar 



(jag) ja stiger upp, och den som röstar nej qvarblir sittande, hvarefter 
rösterna öfverräknas af Sekretaren, och resuhatet meddelas Sällska
pet. Ledamot y som ej vill i omröstningen deltaga. 

§ 9. I förestående § upptagna momr skola anses såsom allmänna för
hållnings (för) reglor för förekommande frågors behandling Sällska
pet — men afse icke att lägga något band — på dem bland 
Sällskapets Ledamöter hvilka (icke) vilja förbehålla sig full frihet att 
oberoende af Sällskapets beslut vid öfverläggningar och omröstningar 
på Riddarhuset, handla så som de anse klokast och nyttigast wara. 

9. Fragment av brev sty eke (baksidan av brev till B J von Platen 
poststämplat Helsingborg 17/2 1857), B J von Platens handstil. 

Skulle förändrade ömständigheter sedan inträffa, måste på hvar och 
en bero att — med anledning deraf afgöra i hvad mån han, i öfver-
ensstämmelse med Sällskapets syfte, må kunna anse sig tvungen att 
från träda det fattade beslutet. 

10. Folioblad (bläck), Ν S von Kochs handstil 

[Påsatt med blyerts:] Komiterades förslag 
Mom. 3 
Sedan beslut sålunda fattats om en frågas behandling å Riddarhuset 
lände sådant beslut till rättesnöre för sällskapets handlingssätt. På 
Riddarhuset förekommande omständigheter må dock kunna rättfär
diga en i Sällskapet beslut vidtagen jemkning. [Tre oläsliga ord 
strukna] 
Den åter, som i frågan hyser helt motsatta tänkesätt mot Sällskapets 
b bör sig (omedelbart) vid sammankomsten reservera. 





Summary 

Party politics in the House of Nobility in the 1850's 

This thesis is the second in a series connected with the research project 
"Party systems in the Swedish Riksdag, 1847—1866". The aim of the 
project has been to provide material for a scientific study of the 
forms of political cooperation during the final period of the Riksdag 
of the four Estates. The initial results were published in 1977 as 
"Partiliv i ståndsriksdagen" (Party life in Sweden's Four-Estate Riks
dag). In that volume I identified and analysed a number of source 
materials, which named some of the noblemen who took part in 
political activity in the House of Nobility during a Riksdag in the 
middle of the 19th century. The present work is a continuation and 
expansion of that paper. Thus the purpose of this thesis is to study 
the forms in which political cooperation occurred in the House of 
Nobility during the final stages of the Riksdag of the Estates. The 
choice of the noblemen as a subject was due to several factors. In 
the first place, when subjects within the scope of the projet were 
assigned, that of the House of Nobility fell to my lot. Secondly, it 
appeared that the level of ambition in the field of party politics was 
higher there compared with the other Estates. And, finally, some 
previously unknown, extensive and unique material came to light 
during the initial stage of the research. 

Where the definition of the term "party" is concerned, I have used 
that which the project group as a whole has agreed upon, which means 
that the term has not been given a more precise meaning than that 
of an expression of continuous, conscious cooperation. 

I have chosen to introduce the study by examining in chapter two 
the leadership of the moderate-liberal opposition within the nobility 
during the three Riksdag meetings of the period 1847—1854, and have 
raised the following questions on that subject: what forms of political 
cooperation were developed?; is it possible to discern a pattern of 
behaviour?; who were the noblemen involved? It is evident that the 
core of the opposition remained largely the same during this period. 
Several moderate-liberal noblemen, together with some burghers and 
clergy who held the same point of view, formed the society Sällskapet 
de elva (The Society of the Eleven) in the spring of 1848. This was, 
up to 1854, the most stable organisation formed. It played a part in 
the reorganisation of the Council of State along liberal lines in April, 
1848, in the wake of the February Revolution, and some of its fore



most members, J A Gripenstedt and Ρ Genberg, were then included 
in the new Council. The activity of the society, however, ceased 
therewith. 

The Riksdag of 1853/54 was met by a council reorganized in a con
servative direction. Only Gripenstedt remained of the liberals from 
the former ministry. The moderate-liberals were totally defeated in 
the committee elections, and both the committees and Parliament 
were dominated by conservatives. There are, however, contemporary 
witnesses to the fact that the moderate-liberals still formed a group 
united by their political beliefs. This faction was led by the same men 
as before: B J von Platen, W F Tersmeden, C A Mannerskantz and 
A C Raab. All of them were wealthy land proprietors. Thus it was a 
hard core which stood in the forefront of the moderate-liberal party 
during the period under investigation. 

The question is whether this group of noblemen was active 
henceforth; if it achieved a higher degree of internal organization; 
if it drew up anything which could be termed a program; and if it 
developed any form of cooperation/ordered activity prior to or during 
the following Riksdag which began in 1856? 

This development can be studied in the hitherto unknown letters 
to CA Mannerskantz from some of the moderate-liberal leaders. 
What we can observe on studying this material, together with other 
sources previously available but not fully utilized, is that this group 
consistently cooperated politically, and that a serious attempt at 
rallying was made at the Riksdag of 1856/58. The initial stage of this 
cooperation is studied in chapter three. This forms a noteworthy inter
lude which indicates the extent to which the activity of the political 
groups was determined by royal policy. 

At the end of November, 1855, Gripenstedt, who was then still a 
minister without portfolio, wrote an alarming letter to his brother-
in-law CA Mannerskantz. In it he implied that the King, Oscar I, 
planned a coup d'état. The letter was written in the shadow of the 
Crimean war and the November Treaty, and the consequent uncer-
tanity of what that would entail for Sweden. 

Mannerskantz expressed doubt over Gripenstedt's assertations, and 
wanted more exact details over what was happening. A good week 
after Russia's unexpected acceptance of the preliminary conditions for 
peace, on 17 January, Gripenstedt wrote and explained that, in his 
opinion, the plans for a coup d'état were connected with Sweden's 
joining the war. If he had entered the war, the King had expected 
to receive subsidies which were to be so generous that they could 
also be used for other purposes, namely as bribes for help in carrying 



out his plans. Russia's acceptance, therefore, came as a disappoint
ment to him. Mannerskantz answered that he doubted that there were 
sufficient numbers who were willing to lend themselves to a conspi
racy of that sort regardless of how much money was offered. Gripen-
stedt's opinion was that it was above all the two princes, Carl and 
Oscar, who were the instigators, but that there were also those 
within the upper echelons of the administration and the military who 
could become dangerous. 

The brothers-in-law agreed to bide their time, but in the mean-while 
to attempt to inform the general public as to what was happening 
by means of articles in the press. 

I then treat the current situation in reserch within this specific 
area, and show how previous researchers have been very doubtful of, 
or have completely rejected, Gripenstedt's opinion of the situation. 
This research has, however, not had access to the material which is 
now available, and in the light of which it is, in my opinion, possible 
to reexamine the whole question. 

Gripenstedt's letters provide a more detailed and concrete picture 
of the plans for the coup and the motives behind it than has been 
available hitherto. In this light greater confidence must be placed 
in his judgement. Furthermore, his course of action becomes logical 
only if such plans actually existed. It is, however, still difficult to deter
mine to what extent the plans actually existed. What we can establish 
is that Gripenstedt himself believed in the verity of the information, 
and that he gradually managed to convince Mannerskantz also. 

The political situation abroad changed radically with the signing 
of the Treaty of Paris on 31 March 1856. The question of a Swedish 
initiative in the war became obsolete, and the risk of a coup d'état 
disappeared. The king turned instead to the liberals, and sought to 
appease his dynastic ambitions by means of pan-Scandinavianism Gri
penstedt called off the campaign against the King in the beginning 
of April. 

In the fourth chapter attention is focused on the preparations for 
the Riksdag of 1856. It appears that CA Mannerskantz had main
tained contact with a number of leading moderate-liberals during the 
spring of 1856, and that they had all declared themselves positive 
toward active cooperation in the Riksdag. Defense of the threatened 
freedom of the press was to serve as a lodestar for a united liberal 
opposition. This right was about to be weakened by a royal bill. 
Mannerskantz travelled to Stockholm at the end of April 1856 to 
organize the collaboration of moderate-liberals. He met several times 
with Ν S von Koch, W F Tersmeden, A C Raab and C af Geijerstam, 



amongst others. 
A committee was appointed to write a draft for a program for a 

continuation of the work. Mannerskantz suggested that they should 
go a step further and sign a thoroughly worked-out platform, but 
he did not receive any sympathy for his viewpoint. No one was 
willing to bind himself to a public statement of opinion, and, further
more it was not considered possible to compose an effective platform 
which would not repell the many politically undecided members of 
the Riksdag. 

The program drawn up by the committee was discussed at a meeting 
on 8 June at the house of B J von Platen, who, as a result of his 
social position and political background, was the obvious leader, von 
Platen was a member of the Council of State between 1849 and 1852, 
and he was one of the richest men of the country. The program was 
to be revised with a view to publication in the "Aftonbladet". The 
memorandum was, in fact, published on 20 June, and contained a 
recommendation that the Riksdag reject the pending royal bill for an 
alteration of the freedom of the press. It also recommended the 
following: reform within the areas of defence, transport and educa
tion; a wage increase for civil servants; a general legal reform. 

Gripenstedt tried to reestablish contact with the moderate-liberals 
during the spring in order to create a retreat position for himself in 
case he should be forced to leave the Council. This interest did not 
lessen despite his appointment as Minister of Finance in May, 1856, as 
he thought his chances of action in the Council would be greater 
with an influential parliamentary party behind him. This support was, 
however, not forthcoming from other than from Mannerskantz, as 
he was distrusted because of his actions in the Council during the 
years of reaction in the beginning of the 1850's. 

The chief liberal newspaper in Stockholm, the "Aftonbladet", had, 
after a change of editor in December, 1885, wavered in its critical 
attitude towards the King and the goverment. Gripenstedt accused 
the newspaper in no uncertain terms of being bribed. A result of the 
situation was that the editors of some of the provincial papers 
planned among themselves to start a new, rival newspaper in Stock
holm when the Riksdag convened. This incident is studied in chapter 
five. A company was to be formed, in which it was planned that a 
majority of the liberal provincial newspapers would have an interest. 
Mannerskantz was informed at an early date by the editor of the 
"Ostgöta Correspondenten", C F Ridderstad, that the provincial 
press was planning something. Mannerskantz' reaction was favourable, 
as he saw a possibility of acquiring a moderate-liberal mouthpiece. But 



the plans were abandoned after some of the formost instigators 
withdraw, and the "Aftonbladet", after a new change of editor in 
March/April, sharpened its criticism. 

In chapter six, the committee elections in the House of Nobility 
are analysed agaiifst the bakground of the prevailing political situa
tion, which seemed favourable to the moderate-liberals. The leaders 
of the party to-be held several meetings in the house of B J von 
Platen in an attempt to unite all liberals within the House of Nobility. 
Approximately fifty noblemen took part in the meetings. A committee 
was appointed which drew up lists of names for the election. These 
efforts were, however, in vain. Despite this, their committee placings 
were better than at any of the previous committee elections since 
1847, which indicates that the electors acted in accordance with 
directions from above, and that the King wished to encourage the 
moderate-liberals to continued activity, and to win their support. 

How this activity was organized is discussed in chapter seven. 
Source material for this study is extremely scarce, and is made up 
solely of some isolated letters and a few newspaper articles. It seems, 
according to these remnants, that, immediately after the committee 
elections, the moderate-liberals attempted to form a board with 
representatives for the various liberal factions within the Estate of 
the Nobility. This board was, to all appearances, behind the subse
quent forming of a Commission of the four Estates, which included 
six members from each Estate plus a chairman, B J von Platen. The 
Commission intended to meet regularly at the house of the chairman. 
Its purpose was to work for constitutional rights, i.e. seek to thwart 
the royal bill against the freedom of the press, but also to discuss 
other questions and attempt to arrive at a common point-of-view for 
liberals within all the Estates. This manifesto was a prerequisite for 
imagining that the more radical members of the peasant and burgess 
Estates would be interested. However, work within the Commission of 
the four Estates did not function satisfactorily, and, in the middle of 
december 1856, after the failure of the royal bill, all cooperation 
appears to have ceased. 

Nonetheless, various motions were presented in the Riksdag by 
the leaders of the moderate-liberals on the issues covered by their 
earlier program plans. They presented proposals for an expansion 
of the local self government, a reorganization of the management of 
the Church and of the public administration, freer trade and industry, 
defense based on universal armament. These motions received a 
certain amount of coverage from the press. 

In chapter eight the question is raised as to whether the moderate-
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liberals, after the end of the year 1856, envisaged a continuation 
of the work of the commission, or whether they intended to create 
their own profile and be more strict in choosing their members, so 
that it would be easier for them to organize. As is shown, they chose 
the latter alternative. A few extant documents indicate that plans for 
a new society Lantadelns sällskap (the Society of the Landed Nobility), 
began to take shape immediately after the New Year and the mode
rate-liberals met to organize themselves in January, 1857, at the 
Phoenix restaurant in Stockholm. The work of drawing up statutes 
was conducted by a committee withe such members as Ν S von Koch, 
C A Mannerskantz and B J von Platen. 

The work of this committee is then analyzed, and the extant sour
ces are ordered systematically. A draft of the statutes was presented 
at the end of February. It is, however, not possible to ascertain 
whether the statutes were actually approved, but it is possible to 
observe that an established pattern of behavior existed. 

The different points of view within the society on the question of 
party discipline are studied. The record exists of a discussion which, 
not unexpectedly, shows that while the committee advocated a firm 
organization, the majority of the members wished to retain a certain 
amount of freedom of action. What could be agreed upon was the 
outer form for cooperation: the society was to be organized with an 
ordförande (Chairman), three värdar (Hosts) — who had charge of 
the economy and other practical aspects — and a sekreterare (Secre
tary) — whose responsibility it was to see that the agenda for the 
coming plena was always available as a basis for discussion — the 
secretary also kept the minutes. In addition, agreement was reached 
as to how new members were to be elected, and how members of other 
Estates were to be admitted — in both of these cases the "hosts" had 
a decisive influence. 

In chapter nine I try to answer the question of to what extent the 
object of the Society — that of trying to attain a consistent and 
unified course of action in the House of Nobility — was realized. 
For economical reasons, I have limited the scope of my investigation 
of this question to two issues and a few elections in the House of 
Nobility during the spring. On analysis, it seems possible to answer 
the introductory question. The Society has acted within the framework 
of its objectives as defined by the proposed statutes, but the individual 
members have at times been divided. The Society has acted delibe
rately and even shown a degree of discipline in the elections which 
have been studied, and had succeeded in its aspiration of captivating 
some of the politically evasive and irresolute groups in the Estate. 



It was, however, impossible for the moderate-liberals to obtain a 
lasting majority. From which groups within the House of Nobility 
did the Lantadelns sällskap principally recruit its members? This 
question is discussed in the final chapter ten with the aid of a 
quantitative socio-economic analysis of the members of the Society. 

It appears that a majority have a professional political back-ground. 
The group with the most extensive parliamentary experience has also 
taken part in the meetings of the Society most frequently. This group 
consisted of those who from 1847 had formed the nucleus of the 
moderate-liberal nobility: C af Geijerstam, CA Mannerskantz, B J 
von Platen, A C & C A Raab, W F Tersmeden, etc. 

A large group from the House of Nobility which was noticeably 
badly represented in the Society was that of the miUtary, and the few 
who were listed were comparatively young and with little parlia
mentary experience. There were also few representatives from among 
the numerous civil servants in the House of Nobility. The Society 
turned in particular towards the landowners and mill owners. The mill 
owners also show the greatest rate of attendance. Where the geo
graphical distribution of landowners and mill owners is concerned, it 
can be observed that Scania was underrepresented, but otherwise the 
distribution was fairly even, with the exception of the counties of 
Norrland, where nobility was lacking. 

Family ties have in all probability served as a basis for recruitment. 
Such relationships applied to a large number of the Society's members, 
and, in view of the intensity of personal contacts at that time, they 
ought to have played an important role, but it is possible to prove this 
in only a few cases. 

The Lantadelns sällskap transcends other earlier and contemporary 
party alliances, it forms a hitherto overlooked milestone in the history 
of Swedish political parties, and it is the culmination of a development 
which can be dated from far back in time. It is also a starting point 
for the party-political cooperation which was to be established during 
the final Riksdag of the four Estates. 
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